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األم�م املتح�دة

هذا التقرير أعدّته فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية ،التي أنش�أها
األمني العام لألمم املتحدة لتحسين رصد الهدف  8من األهداف اإلنمائية لأللفية بتعزيز التنسيق فيما
بني الوكاالت .وهناك أكثر من  30كيانا ً من كيانات األمم املتحدة ومنظمات أخرى ممثّلة يف فرقة العمل
هذه ،منها البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،فضالً عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
ومنظمة التجارة العاملية .وقد قامت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم
املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي بدور الوكالتني القائدتني فيما يختص بتنسيق أعمال فرقة العمل.
ّ
ونس�ق أعمال فرقة العمل بينغفان هونغ ،املدير ،وكييجي إينو ،موظف الشؤون االقتصادية يف شعبة
تحليل السياسات اإلنمائية يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة.
قائمة الهيئات والوكاالت املمثّلة يف فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة
لألمم املتحدة
إدارة شؤون اإلعالم التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا ومنطقة املحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اللجنة االقتصادية ألوروبا
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
منظمة العمل الدولية
صندوق النقد الدويل
االتحاد الدويل لالتصاالت
مركز التجارة الدولية

صندوق األمم املتحدة للرشاكات الدولية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للح ّد من الكوارث
مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
مكتب ممثل األمم املتحدة السامي املعني بأقل البلدان نموا ً
والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجُ زرية الصغرية
النامية
صندوق األمم املتحدة للسكان
معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية
البنك الدويل
برنامج األغذية العاملي

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة
البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)

منظمة الصحة العاملية

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلنمائي التابع لجامعة األمم

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
منظمة األمم املتحدة للطفولة
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تصدير
نّ
يتعي اإلبالغ
يقرتب برسعة املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،وما زال
عن تحقيق كثري من التقدّم وما زال كثري من التحدّيات ماثالً .وهذا التقرير يساعد يف
استعراض الخربات املكتسبة يف السنـوات األخرية يف السعي إىل إقامة رشاكة عاملية من
خاص بينما ّ
يركز املجتمع الدويل عىل صياغة
أجل التنمية .ويتّسم تحليله باألهمية بوجه
ّ
خطة التنمية ملا بعد عام .2015
ومن�ذ عام  ،2007بحثت فرق�ة العمل املعنية برصد الثغ�رات يف تنفيذ األهداف
اإلنمائي�ة لأللفية التقدّم املحرز وجوان�ب القصور يف تنفيذ غايات الهدف  ،8لـ “إقامة
ويركز ّ
ّ
كل تقرير عىل الثغ�رة بني التعهّدات املقطوعة
رشاكة عاملي�ة من أجل التنمية”.
ّ
والتعاون املقدّم ،مع الهدف النهائي املتمثل يف مساعدة املجتمع الدويل لس ّد الفرق.
ويقترب ع�دد من غاي�ات الهدف  8من تحقيق�ه .فقد زاد الوص�ول املعفى من
الرس�وم الجمركية ومن الحصص إىل أسواق البلدان النامية للصادرات من ّ
أقل البلدان
نمواً .وأنجزت البلدان املؤهّ لة ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالدّيون تلك العملية بنجاح
وح ّقق�ت تخفيف ع�بء الدّيون بص�ورة ها ّمة وال رجع�ة فيها .ويف الوق�ت ذاته ،كان
وبخاصة يف الوصول إىل أحجام املس�اعدة
التقدّم املحرز يف تحقيق غايات أخرى بطيئاً،
ّ
اإلنمائية الرس�مية املعلنة .وهناك اس�تثناءات ها ّمة ،وإنني أش�يد بالدول التي واصلت
زيادة املساعدة اإلنمائية الرسمية.
الخاص توافر االتصاالت الس�لكية والالس�لكية وانخفاض
وقد ح َّفز االس�تثمار
ّ
تكاليفه�ا بق�در أكرب يف جميع أنح�اء العالم النامي ،ولكن ما زال كثير جدا ً من الناس
يفتقرون إىل الحصول عىل األدوية الطبية الرضورية بأس�عار معقولة .وما زلنا نحتاج
الخاصة لس ّد هذه الثغرة.
إىل تقارب ف ّعال بني السياسات العامة واملبادرات
ّ
وم ّرة ثانية ،جمع معا ً تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف
اإلنمائية لأللفية معلومات أساس�ية قدّمتها جهات مختلفة يف املنظومة الدولية ،عارضا ً
صورة شاملة مرتابطة للتعاون اإلنمائي .ويحدّد التقرير ما يمكن عمله وما الذي ال يزال
نّ
يتعي القيام به لتحقيق رشاكة ف ّعالة.
أي وقت مىض ،يجب عىل القادة واملواطنني يف جميع أنحاء العالم
واآلن أكث�ر من ّ
أن يخطوا إىل األمام بش�جاعة للمش�اركة يف أعمال جماعية أساسية للقضاء عىل الفقر،
ورفع مستوى املعيشة والحفاظ عىل البيئة.
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وأدعو جميع الحكومات واملؤسس�ات الدولية إىل مواصلة تعزيز رّ
الشاكة العاملية
ّ
نتمكن من التبشري بمستقبل أكثر قابلية لالستدامة.
من أجل التنمية كي

بان كي  -مون

األمني العام لألمم املتحدة

ه

قائمـة األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة
وغايات الهدف  8ومؤرشاته
املؤرشات

الغايات

بعض املؤرشات املدرجة أدناه مرصودة عىل حدة ّ
ألقل البلدان
نمواً ،وأفريقيا ،والبلدان النامية غري الساحلية ،والدول الجزرية
الصغرية النامية.
الغاية  -8ألف :امليض يف إقامة نظام
تجاري ومايل يتّسم باالنفتاح والتقيّد
بالقواعد والقابلية للتنبّؤ به وعدم
التمييز
وهي تشمل التزاما ً بالحكم الرشيد،
والتنمية ،والح ّد من الفقر عىل
الصعيدين الوطني والدويل
الغاية  – 8باء :معالجة االحتياجات
ألقل البلدان نموا ً
الخاصة ّ
ّ
وهي تشمل دخول صادرات ّ
أقل
البلدان نموا ً إىل األسواق معفاة من
التعريفات الجمركية وبدون الخضوع
لنظام الحصص؛ وبرنامجا ً مع ّززا ً
لتخفيف عبء ال ّديون الواقع عىل البلدان
الفقرية املثقلة بال ّديون وإلغاء ال ّديون
الثنائية الرسمية؛ وتقديم مساعدة
إنمائية رسمية أكثر سخا ًء إىل البلدان
امللتزمة بالح ّد من الفقر
الغاية  – 8جيم :معالجة االحتياجات
الخاصة للبلدان النامية غري الساحلية
ّ
والدول الجزرية الصغرية النامية (عن
طريق برنامج العمل من أجل التنمية
املستدامة للدول الجزرية الصغرية
النامية ونتائج الدورة االستثنائية
الثانية والعرشين للجمعية العامة)

املساعدة اإلنمائية الرسمية
 1-8صايف مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية وما يق ّدم منها إىل
ّ
أقل البلدان نمواً ،كنسبة مئوية من ال ّدخل القومي اإلجمايل
للدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 2-8نسبة مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية
املخصصة قطاعيا ً املق ّدمة من الدول املانحة األعضاء يف
ّ
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي إىل الخدمات االجتماعية األساسية
(التعليم األسايس والرعاية الصحيّة األوليّة والتغذية
واملياه املأمونة والرصف الصحّ ي)
 3-8نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غري املرشوطة
املق ّدمة من الدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 4-8قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية التي ّ
تلقتها البلدان
النامية غري الساحلية كنسبة من دخلها القومي اإلجمايل
 5-8قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية التي ّ
تلقتها الدول الجزرية
الصغرية النامية كنسبة من دخلها القومي اإلجمايل
الوصول إىل األسواق
 6-8نسبة مجموع واردات البلدان املتق ّدمة النمو (حسب
القيمة وباستثناء األسلحة) من البلدان النامية ّ
وأقل
البلدان نمواً ،املعفاة من الرسوم الجمركية
 7-8متوسّ ط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان
املتق ّدمة النمو عىل املنتجات الزراعية واملنسوجات
واملالبس الواردة من البلدان النامية
 8-8تقديرات ال ّدعم الزراعي املق ّدم يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها
املحيل اإلجمايل
 9-8نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية املق ّدمة للمساعدة عىل
بناء القدرات التجارية
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الغايات
الغاية  – 8دال :املعالجة الشاملة
ملشاكل ديون البلدان النامية عن طريق
اتخاذ تدابري عىل الصعيدين الوطني
والدويل لجعل تحمّل ديونها ممكنا ً يف
املدى الطويل

املؤرشات
القدرة عىل تحمّل ال ّديون
 10-8مجموع عدد البلدان التي وصلت إىل نقطة اتخاذ القرار
لصالح البلدان الفقرية املثقلة بال ّديون وعدد البلدان التي
وصلت إىل نقطة إنجاز املبادرة املتعلقة بتخفيف أعباء
ديون البلدان الفقرية املثقلة بال ّديون (تجميعي)
 11-8مقدار عبء ال ّديون امللت َزم بتخفيفه يف إطار املبادرة
املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بال ّديون واملبادرة املتعددة
األطراف لتخفيف عبء ال ّديون
 12-8تكاليف خدمة ال ّدين كنسبة مئوية من صادرات السلع
والخدمات

الغاية  – 8هاء :التعاون مع رشكات
املستحرضات الصيدالنية إلتاحة
الحصول عىل العقاقري األساسية
بأسعار معقولة يف البلدان النامية

 13-8نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم عىل
العقاقري األساسية بأسعار معقولة

الغاية  – 8واو :التعاون مع القطاع
الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات
ّ
وخاصة تكنولوجيا املعلومات
الجديدة،
ّ
واالتصاالت

 14-8االشرتاكات يف خطوط الهاتف الثابتة لكل  100نسمة من
السكان
 15-8االشرتاكات يف شبكات الهاتف الخلوي املحمول لكل 100
نسمة من السكان
 16-8عدد مستخدمي اإلنرتنت لكل  100نسمة من السكان
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موجز تنفيذي
الرشاكة العاملية من أجل التنمية
يف عام  ،2007أنشأ األمني العام لألمم املتحدة فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ
األهداف اإلنمائية لأللفية ،وهي فريق عمل مشرتك بني الوكاالت مسؤول عن رصد التع ّهدات
املتعلقة بالسياسات املدرجة يف إعالن األلفية واالتفاقات الدولية السابقة ،املحدّدة بأنها
غايات الهدف  8من األهداف اإلنمائية لأللفية .وقد ُوضع الهدف  8كنداء للبلدان املتقدّمة
النمو لتقديم أنواع محدّدة من الدّعم للبلدان النامية ملساعدتها يف تحقيق األهداف  1لغاية
 .7وقد ا ّتسع نطاق الهدف  8بمرور الوقت بقيام فرقة العمل بإدخال مؤشرّ ات وغايات
جديدة ،وقيام األمني العام بتقديم عدّة مبادرات جديدة ّ
تركز انتباه مختلف أصحاب
املصلحة عىل الجهود املتجدّدة املتعلقة بأهداف مختارة من األهداف اإلنمائية لأللفية .وقد
أنشئت فرقة العمل هذه لتوفري عمل تحلييل إضايف لتكملة غايات ومؤرشات الهدف .8
وكما تشير التقارير الس�ابقة لفرقة العمل ،كانت هناك تطورات إيجابية تشري إىل
وجود رشاكة دولية ف ّعالة ،ولكن أوجه القصور يف التعاون اإلنمائي يف السنوات األخرية يربز
الحاجة إىل وجود رشاكة عاملية نش�طة من أجل التنمية يف الوقت الذي يسير فيه املجتمع
ال�دويل قدم�ا ً نحو تنفيذ خطة التنمية مل�ا بعد عام  .2015وعىل س�بيل املثال ،يف حني أن
التحسّ�ن الذي شهده عام  2013يف مجموع املس�اعدة اإلنمائية الرسمية يشري إىل حدوث
تغيرّ يف النمط ،ما زالت الثغرة بني تحقيق غايات الهدف  8وتنفيذ السياسات واسعة.
وكما كان متص ّوراً ،تض ّمن الهدف  8مزيجا ً من غايات السياسة التي كانت وثيقة
ب�أي من األهداف
الصل�ة بالتنمية بوجه ع�ام ،ولكنها لن تدف�ع ُقدما ً بصورة مبارشة
ّ
اإلنمائية األخرى لأللفية .وبمرور الوقت ،أدّى هذا االفتقار يف الرتابط إىل تقويض تحقيق
غايات الهدف  ،8وبالتأكيد ،املعدّالت األفضل لتحقيق البلدان النامية لألهداف اإلنمائية
األخرى لأللفية بوجه عام .ويف عام  ،2002مع ذلك ،تض ّمن توافق آراء مونتريي بش�أن
تمويل التنمية استراتيجية للتعاون املشترك عىل الصعيد العاملي ،تناولت نطاقا ً كامالً
من السياسات املحلية والدولية للتنمية املستدامة.
وستستمر الجهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بال هوادة حتى عام
 2015املس�تهدف .ويف الوقت ذاته ،أخذت األمم املتحدة عىل عاتقها وضع مجموعة من
أهداف التنمية املس�تدامة .ويمكن اس�تخالص عدّة دروس من رصد الهدف  8لها آثار
فيما يتعلق بال ّرصد املس�تقبيل للرشاكة العاملية من أجل التنمية يف إطار أهداف التنمية
املستدامة .أوالً ،هناك حاجة شديدة لتقوية الروابط بصورة هامة بني الهدف  8واألهداف
األخ�رى؛ وثانياً ،يمثّ�ل ال ّرصد العاملي لكثري من مبادرات رّ
الشاك�ة للدفع ُقدما ً لتحقيق
ً
املرجح أن تظل
مهمة أساس�ية ،ولو أنها صعبة؛ وثالثاً ،بالنظر إىل أنه من غري
األهداف
ّ
الغايات واملؤرشات بارزة عىل مدى فرتات زمنية طويلة ،ينبغي استعراض َخلَف الهدف
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 8بصورة دورية من أجل اس�تمرار وثاقة الصل�ة واألهمية؛ ورابعاً ،ينبغي عدم الخلط
بين الجهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتعهّد الدويل األوس�ع الطويل
العهد بتعزيز التنمية املستدامة.
ويف إطار اإلعداد لخطة التنمية ملا بعد عام ُ ،2015تجرى مناقشات بشأن تحقيق
توافق يف اآلراء لوضع إطار عمل مايل كيل وشامل لدعم هذه الجهود اإلنمائية .وااللتزام
الس�يايس املجدد فيما يتعلق بالتعاون اإلنمائي ال ب ّد من�ه لوضع مجموعة مرتابطة من
السياسات األساسية للتنمية العاملية بينما ينتقل املجتمع الدويل إىل عرص جديد.

املساعدة اإلنمائية الرسمية
ساعدت التطورات اإليجابية يف عام  2013يف تخفيف الشواغل املتعلقة بالتخفيضات
األخرية يف املساعدة اإلنمائية الرسميـة ،التي بلغت رقما ً قياسيا ً قـدره  135بليـون
التحسن ُيعزى بصورة كبرية
دوالر * بعد عامني متعاقبني من األحجام املنخفضة .وهذا
ّ
إىل الزيادات يف املعونة املتعدّدة األطراف واملعونة اإلنسانية ( 7يف املائة و 25يف املائة،
عىل التوايل) .وزاد يف عام  2013صايف مساهمات املساعدة اإلنمائية الرسمية من  17من
ّ
تشكل لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف
الـ  28بلدا ً التي
امليدان االقتصادي .وضيّقت بصورة هامشية الزيادة اإلجمالية يف املساعدة اإلنمائية
الرسمية الفجوة بني غاية األمم املتحدة املتمثّلة يف رصف  0.7يف املائة من الدّخل القومي
اإلجمايل للمانحني والتد ّفقات الفعلية إىل نسبة  0.4يف املائة من الدّخل القومي اإلجمايل
للمانحني من لجنة املساعدة اإلنمائية مجتمعني (ح ّققت الغاية خمسة بلدان مانحة:
الدانمرك ،ولكمسربغ ،والنرويج ،والسويد ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية).
تحسن
وباإلضافة إىل الزيادة يف حجم املساعدة اإلنمائية الرسمية ،كان هناك أيضا ً ّ
يف رشوط املعون�ة ،وعلى وجه التحديد يف درجة اس�تقالل الحكومات املتلقية يف اختيار
الكيان�ات لتنفيذ برامج املعونة يف بلدانها .ففي ّ
أقل البلدان نمواً ،بلغ هذا الش�كل “غري
املرشوط” من املعونة نسبة  83يف املائة من مجموع املعونة الثنائية التي رصفها أعضاء
بتحسن زاد بنسبة  2يف املائة عن عام .2011
لجنة املساعدة اإلنمائية يف عام ،2012
ّ
ولم تكن جميع التطورات إيجابية ،مع ذلك .فما زالت املعونة ّ
مركزة بشدة ،حيث
حصل�ت أعلى  20دولة متلقية عىل نس�بة  53يف املائة من مجموع املس�اعدة اإلنمائية
الرسمية يف عام  .2012وبرغم حدوث زيادة بنسبة  12.3يف املائة يف املعونة املق ّدمة ألق ّل
البلدان نموا ً يف عام  2013باملقارنة بالس�نة الس�ابقة ،تشري البيانات األولية إىل حدوث
نق�ص ها ّم يف املعونة الثنائية ألفريقيا  -جنوب الصحراء ،حيث انخفضت بنس�بة  4يف
املائة بالقيمة الحقيقية إىل  26.2بليون دوالر خالل نفس الفرتة .وفضالً عن ذلك ،ركدت
منذ عام  2010حافظات املعونة للبلدان النامية غري الس�احلية ،وانخفضت فيما يتعلق
بالدول الجزرية الصغرية النامية عاما ً ثانيا ً عىل التوايل يف .2012
*

جميع املبالغ النقدية ُيعبرّ عنها بدوالرات الواليات املتحدة ،عدا ما يشار إليه خالفا ً لذلك.
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املساعدة اإلنمائية الرسمية من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية( * 2013 ،بالنسبة
املئوية من ال ّدخل القومي اإلجمايل)
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اﻟﻨﺮوﻳﺞ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻟﻜﺴﻤﱪغ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻤﻟﺘﺤﺪة
ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﺳﻮﻳﴪا
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
آﻳﺮﻟﻨﺪا
ﻓﺮﻧﺴﺎ
أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ
أﺳﱰاﻟﻴﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻛﻨﺪا
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إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﻟﺠﻨﺔ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ

ﻫﺪف اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة

املصدر :بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/لجنة املساعدة اإلنمائية.
*

البيانات املتعلقة بعام  2013أولية.

والخاصة
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،يف حني يو ّفر ع�دد متزايد من املصادر الرس�مية
ّ
األخرى تمويل التنمية برشوط ميسرّ ة ،انخفضت هذه التدفقات أيضا ً يف عام  .2012بل
ّ
إن األكثر إحباطاً ،ال تشير خطط كبار املانحني املتعلقة باإلنفاق اآلجل إىل تحقيق نمو
املتوسط.
هام يف تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية يف األجل
ّ
وي�درك املجتمع العاملي الحاجة إىل معالجة ذل�ك ونواحي القصور األخرى ،وت ّم
التعهّد بعدد من االلتزامات الدولية يف محاولة لتحسني التعاون يف إطار رّ
الشاكة العاملية
الخاصة التي عقدها رئيس الجمعية العامة يف  25أيلول/
من أجل التنمية .ويف املناسبة
ّ
سبتمرب  2013ملتابعة الجهود املبذولة من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،دعت
ال�دول األعض�اء إىل التنفيذ العاجل للغاية املتمثّل�ة يف رصف ما يعادل  0.7يف املائة من
الدّخل القومي اإلجمايل للمانحني كمساعدة إنمائية رسمية بحلول عام  .2015وباإلضافة
إىل ذل�ك ،أك�دت من جدي�د البلدان األعض�اء يف مجموعة قمّ�ة الثمانية الت�ي عُقدت يف
لو إيرن ،يف آيرلندا الشمالية ،يف حزيران/يونيه  ،2013تعهّداتها باألمن العاملي املستدام
لألغذية والتغذية ،بااللتزام بدفع التعهّدات املالية املقطوعة يف الكويال يف عام  .2009ويف
كانون األول/ديس�مرب  ،2013تعهّد ائتالف عاملي من البل�دان املتقدّمة النمو والبلدان
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النامية برقم قيايس بلغ  52بليون دوالر يف شكل تمويل عىل مدى السنوات الثالث املقبلة
للمؤسس�ة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدويل ،صندوق لصالح أفقر البلدان يف العالم.
وق ّررت أيضا ً لجنة املساعدة اإلنمائية تقديم مقرتحات لتحديث مفهوم املساعدة اإلنمائية
الرسمية ،للمحافظة عىل األهمية يف ساحة تنمية عاملية متطورة.
وألمد طويل ،كانت فاعلية املعونة قضية ذات أهمية ملقدّمي التعاون اإلنمائي .ويف
السنوات األخرية ،اعتمدت رّ
الشاكة العاملية للتعاون اإلنمائي الف ّعال خطة أوسع ،تعمل
الخاص من أجل تحسين أثر جهود
على إدماج تعبئ�ة املوارد املحلية وإرشاك القطاع
ّ
التعاون اإلنمائي .ويف اجتماع رفيع املس�توى عقد يف أيلول/س�بتمرب  ،2013ش�دّ دت
هذه رّ
املتوسطة الدّخل والتعاون فيما بني بلدان
الشاكة العاملية أيضا ً عىل أهمية البلدان
ّ
الجن�وب والتعاون الثالثي يف جهود التنمية العاملية .وتعهّدت رّ
الشاكة العاملية للتعاون
اإلنمائ�ي الفعّ�ال بالعمل مع منتدى األم�م املتحدة للتعاون اإلنمائي ،الذي يس�عى إىل
تعزيز زيادة الرتابط بني األنش�طة اإلنمائية ملختلف رشكاء التنمية .وهاتان الرشاكتان
ألصح�اب املصلحة املتعدّدين يهدفان معا ً إىل املس�اعدة يف تعزيز س�يطرة الحكومات
املتل ّقية عىل برامج التعاون اإلنمائي وتحسني آليات املساءلة املتبادلة للحكومات املتل ّقية
واملانحة عىل ح ّد سواء.
وتويص فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية بأن
تواص�ل الحكومات املانحة بذل الجهد لتحقيق االلتزامات املتّفق عليها س�ابقا ً وتحقيق
غاية األمم املتحدة املتمثّلة يف رصف  0.7يف املائة من الدّخل القومي اإلجمايل يف املساعدة
مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية التي حصلت عليها مجموعات البلدان ذات
األولوية( 2012 - 2000 ،بباليني دوالرات عام )2012
٦٠
٥١

٥٠

٤٣
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٣٠

٢٧

٢٠
١٠

٥

٠
٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻗ ّﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻏﺮﻴ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

املصدر :بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/لجنة املساعدة اإلنمائية.

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ
اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
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اإلنمائية الرسمية .ويجب عىل الحكومات املانحة أن تزيد كذلك حصة املساعدة اإلنمائية
الرس�مية ملجموع�ات البلدان ذات األولوي�ة ،بما يف ذل�ك أفريقيا ،والبل�دان النامية غري
ً
أصلا يف الهدف  8من
الس�احلية وال�دول الجزرية الصغيرة النامية ،كما هو ملتزم به
األهداف اإلنمائية لأللفية .و ُي ّ
حث مقدّمو املساعدة اآلخرون عىل مواصلة تقديم مساعدتهم
وزيادتها .و ُت ّ
حث جميع الجهات الفاعلة اإلنمائية عىل متابعة التمويل املسؤول ،والشفاف
واملنسق بصورة متبادلة ،واالعتماد عىل منتدى األمم املتحدة للتعاون اإلنمائي يف السعي
ّ
ً
لتحقيق تعاون إنمائي ف ّعال استعدادا النطالق خطة التنمية ملا بعد عام .2015

الوصول إىل األسواق

تمثّل شاغل أسايس للهدف  8يف دعم البلدان النامية يف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
من خالل نمو اقتصادي ،يساعده نمو الصادرات ويدعمه نظام تجاري منفتح ،ويستند
إىل قواعد ،ويمكن التنبؤ به وغري تمييزي .وهناك عدد من القضايا التي تغيرّ الساحة
الحالية للسياسة التجارية ،بما يف ذلك :التجارة يف الخدمات ،التي تلعب دورا ً متزايد
األهمية يف التجارة العاملية؛ واالتساع الرسيع لسالسل القيمة العاملية ،التي فتحت فرص
تصدير لعدّة بلدان نامية بينما فرضت ضغطا ً مضافا ً عىل غريها لتنفيذ اسرتاتيجيات
لدمج صادراتها يف سالسل القيمة القائمة؛ والحاجة إىل أن تخ ّفف جهود تنويع التجارة
الوطنية من أثر الصدمات ،وال سيّما للبلدان املنخفضة ال ّدخل ،وتحديد هدف جديد
لتحرير السياسة التجارية الدولية يف عرص ما بعد عام .2015
نسبة واردات البلدان املتق ّدمة النمو من البلدان النامية املسموح بدخولها معفاة من
الرسوم الجمركية( 2012 - 2000 ،بالنسبة املئوية)
٩٥
٩٠
٨٥
٨٠
٧٥
٧٠
٦٥
٦٠
٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢
أﻗ ّﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻨﻔﻂ
أﻗ ّﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻨﻔﻂ

املصدر :قاعدة بيانات مركز التجارة الدولية/األونكتاد/منظمة التجارة العاملية.
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وقد خ ّفض�ت البلدان املتقدّمة النمو تعريفاتها بصورة كبرية واس�تمرت نس�بة
واردات البلدان املتقدّمة النمو من البلدان النامية املس�موح بدخولها معفاة من الرسوم
الجمركي�ة يف الزيادة بم�رور الوقت .ومع ذلك ،ما زال هناك أيضا ً مجال للعمل ملعالجة
اآلثار الس�لبية التي تر ّتبها التدابري غري الجمركية عىل قدرات البلدان النامية لالشتراك
بفعالية يف االقتصاد العاملي.
وجرى الحصول عىل أفضليات إضافية للصادرات الزراعية من ّ
أقل البلدان نمواً،

وظل�ت اإلعانات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي — يف
حني تغيرّ ت قليالً يف عام  — 2013أدنى منها يف الس�نوات السابقة .ومع ذلك ،يف حني
ّ
أكد من جدي�د أعضاء مجموعة العرشين التزامهم باالمتناع عن اتخاذ تدابري حمائية يف
ع�ام  ،2013زاد ع�دد القيود التجارية الجديدة يف ع�ام  ،2013ومن املحتمل أن تكون
ق�د ق ّوضت الثقة يف التعهّد الذي أعلنت�ه مجموعة العرشين بنظام تجاري منفتح وح ّر.
ويتمثّل س�بب آخر للقلق يف اس�تمرار الح�دود القصوى للتعريفة التي م�ا زالت ّ
تؤثر
يف ف�رص الوصول إىل األس�واق .وما زال أكثر من  9يف املائة من بن�ود التعريفة متأثرا ً
بالح�دود القص�وى للتعريف�ة يف البلدان املرتفع�ة الدّخل األعض�اء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،مع اإلحس�اس بأكرب األث�ر يف تجارة املنتجات الزراعية.
وباإلضافة إىل الحدود القصوى للتعريفة ،زادت يف عام  2013تصاعدات التعريفة ،مما
ّ
يؤثر عىل املنتجات يف مراحل اإلنتاج الالحقة.
وواصل�ت البلدان واملؤسس�ات املانحة دعم جه�ود البلدان النامي�ة لبناء القدرة
التجارية من خالل مبادرات من قبيل املعونة لصالح التجارة ،التي نمت يف عام ،2012
املتوسطة الدّخل،
مدفوعة باملعونة للهياكل األساسية االقتصادية .وقد استفادت البلدان
ّ
التزامات املعونة من أجل التجارة حسب الفئة2012 - 2002 ،
(بباليني دوالرات عام )2012
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٥ – ٢٠٠٢ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦
ﻣﻌﺪّل
ﻣﻌﺪّل

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻤﻟﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

٠

املصدر :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/لجنة املساعدة اإلنمائية ،نظام اإلبالغ عن االئتمان.

يذيفنت زجوم

خاص ،من هذه الزيادة ،يف حني ش�هدت ّ
حصتها
بوج�ه
أقل البلدان نم�وا ً انخفاضا ً يف ّ
ّ
ً
م�ن تدفقات املعونة من أجل التجارة .ومن األهمية أيضا مالحظة أن رشوط املعونة من
أجل التجارة أخذت تتش�دّد حيث أصبحت القروض برشوط ميسرّ ة مصدر تمويل أبرز
من املنح.
والجهود املتعدّدة األطراف التي ُبذلت لتحسين القواعد التجارية العاملية ح ّققت
أيضا ً نتائج .وبعد مرور أكثر من عقد عىل املفاوضات التجارية بش�أن اآلفاق التجارية
للبل�دان النامي�ة ،تح ّقق إنجاز يف أواخر ع�ام  2013بمجموعة تدابير بايل .وتض ّمنت
املجموعة اتفاقات بشأن تيسري التجارة ،والزراعة ،ومجموعة قرارات متعلقة ّ
بأقل البلدان
الخاص
الخاصة والتفضيلية .ويحتوي الجزء
نموا ً ونظام رصد بش�أن أحكام املعاملة
ّ
ّ
بتيسير التجارة عىل التزامات بتخفيض تكاليف املعامالت ،وزيادة الشفافية ،ومواءمة
اإلج�راءات الش�كلية الجمركية ،م�ع أن هناك ش�واغل إزاء الطابع الطوع�ي للتعهّدات
والتكاليف املتو ّقعة للتنفيذ .ويحتوي الجزء الثاني من االتفاق عىل قرارات تعالج بعض
شواغل البلدان النامية فيما يتعلق باملخزونات العامة لألغذية ،واالصالح الزراعي وبرامج
ّ
ويركز الجزء الثالث من
املعيشة الريفية ،فضالً عن إدارة حصص التعريفات الجمركية.
مجموعة تدابري بايل عىل قضايا محدّدة متعلقة بإعفاءات لصادرات ّ
أقل البلدان نموا ً من
الخدمات ،والوصول املعفى من الرسوم الجمركية واملعفى من الحصص ،وقواعد املنشأ،
الخاصة
واملساعدة املقدّمة لقطاع القطن .وأخرياً ،ا ُتخذ قرار إلنشاء آلية رصد للمعاملة
ّ
الخاصة والتفضيلية يف املفاوضات التجارية .ويف
والتفضيلية ولتعزيز أحكام املعامل�ة
ّ
حين أنها واعدة ،ال تغطي القرارات املتخذة يف بايل إال ّ مجموعة فرعية من قضايا جولة
الدوحة وما زال يتعني إنجاز برنامج عمل محدّد بوضوح الختتام الجولة .ولذلك ،ما زال
أثر مجموعة تدابري بايل عىل التكامل االقتصادي العاملي غري معروف.
ونظرا ً القرتاب عام  2015وهو املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،
هناك حاجة إىل دَفعة نهائية نحو تحسين إمكانية وصول البلدان النامية إىل األس�واق.
وتش�جع فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفي�ذ األهداف اإلنمائية لأللفية أعضاء
ّ
منظمة التج�ارة العاملية إلعطاء األولوية لتحقيق األهداف الطموحة املنصوص عليها يف
مجموع�ة تدابري بايل ،به�دف اختتام جولة الدوحة للمفاوض�ات التجارية .وفضالً عن
ذلك ،ينبغي اس�تمرار بذل الجهود للقضاء عىل السياسات الحمائية التي تمنع الوصول
إىل االقتصاد العاملي وكذلك إزالة جميع إعانات الصادرات الزراعية والدّعم املحيل املشوه
للتج�ارة .وأخرياًُ ،ت ّ
حث البلدان املتقدّمة النمو عىل زيادة الدّعم لبناء القدرات يف البلدان
النامية ،من خالل مبادرات من قبيل املعونة من أجل التجارة.

القدرة عىل تحمّل ال ّديون

أوردت مؤرشات الدّيون يف الهدف  8رسدا ً بشأن ساحة الدّيون الناشئة يف البلدان النامية
بوجه عام ،ولكنها شدّدت يف املقام األول عىل حاالت الدّيون يف البلدان الفقرية املثقلة
بالدّيون .ويف حني لم يتض ّمن الهدف  8مؤرشات ملعالجة أزمات الدّيون يف غري البلدان
الفقرية املثقلة بالدّيون ،فقد تناول ضمنيا ً هذه البلدان عندما دعا إىل انتهاج سياسات
من شأنها أن تؤدّي إىل مستويات ديون يمكن تح ّملها لجميع البلدان النامية.
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وق�د أدّى تخفي�ف عبء الدّيون يف إط�ار مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالدّيون
واملبادرة املتعدّدة األطراف لتخفيف عبء الدّيون إىل تخفيف أعباء الدّيون بصورة كبرية
يف البلدان التي حصلت عىل املساعدة ويسرَّ جهودها لزيادة اإلنفاق عىل مشاريع الح ّد من
الفقر .وتقرتب اآلن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالدّيون من نهايتها ،حيث بلغ  35من
 39بلدا ً مؤهالً نقطة اإلنجاز يف حزيران/يونيه  .2014ومع ذلك ،تقرتب مرة ثانية عدّة
املتوسط أو املرتفع لعدم القدرة عىل سداد الدّين.
بلدان فقرية مثقلة بالدّيون من املستوى
ّ

٤٠

٤٠

٣٥

٣٥

٣٠

٣٠

٢٥

٢٥

٢٠

٢٠

١٥

١٥

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪّﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ّ
وحصة ال ّدين القصري األجل
ال ّدين الخارجي (بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل)
للبلدان النامية (بالنسبة املئوية)2013 - 2000 ،

١٠
١٠
٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣
اﻟﺪّﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ّ
ﺣﺼﺔ اﻟﺪّﻳﻦ اﻟﻘﺼﺮﻴ اﻷﺟﻞ

املصدر :صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي يف نيسان/أبريل .2014

ويف الوقت ذاته ،بلغ الدّين الخارجي للبلدان النامية ككل نسبة  22.6يف املائة فقط
م�ن ناتجها املحيل اإلجمايل معا ً يف عام  ،2013بانخفاض بلغ أكثر من  10نقاط مئوية
عىل مدى العقد املايض .ومع ذلك ،استمرت مستويات الدّيون القصرية األجل يف االرتفاع،
وكذلك نس�ب خدمة الدّين إىل الصادرات ،مما يشير إىل تنامي مخاطر التع ّرض ألزمة
دي�ون يف األج�ل القصري .وتدعو الحاجة إىل إيالء اهتمام إض�ايف لذلك وملخاطر تع ّرض
بلدان أخرى ألزمة ديون ،وال سيّما الدول الصغرية (كما ورد من أمانة الكمنولث).
وكان هناك تغيرّ كبري يف ساحة الدّيون السيادية يف البلدان النامية ،مع وصول كثري
من البلدان املنخفضة واملتوسّ�طة الدّخل إىل األس�واق الدولية لرأس املال .وفيما يتعلق
ببع�ض البلدان ،يؤدّي ه�ذا التغيرّ يف هيكل الدّين إىل زيادة إمكانية التع ّرض النخفاض
قيم�ة العملة الوطنية وح�دوث زيادات الحقة يف التزامات خدمة الدّين .ويف الوقت ذاته،
يمكن أيضا ً أن ير ّتب الخوف من انتهاج سياس�ات غري ف ّعال�ة إلدارة الدّين والدّفع بعد
ّ
التقشف املايل عواقب سيئة عىل العمالة ،وتخفيض إيرادات الرضائب ،وزيادة
ذلك تجاه
ّ
النفقات االجتماعية .ويف الواقع ،شهدت البلدان النامية بوجه عام اتساع العجز املايل يف
السنوات األخرية.
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األرصدة املالية للبلدان املنخفضة واملتوسطة ال ّدخل( 2013 - 2005 ،بالنسبة املئوية
من الناتج املحيل اإلجمايل)
٤
٣
٢
١
٠
١٢٣٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ّ
اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪّﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان

اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪّﺧﻞ

ّ
اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪّﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان

ّ
واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪّﺧﻞ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ

٢٠٠٥

٤-

املصدر :قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل ،آفاق االقتصاد العاملي ،نيسان/أبريل .2014

وتواجه الدول الصغرية تحدّيات هامة متعلقة بالقدرة عىل تح ّمل الدّيون وتحتاج
خاصة بالبلد ملعالجتها .ويف عام  ،2013بلغ متوسّ�ط نسبة الدّين العام
إىل بذل جهود
ّ
إىل الناتج املحيل اإلجمايل للدول الصغرية  107.7يف املائة باملقارنة بنسبة  26.4يف املائة
املتأصلة يف
م�ن الناتج املحلي اإلجمايل للبلدان النامية ككل .ومن بين مواطن الضعف
ّ
الدول الصغرية تواتر (وضخامة) الكوارث الطبيعية بشكل أكرب ،والقدرة املحدودة عىل
للتع�رض لصدمات معدّالت التبادل
االس�تجابة لهذه الكوارث والتعايف منها ،والقابلية
ّ
التجاري ،وتغيرّ املناخ .ومواطن الضعف هذه لم تعالجها حتى اآلن بقدر كاف اآلليات
الدولية وكانت هناك نداءات لوضع استراتيجيات شاملة لتخفيف عبء الدّيون تع ّززها
الخاص واس�تقرار
الس�يطرة الوطنية عىل الحوكم�ة وإدارة الدّي�ون ،وتنمية القطاع
ّ
االقتصاد الكيل.
وج�رى تقديم أطر عمل ط�وال الوقت بغرض تقييم القدرة على تح ّمل الدّيون،
مث�ل إطار العمل املشترك بني البنك الدويل وصن�دوق النقد الدويل بش�أن القدرة عىل
تحمّ�ل الدّيون وتحليل صندوق النقد الدويل للقدرة على تح ّمل الدّيون للبلدان القادرة
عىل الوصول إىل األس�واق .ويساعد إطار العمل بش�أن القدرة عىل تح ّمل الدّيون ،الذي
ُق�دّم يف عام  ،2005يف إرش�اد البلدان املنخفض�ة الدّخل ومانحيه�ا يف تعبئة التمويل
الالزم لتلبية االحتياجات اإلنمائية ،ويف الوقت ذاته تخفيض فرص حدوث تراكم مفرط
يف الدّي�ون .وبمرور الوقت ،جرت زيادة إطار العمل بش�أن الق�درة عىل تح ّمل الدّيون
ليأخذ يف االعتبار مزيدا ً من الفروق البسيطة املتعلقة بالتع ّرض ملخاطر الدّيون .ويقيم
تحلي�ل القدرة عىل تحمّ�ل الدّيون للبلدان القادرة عىل الوصول إىل األس�واق قدرة هذه
البلدان عىل تح ّمل الدّيون بتقدير نسب الدّين العام بمرور الوقت يف إطار سيناريوهات
متباينة .وباإلضافة إىل ذلكُ ،ي ِّقيم تقييم البنك الدويل للسياس�ات واملؤسس�ات القطرية
قوة سياسات البلدان ،مما يساعد يف وضع حدود إرشادية ملستويات الدّيون التي يمكن
تح ّملها.
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وهن�اك حاجة لألخذ بنهج مع ّزز إلعادة هيكلة الدّي�ون يأخذ يف االعتبار التكوين
املتغيرّ للدّين الكيل للبلد النامي .ويف الوقت الراهن ،تجري يف منتديات مختلفة مناقش�ة
طرق تحسني البنية الالزمة إلعادة هيكلة الدّيون السيادية .وللميض قدما ً إىل األمام ،نّ
يتعي
أن تتمثّل مه ّمة املجتمع الدويل يف مس�اعدة البلدان النامية يف إدارة مس�توياتها الحالية
للدي�ون بصورة ف ّعال�ة وتجنّب تراكم مس�تويات ديون ال يمكن تح ّملها يف املس�تقبل.
وتشجع فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية املؤسسات
ّ
املالية الدولية ملواصلة استعراض أطر عملها املختلفة املتعلقة بالقدرة عىل تح ّمل الدّيون
يف ضوء س�احة دي�ون متغيرّ ة عىل ال�دوام .وتدعو الحاجة إىل األخذ بنه�ج أكثر فائدة،
وإن كان أكث�ر صعوبة ،لتقييم القدرة عىل تح ّمل الدّيون ،مثل إطار عمل إدارة األصول
والخصوم الذي يجمع الروابط بني الدّين الداخيل والخارجي واسرتاتيجيات إدارة قيمة
الدّين ،بما يف ذلك إدماج كامل للمسؤوليات الطارئة والدّين الخاص .وينبغي للمؤسسات
تحسن يف الوقت ذاته تسجيل بيانات الدّيون ،ود ّقة توقيتها وتغطيتها،
املالية الدولية أن ّ
والتوفيق بني اإلبالغ عن طريق نظامي اإلبالغ من الدّائن ومن املدين لتعزيز القدرة عىل
رصد القدرة عىل تح ّمل الدّيون واالستجابة إلشارات اإلنذار املبكر.
وعلاوة عىل ذلكُ ،ي ّ
حث املجتمع الدويل عىل ضمان تخفيف عبء الدّيون يف الوقت
املناسب وبصورة عادلة للبلدان املثقلة بالدّيون وبحث الخيارات املتعلقة بتعزيز البنيان
نسب ال ّديون إىل الناتج املحيل اإلجمايل للدول الصغرية والبلدان النامية األخرى،
( 2013بالنسبة املئوية)
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪّﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪّﻳﻦ اﻟﻌﺎم
إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻤﻟﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ

اﻟﺪول اﻟﺼﻐﺮﻴة

اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪّﺧﻞ

اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪّﺧﻞ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٠

اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪّﺧﻞ

املصدر :األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،استنادا ً إىل قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي يف
نيسان/أبريل  2014لصندوق النقد الدويل.
مالحظة :بيانات الدول الصغرية مس�تبعدة من متوسّ�طات املجموعات األخرى يف هذا الش�كل .وتش�مل بيانات
ّ
الخاص غري املضمون الطويل األجل.
مجموع الدّيون الخارجية الدّين

يذيفنت زجوم

ال�دويل إلعادة هيكلة الدّيون الس�يادية .وينبغي أن تح ّقق الحكوم�ات توازنا ً اجتماعيا ً
وإنمائيا ً بينما تن ّفذ سياسات التكيّف لتخفيف أعباء الدّيون املفرطة .وأخرياًّ ،
يؤكد تنامي

مستويات الدّيون يف بعض البلدان الحاجة إىل زيادة املنح ألفقر البلدان.

الحصول عىل األدوية األساسية
أدّى تزايد العمل العاملي يف السنوات األخرية إىل إحراز تقدّم يف مكافحة األمراض غري
املعدية واألمراض الحا ّدة عىل ح ّد سواء .ومع ذلك ،برغم بذل بعض الجهود الجديرة
بالذكر لزيادة الحصول عىل األدوية األساسية ،وعىل وجه التحديد أدوية عالج فريوس
نقص املناعة البرشية ،ما زال الحصول عليها يف البلدان النامية غري كاف .وبغية تحسني
الحصول عىل األدوية ،يجب أالّ تكون العالجات متاحة بقدر كاف وبأسعار مناسبة
فحسب ،بل يجب أن تكون أيضا ً بتكلفة معقولة للمرىض .ويف الفرتة بني عامي 2007
والخاص عىل ح ّد سواء منخفضا ً
وّ ،2013
ظل توافر األدوية الجنيسة يف القطاعني العام
ّ
املتوسط).
( 55يف املائة و 66يف املائة ،عىل التوايل ،يف
ّ
وما زالت أيضا ً أسعار األدوية الجنيسة مرتفعة نسبيا ً للمرىض يف البلدان املنخفضة
املتوسط من
املتوسطة ال ّدخل ،وهي أعىل ثالث مرات يف
ال ّدخل والرشيحة الدنيا من البلدان
ّ
ّ
األس�عار املرجعية الدولية .وفضالً عن ذلك ،ما زال ضمان جودة األدوية يش�كل تحدّياً،
وبخاصة عند األخذ يف االعتبار وجود أدوية تحمل عالمات كاذبة أو مزورة — وهو مجال
ّ
يف حاجة شديدة لحلول سياسية وترشيعية.
وهناك عدد من العوامل ،بما فيها براءات االخرتاع وأوجه املرونة التجارية ،تلعب
دورا ً يف تقري�ر الحص�ول عىل األدوية األساس�ية .فقد يؤدّي وجود البراءات إىل تقييد
الحص�ول على عالجات معيّنة ،غري أن اتف�اق منظمة التجارة العاملية بش�أن الجوانب
املتّصل�ة بالتجارة م�ن حقوق امللكية الفكري�ة ( )TRIPSيتض ّمن أوج�ه مرونة معينة.
الخاصة املتعلقة بامللكية الفكرية بتقرير
ويسمح االتفاق للبلدان النامية بإدارة نظمها
ّ
م�ن الذي يحصل عىل حماي�ة براءة االخرتاع يف بلدانها ،وهي استراتيجية قد تؤدّي إىل
زيادة الحصول عىل العالج .وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن تر ّوج رشكات املس�تحرضات
الصيدالني�ة اإلمداد باألدوية الجنيس�ة يف البلدان النامية بعق�د اتفاقات للمنح الطوعي
ّ
وأق�ل البلدان نموا ً معفاة م�ن االمتثال لالتفاق املتعل�ق بالجوانب املتّصلة
للرتاخي�ص.
بالتج�ارة من حقوق امللكية الفكرية ( )TRIPSفيما يتعل�ق باملنتجات الصيدالنية حتى
عام 2016؛ كما أنها تتمتع بتمديد عام مجدّد فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ( ،)TRIPSإالّ ما
ألقل البلدان نموا ً
يتعل�ق بعدم التمييز ،حتى  1تموز/يوليه  .2021وهذا يتيح الفرصة ّ
لخل�ق قاعدة تكنولوجية لها مق ّومات البق�اء وللتغلب عىل مختلف معوقات القدرة ،بما
يف ذلك نقل التكنولوجيا.
ويهدف أيضا ً كثري من رشاكات أصحاب املصلحة املتعدّدين يف البلدان النامية إىل
تحسني الحصول عىل األدوية .وتحاول رّ
الصحة تطبيق املبادئ
الشاكة الدولية من أجل
ّ
الصحة .وقد أصبح
الدولية للتعاون الف ّعال فيما يتعلق باملعونة والتنمية عمليا ً يف قطاع
ّ
ّ
والس�ل واملالريا (الصندوق العاملي) املصدر الرئييس
الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز،
املتع�دّ د األط�راف للصنادي�ق املتعلقة بالصح�ة العاملية وكانت مس�اهماته يف تحقيق
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األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة بالغة األهمية .وباإلضافة إىل ذلك ،اعتبارا ً

من نهاية أيلول/س�بتمرب  ،2013دعمت خط�ة رئيس الواليات املتحدة الطارئة لإلغاثة
من اإليدز العالج املضا ّد للفريوس�ات العكوس�ة لـ  6.7مليون مريض من جميع أنحاء
العال�م .ويف أوائل ع�ام  ،2014تكاتفت الخطة الطارئة لإلغاثة من اإليدز مع مؤسس�ة
التصدّي لتحدّيات األلفية لتعزيز س�يطرة البل�د املضيف بقدر أكرب يف برنامج الواليات
املتح�دة األمريكية العامل�ي لإليدز .وباإلضاف�ة إىل الرتكيز عىل الحص�ول عىل عالجات
فريوس نق�ص املناعة البرشية ،جرى زي�ادة االهتمام باإلخف�اق يف التصدّي لألمراض
غير املعدي�ة .ولتحقيق هذا الهدف ،أق ّرت جمعية الصح�ة العاملية خطة العمل العاملية
للوقاي�ة من األمراض غري املعدية ومكافحتها للفترة  .2020 - 2013ومع ذلك ،برغم
ه�ذه املبادرات الهامة ،ما زال�ت الحاجة تدعو إىل بذل جهود أكبر من املجتمع الدويل،
ورشكات املستحرضات الصيدالنية والحكومات لتعزيز وتوسيع نطاق إمكانية الحصول
عىل األدوية.
وتويص فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية بأن
تضع البلدان النامية سياس�ات متعدّدة األبعاد تستفيد بأوجه املرونة الواردة يف االتفاق
املتعلّ�ق بالجوانب املتّصلة بالتج�ارة من حقوق امللكية الفكري�ة لتعزيز الحصول عىل
ّ
والخاصة يف البلدان املنخفضة
توافر أدوية جنيسة مختارة يف املرافق الصحية العامة
ّ
املتوسطة ال ّدخل ،مع ّدل 2013 - 2007
ال ّدخل والرشيحة ال ّدنيا من البلدان
(بالنسبة املئوية)
١٠٠٫٠
٩١٫٧

٦٥٫٨

٦٧٫٧
٥٥٫٦

٥٤٫٧

١٠٠

٩٤٫٠

٨٧٫١

٦٣٫٤

٨٠
٦٠

٥٣٫٣
٤٠
٢٩٫٦

٢٢٫٢

٢١٫٢

ّ
اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﻄﺎع
)ع = (١٢

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
)ع = (١٢

ّ
اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪّﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪّﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
أﻗﴡ

ّ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

أدﻧﻰ

١٧٫٦

ّ
اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﻄﺎع
)ع = (٩

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
)ع = (٨

٢٠
٠

اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪّﺧﻞ
ّ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ّ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

املص�در :منظمة الصحة العاملية/الهيئة الدولية للعمل يف مجال الصحة ،بناء عىل بيانات مس�تمدّة من دراس�ات
اس�تقصائية متعلقة بأس�عار األدوي�ة وتوافرها من ع�ام  2007إىل عام  2013باس�تخدام املنهجي�ة املعيارية
ملنظم�ة الصح�ة العاملية/الهيئ�ة الدولية للعم�ل يف مجال الصحة ،املتاح�ة م�ن http://www.haiweb.org/

.medicineprices

مالحظة :ع = عدد البلدان .تختلف سالَّت األدوية املشمولة بالدراسة االستقصائية بني البلدان.
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األدوية األساسية .و ُت ّ
حث البلدان النامية أيضا ً عىل تنفيذ القوانني التي تتصدّى لألدوية
املز ّورة من أجل تحسين ضمان الجودة والتعجيل بوضع برامج متعلقة باألمراض غري
املعدي�ة .ويف حني أنه ينبغي بالتأكيد مواصلة ب�ذل الجهود لزيادة الحصول عىل أدوية
عالج فريوس نقص املناعة البرشية يف البلدان املنخفضة الدّخل ،ينبغي الرتكيز أيضا ً عىل
املتوسطة الدّخل التي ينترش فيها فريوس نقص املناعة البرشية بصورة مرتفعة.
البلدان
ّ

الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة

ّ
إن حصول البلدان النامية عىل التكنولوجيات املتقدّمة الذي أُلقي عليه الضوء يف الهدف
وبخاصة يف استخدام
 8من األهداف اإلنمائية لأللفية مستمر يف الزيادة بخطى رسيعة،
ّ
الهواتف املحمولة واإلنرتنت .ويف اشرتاكات الهواتف الخلوية املحمولة ،يستمر االنتشار
يف النمو يف البلدان النامية يف عام  2014بضعف رسعته يف البلدان املتقدّمة النمو.
وبحلول نهاية عام  ،2014ستبلغ معدّالت انتشار االشرتاكات يف الهواتف الخلوية
املحمولة يف البلدان النامية نسبة  90يف املائة ،باملقارنة بنسبة  121يف املائة يف البلدان
املتقدّمة النمو .ونتيجة لذلك ،سيمثّل عدد االشرتاكات يف الهواتف الخلوية املحمولة يف
العالم النامي نسبة  78يف املائة من مجموع العالم .وباملثل ،يستمر النمو يف استخدام
اإلنرتنت يف البلدان النامية يف التف ّوق عليه يف البلدان املتقدّمة النمو.
وبالنظ�ر إىل تزايد الطلب العاملي للوصول برسعة أعىل إىل اإلنرتنت ،يس�تم ّر عدد
اشرتاكات النطاق العريض الثابت – واملحمول يف النمو .وبحلول نهاية عام  ،2014من
االتجاهات العاملية يف الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت2014 - 2001 ،
(مع ّدالت االنتشار لكل  100من السكان)
١٠٠
٩٦

٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠

٤٠

٣٠

٣٢

٢٠

١٦

١٠

١٠
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ *٢٠١٤
اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ اﻤﻟﺤﻤﻮﻟﺔ

اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻤﻟﺤﻤﻮل اﻤﻟﻔﻌّ ﻠﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻹﻧﱰﻧﺖ

اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ(

اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

املصدر :االتحاد الدويل لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤرشات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
*

البيانات املتعلقة بعام  2014تقديرية.
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املتو ّقع أن يكون  711مليون نس�مة يف العالم مشتركا ً يف النطاق العريض الثابت —
أي ضع�ف الع�دد يف عام  .2009ومن املتو ّقع أن ينمو معدّل انتش�ار النطاق العريض
ّ
املحمول بصورة أرسع بكثري ،ليبلغ  32يف املائة بحلول نهاية عام  ،2014بزيادة أربعة
أضعاف منذ عام .2009
ومع ذلك ،وبرغم هذه املكاس�ب والكثري من املبادرات الدولية ،ما زالت الفجوات
يف الحص�ول عىل التكنولوجيات املتقدّمة مس�تمرة بني البل�دان املتقدّمة النمو والبلدان
النامية .ويف حني من املتو ّقع أن يبلغ معدّل انتشار النطاق العريض املحمول نسبة  84يف
املائة يف عام  2014يف البلدان املتقدّمة النمو ،تشري التقديرات إىل أنه يكاد يتجاوز  21يف
املائة يف البلدان النامية .وتوجد فجوة مماثلة يف معدّالت انتشار النطاق العريض الثابت
بين البلدان املتقدّمة النمو والبل�دان النامية ( 28يف املائة و 6يف املائة ،عىل التوايل) .ويف
كثري من البلدان النامية ،ما زالت أس�عار النطاق العريض غري ميسورة لقطاعات كبرية
من السكان ،حتى مع استمرار األسعار يف االنخفاض .وفيما يتعلق بالهواتف املحمولة،
تأخذ الفجوة يف االنكماش ،ولكنها ما زالت باقية.
وتر ّتب أطر العمل الوطنية التنظيمية واملتعلّقة بإصدار الرتاخيص أثرا ً كبريا ً عىل
توس�يع نطاق الحصول عىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد اس�تفادت
ّ
األقل
بعض األس�واق ،مثل س�وق خدمة الهواتف املحمولة ،من أطر العم�ل التنظيمية
تدخالً نس�بيا ً أكثر من القطاعات األخرى ،حيث ّ
ّ
تركزت األولوية عىل خلق فرص لتنمية
سوق تنافسية.
أسعار النطاق العريض الثابت 2012 - 2008
(بالنسبة املئوية من ال ّدخل القومي اإلجمايل للفرد)
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املصدر :االتحاد الدويل لالتصاالت.Measuring the Information Society Report 2013 ،
مالحظة :متوسّ�طات بس�يطة .اس�تنادا ً إىل  144من االقتصادات التي توافرت بشأنها أس�عار النطاق العريض
الثابت؛ وتستند بيانات الدّخل القومي اإلجمايل للفرد إىل بيانات البنك الدويل.

يذيفنت زجوم

وباإلضافة إىل ذلك ،يتزايد استخدام الحكومات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
و ُنه�ج الحكومة اإللكرتونية لتعزي�ز خطط التنمية وتحقيقها .وم�ا برحت الحكومات
الوطنية واملحلية تتعاون يف اس�تخدام الحكومة اإللكرتونية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية
ولتوفير املعلومات ملواطنيها ،ومن ثم تع ّزز مس�تويات الكفاءة والش�فافية بقدر أكرب.
ويس�تمر توفري خدمات الحكومة اإللكرتونية يف االنتشار وتسهيل الجهود اإلنمائية ،غري
أن كثريا ً من أنواع الخدمات ما زال غري متوافر عىل اإلنرتنت ،وال سيّما يف سياقات البلدان
النامية.
وي�درك املجتم�ع ال�دويل الفوائد املمكن�ة من زي�ادة الحصول على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واستخدامها لتحقيق األهداف اإلنمائية ولذلك أطلق عدّة مبادرات
لزيادة الحصول عليها .وعىل س�بيل املثال ،بذلت لجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمي�ة جهودا ً لبيان األث�ر املحتمل لش�بكات النطاق العريض على تحقيق األهداف
اإلنمائي�ة لأللفية بقدر أكرب .و ُبذلت الجهود أيضا ً لتحديد أهداف يمكن قياس�ها للغاية
 - 8واو م�ن اله�دف  8من األهداف اإلنمائية لأللفية ،بغية تحسين رصد التقدّم الذي
تح�رزه البلدان لكي تصب�ح “مجتمعات معلومات” .ولتحقيق ه�ذا الهدف ،ما برحت
رّ
الشاك�ة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية تتابع التقدّم
املحرز نحو تحقيق الربط اإللكرتوني الرقمي بقدر أكرب يف جميع أنحاء العالم ،وانتهت
إىل ّ
أن الحص�ول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واس�تخدامها ما زال غري مو ّزع
بالتساوي ،حتى مع اتساع شبكات وخدمات وتطبيقات ومحتوى تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
وهناك أيضا ً عدد من الجهود املبذولة لتكوين صورة ذهنية إلطار عمل ممكن لرصد

تكنولوجي�ا االتص�االت واملعلومات ملا بعد عام  2015يتض ّمن تحديد أهداف مناس�بة،
وم�ؤشرّ ات وروابط قوي�ة لخطة تنمية أوس�ع نطاقاً .وفضالً عن ذلكّ ،
فإن اس�تخدام
التكنولوجي�ا املتقدّم�ة لالس�تعانة بها يف الجه�ود املبذولة للح ّد م�ن مخاطر الكوارث
يتنامى من حيث األهمية واالنتشار مع تزايد عدد البلدان التي تضع قواعد بيانات وطنية
لخس�ائر الكوارث .ويجري اآلن أيض�ا ً تنفيذ مبادرات دولية لتلبي�ة احتياجات البلدان
خاص ،أثناء
النامي�ة للحصول عىل التكنولوجيات التي تعالج آث�ار تغيرّ املناخ .وبوجه
ّ
مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيرّ املناخ ،الذي عُقد يف ترشين
الثاني/نوفمرب  2013يف وارس�و ،وافقت البلدان عىل إنش�اء آلي�ة دولية تو ّفر ألضعف
الس�كان حماية أفضل ض ّد الخس�ائر واألرضار الناجمة عن الظواهر الجوية القاس�ية
والبطيئ�ة البداية .وأوضحت أيضا ً حكومات البل�دان املتقدّمة النمو الخطط الرامية إىل
تعبئة التمويل لدعم جهود البلدان النامية للتكيّف بصورة ف ّعالة مع تغيرّ املناخ.
وقد حدثت تط ّورات أخرى ملحوظة .فقد أطلقت املنظمة العاملية للملكية الفكرية
مب�ادرة  ،WIPO GREENالتي ترمي إىل تعزيز ابتكار ونشر التكنولوجيات الخرضاء.
وباإلضاف�ة إىل ذلك ،ج�رى اتخاذ قرار أثناء االس�تعراض الوزاري الس�نوي للمجلس
االقتص�ادي واالجتماعي يف عام  2013لالعتماد عىل االبت�كارات العلمية والتكنولوجية
كوس�يلة ُيعالج من خاللها الفقر املدقع وعدم املس�اواة وتدهور البيئة .وأخرياً ،يف أوائل
ع�ام  2014واف�ق االتحاد ال�دويل لالتصاالت عىل برامج ،ومش�اريع ومب�ادرات لدعم
أولويات التنمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل مدى السنوات األربع املقبلة.
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ّ
وتح�ث فرقة العم�ل املعنية برصد الثغ�رات يف تنفيذ األه�داف اإلنمائية لأللفية
الحكوم�ات على مواصلة س�عيها لتحسين الحص�ول على تكنولوجي�ات املعلومات
واالتصاالت ملواطنيها ،وال سيّما توفري خدمات اإلنرتنت العريضة النطاق بأسعار معقولة
للجمي�ع ،من خالل نظم تنظيمي�ة مفتوحة وعادلة .وفضالً عن ذل�ك ،ينبغي أن تدعم
الحكومات نقل التكنولوجيات االبتكارية واملشاركة فيها من أجل دعم التعجيل بتحقيق
األه�داف اإلنمائية لأللفية وللح ّد م�ن مخاطر الكوارث .ويمثّل بناء مبادرات رشاكة مع
الخ�اص قناة هامة يتح ّقق م�ن خاللها الحصول
البل�دان املتقدّم�ة النمو ومع القطاع
ّ
على تكنولوجيات املعلوم�ات واالتصاالت بقدر أكرب .ويتطل�ب جانب من ذلك أن تدعم
الحكوم�ات السياس�ات التي تع ّزز البيئة م�ن أجل االبتكار ،وتمكّ�ن يف الوقت ذاته من
حث الحكومات أيضا ً
انتش�ار التكنولوجيات بصورة أرسع لدعم التنمية املس�تدامة .و ُت ّ
عىل مواصلة بذل جهودها لتوسيع نطاق الحصول عىل اإلنرتنت العريضة النطاق وكذلك
املعلومات والخدمات اإللكرتونية دعما ً لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
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