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هذا التقرير أعّدته فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، التي أنش�أها 

األمن العام لألمم املتحدة لتحس�ن رصد الهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية بتعزيز التنسيق فيما 

بن الوكاالت. وهناك أكثر من 30 كياناً من كيانات األمم املتحدة ومنظمات أخرى ممثّلة يف فرقة العمل 
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املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي بدور الوكالتن القائدتن فيما يختص بتنسيق أعمال فرقة العمل. 

ونّس�ق أعمال فرقة العمل بينغفان هونغ، املدير، وكييجي إينو، موظف الشؤون االقتصادية يف شعبة 
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تصدير

يقرتب برسعة املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وما زال يتعينّ اإلبالغ 
عن تحقيق كثري من التقدنّم وما زال كثري من التحدنّيات ماثالً. وهذا التقرير يساعد يف 
استعراض الخربات املكتسبة يف السنـوات األخرية يف السعي إىل إقامة رشاكة عاملية من 
ز املجتمع الدويل عىل صياغة  أجل التنمية. ويتنّسم تحليله باألهمية بوجه خاصنّ بينما يركنّ

خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

ومنـذ عام 2007، بحثت فرقـة العمل املعنية برصد الثغـرات يف تنفيذ األهداف 
اإلنمائيـة لأللفية التقدنّم املحرز وجوانـب القصور يف تنفيذ غايات الهدف 8، لـ “إقامة 
دات املقطوعة  ز كلنّ تقرير عىل الثغـرة بي التعهنّ رشاكة عامليـة من أجل التنمية”. ويركنّ

والتعاون املقدنّم، مع الهدف النهائي املتمثنّل يف مساعدة املجتمع الدويل لسدنّ الفرق.

ويقـرتب عـدد من غايـات الهدف 8 من تحقيقـه. فقد زاد الوصـول املعفى من 
الرسـوم الجمركية ومن الحصص إىل أسواق البلدان النامية للصادرات من أقلنّ البلدان 
لة ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالدنّيون تلك العملية بنجاح  نمواً. وأنجزت البلدان املؤهنّ
ة وال رجعـة فيها. ويف الوقـت ذاته، كان  وحقنّقـت تخفيف عـبء الدنّيون بصـورة هامنّ
ة يف الوصول إىل أحجام املسـاعدة  التقدنّم املحرز يف تحقيق غايات أخرى بطيئاً، وبخاصنّ
ة، وإنني أشـيد بالدول التي واصلت  اإلنمائية الرسـمية املعلنة. وهناك اسـتثناءات هامنّ

زيادة املساعدة اإلنمائية الرسمية.

وقد حفَّز االسـتثمار الخاصنّ توافر االتصاالت السـلكية والالسـلكية وانخفاض 
تكاليفهـا بقـدر أكرب يف جميع أنحـاء العالم النامي، ولكن ما زال كثـري جداً من الناس 
يفتقرون إىل الحصول عىل األدوية الطبية الرضورية بأسـعار معقولة. وما زلنا نحتاج 

ة لسدنّ هذه الثغرة. ال بي السياسات العامة واملبادرات الخاصنّ إىل تقارب فعنّ

ومرنّة ثانية، جمع معاً تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف 
اإلنمائية لأللفية معلومات أساسـية قدنّمتها جهات مختلفة يف املنظومة الدولية، عارضاً 
صورة شاملة مرتابطة للتعاون اإلنمائي. ويحدنّد التقرير ما يمكن عمله وما الذي ال يزال 

الة. يتعينّ القيام به لتحقيق رشاكة فعنّ

واآلن أكثـر من أينّ وقت مىض، يجب عىل القادة واملواطني يف جميع أنحاء العالم 
أن يخطوا إىل األمام بشـجاعة للمشـاركة يف أعمال جماعية أساسية للقضاء عىل الفقر، 

ورفع مستوى املعيشة والحفاظ عىل البيئة.
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اكة العاملية  وأدعو جميع الحكومات واملؤسسـات الدولية إىل مواصلة تعزيز الشنّ
ن من التبشري بمستقبل أكثر قابلية لالستدامة. من أجل التنمية كي نتمكنّ

بان كي - مون

األمي العام لألمم املتحدة
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 قائمـة األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة 
وغايات الهدف 8 ومؤرشاته

املؤرشاتالغايات

بعض املؤرشات املدرجة أدناه مرصودة عىل حدة ألقلنّ البلدان 
نمواً، وأفريقيا، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول الجزرية 

الصغرية النامية.

الغاية 8- ألف: امليض يف إقامة نظام 
تجاري ومايل يتنّسم باالنفتاح والتقينّد 

بالقواعد والقابلية للتنبنّؤ به وعدم 
التمييز

وهي تشمل التزاماً بالحكم الرشيد، 
والتنمية، والحدنّ من الفقر عىل 

الصعيدين الوطني والدويل

الغاية 8 – باء: معالجة االحتياجات 
ً ة ألقلنّ البلدان نموا الخاصنّ

وهي تشمل دخول صادرات أقلنّ 
البلدان نمواً إىل األسواق معفاة من 

التعريفات الجمركية وبدون الخضوع 
لنظام الحصص؛ وبرنامجاً معزنّزاً 

لتخفيف عبء الدنّيون الواقع عىل البلدان 
الفقرية املثقلة بالدنّيون وإلغاء الدنّيون 

الثنائية الرسمية؛ وتقديم مساعدة 
إنمائية رسمية أكثر سخاًء إىل البلدان 

امللتزمة بالحدنّ من الفقر

الغاية 8 – جيم: معالجة االحتياجات 
ة للبلدان النامية غري الساحلية  الخاصنّ
والدول الجزرية الصغرية النامية )عن 
طريق برنامج العمل من أجل التنمية 

املستدامة للدول الجزرية الصغرية 
النامية ونتائج الدورة االستثنائية 
الثانية والعشين للجمعية العامة(

املساعدة اإلنمائية الرسمية

صايف مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية وما يقدنّم منها إىل   1-8
أقلنّ البلدان نمواً، كنسبة مئوية من الدنّخل القومي اإلجمايل 

للدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

نسبة مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية   2-8
صة قطاعياً املقدنّمة من الدول املانحة األعضاء يف  املخصنّ

لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي إىل الخدمات االجتماعية األساسية 

)التعليم األسايس والرعاية الصحينّة األولينّة والتغذية 
ي( واملياه املأمونة والرصف الصحنّ

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غري املشوطة   3-8
املقدنّمة من الدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية 

التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

تها البلدان  قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقنّ  4-8
النامية غري الساحلية كنسبة من دخلها القومي اإلجمايل

تها الدول الجزرية  قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقنّ  5-8
الصغرية النامية كنسبة من دخلها القومي اإلجمايل

الوصول إىل األسواق

نسبة مجموع واردات البلدان املتقدنّمة النمو )حسب   6-8
القيمة وباستثناء األسلحة( من البلدان النامية وأقلنّ 

البلدان نمواً، املعفاة من الرسوم الجمركية

ط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان  متوسنّ  7-8
املتقدنّمة النمو عىل املنتجات الزراعية واملنسوجات 

واملالبس الواردة من البلدان النامية

تقديرات الدنّعم الزراعي املقدنّم يف بلدان منظمة التعاون   8-8
والتنمية يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها 

املحيل اإلجمايل

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدنّمة للمساعدة عىل   9-8
بناء القدرات التجارية
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املؤرشاتالغايات

الغاية 8 – دال: املعالجة الشاملة 
ملشاكل ديون البلدان النامية عن طريق 

اتخاذ تدابري عىل الصعيدين الوطني 
والدويل لجعل تحمنّل ديونها ممكناً يف 

املدى الطويل

القدرة عىل تحّمل الّديون

مجموع عدد البلدان التي وصلت إىل نقطة اتخاذ القرار   10-8
لصالح البلدان الفقرية املثقلة بالدنّيون وعدد البلدان التي 

وصلت إىل نقطة إنجاز املبادرة املتعلقة بتخفيف أعباء 
ديون البلدان الفقرية املثقلة بالدنّيون )تجميعي(

مقدار عبء الدنّيون امللتزَم بتخفيفه يف إطار املبادرة   11-8
املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالدنّيون واملبادرة املتعددة 

األطراف لتخفيف عبء الدنّيون

تكاليف خدمة الدنّين كنسبة مئوية من صادرات السلع   12-8
والخدمات

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

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

الغاية 8 – واو: التعاون مع القطاع 
الخاصنّ إلتاحة فوائد التكنولوجيات 

ة تكنولوجيا املعلومات  الجديدة، وخاصنّ
واالتصاالت

االشرتاكات يف خطوط الهاتف الثابتة لكل 100 نسمة من   14-8
السكان

االشرتاكات يف شبكات الهاتف الخلوي املحمول لكل 100   15-8
نسمة من السكان

عدد مستخدمي اإلنرتنت لكل 100 نسمة من السكان  16-8
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موجز تنفيذي

الرشاكة العاملية من أجل التنمية
يف عام 2007، أنشأ األمي العام لألمم املتحدة فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ 
دات  األهداف اإلنمائية لأللفية، وهي فريق عمل مشرتك بي الوكاالت مسؤول عن رصد التعهنّ
املتعلقة بالسياسات املدرجة يف إعالن األلفية واالتفاقات الدولية السابقة، املحدنّدة بأنها 
غايات الهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية. وقد ُوضع الهدف 8 كنداء للبلدان املتقدنّمة 
النمو لتقديم أنواع محدنّدة من الدنّعم للبلدان النامية ملساعدتها يف تحقيق األهداف 1 لغاية 
ات وغايات  7. وقد اتنّسع نطاق الهدف 8 بمرور الوقت بقيام فرقة العمل بإدخال مؤرشنّ
انتباه مختلف أصحاب  ز  تركنّ مبادرات جديدة  عدنّة  بتقديم  العام  األمي  جديدة، وقيام 
املصلحة عىل الجهود املتجدنّدة املتعلقة بأهداف مختارة من األهداف اإلنمائية لأللفية. وقد 

أنشئت فرقة العمل هذه لتوفري عمل تحلييل إضايف لتكملة غايات ومؤرشات الهدف 8.

وكما تشـري التقارير السـابقة لفرقة العمل، كانت هناك تطورات إيجابية تشري إىل 
الة، ولكن أوجه القصور يف التعاون اإلنمائي يف السنوات األخرية يربز  وجود رشاكة دولية فعنّ
الحاجة إىل وجود رشاكة عاملية نشـطة من أجل التنمية يف الوقت الذي يسـري فيه املجتمع 
الـدويل قدمـاً نحو تنفيذ خطة التنمية ملـا بعد عام 2015. وعىل سـبيل املثال، يف حي أن 
ـن الذي شهده عام 2013 يف مجموع املسـاعدة اإلنمائية الرسمية يشري إىل حدوث  التحسنّ

تغرينّ يف النمط، ما زالت الثغرة بي تحقيق غايات الهدف 8 وتنفيذ السياسات واسعة.

وكما كان متصونّراً، تضمنّن الهدف 8 مزيجاً من غايات السياسة التي كانت وثيقة 
الصلـة بالتنمية بوجه عـام، ولكنها لن تدفـع ُقدماً بصورة مبارشة بـأينّ من األهداف 
اإلنمائية األخرى لأللفية. وبمرور الوقت، أدنّى هذا االفتقار يف الرتابط إىل تقويض تحقيق 
غايات الهدف 8، وبالتأكيد، املعدنّالت األفضل لتحقيق البلدان النامية لألهداف اإلنمائية 
األخرى لأللفية بوجه عام. ويف عام 2002، مع ذلك، تضمنّن توافق آراء مونتريي بشـأن 
تمويل التنمية اسـرتاتيجية للتعاون املشـرتك عىل الصعيد العاملي، تناولت نطاقاً كامالً 

من السياسات املحلية والدولية للتنمية املستدامة.

وستستمر الجهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بال هوادة حتى عام 
2015 املسـتهدف. ويف الوقت ذاته، أخذت األمم املتحدة عىل عاتقها وضع مجموعة من 
أهداف التنمية املسـتدامة. ويمكن اسـتخالص عدنّة دروس من رصد الهدف 8 لها آثار 
فيما يتعلق بالرنّصد املسـتقبيل للشاكة العاملية من أجل التنمية يف إطار أهداف التنمية 
املستدامة. أوالً، هناك حاجة شديدة لتقوية الروابط بصورة هامة بي الهدف 8 واألهداف 
اكـة للدفع ُقدماً لتحقيق  ل الرنّصد العاملي لكثري من مبادرات الشنّ األخـرى؛ وثانياً، يمثنـّ
ح أن تظل  األهداف مهمًة أساسـية، ولو أنها صعبة؛ وثالثاً، بالنظر إىل أنه من غري املرجنّ
الغايات واملؤرشات بارزة عىل مدى فرتات زمنية طويلة، ينبغي استعراض َخلَف الهدف 
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8 بصورة دورية من أجل اسـتمرار وثاقة الصلـة واألهمية؛ ورابعاً، ينبغي عدم الخلط 
د الدويل األوسـع الطويل  بـي الجهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتعهنّ

العهد بتعزيز التنمية املستدامة.

ويف إطار اإلعداد لخطة التنمية ملا بعد عام 2015، ُتجرى مناقشات بشأن تحقيق 
توافق يف اآلراء لوضع إطار عمل مايل كيل وشامل لدعم هذه الجهود اإلنمائية. وااللتزام 
السـيايس املجدد فيما يتعلق بالتعاون اإلنمائي ال بدنّ منـه لوضع مجموعة مرتابطة من 

السياسات األساسية للتنمية العاملية بينما ينتقل املجتمع الدويل إىل عرص جديد.

املساعدة اإلنمائية الرسمية

ساعدت التطورات اإليجابية يف عام 2013 يف تخفيف الشواغل املتعلقة بالتخفيضات 
األخرية يف املساعدة اإلنمائية الرسميـة، التي بلغت رقماً قياسياً قـدره 135 بليـون 
ن ُيعزى بصورة كبرية  دوالر * بعد عامي متعاقبي من األحجام املنخفضة. وهذا التحسنّ
إىل الزيادات يف املعونة املتعدنّدة األطراف واملعونة اإلنسانية )7 يف املائة و25 يف املائة، 
 عىل التوايل(. وزاد يف عام 2013 صايف مساهمات املساعدة اإلنمائية الرسمية من 17 من 
التعاون والتنمية يف  التابعة ملنظمة  ل لجنة املساعدة اإلنمائية  التي تشكنّ الـ 28 بلداً 
امليدان االقتصادي. وضينّقت بصورة هامشية الزيادة اإلجمالية يف املساعدة اإلنمائية 
الرسمية الفجوة بي غاية األمم املتحدة املتمثنّلة يف رصف 0.7 يف املائة من الدنّخل القومي 
اإلجمايل للمانحي والتدفنّقات الفعلية إىل نسبة 0.4 يف املائة من الدنّخل القومي اإلجمايل 
للمانحي من لجنة املساعدة اإلنمائية مجتمعي )حقنّقت الغاية خمسة بلدان مانحة: 
الدانمرك، ولكمسربغ، والنرويج، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

الشمالية(.

ن  وباإلضافة إىل الزيادة يف حجم املساعدة اإلنمائية الرسمية، كان هناك أيضاً تحسنّ
يف رشوط املعونـة، وعـىل وجه التحديد يف درجة اسـتقالل الحكومات املتلقية يف اختيار 
الكيانـات لتنفيذ برامج املعونة يف بلدانها. ففي أقلنّ البلدان نمواً، بلغ هذا الشـكل “غري 
املشوط” من املعونة نسبة 83 يف املائة من مجموع املعونة الثنائية التي رصفها أعضاء 

ن زاد بنسبة 2 يف املائة عن عام 2011. لجنة املساعدة اإلنمائية يف عام 2012، بتحسنّ

زة بشدة، حيث  ولم تكن جميع التطورات إيجابية، مع ذلك. فما زالت املعونة مركنّ
حصلـت أعـىل 20 دولة متلقية عىل نسـبة 53 يف املائة من مجموع املسـاعدة اإلنمائية 
الرسمية يف عام 2012. وبرغم حدوث زيادة بنسبة 12.3 يف املائة يف املعونة املقدنّمة ألقلنّ 
البلدان نمواً يف عام 2013 باملقارنة بالسـنة السـابقة، تشري البيانات األولية إىل حدوث 
نقـص هامنّ يف املعونة الثنائية ألفريقيا - جنوب الصحراء، حيث انخفضت بنسـبة 4 يف 
املائة بالقيمة الحقيقية إىل 26.2 بليون دوالر خالل نفس الفرتة. وفضالً عن ذلك، ركدت 
منذ عام 2010 حافظات املعونة للبلدان النامية غري السـاحلية، وانخفضت فيما يتعلق 

بالدول الجزرية الصغرية النامية عاماً ثانياً عىل التوايل يف 2012.

جميع املبالغ النقدية ُيعربنّ عنها بدوالرات الواليات املتحدة، عدا ما يشار إليه خالفاً لذلك.  *
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مجموع لجنة املساعدة 
اإلنمائية

سلوفاكيا
بولندا

الجمهورية التشيكية
اليونان

سلوفينيا
جمهورية كوريا

إيطاليا
إسبانيا

الواليات املتحدة
الربتغال

اليابان
آيسلندا

نيوزيلندا
كندا

النمسا
أسرتاليا

أملانيا
فرنسا
آيرلندا
بلجيكا

سويرسا
فنلندا

هولندا
اململكة املتحدة

الدانمرك
لكسمربغ

السويد
النرويج

هدف األمم املتحدة

١٫٠٧
١٫٠٢

١٫٠٠
٠٫٨٥

٠٫٧٢
٠٫٦٧

٠٫٥٥
٠٫٤٧

٠٫٤٥
٠٫٤٥

٠٫٤١
٠٫٣٨

٠٫٣٤
٠٫٢٨

٠٫٢٧
٠٫٢٦
٠٫٢٦

٠٫٢٣
٠٫٢٣

٠٫١٦
٠٫١٦

٠٫١٣
٠٫١٣
٠٫١٣

٠٫١٩

٠٫١١
٠٫١٠

٠٫٠٩
٠٫٣٠

املساعدة اإلنمائية الرسمية من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية، 2013 * )بالنسبة 
املئوية من الدنّخل القومي اإلجمايل(

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

*  البيانات املتعلقة بعام 2013 أولية.

ة  وباإلضافـة إىل ذلـك، يف حي يوفنّر عـدد متزايد من املصادر الرسـمية والخاصنّ
ة، انخفضت هذه التدفقات أيضاً يف عام 2012. بل  األخرى تمويل التنمية بشوط ميرسنّ
إننّ األكثر إحباطاً، ال تشـري خطط كبار املانحي املتعلقة باإلنفاق اآلجل إىل تحقيق نمو 

ط. هام يف تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية يف األجل املتوسنّ

ويـدرك املجتمع العاملي الحاجة إىل معالجة ذلـك ونواحي القصور األخرى، وتمنّ 
اكة العاملية  د بعدد من االلتزامات الدولية يف محاولة لتحسي التعاون يف إطار الشنّ التعهنّ
ة التي عقدها رئيس الجمعية العامة يف 25 أيلول/ من أجل التنمية. ويف املناسبة الخاصنّ

سبتمرب 2013 ملتابعة الجهود املبذولة من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، دعت 
الـدول األعضـاء إىل التنفيذ العاجل للغاية املتمثنّلـة يف رصف ما يعادل 0.7 يف املائة من 
الدنّخل القومي اإلجمايل للمانحي كمساعدة إنمائية رسمية بحلول عام 2015. وباإلضافة 
ـة الثمانية التـي ُعقدت يف   إىل ذلـك، أكـدت من جديـد البلدان األعضـاء يف مجموعة قمنّ
داتها باألمن العاملي املستدام  لو إيرن، يف آيرلندا الشمالية، يف حزيران/يونيه 2013، تعهنّ
دات املالية املقطوعة يف الكويال يف عام 2009. ويف  لألغذية والتغذية، بااللتزام بدفع التعهنّ
د ائتالف عاملي من البلـدان املتقدنّمة النمو والبلدان  كانون األول/ديسـمرب 2013، تعهنّ
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النامية برقم قيايس بلغ 52 بليون دوالر يف شكل تمويل عىل مدى السنوات الثالث املقبلة 
للمؤسسـة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدويل، صندوق لصالح أفقر البلدان يف العالم. 
وقرنّرت أيضاً 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 ملقدنّمي التعاون اإلنمائي. ويف 
ال خطة أوسع، تعمل  اكة العاملية للتعاون اإلنمائي الفعنّ السنوات األخرية، اعتمدت الشنّ
عـىل إدماج تعبئـة املوارد املحلية وإرشاك القطاع الخاصنّ من أجل تحسـي أثر جهود 
دت  التعاون اإلنمائي. ويف اجتماع رفيع املسـتوى عقد يف أيلول/سـبتمرب 2013، شـدنّ
طة الدنّخل والتعاون فيما بي بلدان  اكة العاملية أيضاً عىل أهمية البلدان املتوسنّ هذه الشنّ
اكة العاملية للتعاون  دت الشنّ الجنـوب والتعاون الثالثي يف جهود التنمية العاملية. وتعهنّ
ـال بالعمل مع منتدى األمـم املتحدة للتعاون اإلنمائي، الذي يسـعى إىل  اإلنمائـي الفعنّ
تعزيز زيادة الرتابط بي األنشـطة اإلنمائية ملختلف رشكاء التنمية. وهاتان الشاكتان 
ألصحـاب املصلحة املتعدنّدين يهدفان معاً إىل املسـاعدة يف تعزيز سـيطرة الحكومات 
ية عىل برامج التعاون اإلنمائي وتحسي آليات املساءلة املتبادلة للحكومات املتلقنّية  املتلقنّ

واملانحة عىل حدنّ سواء.

وتويص فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية بأن 
تواصـل الحكومات املانحة بذل الجهد لتحقيق االلتزامات املتنّفق عليها سـابقاً وتحقيق 
غاية األمم املتحدة املتمثنّلة يف رصف 0.7 يف املائة من الدنّخل القومي اإلجمايل يف املساعدة 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

الدول الجزرية 
الصغرية النامية

البلدان النامية 
غري الساحلية

أفريقيا

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠

أقّل البلدان نمواً

٥١

٤٣

٢٧

٥

مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية التي حصلت عليها مجموعات البلدان ذات 
األولوية، 2000 - 2012 )بباليي دوالرات عام 2012(

املصدر: بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/لجنة املساعدة اإلنمائية.
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اإلنمائية الرسمية. ويجب عىل الحكومات املانحة أن تزيد كذلك حصة املساعدة اإلنمائية 
الرسـمية ملجموعـات البلدان ذات األولويـة، بما يف ذلـك أفريقيا، والبلـدان النامية غري 
السـاحلية والـدول الجزرية الصغـرية النامية، كما هو ملتزم به أصـاًل يف الهدف 8 من 
األهداف اإلنمائية لأللفية. وُيحثنّ مقدنّمو املساعدة اآلخرون عىل مواصلة تقديم مساعدتهم 
وزيادتها. وُتحثنّ جميع الجهات الفاعلة اإلنمائية عىل متابعة التمويل املسؤول، والشفاف 
ق بصورة متبادلة، واالعتماد عىل منتدى األمم املتحدة للتعاون اإلنمائي يف السعي  واملنسنّ

ال استعداداً النطالق خطة التنمية ملا بعد عام 2015. لتحقيق تعاون إنمائي فعنّ

الوصول إىل األسواق
تمثنّل شاغل أسايس للهدف 8 يف 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 تغرينّ الساحة 
الحالية للسياسة التجارية، بما يف ذلك: التجارة يف الخدمات، التي تلعب دوراً متزايد 
األهمية يف التجارة العاملية؛ واالتساع الرسيع لسالسل القيمة العاملية، التي فتحت فرص 
تصدير لعدنّة بلدان نامية بينما فرضت ضغطاً مضافاً عىل غريها لتنفيذ اسرتاتيجيات 
لدمج صادراتها يف سالسل القيمة القائمة؛ والحاجة إىل أن تخفنّف جهود تنويع التجارة 
الوطنية من أثر الصدمات، وال سينّما للبلدان املنخفضة الدنّخل، وتحديد هدف جديد 

لتحرير السياسة التجارية الدولية يف عرص ما بعد عام 2015.

٦٠

٦٥

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠

أقّل البلدان نمواً باستثناء األسلحة

أقّل البلدان نمواً باستثناء األسلحة والنفط

البلدان النامية باستثناء األسلحة
البلدان النامية باستثناء األسلحة والنفط

نسبة واردات البلدان املتقّدمة النمو من البلدان النامية املسموح بدخولها معفاة من 
الرسوم الجمركية، 2000 - 2012 )بالنسبة املئوية(

املصدر: قاعدة بيانات مركز التجارة الدولية/األونكتاد/منظمة التجارة العاملية.
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وقد خفنّضـت البلدان املتقدنّمة النمو تعريفاتها بصورة كبرية واسـتمرت نسـبة 
واردات البلدان املتقدنّمة النمو من البلدان النامية املسـموح بدخولها معفاة من الرسوم 
الجمركيـة يف الزيادة بمـرور الوقت. ومع ذلك، ما زال هناك أيضاً مجال للعمل ملعالجة 
اآلثار السـلبية التي ترتنّبها التدابري غري الجمركية عىل قدرات البلدان النامية لالشـرتاك 

بفعالية يف االقتصاد العاملي.

وجرى الحصول عىل أفضليات إضافية للصادرات الزراعية من أقلنّ البلدان نمواً، 
وظلـت اإلعانات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي — يف 
ت قليالً يف عام 2013 — أدنى منها يف السـنوات السابقة. ومع ذلك، يف حي  حي تغرينّ
د من جديـد أعضاء مجموعة العشين التزامهم باالمتناع عن اتخاذ تدابري حمائية يف  أكنّ
عـام 2013، زاد عـدد القيود التجارية الجديدة يف عـام 2013، ومن املحتمل أن تكون 
 . د الذي أعلنتـه مجموعة العشين بنظام تجاري منفتح وحرنّ قـد قونّضت الثقة يف التعهنّ
ويتمثنّل سـبب آخر للقلق يف اسـتمرار الحـدود القصوى للتعريفة التي مـا زالت تؤثنّر 
يف فـرص الوصول إىل األسـواق. وما زال أكثر من 9 يف املائة من بنـود التعريفة متأثراً 
بالحـدود القصـوى للتعريفـة يف البلدان املرتفعـة الدنّخل األعضـاء يف منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، مع اإلحسـاس بأكرب األثـر يف تجارة املنتجات الزراعية. 
وباإلضافة إىل الحدود القصوى للتعريفة، زادت يف عام 2013 تصاعدات التعريفة، مما 

يؤثنّر عىل املنتجات يف مراحل اإلنتاج الالحقة.

وواصلـت البلدان واملؤسسـات املانحة دعم جهـود البلدان الناميـة لبناء القدرة 
التجارية من خالل مبادرات من قبيل املعونة لصالح التجارة، التي نمت يف عام 2012، 
طة الدنّخل،  مدفوعة باملعونة للهياكل األساسية االقتصادية. وقد استفادت البلدان املتوسنّ

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

التصحيح املتعّلق بالتجارة

بناء القدرة اإلنتاجية

الهياكل األساسية االقتصادية

السياسة واألنظمة التجارية

٢٠٠٦ – ٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨
معّدل

 ٢٠٠٢ – ٢٠٠٥
معّدل

 التزامات املعونة من أجل التجارة حسب الفئة، 2002 - 2012 
)بباليي دوالرات عام 2012(

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/لجنة املساعدة اإلنمائية، نظام اإلبالغ عن االئتمان.
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تها  ، من هذه الزيادة، يف حي شـهدت أقلنّ البلدان نمـواً انخفاضاً يف حصنّ بوجـه خاصنّ
مـن تدفقات املعونة من أجل التجارة. ومن األهمية أيضاً مالحظة أن رشوط املعونة من 
ة مصدر تمويل أبرز  أجل التجارة أخذت تتشـدنّد حيث أصبحت القروض بشوط ميرسنّ

من املنح.

والجهود املتعدنّدة األطراف التي ُبذلت لتحسـي القواعد التجارية العاملية حقنّقت 
أيضاً نتائج. وبعد مرور أكثر من عقد عىل املفاوضات التجارية بشـأن اآلفاق التجارية 
للبلـدان الناميـة، تحقنّق إنجاز يف أواخر عـام 2013 بمجموعة تدابـري بايل. وتضمنّنت 
املجموعة اتفاقات بشأن تيسري التجارة، والزراعة، ومجموعة قرارات متعلقة بأقلنّ البلدان 
ة والتفضيلية. ويحتوي الجزء الخاصنّ  نمواً ونظام رصد بشـأن أحكام املعاملة الخاصنّ
بتيسـري التجارة عىل التزامات بتخفيض تكاليف املعامالت، وزيادة الشفافية، ومواءمة 
دات  اإلجـراءات الشـكلية الجمركية، مـع أن هناك شـواغل إزاء الطابع الطوعـي للتعهنّ
والتكاليف املتوقنّعة للتنفيذ. ويحتوي الجزء الثاني من االتفاق عىل قرارات تعالج بعض 
شواغل البلدان النامية فيما يتعلق باملخزونات العامة لألغذية، واالصالح الزراعي وبرامج 
ز الجزء الثالث من  املعيشة الريفية، فضالً عن إدارة حصص التعريفات الجمركية. ويركنّ
مجموعة تدابري بايل عىل قضايا محدنّدة متعلقة بإعفاءات لصادرات أقلنّ البلدان نمواً من 
الخدمات، والوصول املعفى من الرسوم الجمركية واملعفى من الحصص، وقواعد املنشأ، 
ة  واملساعدة املقدنّمة لقطاع القطن. وأخرياً، اُتخذ قرار إلنشاء آلية رصد للمعاملة الخاصنّ
ة والتفضيلية يف املفاوضات التجارية. ويف  والتفضيلية ولتعزيز أحكام املعاملـة الخاصنّ
حـي أنها واعدة، ال تغطي القرارات املتخذة يف بايل إالنّ مجموعة فرعية من قضايا جولة 
الدوحة وما زال يتعي إنجاز برنامج عمل محدنّد بوضوح الختتام الجولة. ولذلك، ما زال 

أثر مجموعة تدابري بايل عىل التكامل االقتصادي العاملي غري معروف.

ونظراً القرتاب عام 2015 وهو املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، 
هناك حاجة إىل َدفعة نهائية نحو تحسـي إمكانية وصول البلدان النامية إىل األسـواق. 
ع فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيـذ األهداف اإلنمائية لأللفية أعضاء  وتشـجنّ
منظمة التجـارة العاملية إلعطاء األولوية لتحقيق األهداف الطموحة املنصوص عليها يف 
مجموعـة تدابري بايل، بهـدف اختتام جولة الدوحة للمفاوضـات التجارية. وفضالً عن 
ذلك، ينبغي اسـتمرار بذل الجهود للقضاء عىل السياسات الحمائية التي تمنع الوصول 
إىل االقتصاد العاملي وكذلك إزالة جميع إعانات الصادرات الزراعية والدنّعم املحيل املشوه 
للتجـارة. وأخرياً، ُتحثنّ البلدان املتقدنّمة النمو عىل زيادة الدنّعم لبناء القدرات يف البلدان 

النامية، من خالل مبادرات من قبيل املعونة من أجل التجارة.

القدرة عىل تحّمل الّديون
أوردت مؤرشات الدنّيون يف الهدف 8 رسداً بشأن ساحة الدنّيون الناشئة يف البلدان النامية 
بوجه عام، ولكنها شدنّدت يف املقام األول عىل حاالت الدنّيون يف البلدان الفقرية املثقلة 
بالدنّيون. ويف حي لم يتضمنّن الهدف 8 مؤرشات ملعالجة أزمات الدنّيون يف غري البلدان 
الفقرية املثقلة بالدنّيون، فقد تناول ضمنياً هذه البلدان عندما دعا إىل انتهاج سياسات 

لها لجميع البلدان النامية. من شأنها أن تؤدنّي إىل مستويات ديون يمكن تحمنّ
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وقـد أدنّى تخفيـف عبء الدنّيون يف إطـار مبادرة البلدان الفقـرية املثقلة بالدنّيون 
واملبادرة املتعدنّدة األطراف لتخفيف عبء الدنّيون إىل تخفيف أعباء الدنّيون بصورة كبرية 
يف البلدان التي حصلت عىل املساعدة ويرسَّ جهودها لزيادة اإلنفاق عىل مشاريع الحدنّ من 
الفقر. وتقرتب اآلن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالدنّيون من نهايتها، حيث بلغ 35 من 
39 بلداً مؤهالً نقطة اإلنجاز يف حزيران/يونيه 2014. ومع ذلك، تقرتب مرة ثانية عدنّة 
ط أو املرتفع لعدم القدرة عىل سداد الدنّين. بلدان فقرية مثقلة بالدنّيون من املستوى املتوسنّ

ويف الوقت ذاته، بلغ الدنّين الخارجي للبلدان النامية ككل نسبة 22.6 يف املائة فقط 
مـن ناتجها املحيل اإلجمايل معاً يف عام 2013، بانخفاض بلغ أكثر من 10 نقاط مئوية 
عىل مدى العقد املايض. ومع ذلك، استمرت مستويات الدنّيون القصرية األجل يف االرتفاع، 
وكذلك نسـب خدمة الدنّين إىل الصادرات، مما يشـري إىل تنامي مخاطر التعرنّض ألزمة 
ديـون يف األجـل القصري. وتدعو الحاجة إىل إيالء اهتمام إضـايف لذلك وملخاطر تعرنّض 

بلدان أخرى ألزمة ديون، وال سينّما الدول الصغرية )كما ورد من أمانة الكمنولث(.

وكان هناك تغرينّ كبري يف ساحة الدنّيون السيادية يف البلدان النامية، مع وصول كثري 
ـطة الدنّخل إىل األسـواق الدولية لرأس املال. وفيما يتعلق  من البلدان املنخفضة واملتوسنّ
ببعـض البلدان، يؤدنّي هـذا التغرينّ يف هيكل الدنّين إىل زيادة إمكانية التعرنّض النخفاض 
قيمـة العملة الوطنية وحـدوث زيادات الحقة يف التزامات خدمة الدنّين. ويف الوقت ذاته، 
الـة إلدارة الدنّين والدنّفع بعد  يمكن أيضاً أن يرتنّب الخوف من انتهاج سياسـات غري فعنّ
ف املايل عواقب سيئة عىل العمالة، وتخفيض إيرادات الرضائب، وزيادة  ذلك تجاه التقشنّ
النفقات االجتماعية. ويف الواقع، شهدت البلدان النامية بوجه عام اتنّساع العجز املايل يف 

السنوات األخرية.

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

حّصة الّدين القصري األجل الّدين الخارجي

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠
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١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

الّدين الخارجي )بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل( وحّصة الّدين القصري األجل 
للبلدان النامية )بالنسبة املئوية(، 2000 - 2013

املصدر: صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي يف نيسان/أبريل 2014.
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ل الدنّيون وتحتاج  وتواجه الدول الصغرية تحدنّيات هامة متعلقة بالقدرة عىل تحمنّ
ـط نسبة الدنّين العام  ة بالبلد ملعالجتها. ويف عام 2013، بلغ متوسنّ إىل بذل جهود خاصنّ
إىل الناتج املحيل اإلجمايل للدول الصغرية 107.7 يف املائة باملقارنة بنسبة 26.4 يف املائة 
لة يف  مـن الناتج املحـيل اإلجمايل للبلدان النامية ككل. ومن بـي مواطن الضعف املتأصنّ
الدول الصغرية تواتر )وضخامة( الكوارث الطبيعية بشكل أكرب، والقدرة املحدودة عىل 
ض لصدمات معدنّالت التبادل  االسـتجابة لهذه الكوارث والتعايف منها، والقابلية للتعـرنّ
التجاري، وتغرينّ املناخ. ومواطن الضعف هذه لم تعالجها حتى اآلن بقدر كاف اآلليات 
الدولية وكانت هناك نداءات لوضع اسـرتاتيجيات شاملة لتخفيف عبء الدنّيون تعزنّزها 
السـيطرة الوطنية عىل الحوكمـة وإدارة الدنّيـون، وتنمية القطاع الخاصنّ واسـتقرار 

االقتصاد الكيل.

ل الدنّيون،  وجـرى تقديم أطر عمل طـوال الوقت بغرض تقييم القدرة عـىل تحمنّ
مثـل إطار العمل املشـرتك بي البنك الدويل وصنـدوق النقد الدويل بشـأن القدرة عىل 
ل الدنّيون للبلدان القادرة  تحمنّـل الدنّيون وتحليل صندوق النقد الدويل للقدرة عـىل تحمنّ
ل الدنّيون، الذي  عىل الوصول إىل األسـواق. ويساعد إطار العمل بشـأن القدرة عىل تحمنّ
ُقـدنّم يف عام 2005، يف إرشـاد البلدان املنخفضـة الدنّخل ومانحيهـا يف تعبئة التمويل 
الالزم لتلبية االحتياجات اإلنمائية، ويف الوقت ذاته تخفيض فرص حدوث تراكم مفرط 
ل الدنّيون  يف الدنّيـون. وبمرور الوقت، جرت زيادة إطار العمل بشـأن القـدرة عىل تحمنّ
ليأخذ يف االعتبار مزيداً من الفروق البسيطة املتعلقة بالتعرنّض ملخاطر الدنّيون. ويقيم 
تحليـل القدرة عىل تحمنّـل الدنّيون للبلدان القادرة عىل الوصول إىل األسـواق قدرة هذه 
ل الدنّيون بتقدير نسب الدنّين العام بمرور الوقت يف إطار سيناريوهات  البلدان عىل تحمنّ
متباينة. وباإلضافة إىل ذلك، ُيقِّيم تقييم البنك الدويل للسياسـات واملؤسسـات القطرية 
قوة سياسات البلدان، مما يساعد يف وضع حدود إرشادية ملستويات الدنّيون التي يمكن 

لها. تحمنّ

الرشيحة العليا من البلدان املتوّسطة الّدخل 

الرشيحة الدنيا من البلدان املتوّسطة الّدخل

البلدان املنخفضة الّدخل

جميع البلدان املنخفضة واملتوّسطة الّدخل

٤-

٣-

٢-

١-

٠

١

٢

٣

٤

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥

األرصدة املالية للبلدان املنخفضة واملتوسطة الّدخل، 2005 - 2013 )بالنسبة املئوية 
من الناتج املحيل اإلجمايل(

املصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد العاملي، نيسان/أبريل 2014.
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وهنـاك حاجة لألخذ بنهج معزنّز إلعادة هيكلة الدنّيـون يأخذ يف االعتبار التكوين 
املتغرينّ للدنّين الكيل للبلد النامي. ويف الوقت الراهن، تجري يف منتديات مختلفة مناقشـة 
طرق تحسي البنية الالزمة إلعادة هيكلة الدنّيون السيادية. وللميض قدماً إىل األمام، يتعينّ 
ة املجتمع الدويل يف مسـاعدة البلدان النامية يف إدارة مسـتوياتها الحالية  أن تتمثنّل مهمنّ
لها يف املسـتقبل.  الـة وتجننّب تراكم مسـتويات ديون ال يمكن تحمنّ للديـون بصورة فعنّ
ع فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية املؤسسات  وتشجنّ
ل الدنّيون  املالية الدولية ملواصلة استعراض أطر عملها املختلفة املتعلقة بالقدرة عىل تحمنّ
ة عىل الـدوام. وتدعو الحاجة إىل األخذ بنهـج أكثر فائدة،  يف ضوء سـاحة ديـون متغرينّ
ل الدنّيون، مثل إطار عمل إدارة األصول  وإن كان أكثـر صعوبة، لتقييم القدرة عىل تحمنّ
والخصوم الذي يجمع الروابط بي الدنّين الداخيل والخارجي واسرتاتيجيات إدارة قيمة 
الدنّين، بما يف ذلك إدماج كامل للمسؤوليات الطارئة والدنّين الخاص. وينبغي للمؤسسات 
ن يف الوقت ذاته تسجيل بيانات الدنّيون، ودقنّة توقيتها وتغطيتها،  املالية الدولية أن تحسنّ
والتوفيق بي اإلبالغ عن طريق نظامي اإلبالغ من الدنّائن ومن املدين لتعزيز القدرة عىل 

ل الدنّيون واالستجابة إلشارات اإلنذار املبكر. رصد القدرة عىل تحمنّ

وعـالوة عىل ذلك، ُيحثنّ املجتمع الدويل عىل ضمان تخفيف عبء الدنّيون يف الوقت 
املناسب وبصورة عادلة للبلدان املثقلة بالدنّيون وبحث الخيارات املتعلقة بتعزيز البنيان 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

نسبة مجموع الّديون الخارجية 
إىل الناتج املحيل اإلجمايل

نسبة الّدين العام 
إىل الناتج املحيل اإلجمايل

جميع البلدان النامية

الرشيحة العليا من البلدان املتوسطة الّدخل

الرشيحة الدنيا من البلدان املتوسطة الّدخل

البلدان املنخفضة الّدخل

الدول الصغرية

نسب الّديون إىل الناتج املحيل اإلجمايل للدول الصغرية والبلدان النامية األخرى، 
2013 )بالنسبة املئوية(

املصدر: األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، استناداً إىل قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي يف 

نيسان/أبريل 2014 لصندوق النقد الدويل.

ـطات املجموعات األخرى يف هذا الشـكل. وتشـمل بيانات  مالحظة: بيانات الدول الصغرية مسـتبعدة من متوسنّ

ين الخاصنّ غري املضمون الطويل األجل. يون الخارجية الدنّ مجموع الدنّ
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الـدويل إلعادة هيكلة الدنّيون السـيادية. وينبغي أن تحقنّق الحكومـات توازناً اجتماعياً 
د تنامي  وإنمائياً بينما تنفنّذ سياسات التكينّف لتخفيف أعباء الدنّيون املفرطة. وأخرياً، يؤكنّ

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

الحصول عىل األدوية األساسية
أدنّى تزايد العمل العاملي يف السنوات األخرية إىل إحراز تقدنّم يف مكافحة األمراض غري 
املعدية واألمراض الحادنّة عىل حدنّ سواء. ومع ذلك، برغم بذل بعض الجهود الجديرة 
بالذكر لزيادة الحصول عىل األدوية األساسية، وعىل وجه التحديد أدوية عالج فريوس 
نقص املناعة البشية، ما زال الحصول عليها يف البلدان النامية غري كاف. وبغية تحسي 
الحصول عىل األدوية، يجب أالنّ تكون العالجات متاحة بقدر كاف وبأسعار مناسبة 
فحسب، بل يجب أن تكون أيضاً بتكلفة معقولة للمرىض. ويف الفرتة بي عامي 2007 
و2013، ظلنّ توافر األدوية الجنيسة يف القطاعي العام والخاصنّ عىل حدنّ سواء منخفضاً 

ط(. )55 يف املائة و66 يف املائة، عىل التوايل، يف املتوسنّ

وما زالت أيضاً أسعار األدوية الجنيسة مرتفعة نسبياً للمرىض يف البلدان املنخفضة 
ط من  طة الدنّخل، وهي أعىل ثالث مرات يف املتوسنّ الدنّخل والشيحة الدنيا من البلدان املتوسنّ
األسـعار املرجعية الدولية. وفضالً عن ذلك، ما زال ضمان جودة األدوية يشـكل تحدنّياً، 
ة عند األخذ يف االعتبار وجود أدوية تحمل عالمات كاذبة أو مزورة — وهو مجال  وبخاصنّ

يف حاجة شديدة لحلول سياسية وتشيعية.

وهناك عدد من العوامل، بما فيها براءات االخرتاع وأوجه املرونة التجارية، تلعب 
دوراً يف تقريـر الحصـول عىل األدوية األساسـية. فقد يؤدنّي وجود الـرباءات إىل تقييد 
الحصـول عـىل عالجات معينّنة، غري أن اتفـاق منظمة التجارة العاملية بشـأن الجوانب 
املتنّصلـة بالتجارة مـن حقوق امللكية الفكريـة )TRIPS( يتضمنّن أوجـه مرونة معينة. 
ة املتعلقة بامللكية الفكرية بتقرير  ويسمح االتفاق للبلدان النامية بإدارة نظمها الخاصنّ
مـن الذي يحصل عىل حمايـة براءة االخرتاع يف بلدانها، وهي اسـرتاتيجية قد تؤدنّي إىل 
ج رشكات املسـتحرضات  زيادة الحصول عىل العالج. وباإلضافة إىل ذلك، يمكن أن ترونّ
الصيدالنيـة اإلمداد باألدوية الجنيسـة يف البلدان النامية بعقـد اتفاقات للمنح الطوعي 
للرتاخيـص. وأقـلنّ البلدان نمواً معفاة مـن االمتثال لالتفاق املتعلـق بالجوانب املتنّصلة 
بالتجـارة من حقوق امللكية الفكرية )TRIPS( فيما يتعلـق باملنتجات الصيدالنية حتى 
عام 2016؛ كما أنها تتمتع بتمديد عام مجدنّد فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق )TRIPS(، إالنّ ما 
يتعلـق بعدم التمييز، حتى 1 تموز/يوليه 2021. وهذا يتيح الفرصة ألقلنّ البلدان نمواً 
لخلـق قاعدة تكنولوجية لها مقونّمات البقـاء وللتغلب عىل مختلف معوقات القدرة، بما 

يف ذلك نقل التكنولوجيا.

ويهدف أيضاً كثري من رشاكات أصحاب املصلحة املتعدنّدين يف البلدان النامية إىل 
ة تطبيق املبادئ  اكة الدولية من أجل الصحنّ تحسي الحصول عىل األدوية. وتحاول الشنّ
ة. وقد أصبح  ال فيما يتعلق باملعونة والتنمية عملياً يف قطاع الصحنّ الدولية للتعاون الفعنّ
الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز، والسـلنّ واملالريا )الصندوق العاملي( املصدر الرئييس 
د األطـراف للصناديـق املتعلقة بالصحـة العاملية وكانت مسـاهماته يف تحقيق  املتعـدنّ
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األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة بالغة األهمية. وباإلضافة إىل ذلك، اعتباراً 
من نهاية أيلول/سـبتمرب 2013، دعمت خطـة رئيس الواليات املتحدة الطارئة لإلغاثة 
من اإليدز العالج املضادنّ للفريوسـات العكوسـة لـ 6.7 مليون مريض من جميع أنحاء 
العالـم. ويف أوائل عـام 2014، تكاتفت الخطة الطارئة لإلغاثة من اإليدز مع مؤسسـة 
التصدنّي لتحدنّيات األلفية لتعزيز سـيطرة البلـد املضيف بقدر أكرب يف برنامج الواليات 
املتحـدة األمريكية العاملـي لإليدز. وباإلضافـة إىل الرتكيز عىل الحصـول عىل عالجات 
فريوس نقـص املناعة البشية، جرى زيـادة االهتمام باإلخفـاق يف التصدنّي لألمراض 
غـري املعديـة. ولتحقيق هذا الهدف، أقرنّت جمعية الصحـة العاملية خطة العمل العاملية 
للوقايـة من األمراض غري املعدية ومكافحتها للفـرتة 2013 - 2020. ومع ذلك، برغم 
هـذه املبادرات الهامة، ما زالـت الحاجة تدعو إىل بذل جهود أكـرب 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 سياسـات متعدنّدة األبعاد تستفيد بأوجه املرونة الواردة يف االتفاق 
ق بالجوانب املتنّصلة بالتجـارة من حقوق امللكية الفكريـة لتعزيز الحصول عىل  املتعلنـّ

٠
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٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

القطاع الخاّص 
(ع = ١٢)

القطاع العام 
(ع = ١٢)

القطاع الخاّص 
(ع = ٩)

القطاع العام 
(ع = ٨)

٨٧٫١

٥٣٫٣

١٧٫٦

٩٤٫٠

٦٣٫٤

٢٩٫٦

١٠٠٫٠

٥٥٫٦

٢١٫٢

٩١٫٧

٦٧٫٧

٢٢٫٢

البلدان املنخفضة الّدخل الرشيحة الّدنيا من البلدان املتوّسطة الّدخل

٦٥٫٨

٥٤٫٧

أدنىمتوّسط متوّسط القطاع العاممتوّسط القطاع الخاصأقىص

توافر أدوية جنيسة مختارة يف املرافق الصحية العامة والخاّصة يف البلدان املنخفضة 
 الّدخل والرشيحة الّدنيا من البلدان املتوّسطة الّدخل، معّدل 2007 - 2013 

)بالنسبة املئوية(

ة من دراسـات  املصـدر: منظمة الصحة العاملية/الهيئة الدولية للعمل يف مجال الصحة، بناء عىل بيانات مسـتمدنّ

اسـتقصائية متعلقة بأسـعار األدويـة وتوافرها من عـام 2007 إىل عام 2013 باسـتخدام املنهجيـة املعيارية 

http://www.haiweb.org/ ملنظمـة الصحـة العاملية/الهيئـة الدولية للعمـل يف مجال الصحة، املتاحـة مـن

.medicineprices

مالحظة: ع = عدد البلدان. تختلف سالَّت األدوية املشمولة بالدراسة االستقصائية بي البلدان.
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األدوية األساسية. وُتحثنّ البلدان النامية أيضاً عىل تنفيذ القواني التي تتصدنّى لألدوية 
املزونّرة من أجل تحسـي ضمان الجودة والتعجيل بوضع برامج متعلقة باألمراض غري 
املعديـة. ويف حي أنه ينبغي بالتأكيد مواصلة بـذل الجهود لزيادة الحصول عىل أدوية 
عالج فريوس نقص املناعة البشية يف البلدان املنخفضة الدنّخل، ينبغي الرتكيز أيضاً عىل 
طة الدنّخل التي ينتش فيها فريوس نقص املناعة البشية بصورة مرتفعة. البلدان املتوسنّ

الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة
إننّ حصول البلدان النامية عىل التكنولوجيات املتقدنّمة الذي أُلقي عليه الضوء يف الهدف 
ة يف استخدام  8 من األهداف اإلنمائية لأللفية مستمر يف الزيادة بخطى رسيعة، وبخاصنّ
الهواتف املحمولة واإلنرتنت. ويف اشرتاكات الهواتف الخلوية املحمولة، يستمر االنتشار 
النمو.  املتقدنّمة  البلدان  النامية يف عام 2014 بضعف رسعته يف  البلدان  النمو يف  يف 
الخلوية  الهواتف  يف  االشرتاكات  انتشار  معدنّالت  ستبلغ   ،2014 عام  نهاية  وبحلول 
املحمولة يف البلدان النامية نسبة 90 يف املائة، باملقارنة بنسبة 121 يف املائة يف البلدان 
املتقدنّمة النمو. ونتيجة لذلك، سيمثنّل عدد االشرتاكات يف الهواتف الخلوية املحمولة يف 
العالم النامي نسبة 78 يف املائة من مجموع العالم. وباملثل، يستمر النمو يف استخدام 

اإلنرتنت يف البلدان النامية يف التفونّق عليه يف البلدان املتقدنّمة النمو.

وبالنظـر إىل تزايد الطلب العاملي للوصول برسعة أعىل إىل اإلنرتنت، يسـتمرنّ عدد 
اشرتاكات النطاق العريض الثابت – واملحمول يف النمو. وبحلول نهاية عام 2014، من 
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٧٠
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٩٠

١٠٠

اشرتاكات الهواتف ذات النطاق العريض الثابتة (السلكية)

اشرتاكات الهواتف الثابتة

مستخدمو اإلنرتنت

اشرتاكات الهواتف الخلوية املحمولة

*٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١

٩٦

٤٠

٣٢

١٦

١٠

اشرتاكات الهواتف ذات النطاق العريض املحمول املفّعلة

االتجاهات العاملية يف الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2001 - 2014 
)معدنّالت االنتشار لكل 100 من السكان(

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

*  البيانات املتعلقة بعام 2014 تقديرية.
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املتوقنّع أن يكون 711 مليون نسـمة يف العالم مشـرتكاً يف النطاق العريض الثابت — 
أينّ ضعـف العـدد يف عام 2009. ومن املتوقنّع أن ينمو معدنّل انتشـار النطاق العريض 
املحمول بصورة أرسع بكثري، ليبلغ 32 يف املائة بحلول نهاية عام 2014، بزيادة أربعة 

أضعاف منذ عام 2009.

ومع ذلك، وبرغم هذه املكاسـب والكثري من املبادرات الدولية، ما زالت الفجوات 
يف الحصـول عىل التكنولوجيات املتقدنّمة مسـتمرة بي البلـدان املتقدنّمة النمو والبلدان 
النامية. ويف حي من املتوقنّع أن يبلغ معدنّل انتشار النطاق العريض املحمول نسبة 84 يف 
املائة يف عام 2014 يف البلدان املتقدنّمة النمو، تشري التقديرات إىل أنه يكاد يتجاوز 21 يف 
املائة يف البلدان النامية. وتوجد فجوة مماثلة يف معدنّالت انتشار النطاق العريض الثابت 
بـي البلدان املتقدنّمة النمو والبلـدان النامية )28 يف املائة و6 يف املائة، عىل التوايل(. ويف 
كثري من البلدان النامية، ما زالت أسـعار 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.

وترتنّب أطر العمل الوطنية التنظيمية واملتعلنّقة بإصدار الرتاخيص أثراً كبرياً عىل 
توسـيع نطاق الحصول عىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد اسـتفادت 
بعض األسـواق، مثل سـوق خدمة الهواتف املحمولة، من أطر العمـل التنظيمية األقلنّ 
زت األولوية عىل خلق فرص لتنمية  الً نسـبياً أكثر من القطاعات األخرى، حيث تركنّ تدخنّ

سوق تنافسية.
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 أسعار النطاق العريض الثابت 2008 - 2012 
)بالنسبة املئوية من الدنّخل القومي اإلجمايل للفرد(

.Measuring the Information Society Report 2013 ،املصدر: االتحاد الدويل لالتصاالت

ـطات بسـيطة. اسـتناداً إىل 144 من االقتصادات التي توافرت بشأنها أسـعار النطاق العريض  مالحظة: متوسنّ

الثابت؛ وتستند بيانات الدنّخل القومي اإلجمايل للفرد إىل بيانات البنك الدويل.
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وباإلضافة إىل ذلك، يتزايد استخدام الحكومات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وُنهـج الحكومة اإللكرتونية لتعزيـز خطط التنمية وتحقيقها. ومـا برحت الحكومات 
الوطنية واملحلية تتعاون يف اسـتخدام الحكومة اإللكرتونية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية 
ولتوفـري املعلومات ملواطنيها، ومن ثم تعزنّز مسـتويات الكفاءة والشـفافية بقدر أكرب. 
ويسـتمر توفري خدمات الحكومة اإللكرتونية يف االنتشار وتسهيل الجهود اإلنمائية، غري 
أن كثرياً من أنواع الخدمات ما زال غري متوافر عىل اإلنرتنت، وال سينّما يف سياقات البلدان 

النامية.

ويـدرك املجتمـع الـدويل الفوائد املمكنـة من زيـادة الحصول عـىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واستخدامها لتحقيق األهداف اإلنمائية ولذلك أطلق عدنّة مبادرات 
لزيادة الحصول عليها. وعىل سـبيل املثال، بذلت لجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية 
الرقميـة جهوداً لبيان األثـر املحتمل لشـبكات النطاق العريض عـىل تحقيق األهداف 
اإلنمائيـة لأللفية بقدر أكرب. وُبذلت الجهود أيضاً لتحديد أهداف يمكن قياسـها للغاية 
8 - واو مـن الهـدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية، بغية تحسـي رصد التقدنّم الذي 
تحـرزه البلدان لكي تصبـح “مجتمعات معلومات”. ولتحقيق هـذا الهدف، ما برحت 
اكـة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية تتابع التقدنّم  الشنّ
املحرز نحو تحقيق الربط اإللكرتوني الرقمي بقدر أكرب يف جميع أنحاء العالم، وانتهت 
ع  إىل أننّ الحصـول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واسـتخدامها ما زال غري موزنّ
بالتساوي، حتى مع اتساع شبكات وخدمات وتطبيقات ومحتوى تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

وهناك أيضاً عدد من الجهود املبذولة لتكوين صورة ذهنية إلطار عمل ممكن لرصد 
تكنولوجيـا االتصـاالت واملعلومات ملا بعد عام 2015 يتضمنّن تحديد أهداف مناسـبة، 
ات وروابط قويـة لخطة تنمية أوسـع نطاقاً. وفضالً عن ذلك، فإننّ اسـتخدام  ومـؤرشنّ
التكنولوجيـا املتقدنّمـة لالسـتعانة بها يف الجهـود املبذولة للحدنّ مـن مخاطر الكوارث 
يتنامى من حيث األهمية واالنتشار مع تزايد عدد البلدان التي تضع قواعد بيانات وطنية 
لخسـائر الكوارث. ويجري اآلن أيضـاً تنفيذ مبادرات دولية لتلبيـة احتياجات البلدان 
، أثناء  الناميـة للحصول عىل التكنولوجيات التي تعالج آثـار تغرينّ املناخ. وبوجه خاصنّ
مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرينّ املناخ، الذي ُعقد يف تشين 
الثاني/نوفمرب 2013 يف وارسـو، وافقت البلدان عىل إنشـاء آليـة دولية توفنّر ألضعف 
السـكان حماية أفضل ضدنّ الخسـائر واألرضار الناجمة عن الظواهر الجوية القاسـية 
والبطيئـة البداية. وأوضحت أيضاً حكومات البلـدان املتقدنّمة النمو الخطط الرامية إىل 

الة مع تغرينّ املناخ. تعبئة التمويل لدعم جهود البلدان النامية للتكينّف بصورة فعنّ

وقد حدثت تطونّرات أخرى ملحوظة. فقد أطلقت املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
مبـادرة WIPO GREEN، التي ترمي إىل تعزيز ابتكار ونـش التكنولوجيات الخرضاء. 
وباإلضافـة إىل ذلك، جـرى اتخاذ قرار أثناء االسـتعراض الوزاري السـنوي للمجلس 
االقتصـادي واالجتماعي يف عام 2013 لالعتماد عىل االبتـكارات العلمية والتكنولوجية 
كوسـيلة ُيعالج من خاللها الفقر املدقع وعدم املسـاواة وتدهور البيئة. وأخرياً، يف أوائل 
عـام 2014 وافـق االتحاد الـدويل لالتصاالت عىل برامج، ومشـاريع ومبـادرات لدعم 

أولويات التنمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل مدى السنوات األربع املقبلة.
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وتحـثنّ فرقة العمـل املعنية برصد الثغـرات يف تنفيذ األهـداف اإلنمائية لأللفية 
الحكومـات عـىل مواصلة سـعيها لتحسـي الحصـول عـىل تكنولوجيـات املعلومات 
واالتصاالت ملواطنيها، وال سينّما توفري خدمات اإلنرتنت العريضة النطاق بأسعار معقولة 
للجميـع، من خالل نظم تنظيميـة مفتوحة وعادلة. وفضالً عن ذلـك، ينبغي أن تدعم 
الحكومات نقل التكنولوجيات االبتكارية واملشاركة فيها من أجل دعم التعجيل بتحقيق 
األهـداف اإلنمائية لأللفية وللحدنّ مـن مخاطر الكوارث. ويمثنّل بناء مبادرات رشاكة مع 
البلـدان املتقدنّمـة النمو ومع القطاع الخـاصنّ قناة هامة يتحقنّق مـن خاللها الحصول 
عـىل تكنولوجيات املعلومـات واالتصاالت بقدر أكرب. ويتطلـب جانب من ذلك أن تدعم 
ـن يف الوقت ذاته من  الحكومـات السياسـات التي تعزنّز البيئة مـن أجل االبتكار، وتمكنّ
انتشـار التكنولوجيات بصورة أرسع لدعم التنمية املسـتدامة. وُتحثنّ الحكومات أيضاً 
عىل مواصلة بذل جهودها لتوسيع نطاق الحصول عىل اإلنرتنت العريضة النطاق وكذلك 

املعلومات والخدمات اإللكرتونية دعماً لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
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