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ج

تصدير

يصدر هذا املنشور، وهو التقرير الثاين لفرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية، يف وقت حرج. فاألزمة االقتصادية العاملية مستمرة يف هتديد اجلهود الرامية إىل حتقيق 
اجلديدة  والقيود  احلمائية  التدابري  قبيل  من  األزمة،  مواجهة  ُسبل  إن  بل  اإلمنائية.  األهداف 
املفروضة على اهلجرة، تؤدي يف بعض احلاالت إىل تفاقم املخاطر. وقد تؤدي الضغوط اليت 
تتعرض هلا البلدان املاحنة لتخفيض ميزانياهتا للمعونة إىل تقليل املوارد املتاحة للبلدان النامية، اليت 

ستواجه بالتايل مزيدًا من الصعوبات يف التصدي لألزمة ويف النهوض باحتياجات شعوهبا.
ومنذ اعتماد األهداف يف عام 2000، حتقق تقدم كبري يف عدد من املجاالت، من بينها 
احلد من الفقر واجلوع وتوفري التعليم للجميع وتعزيز املس���اواة بني اجلنس���ني وحتسني األوضاع 
الصحي���ة وضمان االس���تدامة البيئية. إاّل أن األزمة االقتصادية هتدد بتراجع هذه املكاس���ب اليت 

حتققت بشق األنفس، والوقت ليس يف صاحلنا.
وبدون استجابات دولية قوية ومتضافرة، ميكن لألزمة أن تتحول إىل حالة طوارئ إمنائية. 
ومن حس���ن احلظ، إننا نشهد إجراءات غري مسبوقة تتخذها احلكومات واملجتمع الدويل. فقد 
وافق قادة جمموعة العشرين على إتاحة كميات إضافية ضخمة من السيولة الدولية للبلدان اليت متر 
بأزمة من أجل حماربة احلمائية، وإصالح النظام املايل الدويل. وأكدوا أيضًا من جديد التزاماهتم 
 القائم���ة بتق���دمي مزيد م���ن املعونة إىل البلدان الفق���رية وبتخفيف أعباء ديوهن���ا، وختصيص مبلغ 
50 بليون دوالر من جمموع املوارد املتعهد بتكريسها وذلك من أجل دعم احلماية االجتماعية 

وتعزيز التجارة وصون التنمية يف البلدان املنخفضة الدخل.
ويتمثل التحدي القائم حاليًا يف ضمان تسليم تلك املوارد، وحيدد هذا التقرير ما يلزم عمله 
يف هذا الصدد. ويبني كيفية التصدي للثغرات احلالية واملستجدة القائمة بني االلتزام وبني حتقيق 
اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 8، املتمثل يف إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية. وُيربز التقرير، عالوة 
على ذلك، أمهية التنفيذ الكامل واملعّجل جلميع االلتزامات، وهو أمر له أمهية حامسة يف جهودنا 
إلقامة عامل أكثر أمنًا وأكثر رخاًء للجميع. وإذ أضع هذا اهلدف يف اعتباري، أعهد هبذا التقرير، 
وهو التقرير الثاين الذي تعده فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، إىل 

واضعي السياسات واملسؤولني عن التنمية واألفراد املعنيني يف أرجاء العامل. 

بان كي- مون
األمني العام لألمم املتحدة
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موجز تنفيذي

ُيقّر هذا التقرير بأنه قد مت إحراز مزيد من التقدم حنو حتقيق التعهدات اليت ينطوي عليها اهلدف 
8 من األهداف اإلمنائية لأللفية. وُيحدد التقرير يف الوقت نفسه معوقات هامة، أغلبها ناشئ 
عن الوضع احلايل لالقتصاد العاملي الذي يعاين من أشد انتكاساته منذ الكساد الساحق الذي 
البلدان املاحنة ميزانياهتا املكّرسة للمساعدة اإلمنائية الرمسية؛  شهدته الثالثينات. وختّفض بعض 
وجلأت بعض البلدان املتقدمة والنامية إىل فرض تدابري محائية؛ وأدى الوقوع من جديد يف حبائل 
التعثر يف سداد الديون إىل تزايد ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق ختفيف عبء الديون؛ واجتهت 
تكاليف األدوية األساسية إىل االرتفاع؛ ومن املرّجح على ما يبدو أن الفجوة التكنولوجية بني 
البلدان املتقدمة النمو والنامية ستزداد يف االتساع. وتؤدي هذه اآلثار إىل تفاقم العواقب املدمرة 
املترتبة على االنتكاسة العاملية داخل البلدان النامية ذاهتا. وال يقتصر هذا على تباطؤ التقدم حنو 
إحراز األهداف اإلمنائية لأللفية، بل لقد أصبحت حىت املكاسب اليت حتققت بشق األنفس يف 
السنوات األخرية مهددة هي األخرى يف جماالت كثرية. وأدت األزمة إىل تعميق احلاجة إىل تعزيز 
الشراكات العاملية من أجل التنمية على النحو املبني يف اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية.

واإلجراءات املنّسقة عامليًا، اليت جيري اختاذها على مستوى غري مسبوق من أجل مواجهة 
التباطؤ الذي أثر على العامل بأس���ره، تش���مل اإلجراءات اليت اتفقت عليها االقتصادات الرئيسية 
يف مؤمتر قمة لندن ملجموعة العش���رين املعقود يف نيس���ان/أبريل 2009. فقد وافق مؤمتر القمة 
على تقدمي متويل طارئ واس���ع النطاق، وعلى تأمني متويل للبلدان املنخفضة الدخل، والبدء يف 
إجراء إصالحات رئيسية لتنظيم الُنظم املالية العاملية واملؤسسات املالية الدولية. وأكد من جديد 
أيضًا مجيع االلتزامات احلالية املتعلقة بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية وختفيف عبء الديون على 
البلدان النامية فضاًل عن مقاومة أّي أشكال جديدة للحمائية. ومع ذلك، فقد ازدادت صعوبة 

تنفيذ هذه االلتزامات يف ضوء استمرار التباطؤ.
ومع بدء العد التنازيل إىل عام 2015، ووس���ط األزمة االقتصادية العاملية اليت بدأت يف 
البل���دان املتقدمة، أصبح���ت اآلن ضرورة التعجيل بتنفيذ االلتزام���ات املحددة يف اهلدف 8 من 
األه���داف اإلمنائي���ة لأللفية جبميع أبعادها، متثل حالة طوارئ عاجلة وليس جمرد مس���ألة ملّحة. 
فتعزيز الشراكات العاملية عن طريق تنفيذ مجيع االلتزامات يف جماالت املعونة والتجارة وختفيف 
عبء الديون واحلصول على األدوية بأس���عار ميّسرة والوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة هي 

أمور هلا أمهية حامسة يف احليلولة دون حتول األزمة االقتصادية إىل أزمة إمنائية.

املساعدة اإلنمائية الرسمية
عقب اخنفاض املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من الدول األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية 
ارتفعت  و2007،   2006 عامي  يف  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة 
املساعدة إىل مبلغ 119.8 بليون دوالر يف عام 2008، أي بزيادة قدرها 10 يف املائة بالقيم 
القومي  الدخل  الرمسية يف  اإلمنائية  املساعدة  ارتفاع حصة  احلقيقية عن عام 2007. ورغم 
اإلمجايل للبلدان املتقدمة النمو من نسبة 0.28 يف املائة يف عام 2007 إىل نسبة 0.30 يف املائة 
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يف عام 2008، فقد ظلت أقل من نسبة 0.33 يف املائة اليت بلغتها يف عام 2005، )عندما 
زادت نتيجة ختفيف عبء الديون على العراق ونيجرييا(.

 ورغم أن املس���اعدة اإلمنائية الرمسية بلغت أعلى مس���توى هلا على اإلطالق يف عام 2008، 
فال تزال هناك ثغرات ضخمة يف اإلجناز فيما يتصل بالوفاء بااللتزامات القائمة. إذ تبلغ الغاية املستهدفة 
يف غلنيغلز لعام 2010 حوايل 154 بليون دوالر بالقيم احلالية وستلزم لذلك تدفقات إضافية مببلغ 
 17 بلي���ون دوالر يف الس���نة لبل���وغ هذه الغاية. ورغ���م أن املعونة املقدم���ة إىل أفريقيا بلغت حوايل 

26 بليون دوالر يف عام 2008 فإهنا ال تزال أقل بنحو 20 بليون دوالر عن املبلغ املستهدف.
ويف عام 2007، بلغت املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوًا ما يوازي 
0.09 يف املائ���ة م���ن الدخل القومي اإلمجايل للبل���دان األعضاء يف منظمة التع���اون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي. ومع ذلك، فإن ما يقل عن نصف البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية 
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تليب الغاية املتعلقة بتخصيص نس���بة تتراوح 
ب���ني 0.15 و0.20 يف املائ���ة م���ن أجل املعونة اليت تقّدم إىل أقل البل���دان منوًا، وهي الغاية اليت 
تأكدت من جديد كجزء من برنامج العمل للتس���عينات لصاحل أقل البلدان منوًا الذي اعُتمد يف 

بروكسل يف عام 2001.
ولقد أصبح مستقبل تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل البلدان الفقرية حمفوفًا باملخاطر 
وذلك يف وقت يتعني فيه زيادة هذه التدفقات من أجل محاية التقدم الذي ُأحرز بش���ق األنفس 
حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وأيضًا من أجل التغلب على آثار التباطؤ االقتصادي العاملي. 
وخيش���ى البعض من احتمال ختفيض ميزانيات املعونة يف املس���تقبل مثلما حدث بعد االنكماش 
االقتصادي يف أوائل التسعينات. وحيث إن عددًا من البلدان املاحنة حيدد اهلدف املرجو أن تبلغه 
املعونة املقدمة منه كحصة من الدخل القومي اإلمجايل ويف ضوء اخنفاض الدخول الوطنية، فإن 
ميزاني���ات املعونة قد تنخفض يف هذه احلاالت بالقيم احلقيقية يف عام 2009 ما مل ُيتخذ إجراء 
تصحيحي. ويف حاالت أخرى، تفرض قيود امليزانيات عمومًا هتديدات مماثلة على إحراز مزيد 
من التقدم حنو بلوغ غايات غلنيغلز. وقد أبرز مؤمتر قمة جمموعة العش���رين املعقود يف نيس���ان/
أبريل أمهية عدم إجراء أي ختفيضات يف التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية خالل األزمة. فتنفيذ 

هذه االلتزامات هو الذي سيحدث تأثريًا ملحوظًا على أّي حال.
وعالوة على الثغرة يف اإلجناز يف املستويات الكلية اليت مل تصل عمومًا إىل الغاية املستهدفة، 
توجد أيضًا “ثغرة يف التغطية” يف توزيع املساعدة اإلمنائية. فرغم أن احلصة املكّرسة يف تدفقات 
املس���اعدة اإلمنائية الرمسية من أجل البلدان األش���د فقرًا زادت بني عامي 2000 و2007، إاّل 
 أن هذه الزيادة مل تكن هبامش كبري. وتوزيع املس���اعدة اإلمنائية الرمسية بني البلدان غري متماثل 
وال يعزز يف كثري من األحيان البلدان اليت تعيش بأدىن موارد مالية وتضم أكرب عدد من الفقراء. 
ويف عام 2007، كان العراق أكرب مس���تفيد من املس���اعدة اإلمنائية الرمسية بالقيم املطلقة وتلّقى 
أكثر من ضعف ما تلقاه ثاين أكرب مس���تفيد، وهو أفغانس���تان. وقد تلقى الَبَلدان معًا املوجودان 
على أعلى القائمة حنو سدس املساعدة اإلمنائية الرمسية القطرية املقدمة من البلدان األعضاء يف جلنة 

املساعدة اإلمنائية، رغم أهنما يضمان أقل من 2 يف املائة من جمموع سكان البلدان النامية.
وحس���ب املنطقة، ال تزال البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى متثل أكرب مس���تفيد 
م���ن املس���اعدة اإلمنائية الرمسية فقد زاد بأكثر من الضعف م���ا قبضته بالقيمة احلالية للدوالر بني 
عامي 2000 و2007. ويتسق هذا مع ارتفاع نسبة الفقراء يف املنطقة. إاّل أن غرب آسيا تأيت 
يف املرتبة الثانية بسبب الزيادة الضخمة يف التمويل املقدم ألغراض إنسانية وتعمريية إىل العراق. 
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وزادت أيضًا تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل جنوب آسيا بأكثر من الضعف على 
مدى الس���نوات الس���بع، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل زيادة املس���اعدة املقدمة إىل أفغانستان، 
وإن كانت هذه التدفقات ال تزال ضئيلة باملقارنة بعدد األفراد الذين يعيش���ون يف فقر مدقع يف 
املنطقة. واخنفضت املساعدة الدولية املقدمة إىل جنوب شرق آسيا خالل الفترة، على الرغم من 

أن معدالت الفقر ال تزال مرتفعة إىل حد ما.
وأس���همت الزي���ادة يف عدد الش���ركاء يف التنمية، الذين يضمون الش���ركاء يف الترتيبات 
اجلديدة املتعددة األطراف ويف التعاون بني بلدان اجلنوب باإلضافة إىل جمموعة واس���عة النطاق 
م���ن املنظم���ات غري احلكومية، يف زيادة املس���اعدة اليت تلقتها البل���دان النامية منذ اعتماد إعالن 
األمم املتحدة بشأن األلفية يف عام 2000. وفاقمت يف الوقت ذاته من التحدي الذي تواجهه 
البلدان املستفيدة يف إدارة املساعدة اإلمنائية. فمن أجل االستفادة إىل أقصى حد من فوائد الدعم 
الدويل، س���يتعني على البلدان النامية وشركائها تقليل جتزئة هذه املساعدة وضمان أن تسهم يف 
االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية. وحدد إعالن باريس لعام 2005 وخطة عمل أكرا لعام 2008 
عددًا من املبادئ واملمارسات لكي هتتدي هبا البلدان النامية يف حتديد استراتيجياهتا ويهتدي هبا 

الشركاء يف تدعيم تلك االستراتيجيات وتنسيق اإلجراءات فيما بينهم.

ومن أجل تزويد البلدان النامية بالدعم الالزم لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية وتخفيف 
آثار األزمة العاملية عىل البلدان الفقرية، ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم بما ييل:

•التنفيو الكامل لاللتزامات التي تم التعهد بها يف غلنيغلز من خالل زيادة املساعدة  	
اإلنمائية الرسمية بمبلغ 34 بليون دوالر )عن مستوى عام 2008 وبأسعار عام 

2008( سنوياً بحلول عام 2010، عىل أن توّجه األغلبية العظمى من هوه الزيادة 
إىل أفريقيا للوفاء بالتعهد بمضاعفة املعونة املقدمة إىل تلك املنطقة يف اإلطار 

الزمني ذاته.

•ضمان أن تخصص املعونة بطريقة تفيد أفقر البلدان وتحمي أضعف الفئات  	
داخل البلدان مّما يقلّل الثغرات الحالية يف التغطية.

•تحديد وتعجيل الجهود الرامية إىل تحسني فعالية املعونة عن طريق تنفيو إعالن  	
باريس وخطة عمل أكرا.

•تشجيع سائر البلدان النامية التي تقدم مساعدة إنمائية عىل أن تشارك عىل وجه  	
أكمل يف املناقشات الدولية، من قبيل منتدى األمم املتحدة للتعاون اإلنمائي، من 

أجل تحسني الحوار والشفافية بني جميع الرشكاء يف التنمية.

الوصول إىل األسواق )التجارة( 
يشكل عدم التوصل إىل اتفاق يف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف ثغرة 
رئيسية يف اإلجناز فيما يتعلق بتعزيز الشراكة العاملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وذلك من 
جانبني. أواًل، أن البلدان النامية ُحرمت من فوائد كانت ستجنيها من إمتام اجلولة يف توقيت 
أنسب. وثانيًا، إن نتائج اجلولة بالشكل املتصور حاليًا لن حتقق املقاصد اإلمنائية األصلية خلطة 
تنمية الدوحة. ورغم حتقق قدر من التقدم أثناء املفاوضات يف التوصل إىل اتفاق بشأن جمموعة 
من املسائل املستعصية حىت اآلن، فلم َيرق التقدم املحَرز يف تنفيذ االلتزامات، الذي تعرقل نتيجة 

طابع اجلولة القائم على أهنا “عملية واحدة”، إىل املستوى املتفق عليه.
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ويف عام 2007، اس���تمر تزايد وصول صادرات البلدان النامية بال رس���وم مجركية إىل 
أس���واق البلدان املتقدمة النمو، وحتقق ذلك يف املقام األول عن طريق اس���تمرار إلغاء التعريفات 
اجلمركية على أساس مبدأ الدولة األوَلى بالرعاية. ونتيجة أساسًا للمعامالت التفضيلية، زادت 
حص���ة أقل البلدان منوًا يف التجارة املعفاة من الرس���وم اجلمركية على مدى العقد املاضي، لكن 
مل حي���دث مزيد من التقدم يف عام 2007. وب���دأت بعض البلدان املتقدمة النمو يف تنفيذ الغاية 
املتفق عليها يف عام 2005 إلعفاء نسبة 97 يف املائة على األقل من صادرات أقل البلدان منوًا 
من الرس���وم اجلمركية ومن احلصص، ولكن يتعني أن تقوم بلدان كثرية أخرى بذلك. وبصفة 
عامة، هناك تفاوتات إقليمية وقطاعية كبرية يف اإلعفاءات من الرسوم اجلمركية بني أقل البلدان 

منوًا وداخلها.
وال يزال الدعم الزراعي املقدم يف البلدان املتقدمة النمو ميثل عاماًل خماًل بش���كل رئيس���ي 
بالتج���ارة واإلنتاج الزراعي يف البلدان النامية. وحىت رغم زيادة اخنفاض الدعم الزراعي عمومًا 
من حيث نس���بته إىل الناتج املحلي اإلمجايل للبلدان املتقدمة النمو يف عام 2007، فإنه ال يزال 

مرتفعًا بالقيم املطلقة وباملقارنة باملساعدة اإلمنائية الرمسية.
ويف البيئة االقتصادية العاملية احلالية، قد يكون من األهم مع ذلك مس���اعدة مجيع البلدان 
النامي���ة املنخفضة الدخل يف بناء بنيتها التحتية املتصلة بالتجارة وقدرهتا املتصلة بالعرض. ورغم 
 أن جمم���وع املعون���ة املكّرس���ة لاللتزام���ات يف جمال التجارة ق���د زاد يف ع���ام 2007، فقد ُقّدم 

ما يزيد على نصف املبلغ إىل 11 بلدًا فقط.
ومن���ذ أواخر عام 2007، تعرض نظام التج���ارة املتعددة األطراف لضغوط متزايدة ألن 
أزمة الغذاء واألزمة املالية تسببتا يف موجات جديدة من احلمائية. واختذت البلدان املتقدمة النمو 
والنامي���ة على الس���واء جمموعة من التدابري احلمائية ملواجه���ة هاتني األزمتني، مشلت جمموعة من 
التداب���ري املتعلقة بالتعريفات وغري املتعلقة بالتعريف���ات وعناصر حمددة يف خطط التحفيز الوطنية 

اليت إما أهنا حّدت من التجارة وإما أهنا كانت مصدرًا لالجتار غري املنصف.

ولتمك�ني البل�دان النامية من زيادة ما تس�تمده من فوائد من التج�ارة الدولية، ينبغي 
للمجتمع الدويل أن يتخو االجراءات التالية:

•تجديد االلتزام باإلنهاء املبكر لجولة طموحة وموجهة نحو التنمية ملفاوضات الدوحة؛  	
وسيشمل هوا إحراز تقدم رسيع وكبري يف فتح أسواق البلدان املتقدمة النمو.

• يف املائة عىل األقل من املنتجات املستوردة من أقل البلدان نمواً من  إعفاء 97	
الرسوم الجمركية والحصص، عمالً بالهدف املعتمد يف االجتماع الوزاري السادس 

ملنظمة التجارة العاملية يف عام 2005.

• بإلغاء جميع معونات الصادرات الزراعية  الوفاء بالتعهد الصادر يف عام 2005	
بحلول عام 2013.

•القيام عىل وجه الرسعة بتنفيو االلتزامات املتعلقة بزيادة الدعم التقني واملايل  	
والسيايس زيادة كبرية، وهو الدعم املقدم من أجل تسخري املعونة لتعزيز التجارة 

ومبادرة اإلطار املتكامل املعّزز.

•املحافظة عىل نظام دويل مفتوح للتبادل والتجارة أثناء األزمة االقتصادية العاملية  	
عن طريق ضمان إلغاء التدابري الحمائية املعتمدة ملواجهة األزمة بأرسع ما يمكن، 

ومقاومة فرض مزيد من التدابري.



م موجز تنفيوي

القدرة عىل تحّمل أعباء الديون
رغم إحراز تقدم كبري فيما يتصل بتخفيف أعباء الديون، فإن التنفيذ الكامل ملبادرة البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون يستلزم قيام املجتمع الدويل ببذل جهود مستمرة. وحبلول هناية آذار/

مارس 2009، أصبح 35 بلدًا، من بني 40 بلدًا حيق هلا االستفادة من املبادرة، مؤهاًل لتخفيف 
عبء دينه يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وأصبح 24 بلدًا منها مؤهاًل إلعفاء 
ال رجعة فيه من الدين مبوجب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعلقة بتخفيف 

عبء الديون املتعددة األطراف.
وقبل بداية االضطراب املايل العاملي، أدى ارتفاع أسعار السلع األساسية والنمو التجاري 
الق���وي إىل حتس���ني عائدات التصدير يف كثري من البل���دان النامية. ونتيجة لذلك، اخنفض عبء 
خدم���ة الدين اخلارجي بالنس���بة للبلدان النامي���ة كمجموعة من حن���و 13 يف املائة من إيرادات 
التصدي���ر يف ع���ام 2000 إىل أقل من 4 يف املائة يف عام 2007. إاّل أن هذا االجتاه اهلابط آخذ 
يف التراجع نظرًا الخنفاض صادرات البلدان النامية وأس���عار السلع األساسية بشكل كبري نتيجة 
لألزمة احلالية. وارتفعت إىل حد كبري نس���بة الدين اخلارجي إىل الناتج املحلي اإلمجايل ونس���بة 
خدمة الدين اخلارجي إىل الصادرات يف البلدان النامية منذ الربع األخري يف عام 2008. وتواجه 
أيض���ًا البل���دان النامية تراجعات ضخمة يف إمكانية احلصول على متويل خارجي جديد بس���بب 

النقص يف االئتمان العاملي.
ويؤدي هذا املزيج من العوامل إىل زيادة مش���اكل موازين املدفوعات بالنسبة لعدد كبري 
من البلدان. إذ يواجه بعضها مشاكل تتعلق خبدمة ديوهنا اخلارجية. ويؤدي أيضًا ارتفاع أقساط 
التأم���ني ضد خماطر تقدمي قروض إىل البلدان النامي���ة وختفيض قيمة العمالت إىل زيادة تكاليف 
االقتراض العام اخلارجي، ويضع ضغوطًا إضافية على امليزانيات احلكومية. وحيّد هذا يف املقابل 
من قدرة البلدان النامية على اختاذ تدابري معاكسة للدورات االقتصادية واملحافظة على مستويات 

وافية لإلنفاق العام على البنية التحتية والتعليم والصحة واحلماية االجتماعية.

ومن أجل معالجة مش�اكل ديون البلدان النامية بشكل ش�امل، ينبغي للمجتمع الدويل 
أن يتخو اإلجراءات التالية:

•إتمام مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعلقة بتخفيف عبء  	
الديون املتعددة األطراف.

•ضمان أن تكون جميع املبالغ املكرّسة لتخفيف عبء الديون مبالغ إضافية  	
للمساعدة اإلنمائية الرسمية وذلك تماشياً مع االلتزامني املستقلني الواردين يف هوا 

الصدد يف اإلعالن بشأن األلفية.

•تقديم دعم إضايف للحيلولة دون دخول البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف دائرة  	
البلدان املتعثرة يف سداد الديون.

•إتاحة خيار أمام البلدان التي تواجه ضائقة مالية حادة بسبب األزمة العاملية  	
يمّكنها من أن تؤجل بصفة مؤقتة الوفاء بااللتزامات الحالية بدفع الديون.

•مساعدة البلدان التي ال تدخل يف عداد البلدان الفقرية املثقلة بالديون عىل تأجيل  	
سداد املبالغ الضخمة من الديون السيادية وديون الرشكات املستحقة يف عامي 

2009 و2010.

•إقامة آلية منهجية لحل مسألة الديون السيادية وتحسني إطار إعالن حاالت  	
اإلفالس عرب الحدود من أجل التصدي لحاالت التعثر يف سداد الديون.
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الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميّسة
يتعذر على الفقراء يف البلدان النامية احلصول على كثري من األدوية األساسية لسببني رئيسيني. 
أوهلما، أن هناك نقصًا ضخمًا يف توافر األدوية يف كل من القطاعني العام واخلاص؛ وثانيهما 

أن أسعار األدوية املتوافرة مرتفعة باملقارنة بأسعارها املرجعية الدولية.
وُتع���ّد األمراض غري املعدية )من قبيل داء الس���كري والربو واضطرابات القلب واألوعية 
الدموية( من األس���باب الرئيس���ية للوفاة يف البلدان النامية، لكن التكلفة الشهرية لألدوية الالزمة 
لع���الج ه���ذه األم���راض املزمنة غالبًا م���ا توازي أجر عدة أي���ام من مرت���ب أدىن العاملني أجرًا 
 يف احلكوم���ة. وال تتحم���ل احلكوم���ات إاّل جزًءا ضئي���اًل من تكلفة األدوية يف البل���دان النامية، 
وال يغطي التأمني الصحي إاّل نس���بة صغرية من س���كان البلدان النامية. وتضطر معظم اأُلس���ر 
املعيش���ية إىل إنفاق أموال من جيبها اخلاص، وليس يف إمكان معظم األس���ر املعيش���ية يف البلدان 

النامية أن تتحمل التكاليف املستمرة لعالج األمراض من هذا القبيل.
ومن املتوقع أن يتناقص توافر األدوية بأس���عار ميّس���رة نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية. 
فدخول الكثريين آخذة يف التناقص، وُتفاقم ختفيضات أسعار العملة من ارتفاع تكاليف األدوية 
املس���توردة. ويكون هذا الوضع على أصعب ما يكون يف البلدان اليت تعاين فيها أنظمة الش���راء 
والتوزي���ع يف القط���اع العام من ضع���ف يف التمويل أو عدم كف���اءة يف اإلدارة، ويف البلدان اليت 
ال حتصل فيها اأُلس���ر املعيش���ية الفقرية على تأمني صحي أو على األدوية من مصادر اإلمدادات 
العام���ة، ويف البل���دان اليت ُتباع فيها يف األغلب أدوية حتم���ل عالمة جتارية وال تباع فيها األدوية 

اجلنيسة اليت هلا نفس التركيب الكيميائي ولكن ال حتمل عالمة جتارية.
وتشري التقديرات، إىل أنه إذا ما اختذت تدابري تكميلية مناسبة، فسيكون يف اإلمكان توفري 
أدوية بأس���عار ميّس���رة لكل شخص يف البلدان النامية بتكلفة س���نوية جمموعها حوايل 5 باليني 

دوالر، أي ما يوازي ما ال يزيد عن دوالر واحد يف السنة للفرد يف العامل النامي ككل.
وعالوة على ذلك، فإن العامل يواجه حتديًا متمثاًل يف انتشار أمراض معدية جديدة وأوبئة 
حمتملة بش���كل عارض. وحس���بما اتضح من تفش���ي وباء األنفلونزا H1N1، فعادة ما يتمكن 
املجتم���ع ال���دويل من املواجهة الس���ريعة للوب���اء يف البلدان املتقدمة النم���و، إاّل أن هذه املواجهة 
تصادف صعوبات أش���د بكثري يف البلدان النامية. ويف الواقع، س���يتمثل التحدي الرئيس���ي فيما 
يتعلق بوباء األنفلونزا H1N1 يف توفري لقاح يف وقت قريب بأسعار ميّسرة لكل من هم ُعرضة 

لإلصابة به يف البلدان النامية.

ومن أجل تقليل أعباء األمراض املزمنة وتحسني إمكانية الحصول عىل األدوية األساسية 
بأسعار ميرّسة يف البلدان النامية، ينبغي للمجتمع اإلنمائي أن يتخو اإلجراءات التالية:

•إعطاء مزيد من األولوية لعالج األمراض املزمنة يف سياسات الرعاية الصحية يف  	
البلدان النامية ويف الرشاكات العاملية يف مجال الصحة.

•السعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، إىل توفري األدوية األساسية بأسعار ميرّسة  	
بُسبل منها إنشاء منظومة دولية لرباءات االخرتاع )مما يجعل تكلفة االنتفاع 

بالرباءة ميسورة بقدر أكرب( ومن خالل توسيع نطاق التغطية بالتأمني الصحي.

•حماية األرُس املنخفضة الدخل من الزيادات يف تكاليف األدوية الناجمة عن األزمة  	
االقتصادية العاملية.



س موجز تنفيوي

الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة
يف السنوات اليت سبقت األزمة االقتصادية العاملية، ُأحرز مزيد من التقدم يف إمكانية الوصول إىل 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وخاصة يف جمال اهلواتف املحمولة. إاّل أنه توجد فوارق 

ضخمة يف إمكانية احلصول ويف معقولية األسعار فيما بني البلدان وبني فئات الدخل.
وليس من الواضح حىت اآلن إىل أي مدى س���تؤثر األزمة االقتصادية العاملية على إمكانية 
الوصول إىل التكنولوجيا، وإن كان من املؤكد أن قدرة من فقدوا وظائفهم و/أو دخوهلم على 
حتمل تكلفة اس���تخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت س���تقل. وقد يتناقص أيضًا االستثمار 
العام واخلاص يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع تناقص النشاط االقتصادي 

واإليرادات احلكومية.
وحيتم التصدي لتحديات تغري املناخ تعزيز إمكانية استخدام تكنولوجيات جديدة. ومن 
أجل ختفيف حدة تغري املناخ والتكيف معه، تلزم استثمارات ضخمة يف البحث والتطوير ونشر 
التكنولوجيات. وقد تستلزم بعض هذه التكنولوجيات دعمًا يزودها بإمكانية معّززة الستخدام 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالتصاالت، إاّل أن التح���دي الذي نواجهه هنا يتج���اوز نطاق الغاية 

املحددة الواردة ضمن اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية.
 وزاد ع���دد اش���تراكات اهلوات���ف املحمولة زيادة كبرية فوص���ل يف هناية عام 2008 إىل 
ما يزيد على 4 باليني، أي ما يوازي نسبة جتاوز مباشرة 60 يف املائة من سكان العامل؛ وعلى 
العكس من ذلك، مل يكن هناك س���وى 1.3 بليون خط هاتف ثابت. وزاد استخدام اإلنترنت 
باطراد، إذ أن حنو ربع سكان العامل على ارتباط مباشر باإلنترنت. إاّل أن نسبة من يستخدمون 
اإلنترنت من البلدان النامية كانت أقل من 13 يف املائة من السكان )1.5 يف املائة فقط يف أقل 
البلدان منوًا(، وذلك باملقارنة بنسبة تزيد على 60 يف املائة من السكان يف البلدان املتقدمة. ونظرًا 
لنقص إمكانية احلصول على خدمات اإلنترنت يف البلدان النامية، فقد تشّكل التكنولوجيا املتنقلة 
اجلديدة الداعمة لسرعات النطاق العريض بدياًل ميكن احلصول عليه بشكل أيسر وبسعر أرخص 

خلدمة السكان الذين ال تتوافر هلم خدمات اإلنترنت الثابتة ذات النطاق العريض.
ويتس���م قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال بزي���ادة اخلصخصة وإزالة القيود. ونظرًا 
لضخام���ة مبالغ رأس املال املطلوبة لتطوير التكنولوجيا الالزمة، وما تضطلع به الش���ركات عرب 
الوطني���ة من دور رائد يف هذا املجال، وس���رعة خطى التطور التكنولوجي، فإن القطاع اخلاص 
يقوم بدور رائد يف نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أرجاء العامل. ومع ذلك، فيتعني 
على احلكومات أيضًا أن تؤدي دورًا هامًا يف تنظيم القطاع لضمان عدالة املنافس���ة، ويف إقامة 
ش���راكات بني القطاعني الع���ام واخلاص يف حال عدم توافر مقدمي خدم���ة قادرين من القطاع 

اخلاص.

•االستفادة بأقىص قدر ممكن من االتفاق املتعلق بجوانب حقوق امللكية الفكرية  	
املتصلة بالتجارة وذلك فيما يخص األدوية األساس�ية، األمر الوي س�ييرس للبلدان 

النامية، القادرة عىل تصدير األدوية الجنيسة إىل البلدان التي تحتاجها، القيام بولك.

•تشجيع املجتمع الدويل والحكومات ورشكات املستحرضات الصيدالنية عىل مواصلة  	
جهودها الحتواء وباء األنفلونزا H1N1 يف البلدان املتقدمة النمو والنامية عىل السواء.
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ومن أجل تحس�ني إمكاني�ة الحصول ع�ىل تكنولوجيا املعلومات واالتص�ال ومعقولية 
سعرها وتقليل الفجوة الرقمية، ينبغي للمجتمع اإلنمائي أن يتخو اإلجراءات التالية:

•زيادة إمكانية الحصول عىل خدمات اإلنرتنت ذات النطاق العريض يف البلدان  	
النامية بطرق منها توسيع شبكة الجيل الثالث للهواتف املحمولة لكي تخدم 

كقاعدة أداء لإلنرتنت ذات النطاق العريض.

•تشجيع إقامة رشاكات بني القطاعني العام والخاص حيثما ال تتوافر خدمات  	
القطاع الخاص التي تشارك يف تقديم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف تهيئة 

البنية التحتي�ة التي ُتيرس استخدام هوه التكنولوجيا.

•تعزيز تنظيم سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للقضاء عىل املنافسة السوقية  	
غري العادلة القائمة يف هوا املجال.

•تيسري التمويل الطويل األجل من أجل زيادة مستويات االستثمار يف تكنولوجيا  	
املعلومات واالتصاالت.
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مقدمة

 الرشاكة العاملية من أجل التنمية يف الطريق
إىل عام 2010

حّذر بالفعل التقرير األول لفرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 1، 
الذي ُنشر يف عام 2008، من أن االقتصاد العاملي اآلخذ يف الضعف إىل جانب ارتفاع أسعار 
األغذية والطاقة، يهددان بعكس مسار التقدم املحرز يف تنفيذ االلتزامات العاملية املتعلقة باملعونة 
والتجارة وختفيف عبء الديون واحلصول على األدوية األساسية بأسعار ميّسرة والوصول إىل 
التكنولوجيات اجلديدة. وقد زادت يف العام املاضي حّدة األزمة املالية وحتولت إىل انكماش 
اقتصادي يعم العامل بأسره. ورغم أن األزمة فرضت حتديات رئيسية على الشراكة العاملية من 
أجل التنمية فإهنا محلت أيضًا يف طياهتا فرصًا جديدة لتعزيز الشراكة. وأقرت الوثيقة اخلتامية 
الصادرة عن املؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتاثريها يف التنمية 2 بأن البلدان 
النامية كانت من بني أشد من تأثر بالتباطؤ االقتصادي العاملي. وأعربت الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة عن تقديرها لإلجراء املتضافر الذي وافق عليه قادة جمموعة العشرين بضخ كميات 
ضخمة من التمويل اإلضايف من أجل إنعاش االقتصاد العاملي إاّل أهنا أوصت أيضًا بضرورة 

التصدي كذلك لالحتياجات املالية للبلدان النامية، وخاصة البلدان املنخفضة الدخل.
ومشلت بعض ُسبل مواجهة األزمة اليت اختذت يف وقت مبكر فرض تدابري محائية جديدة 
ه���ددت بتقويض اهلدف املتعلق بإقامة نظام جتاري وم���ايل مفتوح وتنظمه قواعد وغري متييزي. 
وتعرضت ميزانيات املعونة يف بعض البلدان املاحنة إلجهاد متزايد بس���بب األزمة. ولكن س���اد 
اعت���راف واض���ح يف خمتلف املنتديات الدولية، ومن بينها مؤمت���ر األمم املتحدة األخري، بأنه تلزم 
جهود متضافرة دوليًا إلجياد ُس���بل وافية ملواجهة األزمة والتصدي لتحدي التنمية. وسيس���تلزم 
هذا تعزيز التعددية، مبا يف ذلك تنفيذ األهداف املتفق عليها من أجل تعزيز الشراكة العاملية من 

أجل التنمية املحددة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية لعام 2000.
وأدت زي���ادة االلت���زام هبذه القضية إىل جعل تعزيز املس���اءلة والتقييم املس���تمر ملدى قوة 
الش���راكة العاملي���ة أمرًا له أمهي���ة متزايدة. ومل حتدد مجيع الغاي���ات املدرجة ضمن اهلدف 8 من 
األهداف اإلمنائية لأللفية، املتصل بالش���راكة العاملي���ة، بنفس القدر من الدقة. وقد حددت فرقة 
العم���ل املعني���ة بالقص���ور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت ش���ّكلها األم���ني العام يف عام 
2007، منهجية عامة للمس���اعدة يف حل بعض املشاكل اهلامة املتعلقة بقياس مدى اإلجناز حنو 
بل���وغ اهلدف 8 من األه���داف اإلمنائية لأللفية. وتتراوح هذه املش���اكل بني تلك املتصلة بعدم 
حتديد غايات كمية لبعض األبعاد، والفروق يف الطريقة اليت ُيفسر هبا الشركاء اإلمنائيون بعض 

التغيريات املستمرة يف االلتزامات اليت ُأدخلت منذ إعالن األلفية يف عام 2000.

تقرير فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2008: اإلجناز فيما يتعلق بالشراكة  1

.)A.08.I.17 :العاملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
.(A/CONF.214/3) الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية 2
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وُتس���هم فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف حتس���ني رصد 
اهلدف 8 من هذه األهداف عن طريق توفري إطار منهجي للمساءلة. وتتمثل املسؤولية الرئيسية 
لفرقة العمل يف حتديد أوجه النقص املحتملة يف الوفاء بالتعهد املتعلق بتعزيز الشراكة العاملية من 
أجل التنمية على النحو املحدد يف اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية. وحددت فرقة العمل 
ثالث���ة أن���واع من الثغرات اليت ميكن أن تنش���أ يف هذا الصدد. أوهلا ما يس���مى “بثغرة اإلجناز” 
وه���ي عبارة عن مق���دار التقصري بني ما ورد يف االلتزامات العاملية وب���ني التنفيذ الفعلي هلا. أما 
الثاني���ة فهي “الثغرة يف التغطية”، اليت ُعرفت بش���كل فضف���اض بأهنا مقدار القصور بني التنفيذ 
الفعل���ي لاللتزامات العاملية والتوزيع املعقول للمقبوضات الفعلية بني البلدان املس���تفيدة. وُأطلق 
على الثغرة الثالثة “الثغرة يف االحتياجات”، اليت س���تقيس الثغرة بني التنفيذ الفعلي لاللتزامات 
العاملية و“االحتياجات التقديرية من الدعم” اليت حددهتا البلدان النامية. وركز تقرير عام 2008 
يف املق���ام األول على أول ثغ���رة من هذه الثغرات وهي “الثغرة يف اإلجناز”. ويقدم هذا التقرير 
أحدث املعلومات عن وضع اإلجناز فيما يتعلق جبميع االلتزامات املتفق عليها، وخاصة يف ضوء 
األزمة االقتصادية العاملية؛ ويعرض باإلضافة إىل ذلك أول حماولة لقياس “الثغرات يف التغطية” يف 
جماالت املعونة والتجارة وختفيف عبء الديون واحلصول على األدوية بأسعار ميّسرة والوصول 
إىل التكنولوجيات اجلديدة. ومل حيدد املجتمع الدويل، بالنس���بة ملعظم األبعاد، أي معايري دقيقة 
للتخصيص السليم للفوائد بني البلدان، وهي املعايري اليت ستكون الزمة لقياس الثغرة يف التغطية 
بقدر من الدقة. إاّل إن تلبية بعض الغايات ميكن أن يثري قلقًا، وذلك مثاًل يف حال ما إذا جرت 
تلبية االلتزام الكلي بزيادة املعونة، ولكن عن طريق إفادة بلد واحد أو بلدين فقط وترك البلدان 
األخ���رى ب���دون دعم إضايف يل���يب احتياجاهتا. وحيدد هذا التقرير بع���ض التفاوتات يف عمليات 

التوزيع اليت هلا هذا الطابع لكي يهتم هبا املجتمع الدويل ويوليها مزيدًا من النظر.
 واملنهجي���ة املتبع���ة يف ه���ذا التقرير مدعومة بأدات���ني للرصد مها: “مصفوف���ة االلتزامات 
العاملي���ة” 3 اليت تس���تخدم بوصفها حصرًا لاللتزامات املتعلق���ة باهلدف 8 من األهداف اإلمنائية 
لأللفية اليت مت التعهد هبا يف املناس���بات واملنتديات الدولية الرئيس���ية؛ ونظام للمؤش���رات املتصلة 
بغايات حمددة يف اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية. وُتس���تخدم جمموعة من اإلحصاءات 
اإلضافية يف تيس���ري رصد تنفيذ االلتزامات العاملي���ة على الصعيد القطري ويف تقييم العوامل اليت 

قد تعرقل حتقيق النتائج املتوقعة يف البلدان املستفيدة.
ورغم أن مدى توافر البيانات حيّد من نطاق التحليل إاّل أنه خيدم كنقطة انطالق حنو تقييم 
“الثغرة يف االحتياجات” اليت ستكون حمور التركيز الرئيسي لتقرير فرقة العمل املعنية بالقصور 
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 2010. ويكمن التحدي يف املستقبل يف كيفية تقدير 
الثغرة القائمة بني االحتياجات احلقيقية للبلدان النامية والدعم املقدم من جانب املجتمع الدويل. 
وترمي فرقة العمل إىل أن تس���هم يف احلوار الذي س���يجرى يف قمة 2010 اليت ستبحث التقدم 

املحرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
ووسط أزمة اقتصادية عميقة ويف ضوء املدة املتبقية على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
)حبلول عام 2015( اليت تقل عن ستة أعوام، يبني هذا التقرير أنه ال تزال هناك حتديات رئيسية 
تواجه تعزيز الشراكة من أجل التنمية العاملية يف املستقبل. ومع ذلك فمن املتوقع أن تتيح األزمة 
احلالية فرصة للتعجيل بتنفيذ االلتزامات املتفق عليها وحتس���ني توزيع الفوائد حيثما يلزم ذلك، 

بداًل من أن تشّكل عقبة يف سبيل التقدم.

.http://www.un.org/esa/policy/mdggap/ :متاحة على  3
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الغاية

تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً ]ويشمل ذلك[ تقديم املساعدة  8- باء 
اإلنمائية الرسمية بسخاء أكرب إىل البلدان امللتزمة بالحد من الفقر

 أحدث عمليات إعادة تأكيد غايات
املساعدة اإلنمائية الرسمية

منذ صدور تقرير فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 1، نّظمت البلدان 
املتقدمة عددًا من عمليات إعادة تأكيد التزاماهتا بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية. وأشار إعالن 
الدوحة، الذي اعتمدته الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية 
املعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مونترّيي املعقود يف كانون األول/ديسمرب 2008 إىل “أن 
الوفاء جبميع التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية أمر حاسم، ويشمل ذلك االلتزامات اليت تعهدت 
هبا بلدان عديدة متقدمة النمو بتحقيق هدف ختصيص نسبة 0.7 يف املائة من الدخل القومي 
 اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية حبلول عام 2015 والوصول إىل 
ما نسبته 0.5 يف املائة على األقل من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول 
عام 2010” 2. ورحب إعالن الدوحة أيضًا “بإعالن قادة جمموعة الثمانية يف هوكايدو باليابان 
بأهنم يتعهدون تعهدًا قاطعًا من أجل الوفاء بااللتزامات اليت قطعوها على أنفسهم يف غلنيغلز، 
أسكتلندا، مبا يف ذلك زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية، باملقارنة بعام 2004، اليت يقدموهنا مع 

ماحنني آخرين إىل أفريقيا مببلغ 25 بليون دوالر سنويًا حبلول عام 2010”.
وأكد من جديد قادة جمموعة العشرين يف اجتماعهم املعقود يف 2 نيسان/أبريل 2009 
التزامهم بتنفيذ تعهداهتم املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة بتسخري 
املعونة من أجل التجارة، وختفيف عبء الديون والتزامات غلنيغلز، وخاصة تلك املتعلقة بالبلدان 
األفريقي���ة الواقعة جنوب الصحراء الك���ربى. ووافقوا أيضًا على تقدمي 50 بليون دوالر إضافية 
لدعم احلماية االجتماعية وتعزيز التجارة واحلفاظ على التنمية يف البلدان املنخفضة الدخل فضاًل 
عن 6 باليني دوالر من التمويل التس���اهلي واملِرن اإلضايف إىل أفقر البلدان على مدى الس���نتني 

إىل السنوات الثالث املقبلة 3.

أكد مؤمتر الدوحة لتمويل 
التنمية ضرورة بلوغ غايات 

املساعدة اإلمنائية الرمسية

قادة جمموعة العشرين 
يؤكدون من جديد التزاماهتم 

بتقدمي املعونة

تقرير فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2008: اإلجناز فيما يتعلق بالشراكة  1

.)A.08.I.17 :العاملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
.http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf :انظر 2

انظر البيان املتعلق باخلطة العاملية لإلنعاش واإلصالح، املعتمدة يف 2 نيسان/أبريل 2009 يف مؤمتر قمة لندن  3

.)http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf. :ملجموعة العشرين )املتاح على املوقع
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واعترفت جلنة التنمية التابعة للبنك الدويل/صندوق النقد الدويل، يف اجتماعها املعقود يف 
26 نيسان/أبريل 2009، بضرورة ترمجة هذه االلتزامات وغريها إىل إجراءات منّسقة وموارد 
إضافي���ة. وحث���ت مجيع اجلهات املاحنة على أاّل تكتفي بالتعجي���ل بالوفاء بالتزامات تقدمي معونة 

متزايدة بل أن تنظر أيضًا يف جتاوز االلتزامات احلالية.
ويف خطة العمل املعتمدة يف االجتماع الرفيع املستوى للجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعقود يف 27 و28 أيار/مايو 2009، أعاد األعضاء تأكيد 
التزاماهتم القائمة إزاء املساعدة اإلمنائية الرمسية، وخاصة تلك املتعلقة بأفريقيا. ورغم أن هذا أمر 
مش����جع، ففي املمارسة العملية ال يزال التنفيذ أقل من املستوى املطلوب، وتسود خماوف من أن 

األزمة قد تضع مزيدًا من الضغوط على ميزانيات املعونة يف البلدان املاحنة.

 التقدم املحرز نحو بلوغ الغايات املحددة
للمساعدة اإلنمائية الرسمية

مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية

املؤرش

ص�ايف ومجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية، وما يقدم منها إىل أقل البلدان   1 – 8
نمواً، كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة األعضاء يف 

لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

زادت املساعدة اإلمنائية الرمسية منذ اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، ولكن ببعض 
التقلبات الشاسعة يف العنصر املتعلق باإلعفاء من سداد الديون )انظر الشكل 1(. وبعد التراجع 
الذي شهده عام 2007، زاد جمموع صايف تسديدات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من 
البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية بنسبة 10.2 يف املائة بالقيم احلقيقية يف عام 2008 
ليصل إىل مستوى قياسي بلغ 120 بليون دوالر تقريبًا. وكانت أضخم زيادات باملبالغ املطلقة 
العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة  للواليات  األجنبية  املعونة  ميزانيات  يف 
وآيرلندا الشمالية وإسبانيا وأملانيا واليابان وكندا. وعالوة على ذلك، قدمت أستراليا والربتغال 
وبلجيكا ونيوزيلندا واليونان زيادات كبرية 4. أما البلدان اليت نفذت أضخم برامج املعونة يف 

عام 2008 فهي الواليات املتحدة وأملانيا واململكة املتحدة وفرنسا واليابان.
إن االلتزام الوارد يف إعالن األلفية بش���أن تقليل ديون البلدان النامية هو التزام مت التعهد 
به بصفة مستقلة، ويتعني أن يكون االلتزام بتخفيف عبء الديون التزامًا إضافيًا لاللتزام املتعلق 
بزيادة املس���اعدة اإلمنائية الرمسية. ومع ذلك، ووفقًا ملا يتبني من الشكل 1، فقد ُأدرجت بعض 
تكالي���ف ختفيف أعباء الديون ضمن املس���اعدة اإلمنائية الرمسية ال���يت أبلغت عن تقدميها البلدان 
املاحنة. ويثري هذا احتمال بأن حيل ختفيف أعباء الديون حمل تدفقات املعونة املكّرسة لغري ختفيف 
أعباء الديون، بداًل من أن يضيف تدفقات جديدة إىل املوارد. ومتاشيًا مع االلتزامات الواردة يف 

املساعدة اإلمنائية الرمسية 
وصلت إىل رقم قياسي جديد 
يف عام 2008

ختفيف عبء الديون ينبغي 
أن يكون التزامًا إضافيًا 
اللتزامات املساعدة اإلمنائية 
الرمسية

منظم�ة التع�اون والتنمية ف�ي املي�دان االقتص�ادي، “املعون�ة اإلمنائية ف�ي أعلى مستوى هلا على اإلطالق يف عام   4
http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34447_4245 :2008”، متاحة على املوقع

.8595_1_1_1_1,00.html
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مشاريع وبرامج وأنشطة التعاون
التقني اإلنمائية الثنائية

املساعدة اإلنمائية الرسمية
املتعددة األطراف

املعونة اإلنسانية

صايف املنح املكّرسة لإلعفاء
من سداد الديون

 مجموع صايف املساعدة
اإلنمائية الرسمية

الشكل 1
مجموع تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان األعضاء يف لجنة 

 املساعدة اإلنمائية حسب العنرص، 2000 - 2008 )بباليني الدوالرات بقيمة الدوالر
يف عام 2007(

املصدر : منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

“املعونة اإلنمائية يف أعىل 
مستوى لها عىل اإلطالق يف 

عام 2008”، الرسم البياني 2 
http://www. :متاح عىل املوقع(

oecd.org/document/35/0,334

3,en_2649_34487_42458595_

.)1_1_1_1,00.html

أ تقديرات جزئية.

الشكل 2
التقدم الذي أحرزته البلدان املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية نحو بلوغ 

الغاية التي حددتها األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية الرسمية بني عامي 2000 
و2008 )نسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل(

املصدر : منظمة التعاون 
والتنمية يف املي�دان االقتصادي، 

“املعونة اإلنمائية يف أعىل 
مستوى لها عىل االطالق يف عام 
2008”، الجدول 2 )متاح عىل 
http://www.oecd.org/ :املوقع

document/35/0,3343,en_264

9_34487_42458595_1_1_1_

.)1,00.html
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اإلعالن بشأن األلفية، فينبغي أن يكون ختفيف عبء الديون غاية إضافية للغايات اليت حتددت 
للمساعدة اإلمنائية الرمسية.

رغم الزيادة يف املس���اعدة اإلمنائية الرمسية، فإن جمموع صايف تدفقات املعونة املقدمة من 
البلدان األعضاء يف جلنة املس���اعدة اإلمنائية يف عام 2008 مل يواز إاّل نس���بة 0.30 يف املائة من 
جمم���وع دخلها القومي اإلمجايل. ورغم أن هذه النس���بة قد ارتفعت من 0.28 يف املائة يف عام 
2007 )ومن 0.22 يف املائة يف عام 2001(، فإهنا ال تزال أقل بكثري من الغاية اليت تستهدفها 
األمم املتحدة وهي 0.7 يف املائة )انظر الشكل 2(. ومن بني البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة 
اإلمنائي���ة البال���غ عددها 22 بلدًا، مل حتقق أو تتجاوز هذه الغاية إاّل كل من الدامنرك والس���ويد 
ولكس���مربغ والنرويج وهولندا. ويف املتوس���ط، خّصصت البلدان األعضاء يف جلنة املس���اعدة 
 اإلمنائية نس���بة 0.47 يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل من أجل املس���اعدة اإلمنائية الرمسية، 
إاّل أن النس���بة تفاوتت كثريًا بني البلدان، من نس���بة 1 يف املائة تقريبًا بالنس���بة للسويد إىل نسبة 
0.18 يف املائة بالنسبة للواليات املتحدة واليابان ونسبة 0.20 يف املائة بالنسبة إليطاليا واليونان. 
وقد زادت مجيع البلدان املاحنة، باستثناء اليابان، من املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها، كنسبة 

من دخلها القومي اإلمجايل بني عامي 2000 و2007.
ويف آذار/مارس 2009، خلصت جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، بناًء على اس����تقصاء ُأجري بش����أن خطط اإلنفاق يف املستقبل، إىل أن جمموع 
صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان األعضاء يف اللجنة ستبلغ يف عام 2010 حوايل 
121 بليون دوالر بأس����عار عام 2004 5. وإذا ما حتققت هذه النفقات، فإهنا س����تكون أقل من 
الغاي����ة املس����تهدفة البالغة 130 بليون دوالر )بأس����عار عام 2004( اليت نُ����ص عليها صراحة يف 
التزامات غلنيغلز )انظر الشكل 3(. ويعزى جزء من هذا النقص إىل التخفيضات يف االلتزامات 
اليت أجرهتا بعض البلدان املاحنة لكن اجلزء األكرب جنم عن اخنفاض الدخل القومي اإلمجايل للبلدان 
األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية عن التوقعات السابقة بسبب التباطؤ االقتصادي العاملي. ونظرًا 
ألن البلدان املاحنة تس����تهدف رقمًا للمس����اعدة اإلمنائية الرمسية ي����وازي حصة من دخلها القومي 
اإلمجايل، فس����تكون بذلك ميزانياهتا للمعونة أصغر بالقيم املطلقة. ويف عام 2008، بلغ جمموع 
املعونة 100.7 بليون دوالر بأس����عار ومعدالت الص����رف يف عام 2004، وبالتايل فإهنا تتطلب 
زيادة أخرى قدرها 14.7 بليون دوالر يف السنة من أجل بلوغ الغاية املحددة يف غلنيغلز ملجموع 
املساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عام 2010 )انظر اجلدول 1(. ويف متابعة خلطط اإلنفاق احلالية 
من خالل استقصاء أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اتضح أهنا لن تكون كافية 

ألهنا لن تسد سوى 21 بليون دوالر من مقدار الثغرة احلالية يف اإلجناز بأسعار عام 2004.
وبأس���عار 2008 ومع���دالت الصرف فيها، يبلغ جمموع الثغ���رة الكلية يف إجناز االلتزام 
املحدد يف غلنيغلز مبلغ 34.7 بليون دوالر )انظر اجلدول 1(، منها 10.2 باليني دوالر عبارة 

عن الزيادة الالزمة عالوة على ميزانيات املعونة األجنبية املقررة حبلول عام 2010.

االلتزام املتعهد به من أجل أفريقيا

اعترافًا مبا تواجهه أفريقيا من حتديات أساسية، كّرس اإلعالن بشأن األلفية اهتمامًا خاصًا لتنمية 
تلك القارة إاّل أنه مل حيدد أي غايات كمية للمساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدم إىل املنطقة. ويف 

ال تزال املساعدة اإلمنائية 
الرمسية كحصة يف الدخل 
القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة 
أقل بكثري من الغاية املستهدفة 
البالغة 0.7 يف املائة من هذا 
الدخل

التقدم املحرز حنو بلوغ الغاية 
املحددة يف غلنيغلز من أجل 
أفريقيا كان بطيًئا

املرجع نفسه.  5
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املصدر: األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، استناداً إىل منشور 
منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، “املعونة 
اإلنمائية يف أعىل مستوى لها عىل 
اإلطالق يف عام 2008”، الرسم 
البياني 3 والجدول 4 )متاحان 

http://www.oecd. :عىل املوقع
org/document/35/0,3343,en_

2649_34487_42458595_1_1_

.)1_1,00.html

الشكل 3
مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان األعضاء يف لجنة املساعدة 
اإلنمائية، يف الفرتة 2004 - 2008، واملبالغ املتوقعة للفرتة 2009 - 2010 )بباليني 

الدوالرات بالقيمة الدوالرية يف عام 2004(

الجدول 1
مبالغ التدفقات السنوية للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة يف عام 2008 

باملقارنة بااللتزامات والغايات

بباليني الدوالرات 
 بالقيمة الدوالرية

يف عام 2004

بباليني الدوالرات 
 بالقيمة الدوالرية

يف عام 2008

النسبة املئوية من 
الدخل القومي 

اإلجمايل أ

مجموع املساعدة 
اإلنمائية الرسمية ب

االلتزام املحدد بالنسبة 
لعام 2010

130.0154.5-

0.7--الغاية املستهدفة عموماً

املبالغ املقدمة يف عام 
2008

100.7119.80.3

29.334.70.4الثغرة

املساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة إىل 

أفريقيا ب

االلتزام املحدد بالنسبة 
لعام 2010

52.726.6-

املبالغ املقدمة يف عام 
2008

35.342.0-

-17.420.6الثغرة

املساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة إىل 

أقل البلدان نمواً ب

0.15 – 53.20.20 - 70.9-الغاية

املبالغ املقدمة يف عام 
2007

-31.90.09

0.06 - 21.30.11 - 39.0-الثغرة

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية يف 

األمم املتحدة، استناداً إىل 
منشور منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
“املعونة اإلنمائية يف أعىل 

مستوى لها عىل اإلطالق يف 
عام 2008”، الرسم البياني 3 
والجدول 4 )متاح عىل املوقع: 

http://www.oecd.org/docu

ment/35/0,3343,en_2649_3

4487_42458595_1_1_1_1,0

.)0.html

أ الدخل القومي اإلجمايل 
املجّمع للبلدان األعضاء يف لجنة 

املساعدة اإلنمائية.

ب املساعدة اإلنمائية الرسمية 
املقدمة من البلدان األعضاء يف 

لجنة املساعدة اإلنمائية.

٦٠

٧٠

٨٠
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١٤٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

١٢١ بليون دوالر

١٣٠ بليون دوالر

١٠١ بليون دوالر

از
ج

إلن
يف ا

ة 
غر

لث
ا

املساعدة اإلنمائية
الرسمية املقدمة

الزيادة املتوقعة يف املساعدة
اإلنمائية الرسمية

الزيادة املطلوبة يف املساعدة
اإلنمائية الرسمية

ال يشمل تخفيف أعباء
الديون عىل العراق ونيجرييا
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الشكل 4
مجموع صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل أفريقيا باملقارنة بااللتزام 

املتعهد به يف غلنيغلز، 2004 - 2010 )بباليني الدوالرات بالقيمة الدوالرية يف عام 2004(

املصدر : األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، استناداً إىل منشور 
منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، “املعونة 
اإلنمائية يف أعىل مستوى لها عىل 
اإلطالق يف عام 2008”، الرسم 
البياني 3 )متاح عىل املوقع:
http://www.oecd.org/docu
ment/35/0,3343,en_2649_3
4487_42458595_1_1_1_1,0
.)0.html

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

املساعدة اإلنمائية الرسمية
املقدمة
ال تشمل تخفيف عبء
الديون عىل نيجرييا

املبلغ املطلوب لبلوغ الغاية

إطار التعهدات اليت أعلنتها بصفة عامة جمموعة الثمانية يف غلنيغلز يف عام 2005، أعلنت بعض 
البلدان التزامات حمددة بزيادة املعونة املقدمة إىل أفريقيا عن طريق جمموعة من الوسائل، من 
بينها آليات املساعدة اإلمنائية التقليدية وختفيف أعباء الديون وآليات ابتكارية للتمويل. ووقت 
انعقاد مؤمتر قمة غلنيغلز، أشارت التقديرات إىل أن املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أفريقيا 
من البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بلغت 25 بليون دوالر 
بأسعار عام 2004. وأشارت التقديرات أيضًا إىل أن االلتزامات اإلضافية اليت مت التعهد هبا 
ستزيد املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أفريقيا مببلغ 25 بليون دوالر يف السنة حبلول عام 

2010، مما يزيد املعونة املقدمة إىل أفريقيا بأكثر من الضعف باملقارنة بعام 2004.
وباس���تثناء ختفيف أعباء الديون على نيجرييا، فإن املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل 
 أفريقي���ا مل َتن���ُم إاّل بق���در متواضع منذ ع���ام 2005. ويف عام 2008، تلق���ت املنطقة حوايل 
30 يف املائ���ة من الزيادة يف املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية العاملية،، ويف ذل���ك العام، كان جمموع 
املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أفريقيا، بأس���عار عام 2004، أعلى بنحو 8 باليني دوالر 
فقط عن الفترة 2004 - 2005 )انظر الشكل 4(. وال تتوافر بيانات بشأن خطط املاحنني فيما 
يتعلق بنفقات املس���اعدة اإلمنائية الرمسية يف أفريقيا لعامي 2009 و2010، ومع ذلك ال تزال 
هناك ثغرة مقدارها 17.4 بليون دوالر بأسعار عام 2004، ومبلغ 20.6 بليون دوالر بأسعار 
عام 2008 بني تنفيذ االلتزام يف عام 2008 وبني الغاية املستهدفة يف غلنيغلز )انظر اجلدول 1 
أعاله( ومدة تقل عن عامني إىل هناية عام 2010 لعالج الوضع. والنقص يف تدفقات املساعدة 
اإلمنائية الرمسية إىل أفريقيا مسؤول عن نسبة 60 يف املائة من النقص يف اإلجناز يف عام 2008، 
ويف االلتزامات العاملية املحددة لعام 2010. وسيتعني بصفة خاصة على عدد من البلدان النامية 
الكبرية أن تزيد تدفقات املس���اعدة اإلمنائية الرمسي���ة إىل أفريقيا زيادة كبرية لكي تليب التعهدات 

اليت قطعتها على نفسها يف عام 2005.
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ً املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل أقل البلدان نموا

يف إطار الغاية املرجو أن يصل إليها جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية والبالغة نسبة 0.7 يف املائة 
من الدخل القومي اإلمجايل، طالب املجتمع الدويل مرارًا بزيادة تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية 
إىل أكثر البلدان النامية حرمانًا، وخاصة أقل البلدان منوًا. وأهاب برنامج عمل بروكسل بالبلدان 
املاحنة أن تقدم نسبة تتراوح بني 0.15 إىل 0.20 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل كمساعدة 
إمنائية رمسية إىل أقل البلدان منوًا، ولكنه مل حيدد التاريخ الذي ينبغي حتقيق الغاية حبلوله 6. وقد 

أكدت من جديد منتديات دولية عديدة الحقة الغاية ذاهتا.
منذ اعتماد برنامج عمل بروكس���ل، زادت تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل 
أقل البلدان منوًا من أقل من 14 بليون دوالر يف عام 2001 إىل رقم قياس���ي قدره 32 بليون 
دوالر يف عام 2007. وحتصل أقل البلدان منوًا حاليًا على حوايل 30 يف املائة من مجيع املساعدة 
اإلمنائية الرمسية. وقد ارتفع جمموع تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوًا 
من 0.05 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية يف عام 
2001 إىل نس���بة 0.09 يف املائة يف عام 2007، إاّل أنه ال يزال أدىن من الغاية املس���تهدفة اليت 
تتراوح بني 0.15 إىل 0.20 يف املائة الواردة يف برنامج عمل بروكسل )انظر اجلدول 1 أعاله(. 
وقد زادت، أو حافظت، مجيع البلدان املاحنة، ما عدا الربتغال، على نسبة دخلها القومي اإلمجايل 
املكّرس���ة كمس���اعدة إمنائية رمسية مقدمة إىل أقل البلدان منوًا بني عامي 2000 و2007، وزاد 
عدد البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية اليت ُتليب الغاية البالغة 0.15 يف املائة من الدخل 
القومي اإلمجايل من مخسة بلدان إىل مثانية خالل هذه الفترة )انظر الشكل 5(. إاّل أن الواليات 
املتحدة واليونان كرس���تا على النقيض أقل من 0.05 يف املائة من دخلهما القومي اإلمجايل يف 

شكل مساعدة إمنائية رمسية مقدمة إىل أقل البلدان منوًا يف عام 2007.

البلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية

بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املقدمة إىل البلدان النامية غري الساحلية حوايل 11.3 بليون 
دوالر يف عام 2007. وعقب قيام اجلمعية العامة باستعراض برنامج عمل أملايت املتعلق بالبلدان 
غري الساحلية يف أيلول/سبتمرب 2008، الحظت اجلمعية أن قدرًا كبريًا من املساعدة اإلمنائية 
الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية غري الساحلية تأخذ شكل معونة طوارئ ومعونة غذائية 7. ومل 
تتغري خمّصصات املساعدة اإلمنائية املكّرسة للنقل والتخزين واالتصاالت على مدى السنوات 

اخلمس املاضية، رغم احلاجة إىل دعم مايل متزايد من أجل بناء وصيانة البنية التحتية.
وال ت���زال ال���دول اجلزرية الصغرية النامية تتلقى ما يتراوح بني بليوين دوالر و2.5 بليون 
دوالر من املساعدة اإلمنائية الرمسية كل عام، أي ما يوازي حوايل 3 يف املائة من دخلها القومي 
اإلمجايل املجمَّع 8. وبالنسبة لبعض الدول اجلزرية الصغرية النامية، تعترب املساعدة اإلمنائية الرمسية 
مرتفعة للغاية كحصة يف الناتج املحلي اإلمجايل، وكذلك من حيث نصيب الفرد يف املس���اعدة 

اإلمنائية الرمسية )انظر أدناه(.

ارتفعت املساعدة اإلمنائية 
الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان 
منوًا ولكنها ال تزال أقل من 
الغاية املستهدفة يف بروكسل

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوًا املعقود يف بروكسل، بلجيكا، يف الفترة من 14 إىل 20   6
أيار/مايو A/CONF.191/13( 2001(، الفقرة 83 )أ( - )د(.

قرار اجلمعية العامة 204/62.  7

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/ :الب��يان��ات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية )متاحة على انظر قاعدة   8
Data.aspx(، املؤشر 8 - 5 )استنادًا إىل بيانات مقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(.
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اآلفاق املتوّقعة لسد ثغرات اإلنجاز

يف املاضي، تسبب عدم توافر اإلرادة السياسية وتسببت القيود املالية داخل البلدان املتقدمة النمو 
يف نقصان املساعدة اإلمنائية الرمسية أثناء فترات التباطؤ االقتصادي، وتسود خماوف من أن هذا 
النمط قد يتكرر أثناء األزمة احلالية. ولكن من الواضح أن هناك يف هذه املناسبة درجة أعلى من 
االلتزام السياسي، على النحو الذي يتبني من إعادة تأكيدات االلتزامات السابقة يف أواخر عام 

2008 ويف النصف األول من عام 2009 على النحو املشار إليه يف بداية هذا الفصل.
وميكن أن يتعزز هذا التغيري يف االجتاه بقيام البلدان املتقدمة النمو باالعتراف مبس���ؤوليتها 
عن األزمة االقتصادية العاملية، وبإعالن التزام مناظر مبساعدة البلدان النامية يف مواجهة العواقب 
الس���لبية اجلس���يمة 9. وقد انطوت مواجهة البلدان املتقدمة النمو لألزمة يف الداخل على نفقات 
مالية ونفقات أخرى إضافية، مما يقّزم املساعدة اإلمنائية الرمسية. وترتب على هذا أثران، األول، 
أن ه���ذه النفق���ات الداخلية اإلضافية الضخمة تصعِّب على البلدان املتقدمة أن تس���وق مربرات 
لتخفيض املساعدة اإلمنائية الرمسية يف وقت تسببت فيه أفعاهلا يف الصعوبات اليت تواجهها البلدان 

االلتزام السياسي هو مفتاح 
زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية 
أثناء التباطؤ االقتصادي

الشكل 5
التقدم املحرز نحو تحقيق الغاية املستهدفة يف بروكسل للمساعدة اإلنمائية 

الرسمية املقدمة إىل أقل البلدان نمواً يف الفرتة بني عامي 2000 و2007، حسب البلد 
املانح يف لجنة املساعدة اإلنمائية )نسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل(

املصدر: منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
“املعونة اإلنمائية يف أعىل 
مستوى لها عىل اإلطالق يف 
عام 2008”، الرسم البياني 
3 والجدول 4 )متاحان عىل 
http://www.oecd.org/ :املوقع
document/35/0,3343,en_26

49_34487_42458595_1_1_1

.)_1,00.html

٢٠٠٠

٢٠٠٧
أسرتاليا

النمسا
بلجيكا

كندا

الدانمرك

فنلندا
فرنسا

أملانيا

اليونان

آيرلندا

اليابان

لكسمربغ
هولندا

نيوزيلندا

النرويج
الربتغال

إسبانيا

السويد

سويرسا

اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

املتوسط بالنسبة للجنة
املساعدة اإلنمائية

إيطاليا

٠٫٤٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠ ٠٫٣٥

انظ�ر، على سبيل املثال، الوثيق�ة اخلتامي�ة للمؤمتر املتعلق باألزمة املالي�ة واالقتصادي�ة العاملي�ة وتأثريها على التنمية   9
)A/CONF.214/3(، وخاصة الفقرتني 16 و28.
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النامية. وثانيًا، أن التكاليف املالية والتكاليف األخرى الضخمة للتدابري الداخلية قد قّوضت هي 
ذاهتا االنضباط املايل الذي أظهرته البلدان املتقدمة يف السابق. وقد انتهكت معظم البلدان املتقدمة 
بالفعل قواعدها املالية هبامش واسع للغاية لدرجة أن أي زيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية باملبلغ 
املطلوب للوفاء بااللتزامات القائمة لن يكون له إاّل تأثري طفيف على قدرهتا على حتمل أعبائها 
املالية. ويف الوقت نفسه، فإن االلتزامات الدولية اإلضافية اليت مت التعهد هبا يف اجتماع جمموعة 
العش���رين يف نيس���ان/أبريل 2009 ميكن أن تكون بشريًا مبزيد من الزيادة يف تدفقات املساعدة 
اإلمنائي���ة الرمسية يف الس���نوات القليلة املقبلة، حىت إن كان الكثري م���ن املوارد اإلضافية لن يأخذ 

شكل مساعدة إمنائية رمسية.
ال ت���زال هن���اك ثغرةكبرية يف التمويل الالزم لكي يتم حبل���ول عام 2010 بلوغ جمموع 
مس���توى املس���اعدة اإلمنائية الرمسية واملبلغ الذي طمح قادة جمموعة الثمانية يف عام 2005 يف 
ختصيصه ألفريقيا. ومع ذلك، فال يزال من املمكن حتقيق هذه الغاية إذا ما حافظ قادة العامل على 
التزامهم السياس���ي واملايل وإذا ما ضاعفت مجيع اجله���ات القائمة بالتنمية من جهودها لضمان 

تقدمي الزيادة املرتقبة يف املساعدة اإلمنائية إىل البلدان املستفيدة.

“الثغرة يف التغطية”

باإلضافة إىل “الثغرة يف اإلجناز” القائمة بني االلتزامات العاملية املحددة وتدفق املساعدة اإلمنائية 
الرمسية، فإن التنفيذ الفعلي إلعالن األلفية يتوقف أيضًا على مدى كفاية توزيع املساعدة اإلمنائية 
الرمسية بني املناطق والبلدان وفقًا لالحتياجات. ومن شأن أّي دراسة لتدفقات املساعدة اإلمنائية 
الرمسية إىل خمتلف املجموعات القطرية أن تعطي رأيًا متعمقًا بشأن التغطية القطرية وتساعد يف 

حتديد أّي “ثغرات يف التغطية”، على النحو املبني يف مقدمة هذا التقرير.

التوزيع اإلقليمي للمساعدة اإلنمائية الرسمية

من بني املناطق النامية، ال تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكربى متثل أضخم مستفيد من املساعدة 
اإلمنائية الرمسية فقد زاد بأكثر من الضعف ما تلقته بالقيمة احلالية للدوالر بني عامي 2000 
و2007. ويتسق هذا مع ارتفاع نسبة الفقر يف هذه املنطقة دون اإلقليمية )انظر الشكل 6(. 
وتصّنف غرب آسيا حاليًا يف املرتبة الثانية، بعد أن زاد ما تلقته بأكثر من مخسة أضعاف خالل 
هذه الفترة. ولكن يف هذه احلالة، ُتعزى الزيادة إىل القيام بتقدمي مبالغ استثنائية لتخفيف أعباء 
العراق،  إمنائية رمسية لألغراض اإلنسانية والتعمريية يف  العراق ولتقدمي مساعدة  الديون على 
ولكن ليس من أجل ختفيف وطأة الفقر. وقد زادت تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة 
إىل جنوب آسيا بأكثر من الضعف على مدى فترة السنوات السبع، ويرجع ذلك إىل حد كبري 
إىل تزايد التدفقات املقدمة إىل أفغانستان، إاّل أهنا ال تزال صغرية نسبيًا إذا ما ُأخذ يف االعتبار 
املساعدة  املنطقة. واخنفضت تدفقات  يعيشون يف فقر مدقع يف  الذين  السكان  ارتفاع نسبة 
اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل شرق آسيا وإىل جنوب شرق آسيا خالل الفترة، على الرغم من أن 
معدالت الفقر ال تزال مرتفعة إىل حد ما. وبالنسبة لبقية املناطق، زادت املبالغ املقبوضة من 

املساعدة اإلمنائية الرمسية زيادة متواضعة خالل هذه الفترة.

ال يزال يف اإلمكان بلوغ 
غايات غلنيغلز

التوزيع اإلقليمي للمساعدة 
اإلمنائية الرمسية ال يرتبط إاّل 
ارتباطًا ضعيفًا بدرجة الفقر
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املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، استناداً إىل البيانات املستمدة من قاعدة 
بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن نظام إبالغ الدائنني، ومن قاعدة بيانات األهداف 
البيانات  إىل  استناداً   )http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx  : املوقع  يف  )املتاحة  لأللفية  اإلنمائية 

املقدمة من البنك الدويل.

مالحظة: املناطق املوكورة هي املناطق ذاتها التي يستخدمها فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/ :بمؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية )انظر

.)RegionalGroupings.htm

الشكل 6
حصص كل منطقة يف مجموع مقبوضات املساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية يف 

عامي 2000 و2007 وانتشار الفقر يف عام 2005، حسب املنطقة )نسبة مئوية(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٥

١٥

٢٥

٣٥

٤٥

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٧

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الكاريبي

رشق آسيا

شمال أفريقيا

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر 

الحصص يف مقبوضات املساعدة اإلنمائية الرسمية 

التغطية القطرية

يتمثل اهلدف األعلى إلعالن األلفية واهلدف اإلمنائي الرئيسي لأللفية يف احلد من الفقر. ونتيجة 
لذلك، ينبغي أن يكون من املتوقع أن توجه املساعدة اإلمنائية الرمسية بشكل متزايد إىل الشعوب 
الفقرية والبلدان الفقرية بسبب اخنفاض مستويات تنميتها وضعفها يف مواجهة الصدمات اخلارجية 
وعدم توافر إمكانية احلصول على مصادر أخرى من التمويل الدويل املوّجه خلدمة التنمية. ورغم 
أنه ليس من املمكن حتديد املستفيدين النهائيني من املساعدة اإلمنائية الرمسية داخل بلد ما، أو ما إذا 
كانوا قد تغريوا على مدى الوقت، فإن البيانات املتعلقة بالنمط اجلغرايف لتدفقات املساعدة اإلمنائية 

الرمسية ميكن أن تستخدم يف حتديد ما إذا كان قد حدث حتول حنو البلدان األفقر.
وُيعّد املبَلغ املطلق للمس���اعدة اإلمنائية الرمسية اليت يتلقاها كل بلد أول مؤش���ر يدل على 
التغطية القطرية. ونظرًا ألن البلدان اليت تضم أعدادًا ضخمة من الس���كان من املتوقع أن حتصل 
على معونة أكرب بالقيم النس���بية، فمن املفيد أيضًا أن ندرس نصيب الفرد يف املس���اعدة اإلمنائية 
الرمسية. ومن وجهة نظر البلد املس���تفيد، ميكن أن ُتش���ري “التغطية” إىل مدى أمهية املس���اعدة 
اإلمنائية الرمسية داخل االقتصاد املحلي؛ وس���ينعكس هذا يف نس���بة املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل 
النات���ج املحل���ي اإلمجايل. وأخريًا، من املفي���د أن نرى ما إذا كانت هن���اك تباينات يف ختصيص 

املساعدة اإلمنائية الرمسية املتعددة األطراف والثنائية. 

ينبغي من أجل حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية، أن 
ترتبط املساعدة اإلمنائية الرمسية 
اليت تتلقاها البلدان ارتباطًا 
عكسيًا مبستوى الفقر فيها
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كان العراق أكرب متلق للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف عام 2007، وتبلغ فيه حصة الفرد من 
الدخل 100 2 دوالر، وتلّقى أكثر من ضعف ما تلقاه ثاين أكرب مس���تفيد، وهو أفغانستان )اليت 
تبلغ فيها حصة الفرد من الدخل 350 دوالرًا( )انظر اجلدول 2(. وتلقت أفغانس���تان مس���اعدة 
إمنائية رمسية زادت بنسبة 40 يف املائة يف عام 2007 عن ثالث أكرب مستفيد، وهي مجهورية تن�زانيا 
املتحدة اليت تضم عددًا أكرب من السكان، وحصة الفرد فيها من الناتج املحلي اإلمجايل أعلى بقدر 
طفيف. ويف عام 2007، تلقت البلدان العشرة املوجودة على أعلى قائمة البلدان املستفيدة، اليت 
يزيد عددها على 150 بلدًا مس���تفيدًا، حوايل 40 يف املائة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية، 
باملقارنة مبا يقل عن 35 يف املائة يف عام 2000. وتلقى البلدان االثنان معًا املوجودان على أعلى 
قائمة البلدان املستفيدة حنو 45 يف املائة من الزيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للبلدان 
 واملقدم���ة من البلدان األعضاء يف جلنة املس���اعدة اإلمنائي���ة بني عامي 2000 و2007، رغم أهنما 

ال يضمان إاّل أقل من نسبة 1 يف املائة من جمموع السكان يف البلدان النامية. 

الجدول 2

أعىل 10 بلدان مستفيدة من املساعدة اإلنمائية الرسمية يف عام 2007

البلد املستفيد

مقبوضات املساعدة 
اإلنمائية الرسمية يف 

عام 2007

)بماليني الدوالرات(

مقبوضات املساعدة 
اإلنمائية الرسمية يف 

عام 2000

)بماليني الدوالرات(

عدد السكان

)باملاليني(

نصيب الفرد يف 
املساعدة اإلنمائية 

الرسمية

)بالدوالرات(

ألف - حسب مبلغ املساعدة اإلنمائية الرسمية

1769629.5311 9العراق

95113626.3150 3أفغانستان

03541.368 8111 2جمهورية تنزانيا املتحدة

68186.129 4971 2فييت نام

42268678.631 2إثيوبيا

212700173.213 2باكستان

10422040.452 2السودان

947174147.713 1نيجرييا

90538118.7102 1الكامريون

8726374.0466 1األرايض الفلسطينية املحتلة

البلد املستفيد

نصيب الفرد يف 
املساعدة اإلنمائية 

الرسمية، عام 2007 
)بالدوالرات(

نصيب الفرد يف 
املساعدة اإلنمائية 

الرسمية، عام 2000

)بالدوالرات(

عدد السكان

)باآلالف(

مقبوضات املساعدة 
اإلنمائية الرسمية 
)بماليني الدوالرات(

باء - حسب نصيب الفرد يف املساعدة اإلنمائية الرسمية

8524001426 1ناورو

0592022 1002 1باالو

035949111115 1ميكرونيزيا )واليات – موحدة(

9784031212توفالو

العراق وأفغانستان كانتا 
أكرب مستفيدين من املساعدة 
اإلمنائية الرمسية يف عام 2007
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البلد املستفيد

نصيب الفرد يف 
املساعدة اإلنمائية 

الرسمية، عام 2007 
)بالدوالرات(

نصيب الفرد يف 
املساعدة اإلنمائية 

الرسمية، عام 2000

)بالدوالرات(

عدد السكان

)باآلالف(

مقبوضات املساعدة 
اإلنمائية الرسمية 
)بماليني الدوالرات(

باء - حسب نصيب الفرد يف املساعدة اإلنمائية الرسمية

1016752 7841جزر مارشال

6045710966سانت فنسنت وجزر غرينادين

494164498246جزر سليمان

872 0171 4662024األرايض الفلسطينية املحتلة

336214492165الرأس األخرض

176 4869 311429العراق

البلد املستفيد

نسبة املساعدة 
اإلنمائية الرسمية إىل 
الناتج املحيل اإلجمايل، 

يف عام 2007

)نسبة مئوية(

نسبة املساعدة 
اإلنمائية الرسمية إىل 
الناتج املحيل اإلجمايل، 

يف عام 2000

)نسبة مئوية(

عدد السكان

)باآلالف(

مقبوضات املساعدة 
اإلنمائية الرسمية 
)بماليني الدوالرات(

جيم - حسب نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية إىل الناتج املحيل اإلجمايل

627696 95133ليربيا

064278 70991تيمور - ليشتي

6323498246جزر سليمان

838466 48137بوروندي

4647111115ميكرونيزيا )واليات – موحدة(

45586752جزر مارشال

44121426ناورو

43341212توفالو

951 2903 26--41أفغانستان

541123 32351غينيا - بيساو

إذا نظرنا من منظور نصيب الفرد يف املساعدة اإلمنائية الرمسية، جند أن أكرب عشرة بلدان 
مس���تفيدة من املس���اعدة يف عام 2007، كانت مجيعها باس���تثناء بلد واحد من الدول اجلزرية 
 الصغ���رية النامية، ويضم معظمها عددًا ضئياًل للغاية من الس���كان: إذ تضم أعلى مخس���ة بلدان 
م���ا يقل عن 000 225 نس���مة من الس���كان يف املجموع. ورغم أن الدع���م الذي تتلقاه هذه 
البلدان، من دول جماورة يف األغلب، ضئيل بالقيم املطلقة إاّل أنه ضخم للغاية من حيث نصيب 
الف���رد، ومتف���اوت للغاية. والدولة الوحيدة غري اجلزرية عل���ى القائمة هي العراق، الذي بلغ فيه 
نصيب الفرد من املس���اعدة اإلمنائية الرمسية ما يزيد على 300 دوالر يف عام 2007. وكانت 
أعلى مخسة بلدان مستفيدة من حيث نصيب الفرد يف املساعدة اإلمنائية الرمسية هي ذاهتا يف عام 

2000، وكان النصف اآلخر يف أغلبه أيضًا من الدول اجلزرية الصغرية النامية.

تلق�ت ال�دول اجلزري��ة 
الصغ��رية النام�ية أكرب مبل�غ 
لنص��يب الف�رد يف املساع�دة 
اإلمنائية الرمسية...

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية يف 
األمم املتحدة، استناداً إىل 
بيانات مستمدة من قاعدة 
بيانات منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي 
عن نظام إبالغ الدائنني، 
وقاعدة بيانات األمم املتحدة 
عن التوقعات السكانية 
يف العالم، وقاعدة بيانات 
صندوق النقد الدويل عن 
اآلفاق االقتصادية العاملية، 
وقاعدة بيانات البنك الدويل عن 
مؤرشات التنمية العاملية.
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يزيد بكثري مبلغ نصيب الفرد يف املتوس���ط من املس���اعدة اإلمنائية الرمسية اليت تتلقاها أقل 
البلدان منوًا كمجموعة عن نصيبه يف البلدان النامية األخرى. ومع ذلك فإن جمموع املقبوضات 
املقدمة للمجموعة مرّكزة أيضًا بش���كل كبري وآخذ يف التزايد يف جمموعة بلدان )انظر الش���كل 
7(. فقد تلقت مثانية بلدان، تشكل حنو سدس البلدان األعضاء يف هذه املجموعة وتضم 16 يف 
املائة من سكاهنا، حوايل 54 يف املائة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل املجموعة 

يف الفترة 2007/2006، باملقارنة بنسبة 42 يف املائة تقريبًا يف الفترة 2001/2000.
بالنسبة ألمهية املساعدة اإلمنائية الرمسية يف االقتصاد الوطين، كانت 6 بلدان، من بني أعلى 
عش���رة بلدان يف نس���بة املس���اعدة اإلمنائية الرمسية إىل الناتج املحلي اإلمجايل، من الدول اجلزرية 
الصغرية النامية، مما يعكس مرة ثانية أمهية الدعم اخلارجي املقدم إىل هذه االقتصادات الصغرية. 
أم���ا البل���دان األربعة املتبقية فهي من أقل البلدان منوًا، وتش���مل بعض البل���دان اليت تواجه حاليًا 
نزاع���ًا أو اضطراب���ًا أو خرجت مؤخرًا من حاالت من هذا القبيل. وقد تلقت ليربيا وهي أعلى 
بل���د على القائمة، مس���اعدة إمنائية رمسية توازي مائة يف املائ���ة تقريبًا من ناجتها املحلي اإلمجايل 

يف عام 2007.
رغم أن هذا االس����تعراض للمستفيدين الرئيسيني من املس����اعدة اإلمنائية الرمسية حمدود يف 
منظوره، فإنه يكشف ضخامة “الثغرات يف التغطية”. أواًل، أن نسبة كبرية من الزيادة يف املساعدة 
اإلمنائي����ة الرمسي����ة اليت حدثت منذ اعتماد إعالن األلفية قد ُقّدمت إىل عدد صغري من البلدان؛ ومل 
تشهد أغلبية البلدان إاّل زيادات أصغر بكثري. وثانيًا، أن هذه البلدان املستفيدة الرئيسية ال تضم إاّل 
نسبة ضئيلة من سكان البلدان النامية. وثالثًا، أن البلدان املستفيدة الرئيسية من املساعدة اإلمنائية 

الرمسية، باملعايري املشار إليها أعاله، تضم نسبة ضئيلة للغاية من فقراء العامل.
وتس���اعد مقارن���ة البيان���ات املتعلقة جبميع البل���دان النامية على زيادة فه���م إىل أّي مدى 
توّج���ه املس���اعدة اإلمنائية الرمسي���ة إىل أفقر الفقراء. فلو أن املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية خمصصة 
على أس���اس عدد الس���كان فقط، ولو أن فرادى البلدان مرتبة حس���ب نصيب الفرد يف الناتج 

...إاّل أن املساعدة اإلمنائية 
الرمسية مرتفعة أيضًا يف أقل 

البلدان منوًا كمجموعة

أغلبية الزيادات اليت حدثت 
مؤخرًا يف املساعدة اإلمنائية 
الرمسية مل تكّرس من أجل 

أفقر البلدان

املصدر: بيانات لجنة 
املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي

الشكل 7
املقبوضات الرئيسية للمساعدة اإلنمائية الرسمية املوزعة بني أقل البلدان نمواً، 

للفرتة 2000 - 2007 )بباليني الدوالرات بأسعار ومعدالت الرصف لعام 2006(

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

أوغندا

البلدان األخرى ضمن مجموعة
ً أقل البلدان نموا

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

بنغالديش

موزامبيق

السودان

إثيوبيا

جمهورية تنزانيا
املتحدة

أفغانستان
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املحلي اإلمجايل، فس���تتلقى كل فئة تضم ُعش���ر جمموع سكان البلدان النامية نسبة 10 يف املائة 
من جمموع املس���اعدة اإلمنائية الرمسية )العاملية(. ويف حال توجيه املس���اعدة اإلمنائية الرمسية إىل 
 أفقر البلدان، فإن البلدان املوجودة يف الُعش���ري األول )األقل دخاًل( س���تحصل على ما يزيد على 
10 يف املائة من املساعدة اإلمنائية الرمسية العاملية وستحصل البلدان يف الفئات الُعشريية الالحقة 

على مساعدة أقل تدرجييًا.
وعن���د إجراء هذا التحليل، اس���ُتبعدت الصني واهلن���د ألن كل منهما تضم ما يزيد على 
ُعشري سكان العامل )ضمت الصني يف عام 2007 ما يزيد على 24 يف املائة من سكان العامل 
واهلند ما يزيد على 21 يف املائة(. ويأيت ترتيب الصني يف الُعشري السابع حسب التوزيع يف الفترة 
2007/2006 )عندما تلقت 1.9 يف املائة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية( بينما تأيت اهلند 

يف الُعشري الثالث )وقد تلقت 1.7 يف املائة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية(.
وفيما عدا هذين البلدين، تلقت نسبة 10 يف املائة من بقية سكان العامل النامي اليت تعيش 
يف أفق���ر البل���دان 14 يف املائة من املس���اعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية و20 يف املائة من املس���اعدة 
اإلمنائية الرمسية املتعددة األطراف يف الفترة 2007/2006 )انظر الش���كلني 8 و9(. وبالنس���بة 
لكل من املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية الثنائية واملتعددة األطراف، كان نصيب الُعش���ري األول من 
املس���اعدة اإلمنائية الرمسية يف الفت���رة 2007/2006 أعلى منه يف الفترة 2000/ 2001. ويف 
الفترة 2001/2000، تلقى الُعش���ري الثاين مساعدة إمنائية رمسية ثنائية ومتعددة األطراف أعلى 
من الُعش���ري األول، إاّل أن هذا املس���ار انعكس يف الفترة 2007/2006، ويرجع ذلك إىل حد 

كبري إىل الزيادة الكبرية يف املساعدة املقدمة إىل أفغانستان )اليت تقع ضمن الُعشري األول(.
تبني البيانات املتعلقة بالتقس���يمات الُعَشريية املوجودة يف الوسط، أن الصلة تضعف على 
أي حال بني املس���اعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية والفقر مع ارتفاع نصيب الفرد يف الناتج املحلي 
اإلمج���ايل؛ وتتلق���ى بعض البلدان املدرجة داخل التقس���يمات الُعش���ريية نصيبًا أكرب من جمموع 
املساعدة اإلمنائية الرمسية يفوق ما تتلقاه الفئات الُعشريية األكثر اخنفاضًا يف الدخل. فعلى سبيل 
املث���ال، يف الفترت���ني 2001/2000 و2007/2006 تلقت الفئة املصنفة يف الُعش���ري الس���ابع 
مس���اعدة إمنائية رمسية ثنائي���ة تفوق أي فئة أخرى من الفئات الُعش���ريية وتلقت أيضًا قدرًا من 
املعونة املتعددة األطراف يفوق املتوقع على أس���اس مس���توى الدخل. ويرجع هذا إىل حد كبري 
إىل تقدمي مس���اعدة إمنائية رمسية إىل البلدان األعلى دخاًل املتأثرة بالن�زاعات )بلدان يوغوس���الفيا 
الس���ابقة يف الفترة 2001/2000 والعراق يف الفترة 2007/2006(. واملفروض أنه كان من 
املتوقع أن حتصل البلدان املوجودة ضمن أعلى فئتني من الفئات الُعش���ريية على مس���اعدة إمنائية 

رمسية ثنائية أو متعددة األطراف ضئيلة يف أي من الفترتني. 
ورغ���م التفاوت���ات، فإن البيانات ُتظهر أن املس���اعدة اإلمنائية الرمسي���ة املتعددة األطراف 
كان���ت موجهة حنو البلدان الفقرية بقدر أكرب من املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية الثنائية يف الفترتني 
قي���د البح���ث كلتيهما، وذلك ِبغض النظر عن العتبة املس���تخدمة لتحديد البلدان الفقرية. وثانيًا 
زاد تركيز املساعدة اإلمنائية الرمسية املتعددة األطراف على البلدان الفقرية بقدر أكرب بني الفترة 
2001/2000 و2007/2006. وعلى النقيض، فبخالف تزايد نصيب الُعشري األفقر، فليس 
هناك أّي شواهد على حدوث تغري مماثل يف املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية. وحصلت البلدان 
يف أدىن ُعشريين على نسبة أقل من املساعدة اإلمنائية الرمسية يف الفترة 2007/2006 عن الفترة 
2001/2000 بينما حصلت البلدان يف الُعشريين الثالث والرابع األدىن يف الترتيب على نفس 
النس���بة تقريبًا يف الفترتني. وُيش���ري هذا إىل أنه ال يزال هناك جمال كبري لتحسني توزيع املساعدة 

اإلمنائية الرمسية الثنائية بني البلدان النامية األعلى واألدىن دخاًل.

العالقة القائمة بني املساعدة 
اإلمنائية الرمسية الثنائية والفقر 
أضعف يف مستويات الدخل 
املتوسط
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الشكل 8
توزيع املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية املقدمة من البلدان األعضاء يف لجنة 

 املساعدة اإلنمائية حسب الفئات الُعَشريية للسكان يف البلدان النامية أ املرتبة

حسب نصيب الفرد يف الناتج املحيل اإلجمايل، يف الفرتتني 2001/2000 
و2007/2006 )نسبة مئوية(

املصدر: األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
مستمدة من قاعدة بيانات 

منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي عن نظام 

إبالغ الدائنني، ومن قاعدة األمم 
املتحدة عن التوقعات السكانية 

العاملية وقاعدة بيانات 
صندوق النقد الدويل عن اآلفاق 

االقتصادية العاملية.

أ ما عدا الصني والهند.

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

١١

١٤

١٩

١٠

٧

١٢

١٠ ٩ ٩

١٩

١٠

٢

٢٠

٢٣

١١

٦

١
٢ ٢

١

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
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٢٠٠٧/٢٠٠٦

الفئات الُعشريية للسكان املرتبة حسب نصيب الفرد يف الدخل

النصيب يف مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية

الشكل 9
توزيع املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعددة األطراف املقدمة من البلدان األعضاء 

يف لجنة املساعدة اإلنمائية حسب الفئات الُعَشريية للسكان يف البلدان النامية أ 
املرتبة حسب نصيب الفرد يف الناتج املحيل اإلجمايل، يف الفرتتني 2001/2000 

و2007/2006 )نسبة مئوية(

املصدر: يف األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
مستمدة من قاعدة بيانات 

منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي عن نظام 

إبالغ الدائنني، ومن قاعدة األمم 
املتحدة عن التوقعات السكانية 

العاملية وقاعدة بيانات 
صندوق النقد الدويل عن اآلفاق 

االقتصادية العاملية.

أ ما عدا الصني والهند.
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النصيب يف مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية



تعزيز الرشاكة العاملية من أجل التنمية أثناء األزمة 18

املؤرش

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية املخصصة للقطاعات، املقدمة من   2 - 8
البلدان املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، من أجل الخدمات االجتماعية األساسية

تخصيص املساعدة اإلنمائية الرسمية للقطاعات
منذ اعتماد إعالن األلفية، وكجزء من اجلهد املبذول للحد من الفقر، خصصت اجلهات املاحنة 
بشكل متزايد املساعدة اإلمنائية الرمسية للخدمات االجتماعية األساسية من قبيل الصحة والتعليم. 
 ويف حال، على وجه اخلصوص، عدم وجود دالئل تشري إىل أن زيادة النمو حتّد من الفقر، فغالبًا 
ما تشعر اجلهات املاحنة، ومن بينها مصادر خاصة، أن أكثر مسارات العمل فعالية هو دعم اخلدمات 
االجتماعية من أجل التصدي ألبعاد الفقر غري املتعلقة بالدخل )أو االحتياجات األساسية(. وأدت 

هذه اجلهود إىل نتائج ملموسة يف كثري من املجاالت، ومن أبرزها الصحة 10. 
وق���د تك���ون هناك مع ذلك بعض العيوب يف هذا النهج. أواًل، إنه يفترض أن املس���اعدة 
اإلمنائية الرمسية هي الوسيلة األفضل، أو الوحيدة، لتلبية هذه االحتياجات األساسية. ومع ذلك، 
فقد يكون من األنس���ب استخدام املوارد الداخلية أو موارد أخرى لتلبية االحتياجات األساسية 
واس���تخدام املساعدة اإلمنائية الرمسية لتلبية االحتياجات اليت يكون من الصعب تلبيتها أو تكون 
أعلى يف األولوية يف اس���تراتيجيات التنمي���ة الوطنية للحكومات. وعادة ما ُتقّدم إىل احلكومات 

طلبات تتنافس على استخدام مجيع املوارد املتاحة، وتتغري هذه الطلبات مع الوقت.
ثانيًا، ظهرت على السطح منذ اعتماد إعالن األلفية شواغل جديدة واحتياجات إضافية، 
مجيعه���ا يفرض مزيدًا من الطلبات على موارد املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية املحدودة. وجيب أن 
تنصب إحدى األولويات األساس���ية الطويلة األجل على التصدي لنتائج تغري املناخ. ورغم أن 
املوارد الالزمة جتاوزت بكثري تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية املتوقعة وجيب أن تأيت يف الغالب 
من مصادر أخرى، فيمكن متويل بعض األنش���طة املطلوبة عن طريق املس���اعدة اإلمنائية الرمسية. 
وباملثل، فإن أزمة األغذية يف عام 2008 أبرزت احتياج البلدان النامية لزيادة االستثمار يف أمنها 
الغذائي، مبا يف ذلك تغيري إمهاهلا لقطاعها الزراعي إىل العكس. وال تزال احلاجة إىل احلصول على 
املس���اعدة يف جمال األغذية والتغذية قائمة نتيجة الرتفاع أسعار األغذية بشكل مستمر ولألزمة 
االقتصادية واملالية العاملية، اليت أدت إىل اخنفاض الدخول وإىل فقدان الوظائف. ويف عام 2009 
بلغ عدد من يعانون من اجلوع ما يزيد على بليون نسمة. ويسود بصفة عامة اعتراف بأن زيادة 
االهتمام اليت أوليت للقطاعات االجتماعية رمبا جاءت على حساب االستثمار يف البنية التحتية 
والق���درة اإلنتاجية. وكج���زء من اجلهد الالزم لزيادة االس���تثمارات الرأمسالية ولتمكني البلدان 
النامي���ة من أن جتين فوائد االندماج يف االقتص���اد العاملي، جيري إيالء اهتمام خاص للحاجة إىل 

بناء قدرة جتارية عن طريق مبادرة تقدمي املعونة من أجل التجارة واإلطار املتكامل املعزز.
وت���ربز هذه األولويات اجلدي���دة، املقترنة باالحتياجات األخرى القائم���ة منذ أمد طويل، 
ضرورة قيام اجلهات املاحنة بالوفاء بالتزاماهتا بزيادة املس���اعدة اإلمنائية الرمسية. ويف الوقت نفس���ه، 

طلبات جديدة متعددة 
للحصول على املساعدة 
اإلمنائية الرمسية

 ،)A.09.I.12 :انظر: التقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2009 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  10

.http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml :متاح على املوقع
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س���تختلف مع ذلك أولويات هذه االحتياجات املتنافس���ة يف البلدان املختلفة، ويتوقف ذلك على 
األوضاع الوطنية واألهداف اإلمنائية للبلد. وينبغي أن تتحمل احلكومة املستفيدة مسؤولية ختصيص 
املوارد، ومن بينها املساعدة اإلمنائية الرمسية، بني الطلبات املتنافسة. وُيربز هذا ضرورة تطبيق مبدأ 

امللكية الوطنية يف التنفيذ بالنسبة جلميع أنواع املساعدة اإلمنائية الرمسية يف املمارسة العملية.

 الرشكاء غري األعضاء يف لجنة املساعدة
اإلنمائية واملصادر الخاصة

زاد التمويل اإلمنائي املقدم من ماحنني رمسيني غري أعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية ومن منظمات 
غري حكومية ومن منظمات دولية أخرى من منظمات املجتمع املدين منذ اعتماد إعالن األلفية 
زيادة كبرية. فاالحتاد الروسي وإسرائيل وبعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب غري املنضمة 
لعضوية منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، هي من بني البلدان اليت تقدم مساعدة 
إمنائية شاملة ومتزايدة إىل البلدان النامية. ويوجد بني البلدان النامية ذاهتا عدد من البلدان املصدرة 
للنفط الرئيسية اليت كانت مصدرًا هامًا للمساعدة املقدمة إىل البلدان النامية منذ أمد طويل. 
وقد انضمت إىل برامج هذه البلدان على مدى السنوات املاضية برامج متزايدة للمساعدة نفذهتا 
بلدان من قبيل الربازيل وتايلند وجنوب أفريقيا والصني واهلند. وعالوة على ذلك، ُتسهم معظم 

البلدان النامية يف التمويل اإلمنائي املقدم عن طريق املؤسسات املتعددة األطراف.
رغ���م أنه ميك���ن تصنيف بعض هذه التدفقات على أهنا مس���اعدة إمنائية رمسية، فلم حيدد 
املجتمع الدويل أو كل بلد من البلدان النامية ذاهتا غايات حلجم هذه التدفقات. والبيانات الرمسية 
املتوفرة عن حجم وشروط هذه التدفقات حمدودة إاّل أن التقديرات تشري إىل أن املساعدة املقدمة 
م���ن مجي���ع اجلهات املاحنة من غري األعضاء يف جلنة املس���اعدة اإلمنائية بلغت حوايل 8.5 باليني 
دوالر يف ع���ام 2007، أي م���ا ي���وازي حنو 7.5 يف املائة من تدفقات جلنة املس���اعدة اإلمنائية. 
وجاء 7.1 باليني دوالر تقريبًا من املجموع من بلدان نامية 11. وتعزى إىل املسامهات املقدمة 
إىل املؤسسات املتعددة األطراف نسبة 18 يف املائة تقريبًا من تدفقات املساعدة اإلمنائية املقدمة 
من البلدان النامية، باملقارنة مبا متوس���طه 29 يف املائة بالنس���بة للبلدان األعضاء يف جلنة املساعدة 

اإلمنائية 12.
وتكمل جمموعة واسعة النطاق ومتزايدة من اجلهات اخلاصة املساعدة اإلمنائية املقدمة من 
خالل احلكومات. وتش���مل هذه اجلهات املنظمات غري احلكومية الدولية واملؤسس���ات اخلاصة 
وقطاع األعمال اخلاص. وُتشري التقديرات إىل أن املبالغ املقدمة من اجلهات اخلاصة بلغت 18.6 
بليون دوالر يف عام 2007، ولكن يس���ود اعتراف بأن اإلبالغ عن هذه املساعدات ناقص إىل 

حد كبري 13. ويوّجه قدر كبري من املبالغ املقدمة من جهات خاصة إىل الصحة والتعليم.

يقدم املاحنون الرمسيون غري 
األعضاء يف جلنة املساعدة 

اإلمنائية مساعدة متزايدة إىل 
البلدان النامية

تقدر هذه التدفقات بأهنا أقل 
من ُعشر التدفقات املقدمة من 

أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية

 Matthew Martin and Jonathan Stever, “Key challenges facing global development انظر:   11

”cooperation، ورقة ُأعدت من أجل منتدى األمم املتحدة للتعاون اإلمنائي لعام 2007، جنيف، 5 متوز/

يوليه، الصفحة 21.
.www.un.org/ecosoc/docs/pdfs/South-South_cooperation.pdf. :انظر  12

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، تقرير الرصد العاملي لعام 2009 )واشنطن العاصمة، 2009(، الصفحة   13
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فعالية املعونة

املؤرش

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غري املرشوطة املقدمة من الدول   3 - 8
املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي

فإنه  الرمسية،  اإلمنائية  املساعدة  زيادة حجم  إىل  باحلاجة  الدويل  املجتمع  اعتراف  إىل جانب 
يعترف أيضًا باحلاجة إىل حتسني نوعية أو فعالية املعونة، ووافق على جمموعة من اإلجراءات 
والغايات الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف التكميلي. ويهدف إعالن باريس لعام 2005 املتعلق 
بفعالية املعونة إىل تعزيز ملكية البلدان املستفيدة هلا، ومواءمة املعونة مع األولويات القطرية، 
املعونة،  التزامات  لتنفيذ  والنوعي  الكمي  والتحسني  املتعددة،  املاحنة  اجلهات  وتنسيق جهود 

وتعزيز املساءلة املتبادلة.
ويف أيلول/سبتمرب 2008، استعرض املنتدى الرفيع املستوى الثالث املعين بفعالية املعونة 
تقري���ر منظمة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن تنفيذ إع���الن باريس 14. وأظهر هذا 
االس���تقصاء أن فعالية املعونة تتحس���ن، ولكن ببطء فقط: فال تزال هناك ثغرة كبرية بني النتائج 
اليت حتققت حبلول عام 2008 والغايات االثنيت عشرة الرقمية املحددة لعام 2010. ومن ذلك 
فإن الغاية املتعلقة مبواءمة وتنس���يق 50 يف املائة من مشاريع املساعدة التقنية مع الربامج القطرية 
حبلول عام 2010، حتققت حبلول عام 2008 )وقد بلغ املعدل 60 يف املائة(. ووصل املاحنون 
أيض���ًا إىل منتصف الطريق حن���و بلوغ اهلدف املتعلق بإلغاء كل املعونة املش���روطة املتبقية، بينما 
حققت البلدان النامية مكاسب نسبية مساوية فيما يتعلق بالغاية الرامية إىل حتسني نظمها إلدارة 

املالية العامة. وحتقق تقدم أقل بكثري حنو بلوغ الغايات املتبقية.
من أجل زيادة وتوسيع نطاق التنفيذ، قام شركاء التنمية املتعددون واملنتمون إىل جهات 
واس���عة النطاق املشاركون يف املنتدى باعتماد برنامج عمل أكرا. والزخم الرئيسي للربنامج هو 
االلتزامات اليت قطعها املاحنون على أنفس���هم باستخدام االس���تراتيجيات اإلمنائية للبلدان النامية 
ذاهتا كإطار للمس���اعدة املقدمة منهم من أجل تقليل جتزئة مس���اعدهتم وتقدمي معلومات مسبقة 
بش���أن معونتهم املخططة إىل البلدان الشريكة وتنسيق أنشطتهم واستخدام أنظمة البلد املستفيد 

لتقدمي املعونة وعدم ربط املعونة بشروط.

امللكية

تتمثل إحدى التحديات الرئيسية اليت تعترض حتسني فعالية املساعدة اإلمنائية الرمسية يف استمرار 
الثغرة بني الفكرة املثلى املتعلقة مبلكية البلد املستفيد القوية للمساعدة اإلمنائية الرمسية وبني الواقع. 
ويف عينة البلدان املستفيدة اليت مشلها االستقصاء الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
البلدان هي اليت لديها استراتيجيات للتنمية االقتصادي يف عام 2008، كانت أقل من ربع 

املجتمع الدويل يتصدى 
للحاجة إىل حتسني نوعية 
املعونة...

...إاّل أن التقدم كان بطيًئا

برنامج عمل أكرا يهدف إىل 
تعجيل التقدم

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، استقصاء عام 2008 عن رصد تنفيذ إعالن باريس: جعل املعونة  14

أكثر فعالية حبلول عام 2010 )باريس، 2008(.
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 الوطنية ُتعّد استراتيجيات تشّكل أساسًا تنفيذيًا وفّعااًل لربجمة املساعدة اإلمنائية الرمسية. وغالبًا 
ما ال يوجد، على وجه اخلصوص، إاّل ارتباط ضعيف بني امليزانيات الوطنية واستراتيجيات التنمية 
الوطنية. ويتعني على البلدان النامية أن جتسد أهدافها اإلمنائية يف امليزانيات الوطنية وينبغي أن تزيد 
من مشاركة أصحاب املصلحة اآلخرين، من قبيل الربملانيني واملجتمع املدين والقطاع اخلاص، يف 
ختطيط وتنفيذ ورصد األنشطة اإلمنائية. ويف الوقت نفسه، يتعني على املاحنني أن يكونوا أكثر 
مرونة يف إقرار أولويات السياسات لكل بلد مستفيد عند ختصيص مساعدهتم اإلمنائية الرمسية.

التجزئة

تفاقمت بالنسبة للبلدان النامية صعوبات إدارة املعونة نتيجة لتزايد اجلهات املاحنة بشكل مفرط. 
وقد نتجت هذه التجزئة للمعونة عن منو املساعدة الثنائية والتمويل القطاعي واجلهات املاحنة 
غري التقليدية. وقّلل االخنفاض النسيب يف تدفق املساعدة اإلمنائية الرمسية املتعددة األطراف دور 
املؤسسات املتعددة يف جتميع أموال من اجلهات املاحنة املختلفة. ويدعو إعالن باريس إىل تقليل 
هذه التجزئة للمعونة عن طريق تقسيم العمل على الُصعد العاملي والقطري والقطاعي، بدون 

تقليل جمموع حجم املعونة.
ورغم أن اجلهود الرامية إىل تقليل التجزئة قد ُينظر إليها أساسًا على أهنا مسؤولية اجلهات 
املاحن���ة، فإهنا ينبغي أن تس���تند إىل ح���وار بني اجلهات املاحنة واجلهات املس���تفيدة نظرًا ألن أّي 
إج���راء تتخ���ذه جهة ماحنة بصفة أحادية من أجل تقليل التجزئة قد يؤدي، على الصعيد العاملي، 
إىل إي���الء اهتم���ام مفرط ببعض البلدان أو القطاعات على حس���اب األخرى. ويف برنامج عمل 
أكرا، اتفقت البلدان املاحنة والنامية على بدء حوار عن تقس���يم العمل يف تقدمي املعونة الش���املة 

لعدة بلدان حبلول حزيران/يونيه 2009.
وعلى الصعيد القطري، س���تكون أي إجراءات يتخذها املاحنون بش���كل ُأحادي لتقليل 
التجزئة مناقضة ملبدأ امللكية القطرية. ويف برنامج عمل أكرا، اتفق على أن متسك البلدان النامية 

زمام القيادة يف حتديد األدوار املستصوبة للماحنني يف جهودها اإلمنائية.

القدرة عىل التنبؤ بتدفقات املعونة

تعّد بعض عناصر املعونة، من قبيل املساعدة اإلنسانية وختفيف أعباء الديون، عناصر غري مستقرة 
بطبيعتها، بل حىت املساعدة اإلمنائية األطول أجاًل غالبًا ما يثبت أهنا متقلبة )انظر الشكل 10(. 
وحىت عندما تضع البلدان املاحنة خططًا متوسطة األجل ملجموع املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت 
ستقدمها، فقد ال يزّود كل بلد من البلدان املستفيدة على الدوام مبعلومات منتظمة ويف حينها 
عن مقدار املعونة اليت ميكن أن يتوقع احلصول عليها يف املستقبل أو الشكل الذي قد تأخذه. 
وحىت عندما تقدم معلومات من هذا القبيل، فقد ال تتحول النفقات املخططة إىل حقيقة واقعة. 
العوامل  هذه  تقّوض  املعونة. وال  موارد  استخدام  النامية ختطيط  البلدان  على  هذا  ويصعِّب 
االستخدام الفّعال هلذه املوارد فحسب، بل ختل أيضًا باجلهود الرامية إىل تعزيز ملكية البلدان 

النامية لرباجمها للمعونة.
ُتع���ّد زيادة إمكانية التنبؤ باملعونة إحدى الغايات الرئيس���ية إلعالن باريس، الذي أهاب 
بالبلدان النامية حتسني عملياهتا لتخطيط ميزانياهتا وأهاب بالبلدان املاحنة تقدمي معلومات سنوية 
عن االلتزامات املالية وأهاب بالطرفني حتديد ُسبل لزيادة حتسني إمكانية التنبؤ باملعونة. ورغم أن 

أدى تزايد عدد الوكاالت 
املاحنة إىل تفاقم مشاكل فعالية 

املعونة

ينبغي أن تقدم البلدان املاحنة 
معلومات عن خططها 

املتوسطة األجل املتعلقة 
باملساعدة اإلمنائية الرمسية إىل 

كل بلد على حدة
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الشكل 10
نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية إىل الناتج املحيل اإلجمايل يف أقل البلدان نمواً 

 والبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى ، يف الفرتة 1990 - 2007
)نسبة مئوية(

املصدر: األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف 
١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧امليدان االقتصادي.

١

٢

٤

٣

٥

٦

٧

٨ أقل البلدان نمواً
البلدان األفريقية جنوب
الصحراء الكربى

البلدان املاحنة قد يكون لديها خطط عامة للميزانية تتعلق بنفقاهتا املكّرسة للمعونة يف املستقبل، 
فإهن���ا ال تنقل بالض���رورة معلومات عن نفقاهتا املقترحة يف كل بل���د من البلدان إىل احلكومات 
املس���تفيدة. وخلص االس���تقصاء الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل 
أنه مل يتحقق سوى تقدم ضئيل يف هذا املجال منذ اعتماد إعالن باريس. ويف هذا الضوء، ألزم 
برنامج عمل أكرا مجيع اجلهات املاحنة على تقدمي معلومات بشأن خططها لإلنفاق يف املستقبل 

تشمل ثالث إىل مخس سنوات متعاقبة على النحو املطلوب يف إعالن باريس.

تنسيق املساعدة

خلص استقصاء عام 2008 إىل أن قدرًا من التقدم قد حتقق يف تنسيق األنشطة بني شركاء التنمية، 
وخاصة فيما يتعلق بالتدابري املشتركة وآليات التمويل. وقد حتسن على وجه اخلصوص تنسيق 
التعاون التقين وجاوز بالفعل الغاية القائمة املحددة لعام 2010. ومع ذلك، يلزم حتقيق تقدم أسرع 

لتلبية الغاية املحددة يف إعالن باريس.

املواءمة

خلص استقصاء عام 2008 إىل أن البلدان املستفيدة حترز تقدمًا يف حتسني أنظمتها إلدارة املالية 
العامة، إاّل أن هذا مل تقابله استجابة مساوية من جانب البلدان املاحنة يف االستفادة من تلك 
األنظمة. وباملثل، مل حيدث إاّل تغري طفيف يف استخدام أنظمة البلدان املستفيدة للشراء. ومن 
ناحية أخرى، جنح املاحنون يف تقليل عدد وحدات تنفيذ املشاريع املماثلة، وإن كان هذا يرجع 
جزئيًا إىل تناقص طبيعي. وأخريًا، خلص االستقصاء إىل أن ع�دد البلدان اليت تتواف�ر لديها أطر 
قوية للرصد قائمة على النتائج قد زاد من نسبة 5 يف املائة إىل 7.5 يف املائة فقط بني عامي 
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2006 و2008 15. وعمومًا، يتعني من أجل تلبية الغايات املناظرة يف إعالن باريس، أن يبذل 
املاحنون مزيدًا من اجلهود الستخدام أنظمة البلدان املستفيدة إلدارة املعونة املقدمة منهم، مبا يف 

ذلك اختاذ إجراءات تشجع املوظفني امليدانيني على القيام بذلك.

عدم تقييد املعونة برشوط

رغم إحراز تقدم كبري يف عدم ربط املعونة بشروط يف عام 2006، فقد توقف هذا يف عام 
2007، عندما أفادت البيانات أن نسبة 10.4 يف املائة من جمموع املساعدة الثنائية كانت غري 
مشروطة )باملقارنة بنسبة 7.3 يف املائة يف عام 2006(؛ وإىل أن نسبة 58.2 يف املائة كانت 
غري مشروطة )باملقارنة بنسبة 59.6 يف املائة يف عام 2006(؛ ومل يبّلغ عن وضع تقييد النسبة 
املتبقية البالغة 31.2 يف املائة بشروط يف عام 2007، ونسبة 33 يف املائة يف عام 2006. 
ويف إطار املعونة املسّجل وضعها من حيث تقييدها بشروط، تراوحت نسبة املعونة غري املقيدة 
بشروط بني 100 يف املائة يف حاالت آيرلندا والسويد ولكسمربغ واململكة املتحدة إىل أقل من 
43 يف املائة بالنسبة لليونان )انظر الشكل 11(. ويف أيار/مايو 2008، مدت جلنة املساعدة 
اإلمنائية نطاق تغطية توصيتها لعام 2001 املتعلقة بعدم ربط املعونة بشروط لتشمل مثانية من 
الذي  بالتوصية، بسبب وضعها  بالفعل  اليت مل تكن مشمولة  بالديون،  املثقلة  الفقرية  البلدان 

يصنفها ضمن أقل البلدان منوًا.

 تعزيز الرشاكة العاملية يف مجال
املساعدة اإلنمائية الرسمية

ُتعّد املساعدة اإلمنائية الرمسية ركنًا أساسيًا يف الشراكة العاملية من أجل التنمية وتؤدي دورًا هامًا 
يف التقدم الذي جيري إحرازه حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. ومع ذلك فال تزال هناك 
ثغرات بني االلتزامات وبني التنفيذ يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية، وخاصة بالنسبة للغاية 
اليت حددهتا األمم املتحدة بل وأيضًا بالنسبة لاللتزامات األحدث رغم أهنا أقل طموحًا. ويلزم 
أيضًا إجراء مزيد من التحسينات لنوعية املساعدة اإلمنائية الرمسية. وأصبح البعدان كالمها أكثر 

إحلاحًا يف ضوء أزمة التنمية اليت تؤثر على البلدان النامية.

املرجع نفسه.  15

تشمل اإلجراءات املطلوبة عىل الصعيدين الوطني والدويل من أجل زيادة تعزيز مساهمة 
املساعدة اإلنمائية الرسمية ما ييل:

•ينبغي للمانحني أن يوفوا بالكامل بااللتزامات التي تعهدوا بها يف غلنيغلز ويف أماكن  	
أخرى فيما يتعلق بمجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية وباملساعدة اإلنمائية الرسمية 

املكرّسة ألفريقيا. وينبغي للمانحني الوين لم يقوموا بولك بعد أن يسعوا إىل زيادة 
مساعداتهم اإلنمائية الرسمية إىل أقل البلدان نمواً بحيث تصل إىل املعدل املستهدف 

الوارد يف برنامج عمل بروكسل. ونتيجة لالنتكاسات الضخمة التي عانت منها البلدان 
النامية بسبب األزمة االقتصادية، فيمكن أن يكون للزيادة الفورية والضخمة يف 

املساعدة اإلنمائية الرسمية وظيفة مفيدة معاكسة للدورات االقتصادية.
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الشكل 11
نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غري املرشوطة املقدمة من كل دولة عىل 

حدة من الدول األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية أ، يف عام 2007 )نسبة مئوية(

املصدر: منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
تقرير التعاون اإلنمائي لعام 
2009 )باريس، 2009(، 
الجدول 23.

أ ال تشمل املساعدة اإلنمائية 
الرسمية غري املعلوم وضعها 
صفر١٢٠بالنسبة لفرض رشوط. ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

أسرتاليا

النمسا

بلجيكا

كندا

الدانمرك

فنلندا

فرنسا

أملانيا

اليونان

آيرلندا

اليابان

لكسمربغ

هولندا

نيوزيلندا

النرويج

الربتغال

إسبانيا

السويد

سويرسا

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

 مجموع لجنة املساعدة اإلنمائية

إيطاليا

٨٤٫٦

٦٨٫٥

١٠٠٫٠

٩٩٫٧

١٠٠٫٠

٨٩٫١

٥٨٫٠

٩٩٫٩

٨٧٫٨

٨١٫١

١٠٠٫٠

٩٥٫١

٥٩٫٨

١٠٠٫٠

٤٢٫٣

٩٣٫٤

٩٢٫٦

٩٠٫٧

٩٥٫٥

٧٤٫٦

٩٢٫٠

٨٦٫٦

٩٨٫٤

•ينبغي أن يكفل املانحون تخصيص املعونة بطريقة تفيد أفقر البلدان وتحمي  	
أضعف الفئات داخل البلدان. إذ يبدو أن بعض التحوالت التي جرت يف توزيع 

املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية بني البلدان املستفيدة منو عام 2000 ال ترتبط 
إالّ ارتباطاً ضعيفاً بالهدف العاملي املتعلق بالحد من الفقر.

•ينبغي للبلدان املانحة واملستفيدة عىل السواء أن تزيد من جهودها لتحسني نوعية  	
وفعالية املعونة. ورغم أن املسؤولية األساسية تقع يف بعض املجاالت عىل عاتق البلد 

املستفيد فيتعني عىل الجهات املانحة أن تكون أكثر استعداداً للمساعدة من أجل 
تلبية أهداف إعالن باريس وبرنامج عمل أكرا.

•ينبغي تشجيع الرشكاء الُجدد يف التنمية الوين يقدمون مساعدة إىل البلدان النامية  	
عىل املشاركة يف اإلطار الدويل للتعاون اإلنمائي بما يف ذلك منتدى األمم املتحدة 

للتعاون اإلنمائي. وينبغي أيضاً إدماجهم بالكامل يف أوساط املانحني عىل الصعيد 
القطري.
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الوصول إىل األسواق )التجارة(

الغايات

امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل يتسم باالنفتاح، والتقيد بالقواعد،  8 - ألف 
والقابلية للتنبؤ به، وعدم التمييز، ] ويشمل ذلك[ االلتزام بالحكم 

الرشيد وبالتنمية وتخفيف وطأة الفقر عىل الصعيدين الوطني والدويل 
عىل السواء

تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً ]ويشمل ذلك[ إعفاء  8 - باء 
صادرات هوه البلدان من التعريفات والحصص

تلبية االحتياجات الخاصة للبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية  8 - جيم 
الصغرية النامية

جولة الدوحة كثغرة رئيسية
ُبذلت يف عام 2008 عدة حماوالت لبناء توافق يف اآلراء حول اتفاق شامل بشأن جولة الدوحة 
للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف اليت بدأت يف عام 2001. وسعى االجتماع الوزاري املصّغر 
ملنظمة التجارة العاملية املعقود يف متوز/يوليه 2008 إىل التوصل إىل اتفاق بشأن طرائق يف جماالت 
هامة من قبيل الزراعة والسلع الصناعية. واهنارت املفاوضات ليس فقط نتيجة لعدم االتفاق على 
املحّرك ومستوى وسائل العالج اللذين ميّكنان آلية الضمانات اخلاصة من أن تبدأ عملها، وأيضًا ألن 
عددًا من املسائل اليت هلا أمهية بالنسبة للبلدان النامية مل حتصل على االهتمام الكايف. وتشمل هذه 
املسائل إلغاء املعاملة التفضيلية وحترير االجتار بالسلع املصنعة وضرورة أن حتتفظ البلدان النامية حبيز 
ميكنها من رسم سياساهتا. ووفقًا للمبدأ املتفق عليه املتعلق “بعدم التقيد باملعاملة باملثل”، ناصرت 
البلدان النامية فرض معدالت أعلى بكثري يف صيغة خفض التعريفات املتعلقة بوصول املنتجات غري 
الزراعية إىل األسواق، واإلعفاء من شرط مكافحة التركز، وضرورة املحافظة على الطابع الطوعي 
للمبادرات القطاعية. وطلبت البلدان املتقدمة تعهدات بااللتزام بزيادة ختفيض التعريفات بالنسبة 
للمنتجات الصناعية، وبتنفيذ شرط مكافحة التركز وفرض التنفيذ اإللزامي للمبادرات القطاعية على 
بعض البلدان النامية. ويف ضوء هذه االختالفات، مل يكن يف اإلمكان اختتام املفاوضات املطّولة 

بنجاح، اليت كانت جتري من وقت آلخر ملدة سبع سنوات تقريبًا حىت اآلن 1.
وإىل جانب األس���باب املباش���رة الهنيار املحادثات توجد اختالفات أساسية بني األعضاء 
يف منظمة التجارة العاملية تتعلق بالبعد اإلمنائي للجولة. وقد وعد اإلعالن الوزاري للدوحة لعام 
2001 2 ب���أن يعي���د التوازن للقواعد اليت تتبعها املنظمة حبيث تصب���ح يف صاحل البلدان النامية. 

باستثناء اخلالفات املتعلقة بشرط مكافحة التركز، اليت مت التوصل إىل حل هلا يف متوز/يوليه 2008.  1

اعتمد اإلعالن الوزاري يف 14 تشرين الثاين/نوفمرب 2001 أثناء املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية،   2
.)WT/MIN (01)/DEC/1( 2001 الدوحة، 9 - 14 تشرين الثاين/نوفمرب
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ورغم أن البلدان النامية قد حّددت أوجه خلل يف القواعد فيما يتعلق بالزراعة وثغرات يف تنفيذ 
اتفاقات جولة أوروغواي باعتبارها أمورًا هلا أولوية بالنس���بة هلا، فقد ُحّثت على قبول جدول 
أعم���ال فضفاض للمفاوضات التجاري���ة املتعددة األطراف. وقد ُبين جدول األعمال الفضفاض 
هذا على أن حتصل البلدان املتقدمة النمو على إمكانية ُمحسنة لوصول منتجاهتا الزراعية التجارية 
وصادراهتا الصناعية وصادراهتا من اخلدمات إىل أسواق البلدان الناهضة اقتصاديًا وذلك يف مقابل 
عل���ى وجه اخلصوص ختفيض اإلعانات الزراعية يف البلدان املتقدمة الرئيس���ية. وقد ثبت أن من 

الصعب التوفيق بني هذه التوقعات املختلفة من املفاوضات.
وتتصل املسائل املعلقة األخرى بقلق البلدان النامية من أن بعض جوانب تنفيذ االتفاقات 
املتعددة األطراف املتصلة بالتجارة تقّوض مرونتها يف بعض جماالت سياساهتا الداخلية الرئيسية. 
فعلى س���بيل املثال، أصبحت تدابري اإلنفاذ املس���تمدة من االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية 
الفكرية املتصلة بالتجارة املربم يف إطار منظمة التجارة العاملية عنصرًا مشتركًا يف اتفاقات التجارة 
احلرة املربمة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. وباملثل، فإن البلدان النامية لديها شواغل 
متزايدة إزاء اتساع نطاق املبادرات اليت تتخذها البلدان املتقدمة ومنظماهتا التجارية للمعاونة يف 
إنفاذ حقوق امللكية الفكرية. وتشري كثري من هذه املبادرات إىل التزييف والقرصنة، إاّل أن نطاقها 

أوسع بكثري وينطوي بصفة عامة على أّي نوع من أنواع خرق حقوق امللكية الفكرية.
ُأحرز قدر من التقدم يف جولة الدوحة بش���أن جمموعة من املس���ائل املستعصية حىت اآلن، 
وأبرزها إمكانية الوصول إىل األسواق يف جمال الزراعة والقيام على وجه اخلصوص بتقليل الدعم 
الداخلي املُـخل بالتجارة وإعانات التصدير يف هذا القطاع. إاّل أنه يف املجاالت اليت مت التوصل 
فيها إىل اتفاقات هامة، ومن بينها تلك اليت مت التوصل إىل اتفاقات بشأهنا بالفعل يف عام 2005 
 )م���ن قبيل وصول نس���بة 97 يف املائة على األق���ل من صادرات أقل البلدان منوًا إىل األس���واق 
بال رسوم مجركية وبال حصص وإهناء إعانات التصدير الزراعي حبلول عام 2013(، فقد تعرقل 

التقدم يف تنفيذ االلتزامات بسبب االتفاق على أن نتيجة اجلولة هي عملية واحدة.

األزمات وتزايد الحمائية
تسببت كل من أزمة األغذية اليت نشأت يف عام 2007 واألزمة املالية لعام 2008 يف ظهور موجات 
جديدة من احلمائية. وملواجهة الزيادة يف أسعار األغذية اليت بدأت يف عام 2007، خّفض عدد من 
البلدان النامية أو أوقف التعريفات والضرائب املفروضة على األغذية وفرض ضرائب على التصدير 
وحصصًا يف هذا املجال. ويف الوقت الذي كانت هتدف فيه اإلجراءات املتعلقة بالواردات إىل 
تشجيع التجارة واإلنتاج، فقد فاقمت التدابري املتعلقة بالتصدير من زيادات وتقلبات األسعار وزادت 
من تقليل اإلمدادات الغذائية على الصعيد العاملي 3. وبعد أن بدأت أسعار األغذية يف االخنفاض 
 يف النصف الثاين من عام 2008، ُأسقطت بعض هذه اإلجراءات، وخاصة قيود التصدير. وألغيت 

أو ُخّففت كثري من تدابري حظر التصدير وُخفضت الرسوم اجلمركية على الصادرات.
وقد تسبب باملثل التباطؤ االقتصادي العاملي يف زيادة الضغوط احلمائية اليت أسفرت عن 
تطبيق جمموعة من التدابري القائمة بذاهتا بداًل من اتباع إجراء منّس���ق ومتعدد األطراف للتعامل 
مع مش���كلة عاملية. ومع اهنيار النش���اط االقتصادي يف كثري من البلدان، تزايد إغراء اللجوء إىل 

إحراز تقدم يف الوصول إىل 
األسواق الزراعية وتقليل 
الدعم الداخلي

الزراعية االستراتيجية أو احلد منها أو فرض  النامية، استحدث 31 بلدًا تدابري لتقليل الصادرات  البلدان  بني  3

ضرائب عليها، ومن بني أقل البلدان منوًا، استحدثت 9 بلدان أو زادت قيود و/أو رسوم التصدير )منظمة األغذية 
والزراعة، توقعات احملاصيل والوضع الغذائي، أعداد خمتلفة )روما((.
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احلمائية وغريها من التدابري املخلة بالتجارة. ورغم التعهد بالتزامات سياس���ية لتجنب االرتداد 
إىل احلمائية 4، فقد تزايد اللجوء إىل احلمائية وغريها من التدابري املخلة بالتجارة.

خلصت منظمة التجارة العاملية عند رصد التدابري اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على التجارة 
الدولية إىل أنه قد جرى اعتماد عدد وتشكيلة متنوعة من التدابري التعريفية وغري التعريفية وغريها 
م���ن اإلجراءات املخلة بالتجارة من���ذ بداية األزمة )انظر اجلدول 3(. وقد رفعت البلدان النامية 
يف املقام األول رسوم االسترياد واعتمدت تدابري غري تعريفية، إاّل أن ثلث إجراءاهتا تعلقت مبنح 
إعانات للمنتجني املحليني. وفضلت البلدان املتقدمة بشكل غالب اللجوء إىل اإلعانات وغريها 
م���ن خطط الدع���م اليت تكون آثارها املخلة بالتجارة أقل وضوح���ًا أحيانًا. وطرأت زيادة على 
املعون���ة واإلعان���ات املقدمة من الدولة واليت حيتمل أن ختل بالتج���ارة من أجل إغاثة الصناعات 
املتعثرة، وخاصة يف قطاعي الصلب والس���يارات ويف اخلدمات املالية 5. ومن املحتمل أيضًا أن 
تكون خطط التنش���يط الوطنية الرامية إىل زيادة الطلب املحلي اليت اس���تحدثت يف ما يزيد على 
20 بلدًا كان هلا تأثري ضار على التجارة. فقد زاد عدد التحقيقات والرسوم اجلديدة املفروضة 
ملكافح���ة اإلغراق بنس���بة تفوق 15 يف املائة يف النصف الثاين م���ن عام 2008 باملقارنة بالفترة 
ذاهتا يف عام 2007. ورغم أن تدابري مكافحة اإلغراق قد تكون متسقة مع ما تنص عليه منظمة 

التجارة العاملية، فإن هلا تأثري تقييدي على التجارة.
باإلضافة إىل االنتكاس���ة املصاحبة العتماد التدابري املش���ار إليها أعاله، فإن البيئة احلمائية 
اجلديدة قد تصعِّب تضييق الثغرات اليت تعرقل اختتام جولة الدوحة وتزيد من احتماالت تراجع 
التقدم الذي حتقق بالفعل. وهناك أيضًا إمكانية ألن يؤدي استمرار تطبيق هذه التدابري إىل إبطاء 
االنتعاش من األزمة. وحىت لو مل يتم تعزيز التدابري احلمائية، فإن إلغاءها أصعب من فرضها وقد 

يصبح من الصعب إهناؤها عند استئناف النمو.
عالوة على ذلك، تقلص مع انتشار األزمة املالية التمويل التجاري يف أرجاء العامل. وُتموَّل 
حنو 90 يف املائة من الصفقات التجارية العاملية عن طريق نوع من أنواع االئتمان، ويقع ضحايا 
كل من التجارة الدولية والتمويل التجاري يف كال االجتاهني. فتقّلص التجارة يقّلل الطلب على 
التموي���ل التج���اري بينما يقّلل نقص التمويل، أو أّي زيادة يف تكاليف التمويل التجاري، حجم 
التج���ارة ألن���ه حيول دون إبرام بعض الصفقات. وأثناء األزم���ة املالية، وجدت كثري من البلدان 

النامية اليت تعتمد اعتمادًا كبريًا على التمويل التجاري نفسها واقعة ضمن ضحاياه.
ورغم أن البيانات املتعلقة بتمويل التجارة ال تزال شحيحة، فإن جمموع التمويل التجاري 
العامل���ي ُيق���در بنحو 10 تريليون دوالر. ويف تش���رين الثاين/نوفمرب 2008، ُقدرت الفجوة يف 
السيولة يف التمويل التجاري مببلغ 25 بليون دوالر. وُتشري التقديرات إىل أن التمويل التجاري 
العامل���ي اخنفض بنحو 40 يف املائة يف الرب���ع األخري من عام 2008 باملقارنة بعام 2007. ويف

تزايد اإلعانات املقدمة إىل 
املنتجني املحليني

ميكن أن يكون للتدابري 
احلمائية أثر عكسي

تزايد تكاليف التمويل حتّد من 
التجارة

املتعل��ق  العشري��ن  قم��ة جمموع��ة  مؤمت��ر  أثن��اء  الثاين/نوفمرب 2008  تشرين  ف��ي 15  املعتمد  اإلع��الن  انظ��ر   4
http://www.g20.org/Documents/ :باألسواق املالية واالقتصاد العاملي، العاصمة واشنطن، )متاح على املوقع

g20_summit_declaration.pdf(؛ والبيان املتعلق باخلطة العاملية لإلنعاش واإلصالح املعتمد يف 2 نيسان/أبريل 

http://www.g20.org/Documents/ :2009 يف مؤمتر قمة جمموعة العشرين يف لندن )متاح على املوقع
.)final-communique.pdf

حبلول آذار/مارس 2009، اقترح تقدمي 48 بليون دوالر تقريبًا ملعاونة صناعة السيارات يف أرجاء العامل، ُقّدم   5
 Elisa Gamberoni and Richard Newfarmer, :42.7 بليون دوالر منها يف بلدان مرتفعة الدخل )انظر
 ”Trade protection: Incipient but worrisome trends“, Trade Notes, No. 37 (Washington, D. C.,

.)World Bank International Trade Department, March 2009
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الجدول 3
التدابري التجارية والتدابري غري املتصلة بالتجارة التي استحدثت بني أيلول/سبتمرب 

2008 وآذار/ مارس 2009

البلدانالتدابري
عدد التدابري 

)املجموع(

التدابري املقيدة للتجارة

االتحاد الرويس )2(، إكوادور، إندونيسيا، تعريفات/رسوم االسترياد
أوكرانيا، تركيا، الجماعات األوروبية، جمهورية 

كوريا، الصني، فييت نام )2(، كازاخستان، 
املكسيك، الهند )2( 

15

3االتحاد الرويس، الصني، الهندحظر االسترياد

4األرجنتني، الجماعات األوروبية، الصني، الهنددعم/ إعانات التصدير

الدعم/اإلعانات الداخلية )يشمل الرشاء 
املحيل والداخيل(

إندونيسيا، باراغواي، تايون املقاطعة الصينية، 
الهند، الواليات املتحدة )3(

7

5إندونيسيا، الصني )2(، الفلبني، فييت نامرسوم التصدير والقيود املفروضة عليه 

تدابري غري تعريفية أخرى )الحصص 
والقيود والرتاخيص وإجراءات الجودة 

املطبقة عىل الواردات(

االتحاد الرويس، األرجنتني )2(، إندونيسيا 
)5(، ماليزيا، الهند )3(، الواليات املتحدة )2(

14

48املجموع

وسائل عالج تجارية

6األرجنتني، تركيا )3(، الصني، كندامبادرات مكافحة اإلغراق

استحداث/تمديد رسوم مكافحة 
اإلغراق

الربازيل، الجماعات األوروبية )5(، كندا )2(، 
ماليزيا، الهند، الواليات املتحدة.

11

الجماعات األوروبية، كندا )2(، الواليات الرسوم املقابلة
املتحدة

4

تايوان املقاطعة الصينية )2(، تركيا، الفلبني، تدابري الضمانات الخاصة
الهند، اليابان

6

27املجموع

تدابري تحرير وتيسري التجارة

االتحاد الرويس )4(، األرجنتني، إكوادور، 
إندونيسيا، الربازيل، الجماعات األوروبية )2(، 

الصني )3(، الفلبني، كازاخستان، كندا )2(، 
ماليزيا )3(، املكسيك، منطقة هونغ كونغ 

الصينية اإلدارية الخاصة، نيوزيلندا، الهند )4(

27

الوقت نفسه، ُتقِدر البيانات املستمدة من االستقصاءات أن الفجوة يف التمويل التجاري تتراوح 
ب���ني 100 بلي���ون دوالر و300 بليون دوالر. وقد وافق قادة جمموعة العش���رين يف اجتماعهم 
املعقود يف نيس���ان/أبريل 2009 على إتاحة 250 بليون دوالر على األقل عن طريق مصارف 
التنمية املتعددة األطراف ووكاالت االئتمان واالس���تثمار التصديري، لدعم متويل التجارة على 

مدى السنتني املقبلتني.

املصدر: منظمة التجارة 
العاملية، “تقرير مقدم إىل 
هيئة استعراض السياسات 
التجارية من املدير العام عن 
األزمة املالية واالقتصادية 
والتطورات املتصلة بالتجارة” 
.)JOB(09)/30(

مالحظات: )1( ال يضم إالّ 
املعلومات املحققة وال يتضمن 
خطط التنشيط وعمليات 
اإلسعاف الوطنية واملساعدة 
املقدمة إىل املؤسسات املالية.
)2( عندما يستحدث بلد ما 
أكثر من تدبري ضمن فئة 
معينة، يشار إىل عدد التدابري 
بني قوسني.
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 زيادة الوصول بال رسوم جمركية
ً إالّ بالنسبة ألقل البلدان نموا

املؤرشات

نسب�ة مجم�وع واردات الب�لدان املتقدمة النمو )حسب القيمة وباستثناء   6 - 8
األسلحة( من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً املعفاة من الرسوم 

الجمركية 

متوسط التعريفات التي تفرضها البلدان املتقدمة النمو عىل املنتجات   7 - 8
الزراعية واملنسوجات واملالبس الواردة من البلدان النامية

عرَّف املجتمع الدويل منذ أجل طويل أقل البلدان منوًا بأهنا جمموعة بلدان تتطلب معاملة خاصة 
يف جمال التجارة. وجتسيدًا هلذه الفكرة، حّدد إعالن هونغ كونغ، املعتمد يف االجتماع الوزاري 
 السادس ملنظمة التجارة العاملية املعقود يف عام 2005 غاية تستهدف إتاحة إمكانية الوصول 
بال رسوم وبال حصص لنسبة 97 يف املائة على األقل من املنتجات املصدرة من أقل البلدان منوًا 
إىل البلدان املتقدمة 6. وتتيح حاليًا معظم البلدان املتقدمة وبعض البلدان النامية دخول منتجات 
أقل البلدان منوًا بال رسوم مجركية وبال حصص مبستويات عالية من خالل خطط تفضيلية تتقرر 
من جانب واحد. ويتجلى التقدم املحرز يف حتقيق هذه الغاية يف التباين يف مشول األقطار بالتدابري 

التجارية، القائم بني أقل البلدان منوًا والبلدان من غري أقل البلدان منوًا.

املصدر: حسابات منظمة 
التجارة العاملية – مركز التجارة 

الدولية – مؤتمر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية، استناداً إىل 

قاعدة بيانات مؤتمر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية – مركز التجارة 

الدولية املتعلقة بالتعريفات 
الجمركية والوصول إىل األسواق.

الشكل 12
نسبة مجموع واردات البلدان املتقدمة من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً التي 

ُسمح لها بالدخول بدون رسوم جمركية، حسب القيمة، يف الفرتة 2000 – 2007 
)نسبة مئوية(

٢٠٠٧٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦
٦٠

٦٥

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

أقل البلدان نمواً، باستثناء٩٠
األسلحة

أقل البلدان نمواً، باستثناء
األسلحة والنفط

البلدان النامية، باستثناء
األسلحة

البلدان النامية، باستثناء
األسلحة والنفط

يش���جع إع���الن هون���غ كونغ أيض���ًا البلدان النامية ال���يت يف إمكاهنا أن تتي���ح إمكانية وصول بال رس���وم مجركية   6 
وبال حصص للمنتجات املستوردة من أقل البلدان منوًا على القيام بذلك.
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وقب���ل بداية األزم���ة االقتصادية احلالية، اس���تمرت يف التزايد نس���بة واردات البلدان النامية، 
باستثناء األسلحة والنفط، من مجيع البلدان النامية ومن أقل البلدان منوًا اليت تدخل بال رسوم مجركية 
)انظر الشكل 12(. إاّل أنه على نقيض الغاية املحددة لعام 2005، فإن هذا التدبري مل يظهر أّي مزيد 
يف التقدم تقريبًا يف وصول منتجات أقل البلدان منوًا كمجموعة إىل األسواق بال رسوم مجركية منذ 
عام 2004، بينما اس���تمر وصول منتجات البلدان النامية ككل إىل األس���واق بدون رسوم مجركية 
يف التزايد. وحبلول عام 2007، كانت نسبة صادرات أقل البلدان منوًا اليت دخلت البلدان املتقدمة 
بال رس���وم مجركية أعلى بأقل من نقطة مئوية واحدة عن النس���بة املتعلقة بالبلدان النامية ككل )80 
يف املائة باملقارنة بنسبة 79 يف املائة(. ورغم أنه ال ميكن مقارنة الرقمني بشكل مباشر )فالغاية تشري 
إىل عدد اخلطوط التعريفية، بينما يشري املؤشر إىل نسبة الواردات(، فال تزال هناك فجوة كبرية بني 
الغاية املحددة يف عام 2005 لواردات البلدان املتقدمة من أقل البلدان منوًا واإلجنازات اليت حتققت 
حىت اآلن، وإن كان حجم القصور يتفاوت بني املناطق واملنتجات )انظر أدناه ملواصلة املناقشة(. 

ُيعزى حتس���ن وصول البلدان النامية إىل األس���واق يف املقام األول إىل إلغاء التعريفات عن 
طري���ق تطبيق معاملة الدولة األكثر رعاية، وليس نتيجة ملنح البلدان النامية إمكانية وصول على 
أساس تفضيلي. وبالنسبة للبلدان النامية ككل، تذبذبت نسبة الواردات اليت حتصل على معاملة 
تفضيلية للدخول بال رس���وم مجركية إىل البلدان املتقدمة عند الرقم املرجعي البالغ 20 يف املائة 
عل���ى مدى العقد املاض���ي. وعلى النقيض، فإن التغطية بامكانية الدخول على أس���اس تفضيلي 
املمنوح���ة ألق���ل البلدان منوًا زادت من نس���بة 35 يف املائة من صادراهت���ا إىل البلدان املتقدمة يف 

أواخر التسعينات إىل ما يزيد على 50 يف املائة يف عام 2007 7.
وبالنس���بة للبلدان النامية ككل، أصبحت معاملة الدولة األكثر رعاية وس���يلة هامة بشكل 
متزاي���د لدخ���ول صادراهتا من الس���لع الصناعية واملنس���وجات واملالبس بال رس���وم مجركية إىل 
االقتصادات الس���وقية املتقدمة، بينما زادت أقل البلدان منوًا نس���بتها يف التجارة املعفاة من الرسوم 
اجلمركية يف هذه القطاعات يف األغلب عن طريق الدخول على أساس تفضيلي )انظر اجلدول 4(. 
وبالنسبة ألقل البلدان منوًا، دخلت نسبة 93 يف املائة تقريبًا من صادراهتا الزراعية إىل األسواق 
املتقدمة على أساس اإلعفاء من الرسوم اجلمركية يف عام 2007 باملقارنة بنسبة 88 يف املائة يف 
ع���ام 2000. ولكن حدث حتول يف إطار ه���ذا املجموع بني الصادرات اليت تدخل بإعفاء من 
الرس���وم اجلمركية على أس���اس الدولة األكثر رعاية واليت تدخل على أساس تفضيلي. ويف عام 
2000، دخ���ل م���ا يزيد على 70 يف املائة من الص���ادرات الزراعية القادمة من أقل البلدان منوًا 
إىل البلدان املتقدمة بإعفاء من الرسوم اجلمركية يف إطار ترتيبات الدولة األكثر رعاية، ودخلت 
نسبة 16 يف املائة أخرى نتيجة لألساس التفضيلي. وحبلول عام 2007، ُعزي إىل الفئة األوىل 
نسبة تقل عن 60 يف املائة من الصادرات بينما ارتفعت حصة األخرية إىل حوايل 33 يف املائة، 

األمر الذي ُيظهر أمهية الدخول على أساس تفضيلي بالنسبة لصادرات أقل البلدان منوًا.
هناك تفاوتات إقليمية، يف املتوسطات، يف إمكانية الوصول املعفاة من الرسوم اجلمركية. 
فنس����بة الص����ادرات القادمة من أقل البلدان منوًا اآلس����يوية اليت تتمت����ع بإمكانية دخول معفاة من 
الضرائب إىل البلدان املتقدمة ال تزال أقل من سائر جمموعات أقل البلدان منوًا بل وأقل أيضًا من 
مجيع البلدان النامية )انظر الشكل 13(. ويف عام 2000، صّدرت الدول اجلزرية يف جمموعة أقل 
البلدان منوًا أدىن نسبة للصادرات املعفاة من الرسوم اجلمركية، ولكن حبلول عام 2007، وقعت 
مجيع صادراهتا ضمن هذه الفئة. واقتربت أيضًا أقل البلدان منوًا األفريقية من احلصول على إمكانية 

دخول مجيع صادراهتا إىل البلدان املتقدمة معفاة من الرسوم اجلمركية حبلول عام 2007.

صادرات أقل البلدان منوًا 
حتّقق مكاسب يف التغطية يف 
الدخول على أساس تفضيلي

التفاوتات واضحة يف إمكانية 
الدخول املعفاة من الرسوم 
اجلمركية بني املنتجات 
واملناطق

.)A.09.I.12 :التقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2009 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 7
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الجدول 4
نسبة صادرات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، باستثناء األسلحة والنفط، التي 

دخلت إىل البلدان املتقدمة معفاة من الرسوم الجمركية، حسب نمط الدخول، يف عام 
2000 ويف الفرتة 2004 - 2007 )نسبة مئوية(

20002004200520062007

السلع الزراعية

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس الدولة األكثر رعاية

47.143.542.942.142.2البلدان النامية

72.265.565.462.359.8أقل البلدان نمواً

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس تفضييل

15.622.723.324.125.1البلدان النامية

26.327.031.032.9 15.9أقل البلدان نمواً

السلع الصناعية

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس الدولة األكثر رعاية

57.364.264.166.168.2البلدان النامية

66.560.360.755.056.9أقل البلدان نمواً

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس تفضييل

16.418.719.018.318.0البلدان النامية

28.838.238.143.642.7أقل البلدان نمواً

املنسوجات

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس الدولة األكثر رعاية

4.46.97.16.98.3البلدان النامية

9.415.316.714.914.8أقل البلدان نمواً

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس تفضييل

19.830.927.027.027.8البلدان النامية

40.551.150.755.759.2أقل البلدان نمواً

املالبس

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس الدولة األكثر رعاية

0.10.30.30.40.3البلدان النامية

0.00.00.00.00.0أقل البلدان نمواً

اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
عىل أساس تفضييل

14.434.030.328.427.6البلدان النامية

45.065.563.063.062.4أقل البلدان نمواً

 تباطؤ تخفيض التعريفات عىل املنتجات
الزراعية واملنسوجات واملالبس

استمر يف عام 2007 االجتاه النازل يف متوسط التعريفات اليت تفرضها البلدان املتقدمة على واردات 
السلع الزراعية واملنسوجات واملالبس وذلك بالنسبة للبلدان النامية ككل وبالنسبة ألقل البلدان 

املصدر: حسابات منظمة 
التجارة العاملية – مركز 

التجارة الدولية - مؤتمر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية، 
استناداً إىل قاعدة بيانات 

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية - مركز التجارة 

الدولية املتعلقة بالتعريفات 
الجمركية والوصول إىل 

األسواق.
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منوًا أيضًا. ومع ذلك، فباستثناء السلع الزراعية، كانت التخفيضات يف التعريفات منذ عام 2004 
حمدودة، وكان النقصان يف التعريفات بني عامي 2006 و2007 ضئياًل )انظر الشكل 14(.

ويف الفت���رة بني عامي 2004 و2007، ظل متوس���ط التعريفات اجلمركية اليت فرضتها 
البل���دان املتقدم���ة على واردات املالبس من أقل البلدان منوًا ثابتًا عند نس���بة 6.4 يف املائة بينما 
اخنفض هذا املتوس���ط بالنس���بة للبلدان النامية ككل من نس���بة 8.6 يف املائة إىل 8.2 يف املائة. 
ونتيجة لذلك، فإن مقدار دخول منتجات أقل البلدان منوًا على أساس تفضيلي يف هذا القطاع 
مستمر يف التآكل. وبنسبة تقل عن نقطتني مئويتني، فإن َمنح معاملة تفضيلية ألقل البلدان منوًا 
فيما يتصل باملنس���وجات واملالبس هي أقل من أن تزود العديد من هذه البلدان مبيزة تنافس���ية 
كبرية. ومن ناحية أخرى، استمر هامش املعاملة التفضيلية املمنوح ألقل البلدان منوًا فيما يتصل 
بالصادرات الزراعية أعلى من 6 نقاط مئوية، تعززت نتيجة اخنفاض متوسط التعريفات املفروضة 
على الواردات الزراعية من أقل البلدان منوًا من 2.8 إىل 2.1 يف املائة يف عام 2007، باملقارنة 

باخنفاض من نسبة 8.5 يف املائة إىل 8.4 يف املائة بالنسبة للبلدان النامية ككل.
ط���رأت، يف إط���ار االخنفاض عمومًا يف وصول أقل البلدان منوًا كمجموعة على أس���اس 
تفضيل���ي، تغ���ريات يف التغطية القطري���ة داخل املجموعة. وحصلت أقل البل���دان منوًا يف أفريقيا 
والدول اجلزرية الصغرية ضمن أقل البلدان منوًا على معاملة تفضيلية ضخمة بالنس���بة لصادراهتا 
من املالبس إىل البلدان املتقدمة منذ عام 2000، إذ اخنفضت التعريفات إىل صفر عمليًا )انظر 
الش���كل 15(. وُتفرض على أقل البلدان منوًا اآلس���يوية، اليت تتسم بأهنا أكثر تنافسية، تعريفات 
أعلى على املالبس وُتعزى إليها أغلبية هذه التعريفات. وال تزال أغلبية املنتجات املصنعة الكثيفة 
العمال���ة أكث���ر املنتجات اليت تفرض عليها ضرائب )6.4 يف املائة بالنس���بة ألقل البلدان منوًا يف 

املتوسط( كما أن هامشها التفضيلي بالنسبة للبلدان النامية األخرى هو أدىن هامش 8.

تفرض على املنتجات املصنعة 
الكثيفة يف العمالة أعلى 
تعريفات

الشكل 13
نسبة صادرات أقل البلدان نمواً التي دخلت إىل البلدان املتقدمة معفاة من الرسوم 

الجمركية، حسب املنطقة، يف عامي 2000 و2007 )نسبة مئوية(

٢٠٠٠

٢٠٠٧

٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠١٠ ٣٠ ١٠٠٩٠٥٠ صفر٧٠

٦٤٫٠

٩٨٫٣

١٠٠٫٠

٧٩٫٨

٥٢٫٦

٩١٫٦

٣٥٫١

٦٩٫٨

أقل البلدان
نمواً اآلسيوية

أقل البلدان
نمواً األفريقية

الدول الجزرية
الصغرية ضمن

ً أقل البلدان نموا

جميع أقل
البلدان نمواً

املصدر: حسابات منظمة 
التجارة العاملية – مركز 
التجارة الدولية – مؤتمر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية، 
استناداً إىل قاعدة بيانات 
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية – مركز التجارة 
الدولية املتعلقة بالتعريفات 
الجمركية والوصول إىل 
األسواق.

املرجع نفسه. 8
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الشكل 15
التعريفات املفروضة عىل صادرات أقل البلدان نمواً من املنتجات الزراعية 

واملنسوجات واملالبس حسب املنطقة، يف عامي 2000 و2007 )نسبة مئوية(

املصدر: حسابات منظمة 
التجارة العاملية – مركز 

التجارة الدولية – مؤتمر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية، 
استناداً إىل قاعدة بيانات 

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية – مركز التجارة 

الدولية املتعلقة بالتعريفات 
الجمركية والوصول إىل 

األسواق.

مالحظة: املتوسط املرّجح 
للتعريفات استناداً إىل هيكل 
الصادرات يف 2000/1999.

٢٠٠٠

٢٠٠٧

املنسوجات

املالبس

الزراعة

املنسوجات

املالبس

الزراعة

املنسوجات

املالبس

الزراعة

املنسوجات

الزراعة

املالبس
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٩٫٠٠٫٠ ١٫٠ ٢٫٠ ٣٫٠ ٤٫٠ ٥٫٠ ٦٫٠ ٧٫٠ ٨٫٠

املصدر: حسابات منظمة 
التجارة العاملية – مركز التجارة 

الدولية – مؤتمر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية، استناداً إىل 

قاعدة بيانات مؤتمر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية – 

مركز التجارة الدولية املتعلقة 
بالتعريفات الجمركية والوصول 

إىل األسواق.

الشكل 14
متوسط التعريفات التي فرضتها البلدان املتقدمة عىل املنتجات الزراعية 

واملنسوجات واملالبس اآلتية من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً )2000 - 2007( 
)نسبة مئوية(

٢٠٠٧٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦
صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢
الزراعة

 املنسوجات

املالبس

الزراعة

البلدان النامية

ً أقل البلدان نموا

 املنسوجات

املالبس
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تواص���ل أق���ل البلدان منوًا مواجهة صعوبات يف االس���تفادة بش���كل ت���ام من املخططات 
التفضيلية وكذلك يف التغلب على القيود املتصلة بالعرض. ورغم أنه ال يزال من الصعب قياس 
االس���تفادة الفّعالة من املخططات التفضيلية 9، فإن التقديرات تظهر أن معدالت االس���تفادة من 
املعاملة التفضيلية تراوحت بني 69 و88 يف املائة يف كندا واالحتاد األورويب والواليات املتحدة 

األمريكية يف عام 2006 10.

 اتجاهات متباينة يف التعريفات الجمركية
القصوى واملتصاعدة

ال يوفر متوسط معدالت التعريفات صورة كاملة للعوائق اليت تعترض اجلهود اليت تبذهلا البلدان 
النامية لكسب إمكانية الوصول إىل أسواق البلدان املتقدمة، وخاصة بالنسبة للمنتجات املجّهزة 
واملصّنعة، اليت غالبًا ما ختضع للتعريفات القصوى واملتصاعدة. وتصحيح هذه اخلصائص هلياكل 
تعريفات البلدان املتقدمة املتعلقة باملنتجات ذات األمهية التصديرية للبلدان النامية حيمل يف طياته 
إمكانية زيادة ما جتنيه من مكاسب من التجارة. ورغم أن التعريفات القصوى عمومًا والتعريفات 
الصناعية قد اخنفضت يف البلدان املتقدمة منذ أواخر التسعينات، فإن التعريفات القصوى املفروضة 

على املنتجات الزراعية قد أظهرت زيادة منذ عام 2005 )انظر اجلدول 5( 11.
الجدول 5

التعريفات القصوى واملتصاعدة يف البلدان املتقدمة، 2000 – 2008 أ

2004 - 20002005200620072008

التعريفات القصوى ب

10.111.810.110.09.7جميع السلع

33.540.040.941.042.6السلع الزراعية

3.02.32.12.11.6السلع غري الزراعية

التعريفات املتصاعدة ج

0.6-0.10.1-0.1-0.4جميع السلع

5.015.115.515.819.5السلع الزراعية

1.61.71.31.4-0.5السلع غري الزراعية

تنتج الصعوبات عن طرق القياس )املس���تندة على س���بيل املثال إىل بيانات اجلمارك أو إىل حتصيل اإليرادات أو إىل  9

أحقية املنتج لالس���تفادة من أكثر من نظام تفضيلي واحد( )انظر االس���تعراضات الس���نوية ملنظمة التجارة العاملية 
(WT/COMTD/ عن وصول املنتجات واخلدمات اليت هلا أمهية تصديرية بالنس���بة ألقل البلدان منوًا إىل األس���واق

.)LDC/W/28, 31, 35, 38, 41/Rev.1 and 42/Rev.1).

املرجع نفسه. 10

هيكل تعريفات اجلماعة األوروبية له ثقل كبري يف املتوسط البسيط للتعريفات الزراعية القصوى اليت تفرضها  11

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وتتجه يف البلدان األخرى يف منظمة التعاون االقتصادي التعريفات 
القصوى يف هذا القطاع إىل التناقص.

املصدر: البنك الدويل، قاعدة 
البيانات املتعلقة بمؤرشات 
التجارة الدولية، 2008.

أ القيم عبارة عن املتوسط 
البسيط بني البلدان.

ب تجاوز نسبة مجموع 
الخطوط التعريفية يف الجدول 
التعريفي املطبق عىل البلد 
األكثر رعاية نسبة 15 يف املائة.

ج الفرق يف النقاط املئوية 
بني التعريفات املطبقة عىل 
السلع تامة الصنع )أو املجّهزة 
تجهيزاً كامالً( والتعريفات 
املطبقة عىل املواد الخام.
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ظلت التعريفات املتصاعدة بالنس���بة للس���لع غري الزراعية مس���تقرة إىل ح���د ما منذ عام 
2000، إذ ظل���ت التعريفات املفروضة على الس���لع تامة الصنع يف ح���دود نقطة مئوية واحدة 
من التعريفات املفروضة على املواد اخلام. لكن التعريفات املتصاعدة زادت زيادة كبرية بالنسبة 
للمنتجات الزراعية منذ أوائل عام 2000 من 5 نقاط مئوية تقريبًا يف الفترة 2000 - 2004 

إىل 20 نقطة مئوية تقريبًا يف عام 2008.

اإلعانات الزراعية يف البلدان املتقدمة

املؤرش

تقديرات الدعم الزراعي املقدم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   8 - 8
االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها املحيل اإلجمايل

اخنفض مرة ثانية الدعم املقدم عمومًا من البلدان املتقدمة إىل قطاعاهتا الزراعية إىل 0.89 يف 
املائة من ناجتها املحلي اإلمجايل يف عام 2007 باملقارنة بنسبة 0.97 يف املائة يف عام 2006. 
ومع ذلك، فإن جمموع تقديرات الدعم، اليت تبلغ 365 بليون دوالر، ال تزال مرتفعة بالقيم 
املطلقة وباملقارنة باملساعدة اإلمنائية الرمسية. وباملثل، فرغم أن مستوى تقديرات الدعم املقدم إىل 
املنتجني يف البلدان املتقدمة مستمر يف االخنفاض، فإنه ال يزال أيضًا مرتفعًا بالقيم املطلقة )انظر 
اجلدول 6(. أما الدعم املقدم على أساس خمرجات السلع، وهو أكثر األنواع املخلة للدعم، 
فقد استمر يف االخنفاض يف عام 2007 وإن كان�ت ال تزال ُتعزى إليه نسبة 51 يف املائة من 

جمموع تقديرات الدعم املقدم إىل املنتجني.
الجدول 6

تقديرات الدعم الزراعي يف البلدان املتقدمة، 1990 و2003 - 2007

199020032004200520062007

مجموع الدعم الزراعي أ

322351381376363365بباليني الدوالرات

نسبة مئوية من الناتج املحيل 
اإلجمايل

2.01.21.11.11.00.9

الدعم املقدم إىل املنتجني الزراعيني

237258283272257258بباليني الدوالرات

حصة تقديرات الدعم املقدم إىل 
املنتجني ب يف اإليرادات اإلجمالية 

323030282623للمزارع )نسبة مئوية(

نتج معظم التخفيض يف الدعم الزراعي املقدم إىل املنتجني يف البلدان املتقدمة عن ارتفاع 
أسعار األغذية وليس عن تغيريات يف السياسات الزراعية 12. فمع ارتفاع األسعار العاملية، ضاقت 

ال يزال الدعم الذي تقدمه 
البلدان املتقدمة إىل القطاع 

الزراعي مرتفعًا وخماًل 
بالتجارة

املصدر: منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

قاعدة البيانات املتعلقة 
بتقديرات الدعم املقدم إىل 
املانحني/تقديرات الدعم 

القطري، 2008.

أ يشمل مجموع تقديرات الدعم 
املقدم إىل املنتجني الزراعيني، 

عىل املستوى الفردي والجماعي 
عىل السواء، واإلعانات املقدمة إىل 

املستهلكني.

ب تقديرات دعم املنتجني 
تقيس الدعم املقدم مبارشة إىل 

املنتجني الزراعيني.

منظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، السياس���ات الزراعية يف بلدان منظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان   12

االقتصادي: نظرة سريعة تتناول عام 2008 )باريس، 2008(.
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الفجوة بني األس���عار املحلية واألس���عار احلدودية األمر الذي أدى إىل نقصان الدعم املقدم إىل 
املنتجني. ورغم أن أسعار األغذية قد اخنفضت منذ منتصف عام 2008، فتشري التوقعات إىل أهنا 
ستظل أعلى من العقد املاضي 13. ومع اخنفاض أسعار األغذية، فقد يرتفع الدعم املحلي املقدم 
إىل املنتجني مرة ثانية. وعلى اجلانب املتفائل، ميكن أن يستفاد من ارتفاع أسعار األغذية كفرصة 
تغتنمها البلدان املتقدمة جلعل سياساهتا الزراعية أقل إخالاًل بالتجارة 14. وقد حدث بالفعل حتول 
هام يف السياس���ات الزراعية مع االجتاه العام، وخاصة يف االحتاد األورويب، حنو السياس���ات اليت 
تركز بقدر أقل على دعم مس���تويات حمددة من اإلنتاج. ومع ذلك، فال يزال هناك جمال ملزيد 
من اإلصالحات اليت س���تحقق مكاسب إضافية يف الكفاءة واإلنصاف. ومن شأن اختتام جولة 
الدوحة بنجاح أن ُيعزز عملية إصالح السياس���ات الزراعية يف البلدان املرتفعة الدخل ويتصدى 

للعوائق األخرى اليت تواجه صادرات البلدان النامية ويسهم يف زيادة األمن الغذائي العاملي.

تفاوت الزيادة يف املعونة من أجل التجارة

املؤرش

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة للمساعدة يف بناء القدرات   9 - 8
التجارية

مل تتمكن كثري من البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان منوًا، من االستفادة بشكل كامل من 
الفرص التجارية بسبب قدرهتا املحدودة على االجتار، اليت تشمل عدم توافر بنية حتتية وضعف 
القدرات اإلنتاجية. وهتدف املعونة من أجل التجارة إىل دعم البلدان يف بناء قدرهتا التجارية 
وعلى وجه اخلصوص يف مساعدة البلدان املنخفضة الدخل يف االستفادة من نتائج جولة الدوحة. 
ويف الوضع االقتصادي العاملي املتدهور احلايل، أصبح من األهم مساعدة البلدان النامية املنخفضة 

الدخل على بناء بنيتها التحتية املتصلة بالتجارة وقدراهتا املتصلة بالعرض. 
بل���غ جمموع املعون���ة من أجل التجارة 27 بليون دوالر يف عام 2007، أي بزيادة 8 يف 
املائ���ة باملقارن���ة بع���ام 2006 وأعلى مبا يزيد بالكاد على 20 يف املائ���ة بالقيم احلقيقية عن خط 
األساس يف الفترة 2002 - 2005 البالغ حنو 22 بليون دوالر يف السنة )انظر الشكل 16(. 
واجته���ت أغلبي���ة الزيادة يف املعون���ة من أجل التجارة لدع���م البنية التحتية يف البل���دان األفريقية 
الواقعة جنوب الصحراء الكربى 15. وال يزال يكرس للبنية التحتية املتصلة بالتجارة أعلى حجم 
لاللتزامات، الذي يصل إىل 54 يف املائة من جمموع املعونة من أجل التجارة، وتليها مبسافة قريبة 

املعونة املكّرسة للمساعدة يف بناء القدرة اإلنتاجية.

جيب املحافظة على االخنفاض 
احلايل يف الدعم الزراعي الذي 

نتج عن أزمة األغذية

ينبغي زيادة موارد املعونة من 
أجل التجارة ملساعدة البلدان 
املنخفضة الدخل

وّجهت أغلبية الزيادة يف 
املعونة من أجل التجارة 
لدعم البنية التحتية يف البلدان 
األفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء الكربى

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي - منظمة األغذية والزراعة، التوقعات الزراعية للفترة 2008 -   13

2017 )باريس، 2008(.
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، السياسات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   14

االقتصادي، املرجع نفسه.
من املرجح أن تكون هذه الزيادة متضخمة ألن البيانات تتضمن املعونة من أجل الطاقة والنقل واالتصاالت،   15

وليست كلها موجهة مباشرة أو على وجه احلصر للتجارة )انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
نظرة سريعة على املعونة من أجل التجارة )تصدر قريبًا((.
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اس���تجابة للتوس���ع يف برنامج املعونة من أجل التجارة يف عام 2005 ومن أجل حتس���ني 
حتدي���د مكون���ات التدفقات، ُأضيفت فئ���ة جديدة للمعونة، هي التكي���ف املتصل بالتجارة، إىل 
التصنيفات السابقة 16. ومل تبلغ سوى كندا واجلماعات األوروبية عن ختصيص معونة من أجل 
التكيف املتصل بالتجارة يف عام 2007، مببالغ 0.3 مليون دوالر بالنسبة لكندا و19.4 مليون 

دوالر بالنسبة للجماعات األوروبية.
وال تزال الواليات املتحدة واليابان والبنك الدويل هي أكرب جهات مس���امهة بصفة ثنائية 
يف جم���ال املعون���ة من أجل التجارة بالقيم املطلقة. وقد اقترب���ت جمتمعة، هي واالحتاد األورويب، 
م���ن الوفاء بالتعهدات املقطوعة يف جمال املعونة م���ن أجل التجارة يف االجتماع الوزاري ملنظمة 
التجارة العاملية املعقود يف عام 2005. وأعلنت عدة بلدان خططها لإلنفاق على املعونة من أجل 
التجارة للفترة 2009 - 2011، وهي تشري إىل اجتاه صاعد يف هذا املجال. ومع ذلك، فنظرًا 
لتده���ور الوضع املايل يف كثري من البلدان املاحنة نتيج���ة للتباطؤ االقتصادي احلايل، فقد يتناقص 

الزخم وااللتزامات املتعلقة باملعونة من أجل التجارة واإلطار املتكامل املعزز.
 وتع���د آس���يا أكرب مس���تفيد من املعونة م���ن أجل التجارة ب���ني املناطق، إذ تتلقى نس���بة 
41 يف املائة من املجموع )انظر الش���كل 17(. وحصلت أفريقيا على أضخم زيادة يف املعونة 
م���ن أجل التجارة. وتتزايد االلتزامات أيضًا املكّرس���ة ملنطقة أمري���كا الالتينية والبحر الكاريب�ي 

وأوقيانوسيا.
وم���ن حي���ث التغطي���ة القطرية، عزيت إىل ال���� 11 بلدًا املدرجة على أعل���ى قائمة البلدان 
املستفيدة نسبة 51.5 يف املائة من التزامات املعونة املكّرسة للبلدان من أجل التجارة يف عام 2007 

)أو نسبة 42.7 يف املائة من جمموع التزامات املعونة من أجل التجارة( )انظر اجلدول 7(.

الشكل 16
 االلتزامات املتعلقة باملعونة من أجل التجارة حسب الفئة، 2002 - 2007

)بباليني الدوالرات بالقيمة الثابتة للدوالر يف عام 2007(

املصدر : منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

قاعدة بيانات نظام إبالغ 
الدائنني.

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٢٠٠٢ - ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

التكيف املتصل بالتجارة

السياسات والقواعد
التنظيمية التجارية

بناء القدرة اإلنتاجية

البنية التحتية االقتصادية

إن أثر إضافة هذا التصنيف على تدفقات املعونة من أجل التجارة املقدمة باملقارنة بالسنة السابقة سيكون حمدودًا،  16

ومن املحتمل أن يظل تدرجييًا على مدى السنوات القليلة املقبلة، إىل أن تتمكن اجلهات املبلغة لقاعدة بيانات 
نظام إبالغ الدائنني من تعديل ُنظمها الداخلية لتعكس بند اإلبالغ اجلديد هذا.
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الشكل 17
 التزامات املعونة من أجل التجارة حسب املنطقة، يف عامي 2002 و2007

)بباليني الدوالرات بالقيمة الثابتة يف عام 2007(

٢٠٠٧

٢٠٠٢

صفر٢٥ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠

مجموع املناطق النامية

شمال أفريقيا

البلدان األفريقية الواقعة
جنوب الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

رشق آسيا

جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

أوقيانوسيا

البلدان التي تمر بمرحلة
انتقال يف جنوب رشق أوروبا

رابطة الدول املستقلة

٢٠٫٨

١٫٢

٧٫١

١٫٧

٠٫٤

٥٫٢

٣٫١

١٫٧

٠٫٣

٠٫٦

١٫٠

١١٫٦

١٫٢

٢٫٦

١٫١

٠٫٩

٢٫٤

٢٫٩

٠٫٤

٠٫١

٠٫٦

٠٫٥

تعزيز الرشاكة العاملية يف التجارة الدولية
اتسعت عمومًا على مدى السنة املاضية الثغرة القائمة بني الواقع وبني اهلدف املتعلق بوجود 
نظام جتاري دويل يتسم بالتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز. وال تزال املحافظة 
على املكاسب اليت حتققت حىت اآلن يف تنفيذ غايات اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية 
فيما يتعلق بالوصول إىل السوق هامة للغاية، بل يتعني أيضًا على املجتمع الدويل أن ينهض 
جبهوده ملساعدة البلدان النامية يف تقليل آثار أزمة األغذية واألزمة االقتصادية على الفقراء ومحاية 
اإلنفاق الذي له أمهية حامسة بالنسبة لنمو البلدان النامية يف املستقبل. إاّل أن أّي شراكة عاملية 
من أجل التنمية يف جمال التجارة ستتطلب جهودًا متجددة لكي حتقق تأثريًا فّعااًل يف وصول 

البلدان النامية إىل األسواق.

تشمل اإلجراءات املطلوبة عىل الصعيدين الوطني والدويل لتحسني وصول البلدان النامية 
إىل األسواق ما ييل:

•ينبغي أن تعزز الدول األعضاء يف منظمة التجارة الدولية التزامها باالختتام املبكر  	
لجولة طموحة وموجهة نحو التنمية للدوحة؛ ويجب أن يظل إحراز تقدم رسيع 

وكبري يف فتح أسواق البلدان املتقدمة يشكل أولوية.

املصدر : منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
قاعدة بيانات نظام إبالغ 
الدائنني.

مالحظة : لم يدرج 4 من 
املستفيدين من املعونة من 
أجل التجارة )سانت هيالنة 
وسلوفينيا وكرواتيا وواليس 
وفوتونا( ضمن أّي من هوه 
املناطق. وال يعزى إليها إالّ 
نسبة 0.4 يف املائة فقط من 
مجموع التزامات املعونة من 
أجل التجارة يف عام 2007.
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•ينبغي للبلدان املتقدمة النمو أن تجري مزيداً من التخفيضات يف الدعم الزراعي  	
املخّل بالتجارة الوي تقدمه )باإلضافة إىل إنهاء إعانات التصدير( األمر الوي يتيح 

فرصة للبلدان النامية لتصدير منتجاتها الزراعية يف أسواق تنافسية.

•ينبغي للمجتمع الدويل أن يتصدى عىل وجه الرسعة لجفاف التمويل التجاري عن  	
طريق حقن موارد جديدة يف املرافق املتخصصة، بوسائل منها خطط عمل طويلة 
األجل؛ ومن املهم للغاية وجود آليات شفافة لضمان وصوله إىل البلدان التي تكون 

يف أمّس الحاجة إليه.

•ينبغي للمجتمع الدويل أن ينفو عىل وجه الرسعة التزاماته بأن يزيد بقدر كبري  	
الدعم التقني واملايل والسيايس للمعونة من أجل التجارة ولإلطار املتكامل املعزز 
وذلك عىل الرغم من التباطؤ االقتصادي الحايل. فمن شأن هوا أن يساعد البلدان 

النامية عىل تعزيز قدراتها يف مجال االتجار واإلنتاج، وخاصة األفقر منها. 

•ينبغي للمجتمع الدويل أن يقاوم اتخاذ أّي تدابري حمائية أخرى ملواجهة األزمة،  	
ويجب أن تكون التدابري التي اتخوت بالفعل محدودة زمنياً بشكل صارم. وال يزال 

االحتفاظ بنظام للتجارة العاملية يتسم باالنفتاح أثناء األزمة االقتصادية للتجارة 
الدولي�ة ُيعّد أمراً له أهمية حاسمة.

الجدول 7
البلدان املوجودة عىل أعىل قائمة البلدان املستفيدة من التزامات املعونة من أجل 

التجارة يف عام 2007 )بماليني الدوالرات(

املبلغالبلدان املستفيدة

033 2الهند

759 1فييت نام

399 1أفغانستان

147 1العراق

882إثيوبيا

792إندونيسيا

772كينيا

702غانا

691أوغندا

690مايل

689بنغالديش

555 11املجموع الفرعي

428 22مجموع املعونة من أجل التجارة املكرّسة للبلدان

084 27مجموع املعونة من أجل التجارة

املصدر: منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

قاعدة بيانات نظام إبالغ 
الدائنني.
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القدرة عىل تحّمل أعباء الديون

الغايات

تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواًً، ويتضمن ذلك، وضع برنامج  8 - باء 
معزز لتخفيف عبء الديون بالنسبة للبلدان الفقرية املثقلة بالديون 

وإلغاء الديون الثنائية الرسمية... للبلدان امللتزمة بالحد من الفقر

معالجة مشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية بطريقة شاملة  8 - دال 
باتخاذ تدابري وطنية ودولية لتحقيق التنمية املستدامة عىل املدى الطويل

وقت اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، كان الشاغل األساسي للمجتمع الدويل فيما يتعلق 
بالديون اخلارجية للبلدان النامية هو الوضع الصعب الذي تواجهه البلدان املنخفضة الدخل. واختذ 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف عام 1996 مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت ُعززت 
يف عام 1998، إاّل أن التقدم املحرز بشأن املبادرة كان بطيًئا. وأبرز توافق آراء مونترّيي لعام 
2002 يف املؤمتر الدويل لتمويل التنمية احلاجة إىل التنفيذ الكامل والسريع ملبادرة البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون باعتبارها مسامهة هامة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وكجزء من هذه العملية، 
ُأكملت مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف عام 2005 باملبادرة املتعلقة بتخفيف أعباء الديون 
املتعددة األطراف. وهتدف هذه املبادرة األخرية من خالل اإلعفاء التام للديون اليت تنطبق عليها 
شروط تؤهلها لإلعفاء، إىل حترير موارد إضافية تستخدم يف مساعدة البلدان الفقرية املثقلة بالديون 

يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
وأث���ارت األزم���ة املالية العاملية ال���يت تفجرت يف عام 2008 ش���بح صعوبات يف الديون 
اخلارجية بالنسبة ملجموعة أكرب عددًا من البلدان. فقد أدى نقصان إيرادات التصدير إىل تقليل 
املوارد املتاحة خلدمة الديون القائمة يف حني اضطرت الصعوبات يف موازين املدفوعات عددًا من 
البلدان النامية إىل زيادة اقتراضها اخلارجي. وُتشري هذه التطورات إىل ضرورة وجود إطار أعم 
متعدد األطراف لتمكني املجتمع الدويل من أن ينفذ بالكامل التزامه يف إعالن األلفية “باالهتمام 

مبشاكل ديون البلدان النامية بصورة شاملة”.

أثر األزمة املالية واالقتصادية العاملية عىل وضع
الديون الخارجية للبلدان النامية

املؤرش

خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات  12 - 8
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النامية بني عامي 2003 و2007، األمر  تضاعفت تقريبًا إيرادات التصدير يف االقتصادات 
الذي أتاح للبلدان مزيدًا من املوارد تستخدمها يف خدمة ديوهنا اخلارجية. واخنفض عبء خدمة 
الديون اخلارجية، يف املتوسط بالنسبة للبلدان النامية، من نسبة 13 يف املائة تقريبًا من إيرادات 
التصدير يف عام 2000 إىل 4 يف املائة يف عام 2007 )انظر الشكل 18(. واخنفضت النسبة 
يف كل منطقة إاّل أهنا ظلت أعلى من 10 يف املائة يف غرب آسيا يف عام 2007 وبني 5 و10 
يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب�ي وجنوب آسيا يف العام ذاته. واخنفضت يف 
مجيع املناطق األخرى إىل أدىن من 5 يف املائة حبلول عام 2007. إاّل أنه يف الربع األخري من عام 
2008، بدأت إيرادات التصدير يف البلدان النامية يف النقصان بسبب األزمة االقتصادية العاملية. 
ورغم عدم توافر بيانات حديثة ثابتة وقت كتابة هذا التقرير، فاملتوقع أن تعكس نسبة مدفوعات 

خدمة الدين إىل إيرادات التصدير يف البلدان النامية مسار اجتاهها النازل يف عام 2008.
أّثر التباطؤ االقتصادي العاملي على وضع الديون اخلارجية للبلدان النامية من خالل قنوات 
متنوعة نشأت معظمها من نقصان إيرادات التصدير الذي ابتليت به أغلبية البلدان النامية. وكان 
الوضع قاس���يًا على وجه اخلصوص بالنس���بة للبلدان املصدرة للس���لع األساس���ية بسبب نقصان 
كميات وأسعار صادرات السلع األساسية بعد منتصف عام 2008. وأدى اخنفاض اإليرادات 
اخلارجي���ة الذي واجهته معظ���م البلدان النامية إىل زيادة عبء التزام���ات خدمة الديون القائمة 

باملقارنة بالصادرات.
صاح���ب اهني���ار مقبوضات التصدير ارتف���اع يف تكاليف األغذية والوقود املس���توردين، 
األمر الذي أس���فر عن صعوبات يف موازين املدفوعات عمومًا بالنسبة لكثري من البلدان النامية. 

التوقعات ترّجح حدوث تغري 
يف اهلبوط يف نسبة خدمة 
الدين يف عام 2008

زاد عبء خدمة الديون نتيجة 
الخنفاض إيرادات التصدير

فاقم ارتفاع أسعار الواردات 
من الصعوبات اليت تواجهها 
موازين املدفوعات

الشكل 18
نسبة خدمة الدين الخارجي إىل إيرادات التصدير، حسب املنطقة،

يف عامي 2000 و2007 )نسبة مئوية(

املصدر: قاعدة بيانات 
األهداف اإلنمائية لأللفية 
http:// :متاحة عىل املوقع(
mdgs.un.org/unsd/mdg/

Data.aspx(، استناداً إىل بيانات 

البنك الدويل.
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43 الديون القدرة عىل تحّمل أعباء

وقد بنت بعض البلدان النامية احتياطياهتا من العمالت األجنبية عندما كانت إيرادات التصدير 
تنمو بسرعة ومتكنت من استخدام هذه االحتياطيات يف متويل أوجه النقص يف األجل القصري. 
ويف بع���ض البلدان )مث���ل الربازيل وتايلند وجنوب أفريقيا وكينيا(، أدت الضغوط اليت تعرضت 
هل���ا موازين املدفوعات، اليت اقترنت باضطرابات األس���واق املالي���ة العاملية، إىل ختفيض يف قيمة 

العمالت الوطنية.
اقت���رن وضع املدفوعات اخلارجي���ة الضعيف بتدهور يف األوضاع املالية لكثري من البلدان 
النامية. وأدى اخنفاض قيمة العملة إىل زيادة التكلفة الداخلية خلدمة الدين اخلارجي ورفع نسبة 
الدين إىل الناتج القومي اإلمجايل. ويف الوقت نفس���ه، أدى اخنفاض إيرادات التصدير إىل تقليل 
إيرادات العملة األجنبية املتأتية من الضرائب املفروضة على صادرات من قبيل املعادن، إىل درجة 
أدت إىل تقّلص الواردات نتيجة لرسوم االسترياد وضريبة القيمة املضافة. ومن ناحية أخرى، فإن 
التخفيضات يف قيمة العملة من شأهنا أن ترفع اإليرادات احلكومية من الضرائب التجارية بالعملة 
الوطنية. ويف احلالة اليت يكون فيها الدين اخلارجي لبلد ما ضخمًا يف األصل، فإن التكلفة املتزايدة 

خلدمة الدين من املرّجح أن تفوق الفوائد املتحققة يف اإليرادات نتيجة ختفيض قيمة العملة.
وقد تتمكن البلدان اليت لديها احتياطيات ضخمة من العملة األجنبية أو صناديق لتحقيق 
االستقرار املايل من أن تتقي آثار اخنفاض اإليرادات العامة. أما يف البلدان األخرى، فإن ضعف 
املوق���ف املايل واحلاج���ة إىل الوفاء بالتزامات خدمة الدين قد تضع اإلنفاق العام على األنش���طة 

اإلمنائية يف خطر إاّل إذا جرى توفري موارد إضافية يف وقت وشيك.
وتلزم موارد خارجية إضافية ملس���اعدة كثري من البلدان النامية اليت ال تتوفر لديها موارد 
داخلية من أجل إبطال مفعول أثر األزمة، إاّل أن االقتراض ميكن أن يفرض خماطر ش���ديدة على 
البلدان اليت تعاين بالفعل من أعباء ضخمة للديون. وحّدد صندوق النقد الدويل 28 بلدًا عليها 
ديون جتاوز 60 يف املائة من ناجتها املحلي اإلمجايل 1، وتش���ري مناذجه للمحاكاة إىل أن نس���ب 
الدي���ن يف ثالث���ة بلدان أخرى ميكن أن جتاوز هذا املس���توى إذا ما جلأت إىل االقتراض اإلضايف 
لتغطية النقص يف التمويل اخلارجي. وقد تكون بعض البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت جاوزت 
نقط���ة اإلجناز واليت تعاين بالفعل من ارتفاع مس���تويات التعثر يف الوفاء بالدين )انظر أدناه( من 
ب���ني تل���ك البلدان اليت تواجه صعوبات. ومن ناحية أخرى، ف���إن البلدان الفقرية املثقلة بالديون 
ال���يت مل تصل بعد إىل نقطة اإلجن���از ينبغي أن تكون يف وضع تتمكن فيه من حتمل أعباء الديون 
نتيجة متتعها بإمكانية ختفيف أعباء الدين املتاحة هلا مبوجب مبادريت البلدان الفقرية املثقلة بالديون 
واملب���ادرة املتعلقة بتخفيف عبء الديون املتعددة األطراف. وعمومًا فإن األزمة مع ذلك تفاقم 
م���ن وض���ع الديون اخلارجية للبلدان اليت مل تتلق يف املاضي القري���ب ختفيفًا ألعبائها من الديون 

وُتعرض للخطر التقدم املحرز يف إطار هاتني املبادرتني.
إىل جانب الصعوبات املتزايدة خلدمة الدين واقتراض أموال لتمويل مبالغ العجز األضخم 
يف موازين املدفوعات، تواجه كثري من البلدان النامية، حىت تلك اليت ال تعاين من مشاكل خدمة 
الدي���ن، مش���اكل يف إعادة متويل املبال���غ املتزايدة الضخامة يف الدي���ون اخلارجية احلالية للقطاع 
اخلاص، وخاصة قيام الشركات باالقتراض نظرًا ألن توافر االئتمان على الصعيد العاملي يف هذا 

 األوضاع املالية
تدهورت أيضًا

إعادة متويل الديون احلالية 
أصبحت أمرًا أكثر صعوبة

الدويل،  النقد  الدخـل )ص�ندوق  املنخفضة  البلدان  علـى  العامليـة  املالـية  األزمـة  آثــار  الدول�ي،  النق�د  ص�ندوق   1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/books/2009/ املوقع:  على  )متاحة   25 الصفحة   ،)2009

globalfin/globalfin.pdf(. وترد أمساء كثري من البلدان املعنية يف التذييل اخلامس، يف اجلدول 1.
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الصدد قد احندر احندارًا كبريًا نتيجة لألزمة املالية. ويف حال توافر ائتمان، فقد ارتفعت أسعار 
الفائدة على هذه القروض.

توّصل قادة جمموعة العش���رين يف اجتماعهم املعقود يف نيس���ان/أبريل 2009 إىل اتفاق 
بشأن عدد من الترتيبات الرامية إىل زيادة التمويل اخلارجي املتاح للبلدان النامية. وأعلنوا خطة 
قيمتها 1.1 تريليون دوالر من أجل مساعدة البلدان املتأثرة على تلبية احتياجاهتا املالية الفورية 
ال���يت نش���أت عن األزمة وأيضًا من أجل زيادة النش���اط االقتصادي يف أرج���اء العامل. ومن هذا 
املبلغ، من املتوقع أن ُيضاعف صندوق النقد الدويل موارده إىل ثالثة أضعاف لترتفع من 250 
بليون دوالر إىل 750 بليون دوالر. ويف اجتماع جلنة التنمية التابعة للبنك الدويل/صندوق النقد 
الدويل املعقود يف 26 نيسان/ أبريل 2009، أبرزت اللجنة احلاجة إىل ترمجة التزاماهتا إىل أعمال 
وحّثت مجيع اجلهات املعنية على تقدمي املوارد اإلضافية الضرورية. ويف املؤمتر املعين باألزمة املالية 
واالقتصادي���ة العاملية وتأثريه���ا على التنمية )24 - 26 حزيران/ يونيه 2009(، وافقت الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة على أنه يف إمكان البلدان املدينة أن تسعى كمالذ أخري إىل التفاوض 

بشأن اتفاقات لتجميد الديون للمساعدة يف ختفيف اآلثار الضارة لألزمة 2.

التقدم املحرز يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة
بالديون ويف املبادرة املتعلقة بتخفيف

عبء الديون املتعددة األطراف

املؤرشات

مجموع عدد البلدان التي وصلت إىل نقطة اتخاذ القرار يف إطار مبادرة   10 - 8
البلدان الفقرية املثقلة بالديون وعدد البلدان التي وصلت إىل نقطة 

اإلنجاز يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون )عدد تراكمي(

مقدار تخفيف أعباء الديون الذي جرى االلتزام به بموجب مبادرة   11 - 8
البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعلقة بتخفيف عبء الديون 

املتعددة األطراف

حبلول هناية آذار/مارس 2009، انطبقت على 35 بلدًا من بني 40 بلدًا ميكن أن تكون مؤهلة 
لتخفيف أعباء ديوهنا مبوجب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون الشروط اليت تؤهلها لذلك 
)انظر اجلدول 8(. أما أغلبية الدول املتبقية فإهنا ليست بعد يف وضع ميكن النظر فيه بسبب 
نزاعات أو صعوبات سياسية. ومن املتوقع أن حتصل البلدان ال� 35 املؤهلة على مبالغ لتخفيف 
أعباء ديوهنا قدرها 57.3 بليون دوالر وكذلك 23.6 بليون دوالر كمبالغ إضافية لتخفيف 
أعبائها يف إطار املبادرة املتعلقة بتخفيف عبء الديون املتعددة األطراف، واملبلغان مقاسان بقيم 
هناية عام 2008. ويف عام 2008، أضيف بلدان آخران إىل البلدان اليت وصلت إىل نقطة اإلجناز 
 وأضيف بلد آخر يف األشهر الثالثة األوىل من عام 2009، مما يعين أن 24 بلدًا من البلدان 

ال� 35 قد وّفت جبميع الشروط اليت متكنها من أن يصبح ختفيف عبء دينها أمرًا هنائيًا.

قادة جمموعة العشرين وافقوا 
على توفري متويل إضايف

تلقت نسبة 60 يف املائة من 
البلدان املؤهلة يف إطار مبادرة 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون 
مبالغ لتخفيف أعباء ديوهنا

.)A/CONF.214/3( انظر الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها على التنمية  2
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الجدول 8
حالة تنفيذ مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

 نقطة اتخاذ القرار
 بالنسبة للبلدان الفقرية

املثقلة بالديون أ

 نقطة اإلنجاز بالنسبة
 للبلدان الفقرية

 املثقلة
بالديون أ

 املساعدة
 املقدمة
 يف إطار

مبادرة البلدان 
الفقرية املثقلة 

بالديون ب

)بماليني 
الدوالرات(

املساعدة 
املقدمة يف إطار 
املبادرة املتعلقة 
بتخفيف عبء 

الديون املتعددة 
األطراف ج

)بماليني 
الدوالرات(

458 5751 2نيسان/أبريل 2004ترشين الثاني/نوفمرب 2001إثيوبيا ه

--------إريرتيا

--571وضع متقلبتموز/يوليه 2007أفغانستان

805 4341 1أيار/مايو 2000شباط/فرباير 2000أوغندا د

366604آذار/مارس 2003تموز/يوليه 2000بنن

772603نيسان/أبريل 2002تموز/يوليه 2000بوركينا فاسو د، ه

90867كانون الثاني/يناير 2009آب/أغسطس 2005بوروندي د

بوليفيا )دولة - 
596 8561 1حزيران/يونيه 2001شباط/فرباير 2000املتعددة القوميات( د

--227وضع متقلبأيار/مايو 2001تشاد

--270وضع متقلبترشين الثاني/نوفمرب 2008توغو

--------جزر القمر

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

--611وضع متقلبأيلول/سبتمرب 2007

جمهورية الكونغو 
--636 7وضع متقلبتموز/يوليه 2003الديمقراطية

جمهورية تنزانيا 
038 8282 2ترشين الثاني/نوفمرب 2001نيسان/أبريل 2000املتحدة

908225نيسان/أبريل 2005كانون األول/ديسمرب 2000رواندا ه

632 4891 3نيسان/أبريل 2005كانون األول/ديسمرب 2000زامبيا

سان تومي 
16326آذار/مارس 2007كانون األول/ديسمرب 2000وبرينسيبي ه

374 6821نيسان/أبريل 2004حزيران/يونيه 2000السنغال 

--------السودان 

857352كانون األول/ديسمرب 2006آذار/مارس 2002سرياليون

--------الصومال

93199كانون األول/ديسمرب 2007كانون األول/ديسمرب 2000غامبيا

095 9102 2تموز/يوليه 2004شباط/فرباير 2002غانا

852402كانون األول/ديسمرب 2003ترشين الثاني/نوفمرب 2003غيانا د

--761وضع متقلبكانون األول/ديسمرب 2000غينيا

املصدر: بيانات البنك الدويل 
املعّدة من أجل فرقة العمل 

املعنية بأوجه القصور يف تنفيذ 
األهداف اإلنمائية لأللفية.

أ املبادرة املعّززة للبلدان 
الفقرية املثقلة بالديون.

ب مجموع املساعدة املقدمة 
للبلدان الفقرية املثقلة بالديون 
)تخفيف أعباء الديون امللتزم 

به( عىل افرتاض املشاركة 
الكاملة من الدائنني، بصايف 
القيمة الحالية يف نهاية عام 

2007. وقد جرى االلتزام 
باملبالغ املحّددة لتجديد موارد 
املساعدة واملساعدة املقدمة يف 
إطار املبادرة األصلية للبلدان 

الفقرية املثقلة بالديون بالقيمة 
الصافية السائدة عند نقطة 

اتخاذ القرار، وحوّلت إىل القيم 
يف نهاية عام 2007.

ج املساعدة املوفرة بموجب 
املبادرة املتعلقة بتخفيف عبء 

الديون املتعددة األطراف ُقّدمت 
بالكامل إىل جميع البلدان التي 

بلغت نقطة ما بعد اإلنجاز، 
وهي مدرجة بالقيمة الحالية 
الصافية يف نهاية عام 2007.

د بلغت أيضاًً نقطة اإلنجاز 
بموجب املبادرة األصلية 

للبلدان الفقرية املثقلة بالديون؛ 
وتشمل املساعدة تخفيف عبء 

الديون األصلية.

ه تشمل املساعدة تجديداً 
للموارد عند نقطة اإلنجاز.
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الجدول 8 )تابع(
حالة تنفيذ مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

 نقطة اتخاذ القرار
 بالنسبة للبلدان الفقرية

املثقلة بالديون أ

 نقطة اإلنجاز بالنسبة
 للبلدان الفقرية

 املثقلة
بالديون أ

 املساعدة
 املقدمة
 يف إطار

مبادرة البلدان 
الفقرية املثقلة 

بالديون ب

)بماليني 
الدوالرات(

املساعدة 
املقدمة يف إطار 
املبادرة املتعلقة 
بتخفيف عبء 

الديون املتعددة 
األطراف ج

)بماليني 
الدوالرات(

--581وضع متقلبكانون األول/ديسمرب 2000غينيا - بيساو

--------قريغيزستان

768747 1نيسان/أبريل 2006ترشين األول/أكتوبر 2000الكامريون

--005 3وضع متقلبآذار/مارس 2009كوت ديفوار

--847 1وضع متقلبنيسان/أبريل 2006الكونغو

--845 2وضع متقلبآذار/مارس 2008ليربيا

043 7521آذار/مارس 2003أيلول/سبتمرب 2000مايل د 

292 1671 1ترشين األول/أكتوبر 2004كانون األول/ديسمرب 2000مدغشقر 

310705 1آب/أغسطس 2006كانون األول/ديسمرب 2000مالوي ه

868450حزيران/يونيه 2002شباط/فرباير 2000موريتانيا

057 9921 2أيلول/سبتمرب 2001نيسان/أبريل 2000موزامبيق د

كانون األول/ديسمرب النيجر ه
2000

899519نيسان/أبريل 2004

618954 4كانون الثاني/يناير 2004كانون األول/ديسمرب 2000نيكاراغوا

--147وضع متقلبترشين الثاني/نوفمرب 2006هايتي

543 7761نيسان/أبريل 2005تموز/يوليه 2000هندوراس

يتع���ني أن تك���ون املبالغ املرصودة لتخفيف عبء الديون املوف���رة مبوجب مبادرة البلدان 
الفق���رية املثقلة بالديون مبالغ إضافية للتدفقات احلالية للموارد اليت تقدم إىل البلدان املس���تفيدة. 
ومع ذلك، فإنه مبوجب التدابري املحاسبية املتبعة يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 
والتنمي���ة يف امليدان االقتصادي، تدرج بعض تكالي���ف ختفيف أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة 
بالديون ضمن املس���اعدة اإلمنائية الرمسية اليت أبلغت عنها البلدان املاحنة. واتساقًا مع االلتزامات 
املتعه���د هبا مبوجب اإلعالن بش���أن األلفية ومن أجل تفادي الع���د املزدوج ميكن احلصول على 

قياس أدق للمساعدة اإلمنائية الرمسية باستبعاد ختفيف أعباء الديون.
إن ختفيض املبالغ املس���ددة خلدمة الدين ال يكفي لتفادي خطر التعثر يف س���داد الديون. 
ويتوقف هذا اخلطر جزئيًا على مس���توى إيرادات التصدير للبلد واس���تقراره والطلبات األخرى 
املتنافسة على هذه اإليرادات. وتبني حتليالت القدرة على حتمل أعباء الديون أن أوضاع الديون 
يف ع���دد من البلدان الفق���رية املثقلة بالديون اليت وصلت إىل ما بعد نقطة اإلجناز ال تزال ضعيفة 
للغاي���ة يف مواجه���ة اهلزات اخلارجية وخاصة اهل���زات التجارية والعوامل ال���يت تؤثر على تكلفة 
االقت���راض. وال يزال كثري من البلدان الفق���رية املثقلة بالديون معتمدًا بقدر كبري على صادرات 

ينبغي أن يكون ختفيف عبء 
الديون إضافيًا للمساعدة 
اإلمنائية الرمسية

ال تزال بعض البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون تواجه خماطر 
مّجة فيما يتعلق بعدم القدرة 
على الوفاء بالديون
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الس���لع األساس���ية وعرضة بالتايل لنقصان الطلب واألسعار على املس���توى العاملي اللذين حدثا 
منذ منتصف عام 2008. وحىت قبل هذه االنتكاسة، فإن نسبة البلدان اليت بلغت نقطة ما بعد 
اإلجناز وتواجه خماطر ضئيلة فيما يتصل بالتعثر يف املستقبل يف سداد الديون، مل جتاوز نسبة 40 
يف املائ���ة تقريب���ًا )انظر الش���كل 19(، وزاد عدد البلدان املعرضة ملخاطر عالية للتعثر يف س���داد 
الدين 3 من بلد واحد إىل أربعة بلدان منذ تقرير عام 2008. ورغم أن البلدان اليت وصلت إىل 
نقطة ما بعد اإلجناز أقل عرضة للتعثر يف سداد الديون عن كثري من البلدان النامية غري املشمولة 
مبب���ادرة البل���دان الفقرية املثقلة بالديون، فإن البيانات ُتظه���ر أن ختفيف أعباء الديون وحده غري 
كاف لضمان أن يظل وضع الديون يف البلدان املش���مولة مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون 

ممكن حتّمل أعبائه على املدى الطويل.

يعترب البلد معرضًا ملخاطر عالية للتعثر يف سداد الدين إذا ما حدثت خروق مطولة اللتزامات الدين و/أو خدمة   3
الدين وفقًا للعتبات اإلرشادية املحددة حسب السياسات.

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

مستوى التعثر يف سداد الديون٢٥

مستوى مرتفع

مستوى متوسط

مستوى منخفض

ما قبل نقطة اإلنجاز ما بعد نقطة اإلنجاز

الشكل 19
مستويات التعثر يف الوفاء بالديون يف البلدان املشمولة بمبادرة البلدان الفقرية 

املثقلة بالديون أ، أيلول/سبتمرب 2008 )عدد البلدان(

املصدر: بيانات البنك الدويل.

أ ما عدا السودان والصومال، 
اللذين ال تتوافر بيانات 

بشأنهما.

قبل اعتماد إعالن األلفية، ساد قلق من أن كثريًا من البلدان النامية، وخاصة عدد كبري من 
أفقره����ا، ينفق مبال����غ على خدمة الدين تفوق ما ينفقه على تدابري احلد من الفقر، من قبيل تقدمي 
خدمات الصحة والتعليم إىل الفقراء. ومّكن اخنفاض خدمة الديون البلدان املشمولة مببادرة البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون من زيادة هذه النفقات االجتماعية. ويف عّينة البلدان املنخفضة الدخل اليت 
تتوافر بيانات بشأهنا، كان هناك حنو 20 بلدًا جاوزت فيها مدفوعات خدمة الدين املبالغ املنفقة 
عل����ى التعلي����م يف عام 2000؛ واخنفض هذا العدد حبلول عام 2006 إىل مخس����ة بلدان. وتتوافر 

بيانات أقل فيما يتعل�ق بنفقات الصحة إاّل أهنا تظهر اجتاهًا هابطًا مماثاًل )انظر الشكل 20(.
بع���د تقلص عدد احلاالت العس���رية إىل عدد قليل فقط، يك���ون املجتمع الدويل قد قطع 
ش���وطًا كبريًا حنو تنفي���ذ التزاماته املعلنة يف عامي 1996 و1998 بتخفيف أعباء ديون أش���د 
البلدان الفقرية مديونية، وأحرز تقدمًا بش���أن التوصيات الرئيسية املتعلقة بتخفيف أعباء الديون 

تلزم جهود متجددة لضمان 
متكن مجيع البلدان املؤهلة يف 
إطار مبادرة البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون من إكمال 

العملية
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اليت أصدرها منذ اعتماد إعالن مونترّيي. ومع ذلك، فال يزال هناك عدد من التحديات يعرقل 
الوف���اء عل���ى حنو كامل بااللتزام املتعهد به يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون. أواًل، يتعني 
مساعدة البلدان اليت حصلت على موافقة بتخفيف عبء ديوهنا لالنتقال من “نقطة اختاذ القرار” 
إىل “نقطة اإلجناز” بأس���رع ما ميكن. وثانيًا، إن التنفيذ الكامل لاللتزام املتعلق مببادرة البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون يتطلب اختاذ قرارات بش���أن بقية البلدان املرش���حة لتخفيف أعباء ديوهنا. 
ومع ذلك، فإن معظم هذه البلدان يف حاجة إىل مس���اعدة مس���بقة يف تعزيز قدرهتا اإلمنائية لكي 

تصبح يف وضع تستفيد فيه من ختفيف عبء ديوهنا.
ويف الوقت نفس���ه، يتعني على املجتمع الدويل أن يوفر املوارد املالية الالزمة لتقدمي املبالغ 
املس���تحقة لتخفيف أعباء الديون. ومن املرّج���ح أن تكون املبالغ املعنية كبرية يف بعض احلاالت 
إاّل أن املش���اركة يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون هي مش���اركة طوعية. ورغم مسامهة 
أع���داد متزايدة من اجله���ات الدائنة غري األعضاء يف نادي باري���س يف ختفيف أعباء الديون اليت 
ُقّدم���ت ح���ىت اآلن، فإن بعض اجلهات مل تش���ارك يف ذلك. وينبغي أن يش���ارك مجيع املقرضني 

بشكل كامل يف هذا اجلهد العاملي اجلاري اجلماعي ملساعدة أفقر بلدان العامل. 

األهداف  تنفيذ  يف  القصور  بأوجه  املعنية  العمل  فرقة  أجل  من  املعّدة  الدويل  البنك  املصدر: تقديرات 
تقرير  العاملية،  الصحة  منظمة  من  الصحية  بالنفقات  املتعلقة  البيانات  استمدت  وقد  لأللفية.  اإلنمائية 
الدويل؛  للبنك  والقطاعية  القطرية  والدراسات  الفقر  بتقييمات  مدعماً  الجديدة،  وأعداده  العاملية  الصحة 
والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة  التابع  اإلحصاءات  معهد  من  التعليم  نفقات  عن  البيانات  واستمدت 

والثقافة؛ واستمدت البيانات عن خدمة الدين من قاعدة بيانات البنك الدويل لتمويل التنمية العاملية.

أ البلدان التي تتوافر بيانات كاملة بشأنها؛ ويختلف حجم العينة حسب السنة.

الشكل 20
عدد البلدان النامية أ التي ُتجاوز فيها مدفوعات خدمة الدين العام اإلنفاق العام عىل 

التعليم والصحة، 2000 - 2007

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧٢٠٠٦

جميع البلدان النامية

بلدان املؤسسة اإلنمائية
الرسمية وبلدان املؤسسة
اإلنمائية الرسمية/البنك
الدويل لإلنشاء والتعمري

جميع البلدان النامية

بلدان املؤسسة اإلنمائية
الرسمية وبلدان املؤسسة
اإلنمائية الرسمية/البنك
الدويل لإلنشاء والتعمري

خدمة الدين تفوق اإلنفاق
عىل الصحة

خدمة الدين تفوق اإلنفاق
عىل التعليم
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وضع الديون بالنسبة للبلدان غري املشمولة
بمبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

حىت لو نفذ املجتمع الدويل بالكامل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، فسيخلف هذا ثغرات 
يف التغطية القطرية يف االلتزام بالتعامل بصورة شاملة مع مشكلة الديون ويف القدرة على حتمل 
أعباء الدين اخلارجي للبلدان النامية يف األجل الطويل. وباإلضافة إىل البلدان املشمولة مببادرة 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون، هناك عدد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت تعاين من 
مشاكل منذ أمد طويل فيما يتعلق بدينها اخلارجي، ولكن مل يتم التصدي إاّل ألوضاع الديون 

يف عدد قليل فقط منها منذ عام 2000.
قّلل عدد من البلدان النامية غري املشمولة مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون من اعتماده 
عل���ى التموي���ل املتعدد األطراف ع���ن طريق اللجوء إىل احلصول على قروض مببالغ قياس���ية من 
القطاع اخلاص، اليت أصبحت متاحة يف الفترة من 2003 إىل 2007. ونتيجة لذلك، سيتعني 
على كثري من البلدان النامية أن تعيد متويل كميات ضخمة من الديون السيادية وديون الشركات 
من القطاع اخلاص يف عام 2009 وما بعده. ونتيجة لألزمة املالية، فإهنا تواجه صعوبات حمتملة 
يف تعبئة التمويل الالزم وتواجه احتمال زيادة تكاليف االقتراض. ومن املحتمل لذلك أن يتدهور 
وض���ع الديون اخلارجية لكثري من هذه البلدان وقد يقع بعضها حتت ضغوط الديون. ومن أجل 
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف هذه البلدان، ويف الواقع أيضًا لصاحل االستقرار املايل العاملي، 
ينبغ���ي للمجتمع الدويل أن ينظر يف ضرورة وض���ع تدابري للتصدي ألوضاع الدين، مبا يف ذلك 

التأجيل املؤقت لسداد خدمة الديون وإمكانية إنشاء آلية سيادية إلعادة هيكلة الديون.
ويف املؤمت���ر املتعلق باألزم���ة املالية واالقتصادي���ة العاملية وتأثريها عل���ى التنمية املعقود يف 
حزيران/يوني���ه 2009، أكدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة أنه ينبغي اختاذ تدابري مناس���بة 
م���ن أجل تقليل اآلثار الس���لبية لألزمة على مديونية البل���دان النامية وتفادي أزمة ديون جديدة. 
ووافقت أيضًا على دراس���ة ُنهج معززة إلعادة هيكلة الديون الس���يادية واحلاجة إىل وضع إطار 

مهيكل بصورة أفضل للتعاون الدويل يف هذا املجال وجدوى ذلك 4.

قياس القدرة عىل تحّمل أعباء الديون
يستلزم إجراء تقييم دقيق لقدرة بلد ما على حتمل أعباء الديون توفر معلومات كاملة عن مبلغ 
ومدة وشروط مجيع املبالغ املقترضة. ويف السنوات األخرية، بدأ عدد من املقرضني الرمسيني اجلدد 
يف تقدمي متويل إمنائي إىل البلدان النامية، وخاصة البلدان املنخفضة الدخل يف أفريقيا. لكن من 
الصعب مع ذلك يف كثري من احلاالت تقييم مقدار الدين الذي مت التعاقد عليه مع الدائنني اجلدد 
وبأّي شروط. ورغ�م أن ه�ذا التوس�ع والتن�وع يف التموي�ل يشّكالن تطورًا حيظى بالترحيب 
فإن عدم الشفافية جيعل من الصعب حتديد تأثري هؤالء الدائنني اجلدد على قدرة البلدان املستفيدة 

على سداد الديون.
ومن أجل التصدي إىل وضع الديون اآلخذ يف التغري يف البلدان النامية، قام البنك الدويل 
وصندوق النقد الدويل باالشتراك يف وضع إطار للقدرة على حتمل أعباء الدين يسعى إىل ضمان 
أاّل يؤدي التمويل اخلارجي املقدم دعمًا للجهود اإلمنائية ولتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية إىل 
تكرار التعثر يف سداد الديون يف البلدان املتأثرة، وخاصة البلدان اليت استفادت من ختفيف أعباء 

يتعني على كثري من البلدان 
النامية أن تواصل اقتراضها 
املتزايد من القطاع اخلاص

انظر الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية، مرجع سابق، الفقرتان 33 و34.  4
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الدي���ون يف إط���ار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملب���ادرة املتعلقة بتخفيف عبء الديون 
املتعددة األطراف. ويهدف أيضًا إطار القدرة على حتمل أعباء الدين إىل مس���اعدة الدائنني يف 
صياغة ش���روط التمويل حبيث تش���مل املخاطر يف املستقبل، وإىل مس���اعدة البلدان املدينة على 
التوفيق بني احتياجاهتا من التمويل وقدرهتا على خدمة التزاماهتا. وتس���تخدم املؤسس���ة اإلمنائية 
الدولية على س���بيل املثال إطار القدرة على حتمل أعباء الدين لتحدد مزيج املِنح والقروض اليت 
تقدمه���ا إىل البلدان املس���تفيدة. وقد وضع إطار القدرة على حتم���ل أعباء الدين يف عام 2004 

واستعرض آلخر مرة يف عام 2006.
يف نيس���ان/أبريل 2009، وافقت جمموعة العشرين على أنه ينبغي استعراض مرونة إطار 
القدرة على حتمل أعباء الدين يف ضوء األزمة االقتصادية العاملية 5. ويف الوقت نفسه، ويف مؤمتر 
األمم املتحدة املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية، أيدت احلكومات االستفادة الكاملة من املرونة 

احلالية اليت يتيحها إطار القدرة على حتمل أعباء الدين 6.
أبرزت األزمة حقيقة أن كثريًا من البلدان النامية اليت حتتاج إىل مزيد من املوارد للمحافظة 
على تنميتها تواجه وضعًا ال تقدر فيه على حتمل أعباء ديوهنا. وال توجد أّي مؤش���رات بس���يطة 
فيما يتعلق بالقدرة على حتمل أعباء الديون، ويتعني أن يتعلق أّي تقييم لقدرة بلد ما على الوفاء 
بالتزاماته يف املستقبل ببلد بعينه، وينبغي أن يشمل متغريات متعددة. ومن منظور إعالن األلفية، 
ينبغي تركيز االنتباه على ضمان أاّل يسمح بأن يكون للحاجة إىل خدمة الدين اخلارجي أسبقية 

على اجلهد املبذول لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

قادة جمموعة العشرين يدعون 
إىل استعراض مرونة إطار 
القدرة على حتمل أعباء الدين 
الذي وضعه صندوق النقد 
الدويل/البنك الدويل

ينبغي أاّل يسمح للديون 
اخلارجية بأن تؤثر على بلوغ 
األهداف اإلمنائية لأللفية

انظر البيان املتعلق باخلطة العاملية لإلنعاش واإلصالح، اليت اعتمدت يف 2 نيسان/أبريل 2009 يف مؤمتر قمة جمموعة  5

.)http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf :العشرين يف لندن )متاح على املوقع
انظر الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية، مرجع سابق، الفقرة 33. 6

تش�مل اإلجراءات الالزمة عىل الصعيدين الوطني والدويل ملعالجة مشاكل ديون البلدان 
النامية بشكل شامل ما ييل:

•إتمام مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعلقة بتخفيف عبء  	
الديون املتعددة األطراف.

•ضمان أن تكون جميع املبالغ املرصودة لتخفيف أعباء الديون إضافية للمبالغ  	
املرصودة للمساعدة اإلنمائية الرسمية وذلك تماشياً مع االلتزامني املستقلني 

الواردين يف إعالن األلفية.

•تقديم دعم إضايف ملنع دخول البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف حالة تعثر شديدة  	
يف سداد الديون.

•إتاحة خيار التأجيل املؤقت اللتزامات سداد الدين الحالية بالنسبة للبلدان التي  	
تواجه عرساً مالياً شديداً بسبب األزمة العاملية.

•تقديم مساعدة إىل البلدان غري املشمولة بمبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون  	
يف إعادة تمويل مبالغ ضخمة من الديون السيادية وديون الرشكات املستحقة يف 

عامي 2009 و2010.

•وضع آلية لحل مشاكل الديون السيادية بشكل منظم وتحسني إطار حاالت  	
اإلفالس عرب الحدود ملعالجة أوضاع التعثر الشديد يف سداد الديون.
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نحو تعزيز الرشاكة العاملية للتصدّي
للديون الخارجية

حقق املجتمع الدويل على مدى األعوام تقدمًا ملحوظًا يف تقليل عبء الدين اخلارجي على 
املالية  واملوازين  اخلارجية  املدفوعات  فإن  العاملية،  املالية  لألزمة  نتيجة  ولكن  النامية.  البلدان 
للبلدان النامية تعرضت لضغوط متجددة. وضاقت ظروف التمويل اخلارجي، من مصادر عامة 
وارتفاع  العمالت  قيمة  اإليرادات وختفيض  اخنفاض  وتسبب  السواء.  على  ومصادر خاصة 
تكاليف االقتراض يف زيادة الضغوط املالية. وتفرض مجيع هذه العوامل خماطر مّجة على قدرة 
إعادة  أو  الدين وتقّوض قدرهتا على خدمة ديوهنا اخلارجية  أعباء  النامية على حتمل  البلدان 
متويلها. وأصبحت آفاق املستقبل بالنسبة للبلدان املثقلة بالديون غري مؤكدة، وميكن أن تقع 

بعض االقتصادات النامية األخرى يف حبائل التعثر يف سداد الديون.
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الحصول عىل األدوية األساسية 
بأسعار ميّسة

الغاية

توفري فرص الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميرّسة يف البلدان  8 - هاء 
النامية بالتعاون مع الرشكات الصيدالنية

املؤرش

نسبة السكان الذين تتوافر لهم إمكانية الحصول عىل األدوية األساسية   13 - 8
بأسعار ميرّسة عىل أساس مستدام

ال توجد سوى التزامات دولية قليلة تتصل بتوفري األدوية غري تلك املتعلقة باألمراض الثالثة اليت 
حتظى باهتمام كبري وهي فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل واملالريا. ويتم التصدي 
هلذه األمراض يف إطار اهلدف 6 من األهداف اإلمنائية لأللفية ويرصد التقدم املحرز بشأهنا سنويًا 
يف تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 1. وغالبًا ما ال تتضمن االلتزامات احلالية املتعلقة باألدوية 
غايات كمية، وعلى عكس االلتزامات األخرى اليت يتناوهلا هذا التقرير، فإهنا ال تشري عادة إىل 
اإلمدادات الكلية على املستوى العاملي أو على املستوى القطري. وجيعل هذا من الصعب قياس 
“الثغرة يف اإلجناز” فيما يتعلق بااللتزامات العاملية وتقييم توزيع الفوائد بني البلدان )“الثغرة 

يف التغطية”(.
ويتوق���ف احلص���ول على األدوية عل���ى أربعة عوامل رئيس���ية: أواًل، يتوقف على ضمان 
حصول املرضى على األدوية املناس���بة باجلرعات الس���ليمة ويف غضون اإلطار الزمين املطلوب؛ 
وثانيًا، جيب أن يكون احلكومات واألفراد قادرين على حتمل أس���عار األدوية األساسية الالزمة 
حلفظ الصحة؛ وثالثًا، جيب أن يس���تمر توافر األم���وال الالزمة لدفع مثن العالج عند االحتياج؛ 
ورابع���ًا، يل���زم دعم إمكانية احلصول عل���ى األدوية بُنظم للصحة واإلم���داد تكفل توافرها عند 

اللزوم.
وحيث إن األهداف الصحية ترتبط أساس���ًا باألفراد، فعادة ما تأخذ االلتزامات الدولية 
ش���كل حتس���ني إمكانية حصول األف���راد على التدابري الوقائية )على س���بيل املث���ال التحصني أو 
الناموس���يات املعاجلة باملبيدات احلشرية أو مياه الش���رب( أو األدوية العالجية والعالجات )من 
قبيل العالج املضاد للرتروفريوس���ات بالنسبة لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملعاجلة حتت 

.)A.09.I.12 :انظر: تقرير عن األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2009 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  1
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املالحظة املباش���رة ودورة العالج القصرية لعالج مرض الس���ل(. وم���ع ذلك فإن احلصول على 
األدوي���ة مثل���ه مثل األغذي���ة، ليس جمرد مس���ألة أن جمموع املعروض منها يكف���ي لتلبية جمموع 
الطل���ب، إمنا هي أيضًًا مس���ألة أن املع���روض متاح حيثما وعندما يلزم، ومس���ألة كون األفراد، 
وخاصة الفقراء، قادرين على تلبية احتياجاهتم. وتستلزم النقطة األخرية أن تكون أسعار األدوية 
يف متناول الفقراء إما عن طريق قنوات حكومية وإما يف أس���واق القطاع اخلاص. ويصنف هذا 
يف األس���اس على أنه “ثغرة يف االحتياجات” وليس “ثغرة يف اإلجناز” أو “ثغرة يف التغطية”، 

وإن كان ينطوي على عناصر من الثغرتني.
وج���د تقريـــر عام 2008 لفرقة العمل املعنية بأوجه القصـــور يف تنفيذ األهداف اإلمنائية 
لأللفيـــة 2 أن هن���اك ثغرات كب���رية يف توافر األدوي���ة يف القطاعني العام واخلاص وأن األس���عار 
تتفاوت تفاوتًا كبريًا بني البلدان وأهنا بصفة عامة أعلى من األس���عار املرجعية الدولية. وهذان 
العام���الن جمتمعان جيعالن األدوية األساس���ية غري متاحة للكثريين م���ن فقراء العامل. وقد دفعت 
األزمة االقتصادية العاملية بأعداد أخرى تضم عشرات املاليني من األفراد إىل هوة الفقر، مضيفة 
بذل���ك عددًا مس���اويًا ملن ال تتوافر هلم إمكانية احلص���ول على األدوية. وحىت قبل األزمة، كان 
توافر أدوية أساسية منتقاة يف البلدان النامية منخفضًا )38.1 يف املائة يف القطاع العام و63.3 
يف املائة يف القطاع اخلاص( وقد حّد هذا بالفعل مقترنًا بارتفاع األس���عار من إمكانية احلصول 
على األدوية. وكانت األس���عار املتوس���طة أعلى يف املتوسط مرتني ونصف من األسعار املرجعية 
الدولية يف القطاع العام وأعلى ب� 6.1 أضعاف يف القطاع اخلاص )انظر الشكل 21(. وكانت 
أوزباكس���تان ومجهورية إيران اإلس���المية والصني واهلند هي البلدان الوحيدة ضمن البلدان اليت 
ُأجريت فيها اس���تقصاءات اليت جنحت يف جعل أس���عار األدوية اجلنيس���ة اليت تباع للمرضى يف 

القطاع اخلاص أقل من ضعف السعر املرجعي الدويل.
ونتج ارتفاع أسعار األدوية يف جزء منه عن ارتفاع التكاليف املضافة يف سلسلة العرض، 
من قبيل هوامش ورسوم وضرائب اجلملة والتجزئة، اليت ميكن أن تزيد مجيعها األسعار النهائية 
يف القطاعني العام واخلاص على السواء. ويف العدد املحدود من البلدان النامية اليت تتوافر بيانات 
بش���أهنا، ت���راوح نطاق الزيادات يف أس���عار اجلملة يف القطاع اخلاص ب���ني 2 يف املائة إىل 380 
يف املائ���ة، والزيادات يف أس���عار التجزئة ب���ني 10 و552 يف املائة 3. ويف البلدان اليت تطبق فيها 
ضريبة القيمة املضافة على األدوية، تتراوح الرس���وم بني 4 و15 يف املائة. وإىل جانب تكاليف 
سلسلة العرض، غالبًا ما متثل تكاليف الدعاية والتسويق اليت يتكبدها املصنعون من أجل الترويج 

الستخدام األدوية عنصرًا هامًا يف السعر النهائي 4.

ال تزال أسعار األدوية مرتفعة 
يف البلدان النامية

تقرير عام 2008 لفرقة العمل املعنية بأوجه القصور يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية: اإلجناز فيما يتعلق بالشراكة  2

.)A.08.I.17 :العاملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
Alexandra Cameron and others, “Medicine prices, availability, and affordability in 36 3

developing and middle-income countries: a secondary analysis”, The Lancet, vol. 373, No.

.9659 (17 January 2009), pp. 240 - 249

منظمة الصحة العاملية، تقرير اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة: الصحة العامة واالبتكار  4

وحقوق امللكية الفكرية )جنيف، 2006(.
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قياس الثغرة القائمة يف الحصول عىل األدوية

األسباب الرئيسية لإلصابة باألمراض

من بني كل عشر حاالت وفاة يف العامل، ترجع ست حاالت إىل أمراض غري معدية، و3 حاالت 
إىل أمراض معدية أو إجنابية أو تغذوية، وحالة واحدة إىل إصابات )انظر الشكل 22 أ( 5. 
وُتعّد األمراض غري املعدية املزمنة السبب الرئيسي للوفاة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، 
وُيعزى إليها حنو 80 يف املائة من هذه الوفيات )انظر الشكل 22 ب( 6. وتؤثر األمراض املزمنة 
غري املعدية ماليًا على األفراد واألسر، وتقّوض أيضًا تنمية االقتصاد الكلي الوطين. فعلى سبيل 

األمراض غري املعدية هي 
السبب األساسي للوفيات يف 

البلدان النامية

الشكل 21
نسبة أسعار املستهلك إىل األسعار املرجعية الدولية املتعلقة بأدوية جنيسة منتقاة يف 

املرافق الصحية للقطاعني العام والخاص خالل الفرتة 2001 - 2006

املصدر: منظمة الصحة العاملية، باستخدام املنهجية املعيارية ملنظمة الصحة العاملية/ الرشاكة الدولية 
للعم�ل يف مج�ال الصح�ة، والبيانات املستم�دة من االستقصاءات عن أسعار األدوية وتوافرها )انظر: 

 .)http://www.haiweb.org/medicineprices/

مالحظة: يوزع عدد البلدان الوارد يف العينة عىل النحو التايل:
القطاع 

العام
القطاع 
الخاص

القطاع 
العام

القطاع 
الخاص

69رشق وجنوب رشق آسيا وجنوب آسيا13شمال أفريقيا

27غرب آسيا911البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى

1صفرأوقيانوسيا12امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

24آسيا الوسطى

صفر

١٠

٥

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

شمال أفريقيا  البلدان األفريقية
 الواقعة جنوب

الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية
 ومنطقة البحر

الكاريبي

آسيا الوسطى رشق وجنوب
رشق آسيا

وجنوب آسيا

غرب آسيا أوقيانوسيا

٤٫٢

٧٫١

٢٫٥

٦٫٥

١٫٤

١٧٫٠

٣٫٦
٢٫٦ ٢٫٨ ٣٫٢٢

٧٫٩٣

٢٫٧٣
٠٫٩٧

مرتفعة
متوسطة
منخفضة

القطاع العام
القطاع الخاص

منظمة الصحة العاملية، العبء العاملي لألمراض: البيانات احملدثة يف عام 2004 )جنيف، 2008(. 5

Derek Yach and others, «Chronic diseases and risks», International Public Health: Diseases, 6

Programs, Systems, and Policies, 2nd edition, Michael H. Merson, Robert E. Black and Anne

.J. Mills, eds (Sudbury, Massachusetts, Jones and Bartlett Publishers, 2006), p.293
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القلب والسكتة والسكري يف  نتيجة ملرض  القومي  الدخل  املقدرة يف  بلغت اخلسائر  املثال، 
عام 2005 مبلغ 18 بليون دوالر يف الصني و11 بليون دوالر يف االحتاد الروسي و9 باليني 
دوالر يف اهلند و3 باليني دوالر يف الربازيل. وتتراكم هذه اخلسائر على مدى الوقت. فبني 
عامي 2005 و2015 تشري التقديرات إىل أن الصني ستكون قد خسرت مبلغ 558 بليون 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

األمراض غري املعدية الحاالت املعديةإصابات
والنفاسية والسابقة
للوالدة والتغذوية

ذكور

إناث

٣٣٫٤
٣٥٫٦

٥٣٫٧
٥٦٫٨

١٢٫٩

٧٫٦

الشكل 22 أ
توزيع الوفيات يف أرجاء العالم، حسب نوع الجنس، 2004 )نسبة مئوية(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

األمراض غري املعدية الحاالت املعديةإصابات
والنفاسية والسابقة
للوالدة والتغذوية

ذكور

إناث

٢٩٫٩ ٣١٫٤

٥٧٫٩
٦١٫٥

١٢٫٣

٧٫١

الشكل 22 ب
توزيع الوفيات يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، حسب نوع الجنس، 2004 

)نسبة مئوية(

املصدر: منظمة الصحة 
العاملية، العبء العاملي 
لألمراض، البيانات املحدثة يف 
عام 2004 )جنيف، 2008(.
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دوالر )أو حنو 1.5 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل يف السنة( كدخل قومي مفقود نتيجة 
ألمراض القلب والسكتة والسكري وحدها 7. ورغم العبء الضخم واملتزايد الذي تسببه هذه 
النامية، فلم حيظ حتسني إمكانية احلصول على األدوية الالزمة لعالجها  البلدان  األمراض يف 

إاّل على اهتمام دويل ضئيل. 
ويشّكل احلصول على أدوية األطفال جمااًل آخر من جماالت القلق. ويقدر أن 10.5 ماليني 
طفل ميوتون سنويًا، الكثري منهم نتيجة حاالت ميكن معاجلتها باألدوية األساسية احلالية. ومع ذلك، 
فإن كثريًا من األدوية األساسية ال توجد يف شكل جرعات مناسبة لألطفال. وحىت يف احلاالت اليت 
توجد فيها األدوية يف ش���كل جرعات تناسب األطفال، فيمكن أن تكتنف املشاكل استخدامها. 
على سبيل املثال، رغم توافر أدوية يف شكل سوائل تؤخذ بالفم بالنسبة لبعض أدوية فريوس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز، فإن تكلفة جرعتها تبلغ ضعفني إىل ثالثة أضعاف اجلرعة نفسها للمنتج ذاته 

املتاح يف شكل حبوب للكبار 8.
ومن العوامل األخرى اليت تثبط عرض أو استخدام أدوية األطفال ارتفاع وزهنا الناتج عن 
أهنا تأخذ ش���كل ش���راب )مما يؤدي إىل زيادة تكاليف الشحن(، وعدم توافر مياه نظيفة من أجل 
حل املس���حوق وحتويله إىل س���ائل، وصعوبة إعداد التركيبات السائلة بكميات دقيقة لألطفال يف 
خمتلف األعمار. وعالوة على ذلك، فإن التركيبات السائلة هي أقل استقرارًا عمومًا من أشكال 

اجلرعات الصلبة وغالبًا ما تتطلب شروطًا خاصة للتخزين.

توافر األدوية األساسية لعالج األمراض
غري املعدية بأسعار ميرّسة

من الضروري، للحكم على معقولية األسعار، حتديد رقم قياسي يتصل بتكلفة األدوية باملقارنة 
بالدخل. وميكن اعتبار أجر العمل ملدة يوم واحد تكلفة شهرية ميّسرة لألدوية الالزمة للعالج 
على أساس مستمر لبقية عمر املريض. وبالنسبة للدخل، فإن الرقم القياسي اجلاهز واملتاح على 
نطاق واسع فيما يتعلق بالفقراء يف بلد ما، هو ما يكسبه أدىن عامل يف احلكومة أجرًا. ومع 
ذلك، فإن كثريًا من األفراد يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يكسبون أقل مما يكسبه أدىن 
عمال احلكومة أجرًا. واألرقام القياسية البديلة املحتملة ميكن أن تتمثل يف مستويات الدخل 
املستخدمة كرقمني قياسيني للفقر الدويل ومها 1.25 دوالر )سابقًا دوالر واحد( يف اليوم 
)الفقر املدقع( ودوالرين يف اليوم. وبغض النظر عن الرقم القياسي املستخدم، فإن توافر األدوية 
بأسعار ميّسرة ال يأخذ يف احلسبان تكاليف العالج األخرى، من قبيل التشخيص، وبالتايل فإنه 

ُيقلل قيمة التكلفة احلقيقية للرعاية الصحية.
يؤثر داء السكري على ما يزيد على 220 مليون نسمة يف أرجاء العامل 9، وانتشاره يف 
أرجاء العامل آخذ يف االرتفاع، وخاصة يف البلدان املنخفضة واملتوس���طة الدخل 10. وبالنس���بة 

عالج مرض السكري يكلف 
ما تزيد قيمته على أجر يومني 

يف معظم البلدان

منظمة الصحة العاملية، الوقاية من األمراض املزمنة: استثمار حيوي )جنيف، 2005(.  7

 Management Sciences for Health, International Drug Price Indicator Guide estimates,  8
available at http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&module=Dmp&language=

.English

منظمة الصحة العاملية، العبء العاملي للمرض، مرجع سابق.  9

تشري التقديرات إىل أنه حبلول عام 2025 ستعاين نسبة 7.3 يف املائة من سكان العامل البالغني )20 - 79 عامًا من   10

العمر( من داء السكري )االحتاد الدويل ملرض السكري، أطلس مرض السكري، الطبعة الثالثة )بروكسل، 2006(.
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لكثري من هذه البلدان، ُتعّد تكلفة العالج األساسي عن طريق الفم وحده ملرض السكري تكلفة 
غري ميس���ورة يف حال اس���تخدام مقياس أجر يوم واحد. إذ تكلف أرخص توليفة لنظام عالجي 
باألدوية اجلنيس���ة ملرض السكري ما يزيد عن أجر يومني يف أغلبية البلدان وتصل إىل ما يوازي 
أج���ر مثاني���ة أيام يف غانا )انظر الش���كل 23(. بل إن التكاليف تكون أعلى يف حالة اس���تخدام 
منتجات ذات عالمة جتارية. وعالوة على ذلك، فغالبًا ما يعاين مرضى داء السكري من حاالت 
مصاحبة من قبيل ارتفاع ضغط الدم، األمر الذي ميكن أن يزيد من تكلفة العالج ويقّلل كثريًا 

من معقولية التكلفة.
ويس���ود وض���ع مماثل فيما يتصل بالربو. وحىت عند اس���تخدام أرخص األدوية اجلنيس���ة 
املكافئة، فإن تكلفة عالج الربو ليست تكلفة حمتملة يف مجيع البلدان تقريبًا )انظر الشكل 24(، 
بل أن التكلفة تصبح غري حمتملة بقدر أكرب عندما توصف األدوية ذات العالمة التجارية األصلية 
وُتص���رف للمريض. ويف كينيا، حيتاج أدىن موظ���ف حكومي أجرًا يوازي أجر 10 أيام تقريبًا 
لش���راء هذه األدوية ذات العالمة التجارية، بينما تبلغ التكلفة يف أوزبكس���تان والربازيل وبريو 
وسري النكا والكويت ما جياوز أجر مخسة أيام. وعمومًا، فإن استخدام املناشق ذات العالمة 

٤ ٥ ٩٦ ٧ ٨١ ٢ صفر٣

متفورمني ٣ حبوب يف اليوم،
٥٠٠ مليغرام

غليبنكالميد، حبتان يف اليوم،
٥ مليغرامات

تونس (٢٠٠٤)

ماليزيا (٢٠٠٤)

الهند (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)

جنوب أفريقيا (٢٠٠٤)

فيجي (٢٠٠٤)

إيران (جمهورية – اإلسالمية)  (٢٠٠٧)

املغرب (٢٠٠٤)

األردن (٢٠٠٤)

اإلمارات العربية املتحدة (٢٠٠٦)

الجمهورية العربية السورية (٢٠٠٣)

اليمن (٢٠٠٦)

غانا (٢٠٠٤)

إندونيسيا (٢٠٠٤)

باكستان (٢٠٠٤)

السودان (٢٠٠٥ - ٢٠٠٦)

كينيا (٢٠٠٤)

بـريو (٢٠٠٥)

منغوليا (٢٠٠٤)

لبنان (٢٠٠٤)

الفلبني (٢٠٠٥)

أوغندا (٢٠٠٤)

جمهورية تنزانيا املتحدة (٢٠٠٤)

إثيوبيا (٢٠٠٤)

الكويت (٢٠٠٤)

السلفادور (٢٠٠٦)

نيجرييا (٢٠٠٤)

الشكل 23 
مدى توافر عالج داء السكري بأسعار ميّسة )عدد أيام األجر التي توفر القيمة املطلوبة أ(  

املصدر: منظمة الصحة 
العاملية، باستخدام املنهجية 
املعيارية ملنظمة الصحة 
العاملية/الرشاكة الدولية للعمل 
يف مجال الصحة، والبيانات 
املستمدة من االستقصاءات 
عن أسعار األدوية )انظر: 
http://www.haiweb.org/

.)medicineprices/

مالحظة: نتائج كل 
استقصاء من االستقصاءات 
محسوبة كمتوسط، بدون 
قيمة مرّجحة، وذلك يف الحاالت 
التي أُجريت فيها استقصاءات 
متعددة عىل مستوى الواليات 
أو املقاطعات )السودان 
والصني والهند(. 

أ عدد أيام األجور الالزمة لكي 
يشرتي أدنى موظف حكومي 
أجراً كمية األدوية الالزمة ملدة 
ثالثني يوماً من أرخص األدوية 
الجنيسة سعراً من القطاع 
الخاص.

F2ARABICMDG 2009 CS3.indd   58 07/09/1430   10:25:22 �



59 األدوية األساسية بأسعار ميرّسة الحصول عىل

التجارية األصلية ميكن أن يؤثر بشكل ضار على توافر العالج بأسعار ميّسرة بالنسبة لكثري من 
املرضى املصابني بالربو البالغ عددهم 235 مليون نسمة يف أرجاء العامل 11.

ُتعّد أمراض القلب واألوعية الدموية الس���بب الرئيس���ي للوفاة يف أحناء العامل وُيعزى إليها 
نسبة 28 يف املائة من الوفيات يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 12. وبالنسبة ألدىن عامل 
حكومي أجرًا، جتاوز تكاليف عالج ارتفاع ضغط الدم باستخدام املثبط الشائع لألنزمي املحول 
لألجنيوتنس���ني )كابتوبريل، احلبة/الكبسولة 25 مليغرامًا، 50 مليغرامًا يف اليوم( أجر يومني يف 
أغلبية البلدان وبالتايل فإن تكلفته قد تعترب غري حمتملة )انظر الش���كل 25(. وعالوة على ذلك، 
فإنه يف مجيع بلدان العينة، فيما عدا أوزبكستان وطاجيكستان وقريغيزستان، يكسب أدىن عامل 
حكومي أجرًا يزيد على الرقم القياس���ي البالغ دوالرًا واحدًا يف اليوم املحدد للفقر املدقع، مما 

أمراض القلب واألوعية 
الدموية هي السبب الرئيسي 

للوفاة يف البلدان النامية

الشكل 24
مدى توافر عالج الربو بأسعار ميّسة )عدد أيام األجر التي توفر القيمة املطلوبة أ(

املصدر: منظمة الصحة 
العاملية، باستخدام املنهجية 

املعيارية ملنظمة الصحة 
العاملية/الهيئة الدولية للعمل 

يف مجال الصحة، والبيانات 
املستمدة من االستقصاءات 

عن أسعار األدوية وتوافرها 
http://www.haiweb. :انظر(

.)org/medicineprices/

مالحظة: نتائج كل استقصاء 
من االستقصاءات محسوبة 

كمتوسط، بدون قيمة مرّجحة، 
وذلك يف الحاالت التي أُجريت 

فيها استقصاءات متعّددة عىل 
مستوى الواليات أو املقاطعات 

)السودان والصني والهند(.

أ عدد أيام األجر الالزمة 
لكي يشرتي أدنى عامل 

حكومي أجراً العالج الالزم 
ملدة شهر )سلبوتامول، جرعة 

املنشقة 100 ميكروغرام، 
وبيكلوماتسون، جرعة املنشقة 

50 ميكروغرام( من القطاع 
الخاص. ٤ ٥ ١٠٩٦ ٧ ٨١ ٢ صفر٣

الهند (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)
املغرب (٢٠٠٤)

لبنان (٢٠٠٤)
جنوب أفريقيا (٢٠٠٤)

فيجي (٢٠٠٤)
إيران (جمهورية – اإلسالمية) (٢٠٠٧)

األردن (٢٠٠٤)

كازاخستان (٢٠٠٤)

 اليمن (٢٠٠٦)

الجمهورية العربية السورية (٢٠٠٣)
ماليزيا (٢٠٠٤)

رسي النكا (٢٠٠١)

بريو (٢٠٠٥)
السلفادور (٢٠٠٦)

كينيا (٢٠٠٤)

لبنان (٢٠٠٤)

اإلمارات العربية املتحدة (٢٠٠٦)

الهند (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)

فيجي (٢٠٠٤)

أوزبكستان (٢٠٠٤)
أرمينيا (٢٠٠١)

األردن (٢٠٠٤)

بريو (٢٠٠٥)

السلفادور (٢٠٠٦)

باكستان (٢٠٠٤)

الصني (٢٠٠٤)

ماليزيا (٢٠٠٤)

كينيا (٢٠٠٤)

أوزبكستان (٢٠٠٥)

الكويت (٢٠٠٤)

الربازيل (٢٠٠١)

ً را
سع
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ج
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بيكلوماتسون، جرعة املنشقة
٥٠ ميكروغرام

سلبوتامول جرعة املنشقة
١٠٠ ميكروغرام

منظمة الصحة العاملية، العبء العاملي للمرض، مرجع سابق.  11

املرجع نفسه.   12
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يعين تزايد عدم القدرة على حتمل تكاليف العالج بالنسبة ألفقر السكان. ويف بريو، على سبيل 
املثال، تعترب تكلفة العالج بالكابتوبريل تكلفة حمتملة نس���بيًا بالنسبة ألدىن عمال احلكومة أجرًا 
)أج���ر 0.8 من اليوم(، إاّل أن أغلبية س���كان بريو يكس���بون أقل من ه���ذا الرقم املعياري. ومن 
الصعب بالنسبة هلم حتمل تكلفة العالج: فإنه يتطلب أجر 3.7 أيام ملن يكسبون دوالرًا واحدًا 

يف اليوم وأجر 1.8 يوم ملن يكسبون دوالرين يف اليوم.
إن تكلفة عالج األمراض املزمنة هي تكلفة غري حمتملة على وجه اخلصوص بسبب الطابع 
املس���تمر لتوليفة العالجات ولالحتياج املتكرر هلا. وبغض النظر عن مدى اخنفاض األس���عار يف 
القطاع اخلاص، فإن القطاعات األفقر من السكان لن تتمكن يف املعتاد من حتمل أعبائها. وحىت 
بالنس���بة لألقل فقرًا، فإن املبالغ املدفوعة لس���داد تكاليف األدوي���ة والتكاليف املفاجئة لألدوية 
ممكن أن تدفع باألسر إىل حافة الفقر 13. وينبغي لذلك إيالء أولوية لالستراتيجيات اليت تساعد 

الطابع املزمن لبعض األمراض 
يزيد عدم القدرة على حتمل 
تكلفتها 

املصدر: منظمة الصحة 
العاملية، باستخدام املنهجية 
املعيارية ملنظمة الصحة 
العاملية/الرشاكة الدولية للعمل 
يف مجال الصحة، والبيانات 
املستمدة من االستقصاءات عن 
أسعار األدوية وتوافرها )انظر: 
http://www.haiweb.org/

.medicineprices/

مالحظة: نتائج كل استقصاء 
من االستقصاءات محسوبة 
كمتوسط، بدون قيمة مرّجحة، 
وذلك يف الحاالت التي أجريت 
فيها استقصاءات متعّددة عىل 
مستوى الواليات أو املقاطعات 
)السودان والصني والهند(. 

أ عدد األيام الالزمة يف 
مستويات الدخل الثالثة املختلفة 
لرشاء إمدادات تكفي شهر 
من الكابتوبريل )50 ميلغراماً 
يومياً(، وهو أرخص منتج 
جنيس من القطاع الخاص.

الشكل 25
مدى توافر عالج ارتفاع ضغط الدم بأسعار ميّسة

)عدد أيام األجر التي توفر القيمة املطلوبة أ( 

٤ ٥ ١٠٩٦ ٧ ٨١ ٢ ٣ ١٤ ١٥١١ ١٢ صفر١٣

جمهورية تنزانيا املتحدة (٢٠٠٤)

تونس (٢٠٠٤)

أوغندا (٢٠٠٤)

أوزبكستان (٢٠٠٤)

اليمن (٢٠٠٦)

طاجيكستان (٢٠٠٥)

نيجرييا (٢٠٠٤)

الفلبني (٢٠٠٥)

باكستان (٢٠٠٤)

بريو (٢٠٠٥)

منغوليا (٢٠٠٤)

مايل (٢٠٠٤)

قريغيزستان (٢٠٠٥)

السلفادور (٢٠٠٥)

إندونيسيا (٢٠٠٤)

األردن (٢٠٠٤)

كازاخستان (٢٠٠٤)

دوالران من دوالرات الواليات
املتحدة يف اليوم

دوالر واحد من دوالرات
الواليات املتحدة يف اليوم

ما يقبضه أدنى عامل
ً حكومي أجرا

٣٠٫٠

١٥٫٧
٣١٫٤

Ke Xu and others, “Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis”, 13 

.The Lancet, vol. 362, No. 9378 (12 July 2003), pp. 111-117
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يف حتس���ني جعل األدوية األساس���ية الالزمة لعالج األمراض املزمنة حمتملة التكلفة بالنسبة ألفقر 
فئات وجمتمعات السكان، مبا يف ذلك جعل األدوية متاحة عن طريق القطاع العام بتكلفة ضئيلة

أوب���ال تكلف���ة على اإلطالق. وسيس���هم هذا يف املقابل يف زيادة إمكاني���ة احلصول على العالج 
والرعاية بالنسبة ألفقر السكان وأضعف الفئات.

العوامل األخرى التي تؤثر عىل توافر األدوية بأسعار ميرّسة

النفقات الوطنية عىل املستحرضات الصيدالنية

يتصل جمموع النفقات على املستحضرات الصيدالنية اتصااًل وثيقًا بالناتج املحلي اإلمجايل ألّي 
بلد ومبجموع نفقاته الصحية. وتتراوح النفقات املنفقة على املستحضرات الصيدالنية بني 1.35 
إىل 1.50 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل، فتنخفض حصة الناتج املحلي اإلمجايل املنفقة على 
املستحضرات الصيدالنية يف البلدان املرتفعة الدخل عنها يف البلدان املنخفضة الدخل. ونسبة 
جمموع النفقات الصحية املنفقة على املستحضرات الصيدالنية أدىن أيضًا يف البلدان الغنية عنها 

يف البلدان الفقرية )انظر اجلدول 9(.

الجدول 9
تكاليف األدوية باملقارنة بالناتج املحيل اإلجمايل والنفقات الصحية،

حسب فئة الدخل، 2006

فئة الدخل

عدد السكان

)باملاليني(

عدد األعضاء 
يف منظمة 
الصحة 
حجم العينةالعاملية

الحصة يف الناتج املحيل 
اإلجمايل )نسبة مئوية(

الحصة يف مجموع النفقات 
الصحية )نسبة مئوية(

املعدل 
املتوسط

)نسبة 
مئوية(

املعدل 
الوسيط

)نسبة 
مئوية(

املعدل 
املتوسط

)نسبة 
مئوية(

املعدل 
الوسيط

)نسبة 
مئوية(

98348431.401.4018.617.9الفئة العالية

الفئة املتوسطة 
78242351.351.2021.519.8العليا

الفئة املتوسطة 
331.481.2025.322.7 10654 3الدنيا

57849191.501.5028.926.0الفئة الدنيا

4491931301.401.3022.620.2 5املجموع

وهن���اك أيضًا فرق بني مصادر متوي���ل األدوية يف البلدان املتقدم���ة والنامية. ففي البلدان 
املتقدمة، ُتعزى نس���بة 60 يف املائة تقريبًا من جمموع اإلنفاق على املستحضرات الصيدالنية إىل 
القطاع العام إذ يسدد التأمني الصحي احلكومي أو أنظمة الضمان االجتماعي مثن معظم األدوية. 
ويف البل���دان النامي���ة، تتحمل احلكومات ما يقل عن ثلث مجيع النفقات على األدوية. ويف هذه 
البلدان، ُتعّد معظم املدفوعات لش���راء املستحضرات الصيدالنية نفقات خاصة خترج من اجليب 
اخلاص. ويف البلدان النامية، تتناسب نسبة اإلنفاق اخلاص تناسبًا عكسيًا مع الدخل: ففي البلدان 

املصدر: منظمة الصحة 
العاملية، الحسابات القومية 

املتعلقة بالصحة.
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املنخفضة الدخل، ُيعزى إىل املدفوعات اخلاصة نسبة أعلى من النفقات على األدوية من النسبة 
املدفوعة يف البلدان األعلى دخاًل، وإن كان الفرق طفيفًا.

التغطية بالتأمني الصحي

ُيعّد التأمني الصحي العام الش���امل الذي يغطي تكلفة األدوية أكثر نظام منصف إلتاحة العالج 
على نطاق واس���ع. ولس���وء احلظ، فإن نسبة ضئيلة فقط من السكان يف البلدان النامية مشمولة 
بالتأم���ني؛ ويف البل���دان املنخفضة الدخ���ل، يتاح التأمني الصحي لنس���بة 2.8 يف املائة فقط من 
الس���كان الذين يكونون يف األغل���ب ضمن فئات الدخل الُعليا. ويف مجي���ع البلدان، إاّل البلدان 
املرتفعة الدخل، يغطي التأمني أقل من نصف الس���كان؛ بل وتقل عن ذلك نس���بة األفراد الذين 

لديهم تأمني يغطي تكلفة األدوية.

تأثري األزمة االقتصادية العاملية
عىل الحصول عىل األدوية

تسببت األزمة االقتصادية العاملية، من خالل عدد من الُسبل، يف زيادة نسبة السكان يف البلدان 
النامية الذين ال ميكنهم احلصول على األدوية بأسعار ميّسرة. وفيما يتصل بالطلب، زاد عدد 
الفقراء، وستضاف أعداد الفقراء اجلدد إىل من ال ميكنهم حتمُّل تكلفة شراء األدوية. ويف الوقت 
نفسه، قد تؤدي األزمة إىل زيادة الطلب على اخلدمات الصحية العامة نظرًا ألن ارتفاع البطالة 
واخنفاض الدخول سيجعل األفراد أقل قدرة على املحافظة على صحتهم وُيعرضهم إىل خماطر 

صحية أكرب، مما يزيد بالتايل من األصابة باألمراض وانتشارها.
وفيم���ا يتصل بالطلب، خيضع إنفاق القطاع العام، الذي يتقرر وفقًا للس���لطة التقديرية، 
لضغ���وط يف خمتلف أحناء العامل، وخاص���ة يف البلدان النامية غري القادرة على االقتراض بكميات 
تكفي لتغطية عجزها املايل. وإذا ما ُخفضت ميزانيات وزارات الصحة، فقد ميكن اإلنفاق على 
املرتبات، إاّل أن اإلنفاق على األدوية والنقل س���يخفض بش���كل غري متناسب. وإذا ما اخنفضت 
قيمة أس���عار الصرف فمن املرجح أن يرتفع س���عر الواردات الطبية من قبيل املواد اخلام الالزمة 
إلنت���اج األدوي���ة، أو املنتجات التامة الصنع الالزمة للبل���دان اليت ليس لديها قدرة تصنيعية. وقد 
يع���ين أيضًًا نقص االئتمان العاملي أن املس���توردين لن يتمكنوا من احلصول على االئتمان الالزم 

لشراء املنتجات الطبية 14.
وس���تكون البلدان اليت يوجد لديها نظام متطور بشكل جيد للقطاع العام ويضم خمزونًا 
جيدًا من األدوية األساس���ية، وأيضًا البلدان اليت يوجد فيها نظام راس���خ للتأمني الصحي يوفر 
أدوية جنيس���ة أساس���ية منتقاة، أقدر على مواجهة التطورات والتكيف معها. وسيكون املوقف 
أصع���ب بالنس���بة للبلدان اليت يكون فيه���ا نظام القطاع العام للش���راء والتوزيع ضعيف التمويل 
وعدمي الكفاءة؛ وبالنس���بة للبلدان اليت يضطر فيها الفقراء لدفع مثن األدوية من جيوهبم اخلاصة؛ 
وبالنس���بة للبلدان اليت تعتمد على نظام لتوفري أدوية حتمل عالمة جتارية وليس أدوية جنيس���ة يف 

القطاع اخلاص.

التغطية بالتأمني الصحي 
منخفضة للغاية يف البلدان 
النامية

انظ���ر الفرع املتعل���ق بتحمل أعباء الديون لالطالع على املناقش���ة املتعلقة بتأثري األزم���ة االقتصادية على االئتمان  14

التجاري.
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ومن أجل قياس تأثري األزمة االقتصادية العاملية على الُنظم الصحية، وضعت منظمة الصحة 
العاملية، بالتعاون مع شركة IMS Health، وهي شركة دولية للمعلومات واخلدمات االستشارية 
يف جمال املستحضرات الصيدالنية، برناجمًا لتتبع استهالك األدوية 15. ويف معظم البلدان، حدثت 
زيادة يف متوس���ط أسعار األدوية 16. واقترن هذا يف بعض البلدان بزيادة يف اإلنفاق الكلي على 
املستحضرات الصيدالنية يف الربع األخري من عام 2008 ويف الربع األول من عام 2009؛ إاّل 
أنه يف معظم البلدان، فيما عدا عدد قليل يف أوروبا الشرقية، فال يبدو أن استهالك املستحضرات 

الصيدالنية قد تأثر على حنو غري مؤات.
يف هناية الربع األول من عام 2009، مل يبد أنه قد حدث تغري رئيسي يف حجم األدوية 
املس���تخدمة عمومًا أو اخنفاض يف اس���تخدام األدوية املضادة لألمراض املزمنة، مثلما كان احلال 
أثناء األزمة اآلسيوية يف عام 1998. ومل حيدث حتول من استخدام التركيبات اليت حتمل عالمة 
جتارية إىل تركيبات ال حتمل عالمة جتارية بالنسبة هلذه األدوية. وعمومًا، ليس هناك لذلك دليل 
راسخ على أن األزمة االقتصادية خلَّفت تأثريًا سلبيًا على احلصول على األدوية أو أن الزيادات 

املتواضعة يف األسعار قد قللت من استهالك األدوية.
وال ي���زال مع ذلك حجم وأمد األزمة غري معلومني بش���كل مؤكد، وأظهرت األزمات 
االقتصادية السابقة أن تأثريها نادرًا ما يكون متسقًا بني البلدان. وتشري أيضًا األزمات السابقة 
إىل أن تأثريها على األدوية يكون أبطأ من تأثريها على اخنفاض الناتج املحلي اإلمجايل. ولذلك 
فقد يكون من املبكر إىل حد كبري أن نالحظ آثار األزمة احلالية على اس���تهالك املس���تحضرات 
الصيدالنية. وإذا ما تدهور الوضع، فإن احلكومات يف حوزهتا جمموعة من أدوات السياس���ات 

اليت ُتخفف من وطأة الوضع.
ومن املرجح أن تظل بعض األدوية متاحة بغض النظر عن األزمة، ومن أمثلة هذه األدوية 
تل���ك املمولة من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والس���ل واملالريا والتحالف العاملي لّلقاحات 
والتحص���ني، مب���ا يف ذلك األدوية املضادة للرتروفريوس���ات والعالجات املركبة املكونة أساس���ًا 
من مادة أرتيميس���ينني. ومع ذلك، فحىت حيثما تس���دد هذه الربامج تكلفة األدوية، فإن األزمة 
االقتصادية ال يزال من املمكن أن تؤثر بشكل ضار على برامج الوقاية. ومن املرجح أن يتدهور 
الوضع بالنسبة لألدوية األخرى، وخاصة أدوية عالج األمراض املزمنة. فلقد أدى بالفعل تزايد 
اإلصاب���ة باألم���راض املزمنة إىل زيادة الطلب على عالجات من قبيل األنس���ولني وأدوية أمراض 
القلب واألوعية الدموية ومناش���ق الربو. ومن املرجح أن تصبح اأُلسر اليت يتعني عليها أن تدفع 
تكلفة أدوية األمراض املزمنة على أس���اس مس���تمر ومن جيبها اخلاص أكثر فقرًا تدرجييًا، ومن 

املرحج أن يؤدي التباطؤ االقتصادي إىل تفاقم هذا األثر.

رغم أن تأثري األزمة 
االقتصادية العاملية ال يزال غري 
واضح، فيتعني على البلدان أن 

تع��زز ُنظمها للتأمني الصحي

ال تتوافر لشركة IMS Health بيانات فيما يتصل بالبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى، فيما عدا  15

جنوب أفريقيا.
الصيدالنية  املستحضرات  استهالك  على  االقتصادية  األزمة  تأثري  بتتبع  املتعلقة  IMS Health، “املؤشرات  شركة  16

واإلنفاق عليها وأسعار الوحدات”، تقرير أعدته الشركة من أجل منظمة الصحة العاملية، 20 أيار/مايو 2009 )متاح 
.)http://www.who.int/entity/medicines/areas/policy/imsreport/en/index.html :على املوقع
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وعىل الجانب اإليجابي، تش�ري الخربات يف إندونيس�يا وتايلند إىل أن األزمات االقتصادية 
يمكن أن تتيح فرصة إلجراء التغيريات الالزمة، ولكن الصعبة، يف السياسات. فعىل سبيل 
املثال، أثناء األزمات التي حدثت يف أواخر التسعينات، اتخذت وزارة الصحة اإلندونيسية 

عدة تدابري للمحافظة عىل إمكانية الحصول عىل األدوية، تشمل ما ييل:

•إقامة نظام للرصد لضمان توافر األدوية األساسية الرئيسية يف مرافق الصحة  	
العامة واملنتجات الجنيسة يف األسواق.

•االحتفاظ بمخزون احتياطي وطني من األدوية األساسية. 	
•تقديم إعانات لرشاء املواد الخام إىل رشكات املستحرضات الصيدالنية التي تنتج  	

منتجات جنيسة.

•اتخاذ إجراءات لضمان االستخدام الكفء للتربعات. 	

ونتيجة لذلك، ظل توافر األدوية األساسية عاليًا أثناء مرحلة األزمة احلادة ومرحلة االنتعاش 
منها، وظل استخدام األدوية األساسية يف مرافق الصحة العامة عاليًا خالل األزمة كلها 17. ومع 
ذلك، فقد دفع املرضى يف القطاعني العام واخلاص على الس���واء نس���بة تتراوح بني 25 و50 يف 

املائة أعلى يف كل دواء وصفه الطبيب بعد األزمة.

رضورة تغطية تكاليف األوبئة العاملية
إىل جانب حتسني احلصول على عالجات لألمراض املوجودة منذ أمد بعيد واملستمرة واملعروفة 
متامًا، تواجه البلدان النامية، مثلها مثل البلدان املتقدمة، التحدي املتمثل يف االنتشار العشوائي 
ألمراض معدية جديدة وأوبئة حمتملة من قبيل املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة يف عام 2003 
البشرية/ املناعة  نقص  فريوس  من  اتضح  ملا  ووفقًا  مؤخرًا.  انتشرت  اليت   H1N1 وإنفلونزا 
اإليدز، فإن الفشل يف وقف أو إبطاء انتشار هذه األمراض يف الوقت املناسب ميكن أن يترتب 
عليه عواقب وخيمة من حيث اإلصابة باملرض والوفيات والوضع الصحي، وكذلك التكاليف 

الصحية والتنمية االقتصادية يف األجل األطول.
وتت���راوح ُس���بل املواجه���ة بني اإلج���راءات الوقائي���ة والتحصني )يف حال���ة توافر اللقاح 
أو إمكاني���ة إجي���اده( وبني عالج املرض ذات���ه. ويف مجيع هذه املجاالت، تواج���ه البلدان النامية 
صعوبات أشد مما تواجهه البلدان املتقدمة بسبب افتقارها النسيب إىل املوارد، اليت هلا طابع مايل 
أساس���ًا ولكن ليس حصرًا. ويتعرقل النش���ر السريع للمعلومات عن هذه األمراض واإلجراءات 
الالزمة ملكافحتها نتيجة لضعف االتصاالت وتدين مس���تويات التعليم. ويواجه العدد القليل من 
البل���دان النامي���ة الذي لديه القدرة على إنتاج لقاحات جديدة صعوبات يف إتاحتها على النطاق 
املطلوب وبتكلفة مقبولة، وينطبق هذا على مجيع األدوية األخرى. وينطبق أيضًا على العالج.

اتضح من انتشار إنفلونزا H1N1، أنه يف حني أن هناك دائمًا جمااًل للتحسني، فإن البلدان 
املتقدمة عادة ما تتمكن من إجياد ُسبل ملواجهة األوبئة العاملية املنتشرة حاليًا. بيد أن هذه احلالة 
الراهنة النتشار إنفلونزا H1N1، تقدم أدلة أيضًا عما إذا كانت املواجهة فّعالة بنفس القدر يف 

ينصب أحد الشواغل الرئيسية 
على ما إذا كانت البلدان 
النامية قادرة على أن تواجه 
بشكل فّعال هتديدات إنفلونزا 
H1N1

سري سورياوايت وآخرون، “تأثري األزمة االقتصادية على توافر األدوية يف إندونيسيا وأسعارها واستخدامها،  17

1997 - 2002” )منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2003(.
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البلدان النامية، وخاصة ما إذا كان من املمكن توفري زيادة إنتاج األدوية اللقاح املقبل بأس���عار 
ميّسرة جلميع من يعتربون عرضة خلطر اإلصابة به يف البلدان النامية. وتشري بعض األدلة إىل أن 

القطاع اخلاص ُييسر احلصول على أدوية اإلنفلونزا.

 تمويل الثغرة يف تنفيذ الهدف 8 - هاء
من األهداف اإلنمائية لأللفية 

أعطى إنشاء فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بالتمويل االبتكاري الدويل للُنظم الصحية دفعة 
للجهود املبذولة لتقدير تكلفة تعزيز الُنظم الصحية، ولزيادة تقدمي اخلدمة، ولبلوغ األهداف 
اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة يف البلدان املنخفضة الدخل 18. ومشلت هذه املمارسة تقدير 
تكلفة األدوية األساسية الالزمة لعالج جمموعة منتقاة من األمراض املزمنة يف األغلب، يف 49 
بلدًا، بلغ فيها نصيب الفرد يف الدخل القومي اإلمجايل 935 دوالرًا أو أقل يف عام 2007، 

ويقع معظمها يف جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا.
وتش���ري التقدي���رات الناجتة إىل أنه يتعني من أجل بلوغ األه���داف اإلمنائية لأللفية املتصلة 
بالصحة يف هذه البلدان، أن يزداد التمويل الالزم لعالج احلاالت غري تلك املشمولة باألهداف 
اإلمنائية لأللفية أرقام 4 و5 و6 بنحو 630 مليون دوالر يف عام 2009، وأن يتزايد التمويل مع 
ارتفاع التغطية وعدد السكان املعرضني للخطر إىل 3 باليني دوالر يف عام 2015. والتكاليف 
التراكمية ستزيد كل عام من 150 مليون دوالر يف عام 2009 إىل 1.17 بليون دوالر يف عام 
2015. وتقدر التكلفة السنوية اليت يتكبدها الفرد لشراء هذه األدوية األساسية بأهنا تتراوح بني 

أقل بقليل من 0.50 من الدوالر يف عام 2009 إىل حنو دوالرين يف عام 2015.
وينبغي أاّل يكون هناك ما حيول دون التمكن من الوفاء بتكلفة سد ثغرات احلصول على 
األدوية األساسية، ألهنا لن تضيف إاّل أقل من دوالر واحد لكل فرد يف النفقات السنوية املنفقة 
عل���ى املس���تحضرات الصيدالنية يف بلد ما. وتعبئة هذه املبالغ أم���ر ميكن حتقيقه بآليات التمويل 
املناس���بة، حيث إن التكلفة الكلية بالنس���بة للفرد والتكلفة التراكمية املطلوبة كل س���نة بالنسبة 
للفرد لتوفري العالج الالزمة لتلبية اهلدف 8 هاء ليس���ت إاّل جزًءا ضئياًل فقط من نصيب الفرد 

يف النفقات الصحية السنوية يف بلد ما.

 دور الرشكات الصيدالنية يف زيادة الحصول
عىل األدوية بأسعار ميّسة

تتشاور هيئة يونيتيد “UNITAID”، وهي هيئة دولية لتمويل املستحضرات الصيدالنية، مع 
شركات املستحضرات الصيدالنية وأصحاب املصلحة اآلخرين إلقامة آليات ابتكارية لتحسني 
احلصول على األدوية. وتسعى اهليئة املنشأة يف عام 2006 كوسيلة لتأمني متويل مستدام لألدوية 
الالزمة لعالج فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل واملالريا إىل أن تؤثر تأثريًا دائمًا على 
األسواق وخاصة عن طريق تقليل األسعار وزيادة االنتاج. وتعتزم أيضًا هيئة يونيتيد أن تؤدي 
دورًا يف ضمان إنتاج تركيبات لألطفال ألدوية فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وتوليفات 

ُتوفر يف جرعة واحدة ثابتة، إذا مل تكن هذه اجلرعة متوافرة.

 .http://www.internationalhealthpartnership.net/index.html :انظر 18
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يؤدي تنفيذ االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة املربم يف إطار 
منظمة التجارة العاملية إىل تسجيل براءات اختراع لألدوية اجلديدة يف البلدان اليت كانت تقليديًا 
منتجة هامة لألدوية األساس���ية اجلنيس���ة. ونتيجة لذلك، فإن األدوية اجلنيس���ة املماثلة لألدوية 
اجلدي���دة ل���ن تصبح متاحة إاّل بعد انقضاء مدة الرباءة املمتدة 20 عامًا وذلك ما مل يتخذ إجراء 
مناقض لذلك. واألدوية اليت حتمل عالمة جتارية أغلى بصفة عامة. وعلى س���بيل املثال، يكلف 
عالج املريض ملدة سنة واحدة بأرخص نظام للمعاجلة األّولية من فريوس نقص املناعة البشرية/

اإلي���دز، عل���ى النحو الذي أوصت ب���ه منظمة الصحة العاملية، مبلغًا يت���راوح بني 613 دوالرًا 
و033 1 دوالرًا باس���تخدام املنتجات األصلية باملقارنة مببلغ 87 دوالرًا لألدوية اجلنيس���ة 19. 
وقد تعرقل الرباءات أيضًا تصنيع توليفات أو تركيبات ُتوفر يف جرعة واحدة ثابتة لكي يستعملها 

األطفال، ألن الرباءات املتعلقة بالعناصر املختلفة قد تكون مملوكة لشركات خمتلفة 20.
وتتمثل إحدى وسائل التصدي للصعوبات الناجتة عن إصدار براءات يف تكوين جممعات 
للمش���اركة يف االس���تفادة من براءة االختراع ذاهتا. ورغم أن جممعات االس���تفادة من الرباءات 
ذاهتا قائمة يف قطاعات أخرى، فإهنا مل ُتطبق يف قطاع املس���تحضرات الصيدالنية. وقد عارض 
يف الس���ابق أصح���اب براءات االخت���راع الطبية التدابري اليت تيس���ر دخول األدوية اجلنيس���ة إىل 
األسواق 21، إاّل أن االهتمام بتفعيل تكوين جممعات تستفيد من الرباءات آخذ يف التزايد. فعلى 
سبيل املثال، أعلنت شركة غالكسو مسيث كالين يف 13 شباط/فرباير 2009 أهنا ستدمج يف 
جممع االستفادة من الرباءات أّي مواد كيميائية أو عمليات حممية حبقوق الشركة للملكية الفكرية 
وتتصل بابتكار أدوية لعالج األمراض املُهملة املدرجة يف خمطط إصدار القس���ائم الذي وضعته 
إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة 22، األمر الذي يتيح فرصة للباحثني اآلخرين لدراسة 
هذه الرباءات. وقد يكون هذا مفيدًا على وجه اخلصوص يف البلدان اليت ال متنح استثناءات تتيح 

إجراء حبوث عن منتجات حممية برباءات.
يف متوز/يوليه 2008، قرر املجلس التنفيذي هليئة يونيتيد إنش���اء جممع دويل للمش���اركة 
يف االس���تفادة من براءات أدوية عالج فريوس نقص املناعة البش���رية/اإليدز للتعامل مع مس���أليت 
الوصول واالبتكار. ويف جممع املش���اركة يف االس���تفادة من الرباءات، س���يقوم أصحاب براءات 
خمتلفون من قبيل الشركات واجلامعات واملؤسسات البحثية بإتاحة براءاهتم طوعيًا لآلخرين على 
أساس غري حصري. ويف مقابل دفع إتاوة إىل املجمع لتعويض أصحاب الرباءات، ميكن ملصنعي 
األدوية اجلنيس���ة احلصول على ترخيص لالطالع على الرباءات يف املجمع من أجل إنتاج أدوية 

تسجيل براءات االختراع 
يرفع أسعار األدوية األساسية

إنشاء جممعات للمشاركة 
يف االستفادة من براءات 
االختراع قد خيفف من وطأة 
الوضع

أطباء بال حدود، “حل معضلة ختفيضات أسعار مضادات الرتروفريوسات”، الطبعة 11، متوز/يوليه 2008. 19

التابعة ملنظمة الصحة العاملية يف اجتماعها املعقود يف 2009 أقرت جلنة اخلرباء املعنية باختيار واستخدام األدوية  20

قائمة باألدوية الناقصة اليت تأخذ شكل توليفات ُتقّدم يف جرع���ة واح���دة ثابتة لع����الج ف����ريوس نق���ص املن���اعة 
اختراع  كرباءة  للتسج��يل  مرشحة  تكون  أن  املحتم��ل  م���ن  ال���يت  األدوي���ة  م����ن  باعتباره���ا  البش���رية/اإلي���دز 
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/17/ :تستفيد منها أكثر من جهة )انظر

.)WEBuneditedTRS_2009.pdf

Ellen F. M. ’t Hoen, The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power: Drug Patents, Access, 21

Innovation and the Application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public Health

.(Netherlands, AMB Publishers, 2009)

ُيتيح املخطط للجهة الراعية لدواء ُأقر حديثًا يقي أو يعاجل من مرض مداري أو ُمهمل من األمراض املؤهلة لالستفادة  22

من املخطط احلصول على قسيمة ُتعطي أولوية يف االستعراض ميكن أن ُتستخدم بعد ذلك يف إقرار منتج آخر. 
واألولوية يف االستعراض تقلل الوقت الذي تستغرقة إدارة األغذية والعقاقري يف تقييم املنتج املقدم للموافقة عليه. 

وبالتايل، ميكن ملالك القسيمة أن يبيعها يف السوق املفتوح.
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لعالج فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وإدخال مزيد من التحسينات عليها وإنتاجها وبيعها 
يف البلدان النامية بتكلفة منخفضة. وس���يعمل املجمع لذلك باعتباره وكالة ملنح التراخيص تدير 
التراخي���ص واملفاوضات وتتلق���ى اإلتاوات دون أن حتتم إجراء أّي تغيريات أساس���ية يف النظام 
احلايل لرباءات اختراع األدوية. ويتيح هذا املشروع الطوعي فرصة لتحسني احلصول على أدوية 
بأسعار ميّسرة، إاّل أن جناحه يتوقف على استعداد أصحاب الرباءات )لوضع براءاهتم يف املجمع( 
وُمَصنعي األدوية اجلنيس���ة )لدفع اإلتاوات واس���تخدام الرباءات وتطويع األدوية(. وسيستخدم 
لذلك كمقياس هام لقياس اس���تعداد شركات املس���تحضرات الصيدالنية لتحقيق الغاية املتعلقة 

بإتاحة إمكانية احلصول على األدوية األساسية بأسعار ميّسرة يف البلدان النامية.

تعزيز الرشاكة العاملية لتوفري إمكانية الحصول
عىل األدوية األساسية بأسعار ميّسة

 هناك ثغرات ضخمة يف توافر األدوية يف كل من القطاعني العام واخلاص يف البلدان النامية، 
وكذلك تفاوتات كبرية فيما يتعلق باألسعار املرجعية الدولية لألدوية. ويتسبب العامالن كالمها 
يف استحالة احلصول على كثري من األدوية األساسية، وخاصة بالنسبة للفقراء. وال يشّكل هذا 
عقبة ضخمة يف تعجيل التقدم حنو بلوغ اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية بل يعّد أيضًا 

عائقًا أمام حتقيق األهداف 4 و5 و6 من األهداف اإلمنائية لأللفية.

تشمل اإلجراءات الالزمة عىل املستويني الوطني والدويل من أجل تحسني إمكانية الحصول 
عىل األدوية األساسية بأسعار ميرّسة ما ييل:

•ينبغي للحكومات أن تقدم حماية إضافية إىل األرس املنخفضة الدخل لكي تتمّكن  	
من تغطية التكاليف املتزايدة لألدوية نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية.

•باإلضافة إىل الجهود الوطنية، ينبغي اتخاذ مزيد من اإلجراءات الدولية لتحسني  	
توافر األدوية األساسية بأسعار ميرّسة، من قبيل إنشاء مجمعات دولية لرباءات 

االخرتاع.

•ينبغي للبلدان التي تتوافر لديها قدرة تصنيعية أن ُتيرس تصدير األدوية الجنيسة  	
إىل البلدان التي تحتاج إليها، وذلك تماشياً مع أوجه املرونة الواردة يف االتفاق 

املتعلق بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، وأن تيرس كذلك حيثما 
أمكن تبادل نقل التكنولوجيا بني البلدان املتقدمة والنامية يف مجال إنتاج األدوية 

األساسية. وينبغي لحكومات البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل أن ُتصلح 
الترشيع الوطني للملكية الفكرية للتمكني من االستفادة من أوجه املرونة يف االتفاق 

املتعلق بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وتيسري حصول الجميع 
عىل األدوية.

•ينبغي أن يسعى القطاع العام، بالتعاون مع القطاع الخاص، إىل توفري األدوية  	
األساسية بأسعار ميرّسة وأن يزيد من الجهود املبذولة لتحسني التغطية بالتأمني 

الصحي.

•ينبغي للحكومات، أن تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص، بإيالء أولوية أكرب  	
ملعالجة األمراض املزمنة وتحسني إمكانية الحصول عىل األدوية الالزمة لعالجها.
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الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة

الغاية

بالتعاون مع القطاع الخاص، توفري فوائد التكنولوجيات الجديدة،  8 - واو 
وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يف السنوات السابقة على األزمة االقتصادية العاملية، ُأحرز مزيد من التقدم يف وصول سكان 
العامل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخاصة اهلواتف املحمولة. ومع ذلك، فإن الفجوة 
الرقمية، اليت تأخذ شكل فروق يف إمكانية الوصول وبأسعار ميسورة، ال تزال واسعة بني األغنياء 

والفقراء، وبني البلدان وداخلها، ومل تضق إاّل على حنو ضئيل خالل العقد املاضي.
ومل يتضح بعد إىل أّي مدى ستؤثر األزمة االقتصادية العاملية على الوصول إىل التكنولوجيا 
ونقله���ا. وم���ن الواضح أن قدرة من فقدوا وظائفهم و/أو دخوهلم على حتمل تكلفة اس���تخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت س���تقل، ويف الوقت نفس���ه قد تنخفض االستثمارات العامة 
واخلاص���ة يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع اخنفاض النش���اط االقتصادي 
واإلي���رادات احلكومي���ة. إاّل أن تقليل اآلثار الضارة من هذا القبيل، س���يتوقف على املدى الذي 

ستتمكن به احلكومات من املشاركة يف خطط التنشيط املايل.
ووفق����ًا للمش����ار إليه يف تقريــــر عام 2008 لفرقــــة العمل املعنية بأوجــــه القصور يف حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية 1، فإن عدم حتديد غايات رقمية أو قابلة للقياس يف إطار األهداف اإلمنائية 
لأللفي����ة جيعل من الصعب قياس الثغ����رة يف اإلجناز فيما يتعلق بالوصول إىل التكنولوجيا 2. وعالوة 
على ذلك، فإن مصادر البيانات القائمة ال متكن من وضع تقديرات للمؤش����رات املتفق عليها على 
أس����اس ش����هري أو ربع سنوي، مما ُيصّعب احلصول على دالئل تشري بشكل مباشر إىل كيفية تأثري 
األزم����ة عل����ى حتقيق هذا العنصر من اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية. ونظرًا للفاصل الزمين 
ب����ني حدوث األزم����ة وتأثريها، فمن املمكن التع����رف على مدى التقدم املحرز م����ن زاوية ارتفاع 

تقرير عام 2008 لفرقة العمل املعنية بأوجه القصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: اإلجناز فيما يتعلق بالشراكة  1

.)A.08.I.17 :العاملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
يف الوقت احلايل، تستند معظم اإلحصاءات املستخدمة يف قياس الفجوة الرقمية وتتبع التقدم املحرز حنو االلتحاق  2

الثابتة، وعدد  مبجتمع املعلومات إىل بيانات إدارية أو بيانات متصلة بالعرض، من قبيل عدد خطوط اهلواتف 
املشتركني يف اهلواتف اخللوية املحمولة وعدد املشتركني يف خدمات النطاق العريض. ومع ذلك، فإنه يلزم لتتبع 
التقدم املحرز وحتديد الثغرات بشكل واف، دراسة مزيد من املؤشرات املحددة املتعلقة باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وتعتمد املكاتب الوطنية اإلحصائية تقليديًا يف جتميع اإلحصاءات املتعلقة بالوصول إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها على الدراسات االستقصائية لأُلسر املعيشية. وبدأ عدد متزايد من 
البلدان يف إجراء دراسات استقصائية لأُلسر املعيشية واألفراد عن استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ومن املتوقع أن يزيد توافر البيانات على مدى السنوات املقبلة. ويقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بالتعاون مع 
http://www.itu. :الشراكة املعنية بقياس مدى تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية )انظر

int/ITU-D/ict/partnership(، بتشجيع البلدان بنشاط على مجع بيانات عن استخدام تكنولوجيا املعلومات 

بتكنولوجيا  املتعلقة  للمؤشرات  أساسية  بقائمة  لإلحصاءات  الوطنية  املكاتب  تزويد  طريق  عن  واالتصاالت 
املعلومات واالتصاالت ومبواد تدريبية وبناء قدرات هذه املكاتب.
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معدالت انتش����ار تكنولوجيا املعلومات واالتص����االت 3، وإن كان من األصعب معرفة ما إذا كان 
هذا التقدم س����يكون س����ريعًا مبا يكفي لتلبية احتياجات البلدان النامية. وقد أعلنت خطة عمل عام 
2003 الصادرة عن مؤمتر القمة العاملية ملجتمع املعلومات ما جمموعه عشرة مقاصد يتعني حتقيقها 
حبل����ول عام 2015. وتش����مل هذه املقاصد املقصد الذي ينص عل����ى “توصيل القرى بتكنولوجيا 
املعلوم����ات واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية” واملقصد القائل بضرورة “تأمني متتع أكثر من 
نصف س����كان العامل بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أماكن قريبة” 4. ورغم أن 
ع����دم الوضوح ال يزال يكتن����ف نوع تكنولوجيا املعلومات واالتص����االت وعدد القرى اليت ينبغي 
ربطه����ا هب����ا، فإن هذه املبادرة ميكن أن متهد الطريق لتحديد مقاصد ميكن قياس����ها متكن من إجراء 

رصد أكثر موضوعية.
ويتسع بصفة عامة نطاق االحتياجات إىل الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة، وخاصة مع 
االعتراف بأنه يتعني اختاذ إجراء عاجل ملواجهة التحدي املتعلق بتغري املناخ. وس����تلزم فيما يتعلق 
بكل من ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها اس����تثمارات ضخمة يف البحث والتطوير ونش����ر 
التكنولوجيات من أجل زيادة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة وتكنولوجيات االنبعاثات املنخفضة 
والبنية التحتية القادرة على حتمل املناخ 5. وسيتعني دعم بعض هذه التكنولوجيات بتعزيز إمكانية 
الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إاّل أن التحدي الكامن هنا يتجاوز نطاق الغاية 

8 - واو حسب املتفق عليه وقت صدور إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية.

املؤرشات

الخطوط الهاتفية لكل مائة من السكان  14 - 8

عدد املشرتكني يف الهواتف املحمولة لكل 100 من السكان  15 - 8

عدد مستخدمي اإلنرتنت يف كل 100 من السكان  16 - 8

استخدام الهواتف املحمولة
حبلول هناية 2008، ارتفع عدد املشتركني يف اهلواتف اخللوية املحمولة يف أرجاء العامل ارتفاعًا 
كبريًا إىل 4.1 باليني نسمة )من 3.4 باليني يف عام 2007(، أي ما يوازي معدل انتشار 
أعلى مباشرة من نسبة 60 يف املائة. وعلى النقيض، فقد بلغ عدد خطوط اهلواتف الثابتة 1.3 

بليون يف أرجاء العامل مبعدل انتشار أقل من 20 يف املائة )انظر الشكل 26(.

النسبة املئوية ملجموع السكان الذين يستخدمون خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو يشتركون يف هذه   3
اخلدمات.

.http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html#c4 :انظر  4

انظر على سبيل املثال، دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعام 2009: تعزيز التنمية وإنقاذ الكوكب    5

 Nebojsa Nakicenovic, “Supportive policies for؛ و)A.09.II.C.1 املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات 
”developing countries: a paradigm shift، ورقة معلومات أساسية أعدت من أجل دراسة احلالة االقتصادية 

 Nicholas Stern, A Blueprint for a Safer Planet: How to Manageلعام 2009؛ و العامل  واالجتماعية يف 
.Climate Change and Create a New Era of Prosperity (London, The Bodley Head, 2009(
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71 إىل التكنولوجيات الجديدة الوصول

وتتيح االتصاالت اهلاتفية باهلواتف اخللوية املحمولة فرصًا جديدة وهامة لالتصاالت يف 
املناطق اليت مل تتمتع يف املعتاد بإمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وخالل 
عام 2007، أضافت أفريقيا ما يزيد على 65 مليون مش���ترك جديد إىل ش���بكة اهلواتف املتنقلة 
وارتفع انتش���ار اهلواتف املحمولة إىل ما يقرب من ثلث الس���كان بعد أن كانت النس���بة 1 بني 
كل 50 ش���خصًا يف عام 2000 6. ومثلما أدت اهلواتف املحمولة إىل زيادة إمكانية االنتفاع 
باالتصاالت الصوتية األساس���ية، فإهنا ُتس���تخدم بشكل متزايد يف تطبيقات غري صوتية من بينها 
خدم���ة الرس���ائل القصرية واملعامالت املصرفية على اهلاتف املحم���ول واملعامالت التجارية على 
اهلاتف املحمول وإدارة الكوارث. ونظرًا ألن تكنولوجيا اجليل الثالث للمحمول تدعم سرعات 
النطاق العريض، فمن املتوقع أن تؤدي االتصاالت عن طريق اهلاتف املحمول دورًا متزايدًا يف 
إتاحة إمكانية الوصول إىل اإلنترنت بسرعات عالية يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء. وُيعد 
ه���ذا تط���ورًا هامًا قد يكون عوضًا عن التكاليف الباهظة وعدم الوصول إىل خدمات اإلنترنت 

يف كثري من البلدان النامية، على النحو الذي ستجري مناقشته أدناه.
عل���ى الرغم من أن انتش���ار اهلواتف املحمولة يف البلدان النامية اس���تمر يف التزايد بني عامي 
2006 و2007 )من 30 مستعماًل إىل 39 مستعمالًَ بني كل 100 شخص(، فال تزال هذه البلدان 
متخلفة كثريًا عن البلدان املتقدمة، اليت جاوزت فيها النسبة 100 يف املائة )انظر الشكل 26(، مما 
يعين أن الش���خص من س���كان البلدان األغىن لديه يف املتوس���ط أكثر من اشتراك يف شبكات اهلاتف 
املحمول وال يزال املعدل يف أقل البلدان منوًا هو أدىن معدل، حيث بلغ عدد املستعملني 15 فقط يف 
كل 100 شخص يف عام 2007 رغم أنه ارتفع من جمرد شخص واحد يف كل 100 شخص يف 
2002. وحسب املنطقة اجلغرافية، توجد يف أوقيانوسيا والبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
الكربى وجنوب آس���يا أدىن مستويات االنتش���ار )انظر الشكل 27(. وتوجد يف املناطق ذاهتا أيضًا 

التغطية باهلواتف اخللوية 
املحمولة يف أدىن مستوى 
هلا يف أوقيانوسيا والبلدان 
األفريقية الواقعة جنوب 

الصحراء الكربى وجنوب 
آسيا

الشكل 26
انتشار اشرتاكات الهواتف الخلوية املحمولة ومستعميل اإلنرتنت يف املناطق املتقدمة 

والنامية، 1990 - 2007 )نسبة مئوية(

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 

املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

عدد اشرتاكات
الهواتف الخلوية املحمولة

يف املناطق املتقدمة

عدد اشرتاكات
الهواتف الخلوية املحمولة

يف املناطق النامية

مستعملو اإلنرتنت
يف املناطق املتقدمة

مستعملو اإلنرتنت
يف املناطق النامية

رغم توفر بيانات عاملية بالنسبة لعام 2008، فإن البيانات اإلقليمية ال تتوافر إاّل حىت عام 2007. 6
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أدىن أعداد خطوط اهلواتف الثابتة، األمر الذي يشري إىل حمدودية انتفاعها باالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )انظر الشكل 28(.

الفجوة يف استخدام اإلنرتنت بني
البلدان الغنية والفقرية

يتزايد استخدام اإلنترنت باطراد، إذ كان هناك حنو 1.7 بليون نسمة )حنو ربع سكان العامل( 
على اتصال مباشر باإلنترنت يف هناية عام 2008. إاّل أن نسبة السكان الذين يستخدمون 
اإلنترنت يف املناطق املتقدمة بلغت 60 يف املائة، باملقارنة مبا يقل عن 13 يف املائة يف املناطق 

النامية ونسبة 1.5 يف املائة فقط يف أقل البلدان منوًا.
يع���ّد االتصال بش���بكة اإلنترن���ت الثابتة ذات النط���اق العريض مبثابة حاف���ز على التعجيل 
باس���تخدام تكنولوجيا املعلومات، ويقلل تكاليف املعامالت بالنس���بة لقطاع األعمال واألفراد 7. 
وتع���ّد أق���ل البلدان منوًا، اليت يوجد معظمه���ا ضمن البلدان األفريقي���ة الواقعة جنوب الصحراء 

البلدان األفريقية الواقعة 
جنوب الصحراء الكربى ويف 
جنوب آسيا متخلفة أيضًا عن 
بقية املناطق يف جمال اإلنترنت 
ذات النطاق العريض

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 
املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.

الشكل 27
عدد اشرتاكات الهواتف الخلوية املحمولة يف كل 100 من السكان، 2002 و2007

٢٠٠٧

٢٠٠٢

صفر١٠٠ ٣٠ ٤٠١٠ ٢٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠

أقل البلدان
ً نموا

أوقيانوسيا

البلدان األفريقية
الواقعة جنوب

الصحراء الكربى

جنوب آسيا

رشق آسيا

الدول الجزرية
الصغرية النامية

شمال أفريقيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر

الكاريبي

غرب آسيا

البلدان التي تمر
بمرحلة انتقال يف

جنوب رشق أوروبا

جنوب رشق آسيا

٢٣٫٢
٧١٫٨

١٨٫٩
٦٦٫٧

٨٫٠
٥٧٫٣

٩٫٨
٤٨٫٢

١٨٫٠
٤٤٫٤

١٩٫٤
٤٣٫٨

١٫٣
٢٣٫٠

٣٫٦
٢٢٫٩

٤٫١
١٦٫٢

١٫٠
١٤٫٥

٢٤٫٩
٩٤٫٧

لالطالع على اخلدمات اجلديدة الواعدة ذات النطاق العريض والدراسات القطرية عن الطريقة الين تعزز هبا اإلنترنت  7

ITU, Asia-Pacific Telecommunication/ICT Indicators 2008 انظر:  والتنمية،  النمو  العريض  النطاق  ذات 
.Report: Broadband in Asia-Pacific: Too Much, Too Little? (Geneva, 2008), sections 2.1 and 2.2
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الشكل 28
عدد خطوط الهواتف الثابتة لكل 100 من السكان، 2002 و2007

صفر ٣٠ ٤٠١٠ ٢٠ ٥٠ ٦٠

٢٠٠٧

٢٠٠٢

أقل البلدان نمواً

البلدان األفريقية الواقعة
جنوب الصحراء الكربى

أوقيانوسيا

جنوب رشق آسيا

جنوب آسيا

شمال أفريقيا

الدول الجزرية
الصغرية النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

االقتصادات التي تمر
بمرحلة انتقال

رشق آسيا

املناطق املتقدمة

املناطق النامية

العالم

غرب آسيا

١٧٫٣
١٩٫٠

٩٫٩
١٣٫٣

٢٨٫٥
١٨٫٥

٢٢٫٦
٢٤٫١

١٦٫٥
١٧٫٩

١٨٫٠
١٧٫٦

١٣٫٤
١٢٫١

٨٫٦
١٢٫١

٥٫٤
١١٫٣

٥٫٣
٥٫٠

٤٫١
٤٫٤

١٫٥
١٫٤

٠٫٧
٠٫٩

٥٥٫٧
٤٨٫٨

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 

املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

الكربى ويف جنوب آسيا، أقل البلدان إىل حد كبري يف االنتفاع بفوائد هذا النوع من التكنولوجيا 
)الش���كل 29(. وقد ُوضعت لذلك اقتصاداهتا يف وضع غري مؤات إىل حد كبري عند العمل يف 

األسواق العاملية، وخيّلف هذا آثارًا طويلة األجل على النمو والتنمية.
وال ت���زال خدمة اإلنترنت الثابتة العريضة النطاق مرتفعة الس���عر للغاية يف معظم البلدان 
النامية باملقارنة بأسعارها يف البلدان املتقدمة )الشكل 30( ونتيجة لذلك، فإهنا ليست يف متناول 
أغلبية املس���تعملني املحتملني. وأظهرت دراسة أجراها مؤخرًا االحتاد الدويل لالتصاالت ُتقارن 
أس���عار اإلنترنت ذات النطاق العريض يف 150 بلدًا أن األس���عار يف معظم البلدان النامية متيل 
إىل أن تكون مرتفعة للغاية باملقارنة مبس���تويات الدخل 8. ويف 30 من أقل البلدان منوًا، جاوز 
السعر الشهري للحصول على خدمة اإلنترنت الثابتة العريضة النطاق نصيب الفرد الشهري يف 

الناتج القومي اإلمجايل.
ويف الوق���ت احلايل، ُيعّد االتصال عن طريق الش���بكات الثابت���ة العريضة النطاق الطريقة 
الغالبة لالتصال باإلنترنت العالية السرعة. ولكن يف عدد متزايد من البلدان، وّفر انتشار شبكات 
االتص���االت املتنقلة الدولية - 2000، أو ما يس���مى ش���بكات اجليل الثال���ث للهواتف اخللوية 
املحمولة، قاعدة أداء بديلة. وُتعّد ش���بكات النطاق العريض املتنقلة اليت ُتمّكن املس���تعملني من 

انظر االحتاد الدويل لالتصاالت، قياس مؤشرات جمتمع املعلومات: دليل تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  8

.http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/index.html :جنيف، 2009(، متاح على(
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االتصال باإلنترنت على ش���بكة اهلواتف اخللوية املحمولة، واعدة على وجه اخلصوص بالنس���بة 
للمناطق اليت ال توجد فيها إاّل شبكات حمدودة للهواتف الثابتة، مثل أفريقيا. وحبلول هناية عام 
2007، كان هن���اك حن���و 12 بل���دًا يف أفريقيا تتوافر لديه على نطاق جت���اري خدمات النطاق 
العريض املتنقلة وحنو 2.3 مليوين مشترك يف خدمات املحمول العريضة النطاق. ونظريًا، يتيح 
االش���تراك يف ش���بكات النطاق العريض املتنقلة للمش���تركني إمكانية االتصال باإلنترنت بسرعة 
عالي���ة ورغم أنه من الصعب حاليًا معرفة عدد االش���تراكات اليت ُتس���تخدم فعليًا هلذا الغرض، 
فإن الش���بكات املتنقلة عريضة النطاق ميكن أن تصبح وس���يلة االتصال الرئيسية باإلنترنت ذات 
النطاق العريض يف أفريقيا يف الس���نوات املقبلة. ورغم أن معدل انتش���ار النطاق العريض املتنقل 
يف البلدان النامية ال يزال منخفضًا للغاية، فإن الش���بكات واخلدمات عريضة النطاق البديلة من 
املحتمل أن هتيئ بيئة تنافس���ية بقدر أكرب وأن تؤثر على أس���عار اخلدمات العريضة النطاق الثابتة 

)املرتفعة حاليًا(.

مقاييس إضافية لقياس الفجوة الرقمية
من أجل تقييم ما إذا كانت الفجوة الرقمية العاملية تتسع أو تضيق، أعد االحتاد الدويل لالتصاالت 
املعلومات واالتصاالت، وهو دليل مركب يستند إىل  لتحديد مدى تطور تكنولوجيا  دلياًل 

الشكل 29
مجموع عدد االشرتاكات يف خدمات اإلنرتنت الثابتة ذات النطاق العريض

لكل 100 من السكان، 2002 و2007

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 
املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 
صفرواالتصاالت. ١٠ ١٥٥ ٢٠ ٢٥

أقل البلدان نمواً

البلدان األفريقية الواقعة
جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

أوقيانوسيا

جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

غرب آسيا

رشق آسيا

املناطق املتقدمة

البلدان التي تمر بمرحلة
انتقال يف جنوب رشق أوروبا

املناطق النامية

العالم

الدول الجزرية
الصغرية النامية

٢٠٠٧

٢٠٠٢

١٫١
٥٫٣

٠٫٤
٢٫٤

٥٫٠
٢٢٫١

صفر
٦٫٤

١٫٢
٦٫١

٠٫٢
٣٫٩

٠٫٣
٣٫٦

٠٫٦
٢٫٦

صفر
٠٫٩

٠٫١
٠٫٩

صفر
٠٫٧

صفر
٠٫٢

صفر
٠٫١

صفر
صفر
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11 مؤشرًا تقارن تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني عامي 2002 و2007. 
وُتربز هذه األداة اليت تضع معايري مرجعية للمقارنة، وُتغطي ما يزيد على 150 بلدًا، أنه رغم 
أن مجيع البلدان قد حّسنت بصفة عامة مستوياهتا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل 
فترة السنوات اخلمس، فال تزال هناك فروق ضخمة. وعمومًا، فإن الفجوة الرقمية اليت كانت 
قائمة خالل الفترة 2002 - 2007 بني املناطق املتقدمة والنامية، ظلت دون تغيري إىل حد 

كبري )انظر الشكل 31(.

الشكل 30
األسعار الشهرية لخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب املنطقة، 2008 

)الدوالرات مقيمة بتعادل القوة الرشائية(

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قياس مؤرشات 

مجتمع املعلومات: دليل 
تطور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )جنيف، 2009(.
صفر

٢٠٠

١٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

البلدان املتقدمة٧٠٠

البلدان النامية

البلدان األفريقية
الواقعة جنوب

الصحراء الكربى

خطوط الهواتف الثابتة الهواتف الخلوية املحمولة اإلنرتنت ذات النطاق العريض

٢٠٫٥ ١٦٫٨ ٢٧٫٦١٧٫٨ ١٧٫١

٢٨٩

٢١٫٥

٦٩٢

N/A

الشكل 31
التغريات التي طرأت يف حجم الفجوة الرقمية بني مجموعات البلدان، يف عامي 2002 

و2007 )ِقيم دليل تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قياس مؤرشات 

مجتمع املعلومات: دليل 
تطور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )جنيف، 2009(.

مالحظة: ُصنفت البلدان 
وفقاً ملستواها يف الوصول 
إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واستخدامها 

ورتبت حسب الرتتيب التايل: 
عال، وأعىل من املتوسط، 

ومتوسط، ومنخفض.

٢٠٠٧

٢٠٠٢

٢ ٤١ ٣ ٥ صفر٦

عال وأعىل
من املتوسط

أعىل من املتوسط
ومنخفض

متوسط ومنخفض

أعىل من املتوسط
ومتوسط

عال ومتوسط

عال ومنخفض ٠٫١−

٠٫١

٠٫١

٠٫٤−

٠٫٣

٠٫٣−
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تزايد خصخصة وتحرير قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

هتدف أساسًا الغاية 8 - واو من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل تشجيع الشراكات بني القطاعني 
اخلاص والعام. لكن االجتاه السائد يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجته، 
يف املمارسة العملية، حنو زيادة اخلصخصة والتحرير. وزادت املشاركة النسبية للقطاع اخلاص 
نظرًا ألنه يف وضع ميكنه من ختصيص االستثمارات الضخمة احلجم الالزمة للسبق يف قطاع 
األعمال. فقد جرى تطوير معظم التكنولوجيات اجلديدة السريعة التغري عن طريق شركات 
كربى متعددة اجلنسيات اضطلعت أيضًا بدور رائد يف نشرها يف أرجاء العامل. ومنذ 20 عامًا، 
كانت معظم اجلهات املقدمة خلدمات اخلطوط الثابتة مملوكة للدولة. ويف الوقت احلايل، جرت 
خصخصة اجلهات املقدمة للخدمات كليًا أو جزئيًا يف 64 يف املائة من مجيع البلدان، بينما 
جتري اخلصخصة أو ُيخطط إلجرائها يف 20 يف املائة أخرى من البلدان. ومل تعد وصالت 
االتصال عن طريق اخلطوط الثابتة تقدم من الدولة إاّل يف حوايل 30 بلدًا فقط )16 يف املائة 

من مجيع البلدان(.
ومل يقتص���ر األم���ر على تزايد خصخصة أس���واق االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات 
واالتصاالت بل إن األسواق أصبحت أيضًا مفتوحة للمنافسة وحيركها القطاع اخلاص، وخاصة 
يف جم���ال خدمات اهلواتف املحمولة واإلنترنت. وأظهرت بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت أنه 
يف هناي���ة ع���ام 2008، كانت لدى 160 بلدًا )84 يف املائة من مجيع البلدان( يف أرجاء العامل، 
أسواق تنافسية للهواتف اخللوية املحمولة. بل إن النسبة أعلى يف سوق اإلنترنت، حيث يتوافر 
يف 87 يف املائ���ة م���ن البلدان على نطاق العامل جهات متنافس���ة لتقدمي خدمات اإلنترنت )انظر 
الش���كل 32(. وت���ربز هذه األرقام الدور املتزايد للقطاع اخلاص، وخاصة يف نش���ر األش���كال 
األح���دث لتكنولوجيا املعلوم���ات واالتصاالت. إاّل أن األزمة االقتصادية احلالية ال ُتبش���ر خبري 

بالنسبة الستمرار هذا االجتاه.
كان التنظيم الفعَّال هو مفتاح النمو السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مدى 
العقدين املاضيني يف البلدان املتقدمة والنامية. ويتعني على احلكومات واهليئات التنظيمية الوطنية 
أن تؤدي دورًا هامًا يف تعزيز وجود بيئة تنظيمية ميكن التنبؤ هبا ومس���تقرة وش���فافة، ويف تقليل 
العقبات اليت تواجه االستثمار، ويف تعزيز املنافسة. ومن شأن هتيئة بيئة تنظيمية متكينية أن ُيعزز 
الش���راكات بني القطاعني العام واخلاص يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة 
تلك اليت تؤدي إىل التعجيل بنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات العريضة النطاق 
وخاص���ة يف املناط���ق الريفية واليت ُتع���اين من نقص يف اخلدمة. ويف أوق���ات التراجع االقتصادي 
وامل���ايل، قد تكون الش���راكات بني القطاعني العام واخلاص أق���در على حتمل أعباء البنية التحتية 
لش���بكات تكنولوجي���ا املعلومات واالتص���االت. وباإلضافة إىل ذلك، فإن كثريًا من املش���اريع 
 ستس���تلزم بطبيعتها مش���اركة القطاعني العام واخلاص كليهما مثل إقام���ة احلكومة اإللكترونية 
أو إنشاء شبكات اتصاالت إقليمية من قبيل شبكة شرق أفريقيا للكبالت املقامة حتت املاء اليت 

ُصّممت حبيث تربط 21 بلدًا أفريقيًا ببعضها البعض وببقية العامل 9.

ال تزال الشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص 
ضرورية

.http://www.eassy.org/ :لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر 9
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77 إىل التكنولوجيات الجديدة الوصول

تغري املناخ والوصول إىل التكنولوجيا 

تدعو الغاية 8 - واو بصفة عامة إىل زيادة إتاحة التكنولوجيات اجلديدة للبلدان النامية. ونظرًا 
للوضع البيئي العاملي، فإن تكنولوجيات التصدي لتغري املناخ ُتعّد جمااًل رئيسيًا ينبغي للمجتمع 
الدويل أن ُيعزز شراكته العاملية فيه ملواجهة العواقب ذات الصلة بتغري املناخ ولبلوغ غايات اهلدف 
7 من األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد تبني أنه حىت لو استقر التدفق السنوي لالنبعاثات عند 
مستواه احلايل، فبحلول عام 2050 سيصل مستوى خمزون انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
يف اجلو إىل ضعف مستويات ما قبل التصنيع، األمر الذي ينطوي على احتماالت عالية بارتفاع 
درجات احلرارة، قد تتسبب يف نتائج قد تزعزع االستقرار االقتصادي والسياسي، وخاصة يف 
البلدان النامية 10. وتدعو هذه الظروف إىل اعتماد تدابري لتخفيف حدة تغري املناخ من أجل 
التخفيض من انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف البلدان املتقدمة والنامية، وتدابري للتكيف 

يف معظم االقتصادات الضعيفة للتصدي للتغريات املناخية اليت بدأت تظهر بالفعل.
اقترحت األمم املتحدة ثالث اس���تراتيجيات حمددة للمساعدة يف نقل التكنولوجيات من 
أج���ل ختفيف حدة التغ���ريات املناخية والتكيف معها يف البلدان النامي���ة 11. أواًل، وضع برنامج 
فّعال لتكنولوجيا املناخ لكي يعاجل األبعاد املختلفة للتحدي التكنولوجي يف البلدان النامية ويقدم 
املس���اعدة التقنية. وثانيًا، تعبئة املوارد االقتصادية احلامسة األمهية عن طريق آلية للتمويل الدويل 
املنس���ق. ويس���تثمر العامل اليوم حنو دوالرين فقط لكل فرد سنويًا على أنشطة البحث والتطوير 
والتطبيق املرتبطة بالطاقة. ويتعني زيادة هذا املبلغ مبضاعفته مرتني أو ثالث مرات حىت يتس���ىن

االنتق���ال إىل تكنولوجيات جدي���دة ومتقدمة يف ُنظم الطاقة. وثالثًا، يتعني إصالح النظام احلايل 

جيب إصالح ُنظم حقوق 
امللكية الفكرية من أجل زيادة 
إمكانية وصول البلدان األفقر 

إىل التكنولوجيات

الشكل 32
توزيع البلدان التي لديها أسواق تنافسية وغري تنافسية لتقديم خدمات اإلنرتنت، 

2008 )النسبة املئوية للحصة(

املصدر : االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 

املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
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٦٠
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٤٠
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أفريقيا األمريكتان آسيا أوروبا أوقيانوسيا العالم

تنافسية

احتكارية

انظر: دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعام 2009، مرجع سابق. 10

املرجع نفسه. 11
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للملكي���ة الفكري���ة لنقل التكنولوجيا، فمن الناحية النظرية، توّف���ر حقوق امللكية الفكرية حوافز 
للمبتكري���ن ع���ن طريق منحهم حقوقًا حصري���ة مؤقتة للترويج التج���اري لالختراعات. ولكن 
نظرًا للطابع احلصري حلقوق امللكية الفكرية، فقد تس���فر أيضًا هذه احلقوق عن ارتفاع أسعار 
األصناف املحمية األمر الذي قد حيّد من إمكانية الوصول إليها وخاصة يف البلدان النامية الفقرية. 
وهن���اك الكثري م���ن أوجه املرونة املتوافرة يف إطار االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية 
املتصلة بالتجارة املربم يف إطار منظمة التجارة العاملية، مثل التراخيص القسرية 12، واالستثناءات 
م���ن حقوق براءات االختراع، وتنظيم التراخيص الطوعية، والتطبيق الصارم ملعايري منح براءات 

االختراع.
وال ميك���ن للبلدان أن تس���تفيد من هذه التدابري إاّل إذا كان���ت لديها بالفعل كتلة حرجة 
من القدرات التكنولوجية واملؤسسية. ونتيجة لذلك، فقد ال تكون للتدابري فائدة مباشرة لكثري 
من البلدان النامية. وتس���تحق لذلك اخليارات، مثل الس���ماح للبلدان النامية باس���تبعاد قطاعات 
هامة من براءات االختراع، وكذلك إنش���اء جممع تكنولوجي يف جمال تغري املناخ )وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وس���ائر التكنولوجيات(، إلق���اء نظرة جادة عليها، إذ أن هذه اخليارات 
س���توفر املوثوقي���ة وإمكانية التنب���ؤ باحلصول على التكنولوجيات كما ستس���مح بإجراء ما متس 

احلاجة إليه من حبث وتطوير من أجل التكيف والنشر على الصعيد املحلي.
ومن ش���أن تعزيز اس���تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتص���االت أن يدعم أيضًا اجلهود 
املبذول���ة التق���اء الكوارث وختفيف حدة التغريات املناخية والتكي���ف معها. والبلدان النامية هي 
يف الغالب أضعف البلدان وأقلها تأهبًا حلماية س���كاهنا وأراضيها ضد أمناط الطقس القاسية اليت 
ال ميك���ن التنبؤ هبا واملتكررة بقدر كبري. وُيس���اعد االحتاد ال���دويل لالتصاالت الدول األعضاء 
فيه يف وضع اس���تراتيجيات وطنية وتطوير القدرات الالزمة لتعزيز التنمية املس���تدامة عن طريق 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل نشر املعلومات واألدوات واملواد التدريبية 

ذات الصلة. 

تعزيز الرشاكة العاملية للوصول إىل التكنولوجيا

على الرغم من عدم توافر بيانات بعد متكن من تقييم تأثري األزمة االقتصادية احلالية على قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فمن األرجح أنه سيتأثر هو اآلخر بالنقصان يف االستثمار 
ويف الطلب عمومًا يف أرجاء العامل. وليس مثة شك يف أن األزمة االقتصادية احلالية ستمثل 
التكنولوجيا بني  الرامية إىل تضييق الفجوة يف الوصول إىل  بال شك عقبة أخرى يف اجلهود 
البلدان املتقدمة والنامية. ولذلك فمن املهم بشكل متزايد أن يعمل القطاعان العام واخلاص من 
أجل إقامة شراكة أقوى. ويف ضوء احلاجة إىل التصدي للمسائل الشاملة لعدة قطاعات املتصلة 
التنمية بشكل شامل، فقد وافق األمني  بتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض 
العام يف عام 2006 على مبادرة بإقامة التحالف العاملي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
والتنمية 13. ويعمل التحالف بوصفه منتدى عاملي ألصحاب املصلحة املتعددين ومنربًا حلوار 
السياسات القطاعية عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز حتقيق األهداف 

اإلمنائية املتفق عليها دوليًا، وخباصة احلد من الفقر.

ُتشري التراخيص القسرية إىل مساح احلكومة باستخدام براءة ما دون إذن صاحبها. 12

.http://www.un-gaid.org/About/tabid/861/language/en-US/Default.aspx :انظر 13
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تش�مل اإلجراءات الالزمة عىل الصعيدين الوطني والدويل لتوس�يع نطاق الحصول عىل 
التكنولوجيا ألغراض التنمية ما ييل:

•وضع غايات محددة بقدر أكرب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل الصعيدين  	
العاملي والوطني من أجل تحسني قياس التقدم املحرز يف الوصول إىل تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات.

•دعم مشاريع قياس املؤرشات العاملية ووضع أدوات لتحديد املعايري املرجعية  	
للمقارنة، من قبيل الرشاكة املتعلقة بقياس مدى تسخري تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ألغراض التنمية.

•زيادة الجهود املبذولة لسد الفجوة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة يف  	
الوصول إىل خدمات اإلنرتنت الثابتة ذات النطاق العريض نظراً لزيادة أهميتها يف 

الطريقة التي يؤدي بها األفراد أعمالهم يف قطاع األعمال ويتصلون بها.

•توسيع نطاق شبكات الجيل الثالث لتخدم كقاعدة أداء لإلنرتنت ذات النطاق  	
العريض، نظراً لالنخفاض النسبي لتكاليفها وتوافر شبكات الهواتف الخلوية 

املحمولة يف البلدان النامية.

•إقامة رشاكات بني القطاعني العام والخاص يف الحاالت التي تنعدم فيها مشاركة  	
القطاع الخاص، وتحسني تنظيم سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان 
اتباع ممارسات سوقية عادلة وتوسيع نطاق البنية التحتية األساسية التي تيرس 

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

•تعزيز نقل التكنولوجيات لتخفيف حدة التغريات املناخية والتكيف معها يف البلدان  	
ال لتكنولوجيا املناخ وإصالح نظام امللكية  النامية عن طريق إنشاء برنامج فعَّ

الفكرية املتصل بالتكنولوجيا وإنشاء آلية تمويل دولية منسقة.

•تسخري مبادرات، من قبيل التحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  	
والتنمية، لربط مناقشات السياسة العامة بإجراءات محددة عىل الصعيد الدويل.
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أعـد هذا التقرير من قبل فرقة العمل املعنية بالقصور يف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيـة التي 

شكلها األمني العام من أجل تحسني رصد الهدف اإلنمائي لأللفية رقم 8 من خالل توسيع نطاق 

التنسيق فيما بني الوكاالت. وهناك تمثيل ملا يزيد عن 20 وكالة من وكاالت األمم املتحدة يف فرقة 

العمل هذه، مما يتضمن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، فضالً عن منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية، ويقـوم برنامج األمـم املتحـدة اإلنمائي وإدارة 

الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعية باألمم املتحدة بدور الوكالتني الرائدتني يف تنسيق أعمال فرقة 

العمل. وقـد ترأس فرقة العمـل السيد جومو كوامي ساندارام، األمني العام املساعد للتنمية 

االقتصادية، والسـيد آد ميلكريت، املديـر املعاون للربنامج اإلنمائـي، كما قـام بالتنسيق السيد 

روب فوس، املدير بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة.

قائمة الوكاالت بفرقة العمل

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة 
العامة لألمم املتحدة

إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة لألمم املتحدة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط 
الهادئ

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

اللجنة االقتصادية ألفريقيا

اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

صندوق النقد الدويل

االتحاد الدويل لالتصاالت

مركز التجارة الدولية

 برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس 
نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة 

املكتسب )اإليدز(

مفوضية حقوق اإلنسان

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغريرّ املناخ

صندوق األمم املتحدة االستئماني للرشاكة الدولية

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار(

معهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من أجل 
النهوض باملرأة

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع

مكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل البلدان 
نمواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية 

الصغرية النامية

صندوق األمم املتحدة للسكان

معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

جامعة األمم املتحدة، املعهد العاملي لبحوث 
اقتصاديات التنمية

برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة 

منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة

منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة

البنك الدويل

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

منظمة التجارة العاملية
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