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الهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية



أََعدَّت هذا التقرير فرقُة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، التي أنشأها األمني العام لألمم 
املتحدة بغرض تحسني رصد الهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية عن طريق تعزيز التنسيق املشرتك بني الوكاالت. 
ويوجد ما يزيد عن 30 كياناً من كيانات األمم املتحدة وغريها من املنظمات ُمَمثَّلة يف فرقة العمل، من بينها البنك 
الدويل وصندوق النقد الدويل، وكذلك منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية. وتولّت 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي دور الوكالتني 
الرئيسيتني يف تنظيم أعمال فرقة العمل. واشرتك يف رئاسة فرقة العمل ليني مونتييل، األمني العام املساعد للتنمية 
االقتصادية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة، ومجدي مارتينيز - سليمان، املدير 
املساعد لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومدير مكتب السياسات ودعم الربامج به، كما توىل شؤون التنسيق بفرقة العمل 
ألكسندر تريبلكوف، مدير مكتب تمويل التنمية، وفيليم فان دير غيست، رئيس وحدة السياسات واالسرتاتيجيات 
اإلنمائية بشعبة السياسات اإلنمائية والتحليل اإلنمائي، وديانا أالركون، كبري موظفي الشؤون االقتصادية يف مكتب 

وكيل األمني العام بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة.

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

منظمة العمل الدولية

صندوق النقد الدويل

االتحاد الدويل لالتصاالت

مركز التجارة الدولية

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

مفوضية األمم املتحدة لحقوق 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 بشأن تغرّي املناخ

صندوق األمم املتحدة للرشاكات الدولية

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار(

اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع

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

صندوق األمم املتحدة للسكان

معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

البنك الدويل

برنامج األغذية العاملي

منظمة الصحة العاملية

املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلنمائي التابع لجامعة 
األمم املتحدة

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

منظمة السياحة العاملية

منظمة التجارة العاملية

قائمة الهيئات والوكاالت املمثّلة يف فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
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اليسار: صور األمم املتحدة/مارك غارتن؛ أسفل اليسار: صور األمم املتحدة/جي يس مكلوين.
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 قائمـة األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة 
وغايات الهدف 8 ومؤرشاته

املؤرشاتالغايات

ُترَصد بعض املؤرشات املدرجة أدناه بصورة منفصلة ألقل 
البلدان نمواً وأفريقيا والبلدان النامية غري الساحلية والدول 

الجزرية الصغرية النامية.

امليض قدماً يف  الغاية 8 - ألف: 
إقامة نظام تجاري ومايل يتسم 

باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية 
للتنبؤ به وعدم التمييز

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

الصعيدين الوطني والدويل

معالجة  الغاية 8 – باء: 
االحتياجات الخاصة ألقل البلدان 

ً نموا

وهي تشمل دخول صادرات أقل 
البلدان نمواً إىل األسواق معفاة من 

التعريفات الجمركية وبدون الخضوع 
لنظام الحصص؛ وبرنامجاً معززاً 

لتخفيف عبء الديون الواقع عىل 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون وإلغاء 

الديون الثنائية الرسمية؛ وتقديم 
مساعدة إنمائية رسمية أكثر سخاًء 
إىل البلدان امللتزمة بالحّد من الفقر

معالجة  الغاية 8 – جيم: 
االحتياجات الخاصة للبلدان النامية 

غري الساحلية والدول الجزرية 
الصغرية النامية )عن طريق برنامج 

العمل من أجل التنمية املستدامة 
للدول الجزرية الصغرية النامية 

ونتائج الدورة االستثنائية الثانية 
والعرشين للجمعية العامة(

املساعدة اإلنمائية الرسمية

صايف ومجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية وما يقدم   1-8
منها إىل أقل البلدان نمواً، كنسبة مئوية من الدخل 

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

االقتصادي

نسبة مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية   2-8
املخصصة قطاعياً املقدمة من الدول املانحة 

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

االجتماعية األساسية )التعليم األسايس والرعاية 
الصحية األّولية والتغذية واملياه املأمونة والرصف 

الصحي(

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

االقتصادي

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

اإلجمايل

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

اإلجمايل



تقييم إنجازات الرشاكة العاملية من أجل التنمية د

املؤرشاتالغايات

الوصول إىل األسواق

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

البلدان نمواً، املعفاة من الرسوم الجمركية

متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان   7-8
املتقدمة النمو عىل املنتجات الزراعية واملنسوجات 

واملالبس الواردة من البلدان النامية

تقديرات الدعم الزراعي املقدم يف بلدان منظمة   8-8
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية 

من ناتجها املحيل اإلجمايل

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

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

طريق اتخاذ تدابري عىل الصعيدين 
الوطني والدويل لجعل تحمل ديونها 

ممكناً يف املدى الطويل

القدرة عىل تحمل الديون

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

التي وصلت إىل نقطة اإلنجاز للبلدان الفقرية املثقلة 
بالديون )تجميعي(

مقدار عبء الديون الذي التزم بتخفيفه يف إطار   11-8
املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون 
واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

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

التعاون مع  الغاية 8 – هاء: 
رشكات املستحرضات الصيدالنية 

إلتاحة الحصول عىل العقاقري 
األساسية بأسعار معقولة يف البلدان 

النامية

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

التعاون مع  الغاية 8 – واو: 
القطاع الخاص إلتاحة فوائد 

التكنولوجيات الجديدة، وخاصة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

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

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

عدد مستخدمي االنرتنت لكل 100 نسمة من السكان  16-8



١

موجـز تنفيـذي

ُيجري هذا التقرير لفرقة عمل األمم املتحدة املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف 
تنفيذ  يف  املرصودة مؤخراً  املحققة والثغرات  لإلنجازات  تقييماً  اإلنمائية لأللفية 
الهدف الثامن من األهداف اإلنمائية لأللفية. وفرقة العمل عبارة عن مبادرة مشرتكة 
بني الوكاالت تضم أكثر من 30 منظمة ذات كفاءة متخصصة يف املجاالت األساسية 
الرسمية،  اإلنمائية  املساعدة  وهي:  التنمية  أجل  من  العاملية  للرشاكة  الخمسة 
والوصول إىل األسواق )التجارة(، والقدرة عىل تحّمل الديون، والحصول عىل األدوية 

األساسية بأسعار معقولة، والوصول إىل التكنولوجيات الجديدة.

 الدروس املستفادة من رصد تنفيذ الهدف 8 من 
األهداف اإلنمائية لأللفية

يتعني  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  النظر يف  عىل  الدويل حالياً  املجتمع  يعكف 
تأييدها يف مؤتمر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 2015، املقّرر 
يبدأ  ولذلك  أيلول/سبتمرب 2015.  املتحدة يف  لألمم  العامة  الجمعية  أثناء  عقده 
اإلنمائية  األهداف  تنفيذ  الثغرات يف  املعنية برصد  العمل  لفرقة  النهائي  التقرير 
لأللفية باستخالص الدروس املستقاة من رصدها لتنفيذ الهدف 8 والتي قد تفيد 

يف رصد الرشاكة العاملية من أجل التنمية يف املستقبل.

وقد حّددت فرقة العمل إنجازات هامة يف تنفيذ مقاصد السياسات املنشودة 
بوجه  وثّمة خطورة  قائمة.  زالت  ما  رئيسية  ثغرات  أن هناك  8، غري  الهدف  يف 
خاص لعدم وجود أهداف كمية محّددة زمنياً يف املجاالت املوضوعية الخمسة، ولقلة 
البيانات الالزمة لتتبع االلتزامات بشكل مالئم. وعالوة عىل ذلك، تؤّكد خربة فرقة 
العمل أن رصد تطور أّي رشاكة عاملية معّقدة ومتعّددة املستويات كهذه يقتيض 
إجراء تتبع شامل ليس للتدابري الكمية فحسب، بل أيضاً للمؤرشات النوعية التي 

تصف عمليات تكوين الرشاكة وااللتزامات واالنخراط يف العمل والتنفيذ.



تقييم إنجازات الرشاكة العاملية من أجل التنمية ٢

الطموحات  توافق بني  الهدف 8 وجود عدم  تبيّن مؤرشات  ويف عدة حاالت، 
الواردة يف غايات الهدف والتقدم املحرز الذي تبينه املؤرشات. وإضافة إىل ذلك، تطلّب 
تحليل ثغرات التنفيذ البحث يف مجاالت تتجاوز مجموعة املؤرشات الـ 16 التي ُحدِّدت 
أصالً للهدف 8، وبخاصة يف مجاالت القدرة عىل تحمل الديون، وإمكانية الحصول عىل 

األدوية األساسية بأسعار معقولة والوصول إىل التكنولوجيات الجديدة.

ففي إحدى الحاالت، جرى تحديد مؤرش ال تتوافر بشأنه أّي بيانات، وهو 
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم عىل األدوية األساسية بأسعار 
معقولة )املؤرش 8 - 13(. وأجرى أعضاء فرقة العمل بحوثاً هامة ملعالجة هذه 
إعداد  من  العمل  فرقة  لتمكني  كثرية  معلومات  تجميع  بانتظام  املشكلة. وجرى 

تحليل للقيود التي تمنع الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار معقولة.

ويف حاالت أخرى، توافرت البيانات الالزمة الحتساب املؤرش، وإنما املؤرش 
نفسه لم يوفر ما فيه الكفاية من املعلومات. فعىل سبيل املثال، تتيح نسبة تكاليف 
خدمة الديون الخارجية إىل صادرات البلدان النامية )املؤرش 8 - 12( معلومات 
عدة  العمل  فرقة  أضافت  لذلك،  الديون.  تحمل  عىل  القدرة  عن  جداً  محدودة 
التي تتبعها مؤسسات بريتون  مؤرشات إضافية، وتتبعت أيضاً تطور املنهجية 
وودز لتقييم القدرة عىل تحمل الديون. ويف الواقع أن هذه النقطة األخرية تعكس 
مخاوف فرقة العمل بشأن عدم مالءمة االعتماد حرصياً عىل مؤرشات كمية لرصد 

الرشاكة العاملية.

ويف مثال آخر، أصبح املؤرش املتفق عليه ال معنى له عىل مر الزمن. وصدق 
هذا القول عىل عدد خطوط الهاتف الثابتة لكل 100 نسمة من السكان )املؤرش 
النامية إىل تكنولوجيا االتصاالت.  البلدان   8 - 14(، الذي أدرج كمؤرش لوصول 
فما برح عدد هذه الخطوط يرتاجع منذ حوايل عام 2005. إالّ أنه يف ظل الزيادة 
الهائلة يف توافر الهواتف املحمولة واستخدامها، أصبحت الزيادة يف الخطوط الثابتة 
أقل أهمية مما كانت عليه. ولذلك قلّلت فرقة العمل ببساطة من أهمية هذا املؤرش.

وتبني هذه التعديالت كيف أن فرقة العمل لم ُتِعّد تحديثات رصدية سنوية 
العاملية  الرشاكة  رصد  يف  املتبع  النهج  تقييم  أعادت  أيضاً  بل  فحسب،  متّسقة 
بانتظام، وقامت بتنقيحه كما يقتيض األمر. غري أن فرقة العمل الحظت أيضاً أن 
الرصد يف حّد ذاته، مهما كانت جودته، ال يحقق يف حّد ذاته التعاون الذي وعدت 
به الرشاكة العاملية. فال بد من وجود استعداد لدى مقّرري السياسات للعمل بشأن 
ما يتوصل إليه الرصد من نتائج، وهو استعداد تذبذب بني الرتاجع والزيادة عىل 

مدى األعوام الـ 15 املاضية.



٣موجز تنفيذي

فعىل سبيل املثال، بعد االتفاق عىل األهداف اإلنمائية لأللفية بوقت قصري، 
تسارع معّدل املساعدة اإلنمائية الرسمية بوترية أعىل مما أصبح عليه يف السنوات 
األخرية. وتزايد الزخم السيايس لزيادة املساعدة اإلنمائية الرسمية يف أوائل القرن 
الحادي والعرشين، ال سيما من خالل االعرتاف الرصيح برضورة زيادة املساعدة 
اإلنمائية الرسمية زيادة “كبرية” يف توافق آراء مونتريي لعام 2002. يف مؤتمر قمة 
غلينيغلز ملجموعة الثمانية يف عام 2005، تعّهدت هذه الجهات املانحة الرئيسية 
بإضافة 50 بليون دوالر للمساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول عام 2010، نصفها 
كان مقرراً ألفريقيا. ويف املجموع، ازداد حجم املساعدة اإلنمائية الرسمية بنسبة 

66 يف املائة يف الفرتة من عام 2000 إىل عام 2014.

وهذه االتفاقات، إضافة إىل غايات الهدف 8 بتقديم مساعدة إنمائية رسمية تعادل 
0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل وتخصيص مساعدة إنمائية رسمية ترتاوح بني 
0.15 و0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل ألقل البلدان نمواً، ساعدت عىل حشد 
اإلرادة السياسية يف بلدان عديدة. وعىل الرغم من الوفاء إىل حّد كبري بالزيادة املستهدفة 
لعام 2010 يف غلينيغلز البالغة 50 بليون دوالر، فقد شهدت املساعدة اإلنمائية الرسمية 
ركوداً منذ ذلك الحني عند حوايل 0.3 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل. ومن ثم، فقد 
ظلت الفجوة يف تنفيذ غاية الهدف 8 املتعلقة بمجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية كبرية 
جداً عند نسبة 0.4 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املتقدمة النمو، وما زالت 

البلدان النامية تواجه عجزاً شديداً يف املوارد املالية والتقنية التي تشتد الحاجة إليها.

وبدأ حديث مقدمي املساعدة اإلنمائية الرسمية َيكُثر عن استخدام املساعدة 
اتخاذ  بينها  من  سياقات  يف  الخاص،  التمويل  من  لالستفادة  الرسمية  اإلنمائية 
إجراء جديد باسم “الدعم الرسمي الكامل للتنمية املستدامة”. وهذا يستدعي إجراء 
مناقشات دولية، وهي جارية حالياً يف سياق األعمال التحضريية للمؤتمر الدويل 

الثالث لتمويل التنمية، املقرر عقده يف أديس أبابا يف تموز/يوليه 2015.

الرسمية  اإلنمائية  املساعدة  استعراض  يستمر  أن  املؤتمر  بعد  وسيلزم 
التنمية. وينبغي ألّي مناقشات  العاملية من أجل  والسياسات األخرى يف الرشاكة 
التقدم  النظر يف تقارير رصد ذات مصداقية عن  تتعلق بهذه املسائل أن تشمل 
ُتعَقد  أن  وينبغي  السياسات.  يف  واالتساق  التعاون  أهداف  تحقيق  يف  املحرز 
مالئمة،  أماكن  ويف  املالئمني  والسيايس  التقني  املستويني  عىل  ذاتها  املناقشات 
أن تكون أطرافها عىل اطالع بواسطة عمليات االستعراض يف منتديات  وينبغي 
املساءلة الدولية. وحتى الوقت الراهن، كان التفاعل غري كاف بني جهود الرصد 

وبني منتديات مناقشات املتابعة التي تستطيع التجاوب مع نتائج الرصد.
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املساعدة اإلنمائية الرسمية

للبلدان  الدويل  االلتزام  استمرار  الرسمية  اإلنمائية  املساعدة  تدفقات  تبني 
املتقدمة النمو بتقديم موارد مالية وتقنية برشوط ميرسة لدعم الجهود اإلنمائية 
للبلدان النامية، بسبل من بينها تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. وتتوىل لجنة 
املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي رصد 
برامج املساعدة اإلنمائية الرسمية يف دولها األعضاء من حيث املؤرشات الكمية 
والسياسات الوطنية للمانحني. ووفقاً لتقديرات أصدرتها لجنة املساعدة اإلنمائية 
مؤخراً، بلغ صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية 135.2 بليون دوالر يف عام 2014، 
الرتاجع يف  تقريباً. وبعد عامني من  بلغه عام 2013  الذي  املستوى  عند نفس 
تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية يف عامي 2011 و2012، استقرت التدفقات 
اإلنمائية  املساعدة  أن  بليون دوالر. غري  السنوات األخرية عند مستوى 135  يف 
الرسمية الثنائية ألقل البلدان نمواً انخفضت بنسبة 16 يف املائة يف عام 2014 

إىل 25 بليون دوالر.

صفر

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

١٥٠

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠

صايف منح اإلعفاءات من الديون

املعونة اإلنسانية

املعونة ألغراض الخدمات االجتماعية األساسية
املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعددة األطراف

املشاريع والربامج والتعاون التقني الثنائيني يف مجال التنمية

املكونات الرئيسية للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان األعضاء يف 
لجنة املساعدة اإلنمائية، ٢000 - ٢0١٤ )بباليني دوالرات عام 2003(

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



٥موجز تنفيذي

ومتعّدد  ثنائي  دعم  شكل  يف  الرسمية  اإلنمائية  املساعدة  غالبية  وكانت 
إنمائية  كمساعدة  لَت  ُسجِّ ذلك،  إىل  وإضافة  التنمية.  وبرامج  ملشاريع  األطراف 
رسمية مبالغ كبرية من إعفاءات التزامات الديون املستحقة ألعضاء لجنة املساعدة 
ه اهتمام أكرب كذلك للحصة  اإلنمائية، خصوصاً خالل عامي 2005 و2006. وُوجِّ
املخصصة للخدمات االجتماعية األساسية )املؤرش 8 - 2(، التي زادت باطراد يف 

العقد األول من األلفية، غري أنه يلزم إعادتها ألعىل مستوى َبلََغته يف عام 2009.

وحيث إن املجتمع الدويل حّدد مجموعات ذات أولوية من البلدان، ُرِصَدت 
أيضاً التزامات املساعدة اإلنمائية الرسمية املقّررة لها عىل مدار فرتة تحقيق األهداف 
املساعدة  يف  كبرية  زيادات  وأفريقيا  نمواً  البلدان  أقل  وتلقت  لأللفية.  اإلنمائية 
الساحلية والدول  النامية غري  البلدان  الفرتة، تليها  الرسمية خالل هذه  اإلنمائية 

الجزرية الصغرية النامية.

املساعدة اإلنمائية الرسمية الكلية التي تلّقتها مجموعات البلدان ذات األولوية، 
٢000 – ٢0١٣ )بباليني دوالرات عام 2003(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

الدول الجزرية الصغرية النامية البلدان النامية غري الساحلية ً أقل البلدان نموا أفريقيا

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠ ٢٠١٣

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

وكان املؤرش الرئييس الذي جرى رصده “لجهود” املساعدة اإلنمائية الرسمية 
يف إطار الهدف 8 )املؤرش 8 - 1( هو مستوى مساعدة كل جهة مانحة كحصة من 
دخلها القومي اإلجمايل. وتباينت الجهات املانحة تبايناً كبرياً يف جهودها يف مجال 
املعونة وفقاً لهذا القياس، ليس بمقارنة إحداها مع األخرى فحسب، بل أيضاً باملقارنة 



تقييم إنجازات الرشاكة العاملية من أجل التنمية ٦

بأهداف األمم املتحدة املتمثلة يف بلوغ املساعدة اإلنمائية الرسمية الكلية ما يعادل 
0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل، واملساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل 
أقل البلدان نمواً ما يرتاوح بني 0.15 إىل 0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل.

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

هدف األمم املتحدة، ٠٫٧٪  يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل

٢٠٠٠

٢٠١٤

هدف األمم املتحدة، ٠٫٧٪  يف املائة

من الدخل القومي اإلجمايل

مجموع لجنة 
املساعدة اإلنمائية

بولندا
جمهورية سلوفاكيا

اليونان
التشيكية الجمهورية 

جمهورية سلوفينيا
جمهورية كوريا

إسبانيا
إيطاليا
الربتغال

الواليات املتحدة
اليابان
آيسلندا

كندا
النمسا

أسرتاليا
نيوزيلندا

فرنسا
آيرلندا

أملانيا
بلجيكا

سويرسا
فنلندا

هولندا
املمكلة املتحدة

الدانمرك
النرويج

لكسمربغ
السويد

املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان األعضاء يف لجنة املساعدة 
اإلنمائية، ٢000 و٢0١٤ )النسبة املئوية من الدخل القومي اإلجمايل(

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



٧موجز تنفيذي

وحققت خمسة بلدان — هي الدانمرك والسويد ولكسمربغ واململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج — هدف األمم املتحدة بتقديم 0.7 يف 
املائة من الدخل القومي اإلجمايل كمساعدة إنمائية رسمية يف عام 2014. وبصورة 
جماعية، عجزت البلدان األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية بدرجة كبرية عن تحقيق 
هدف الـ 0.7 يف املائة. وبلغت مساعدتها اإلنمائية الرسمية مجتمعة نسبة 0.29 يف 
املائة من الدخل القومي اإلجمايل للمانحني يف عام 2014، مما أسفر عن ثغرة يف الوفاء 

بااللتزام نسبتها 0.41 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل، أّي 191 بليون دوالر.

النسبة املئوية من 
الدخل القومي اإلجمايل

بباليني الدوالرات

املساعدة اإلنمائية 
الرسمية الكلية

0.70326.3هدف األمم املتحدة

0.29135.2الوفاء بااللتزام يف عام 2014

0.41191.1الثغرة يف عام 2014

املساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة إىل 

ً أقل البلدان نموا

66.8–0.1589.0–0.20هدف األمم املتحدة

0.1044.5الوفاء بااللتزام يف عام 2013

22.3–0.0544.5–0.10الثغرة يف عام 2013

الثغرات يف الوفاء بالتزامات املعونة من جانب البلدان املانحة األعضاء يف لجنة 
املساعدة اإلنمائية، ٢0١٣ و٢0١٤

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

نمواً  البلدان  أقل  إىل  الرسمية  اإلنمائية  املساعدة  بلغت  املنوال،  وعىل نفس 
نسبة 0.10 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل لبلدان لجنة املساعدة اإلنمائية يف 
عام 2013، وهو آخر عام تتوافر له بيانات مصنفة بحسب البلد. وما زالت قيمتها 
أقل من أعىل مستوى بلغته يف عام 2010 ونسبته 0.11 يف املائة. ويف السنوات 
األخرية انخفضت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل أقل البلدان نمواً، لُتحِدث 
ثغرة ترتاوح بني 0.05 و0.10 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل يف عام 2013، 
بقيمة ترتاوح بني 22 و45 بليون دوالر. ولم يتجاوز سوى 9 بلدان مانحة من لجنة 
املساعدة اإلنمائية عالمة الـ 0.15 يف املائة يف عام 2013 وهي: آيرلندا وبلجيكا 

والدانمرك والسويد وفنلندا ولكسمربغ واململكة املتحدة والنرويج وهولندا.

غري أن بعض البلدان يف اآلونة األخرية زادت من مساعدتها املقدمة إىل أقل 
البلدان نمواً. فقد زاد 17 بلداً عضواً يف لجنة املساعدة اإلنمائية مساعدته اإلنمائية 
الرسمية إىل هذه البلدان يف عام 2013. وعىل وجه الخصوص، زادت اململكة املتحدة 
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تربعاتها من عام 2013 إىل عام 2014 بنسبة 0.06 نقطة مئوية من الدخل القومي 
اإلجمايل لتصبح 0.24 يف املائة، متجاوزة بذلك هدف األمم املتحدة. وعالوة عىل ذلك، 
زادت اليابان تدفقات معوناتها من 0.08 يف املائة يف عام 2012 إىل 0.14 يف املائة 
يف عام 2013 )وتعزى إىل حّد كبري إىل تخفيف أعباء ديون رئيسية عن ميانمار(، 
يف حني زادت بلجيكا تربعاتها من 0.14 يف املائة يف عام 2012 إىل 0.16 يف املائة 

يف عام 2013.

املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة 
اإلنمائية إىل أقل البلدان نمواً، ٢000 و٢0١٣ )بالنسبة املئوية من الدخل القومي اإلجمايل(

٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠ ٠٫٣٥ ٠٫٤٠

هدف األمم املتحدة، الحد األعىل واألدنى
٢٠٠٠
٢٠١٣

هدف األمم املتحدة
(الحد األعىل)

هدف األمم املتحدة
جمهورية سلوفاكيا(الحد األدنى)

جمهورية سلوفينيا
بولندا

الجمهورية التشيكية
إسبانيا
إيطاليا

جمهورية كوريا
الواليات املتحدة

الربتغال
نيوزيلندا

النمسا
أسرتاليا

أملانيا
كندا

سويرسا
فرنسا

آيسلندا
اليابان
بلجيكا
هولندا
فنلندا

آيرلندا
اململكة املتحدة

الدانمرك
النرويج 

السويد
لكسمربغ

مجموع لجنة
املساعدة اإلنمائية

اليونان

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



٩موجز تنفيذي

ولنئ كان حجم املساعدة اإلنمائية الرسمية بمثابة الرتكيز الرئييس يف رصد 
املساعدة  فعالية  بشأن  القلق  ساوره  طاملا  الدويل  املجتمع  فإن  الدولية،  املعونة 
املقدمة. ولذلك أدرج الهدف 8 يف مؤرشات رصده حصة املساعدة اإلنمائية الرسمية 
“غري املرشوطة” )املؤرش 8 - 3(، أّي التي ال ُتفرَض عليها قيود بشأن الجهة التي 
يشرتي منها البلد املستفيد السلع والخدمات التي تدعمها املساعدة. والغرض من 
إزالة القيود املفروضة عىل مشرتيات الجهات املتلقية هو التشجيع عىل اختيار أنسب 
املوردين، الذين قد يكونون موجودين يف دول الجنوب يف كثري من األحيان. وبما أن 
كثرة من الجهات املانحة ألغت تماماً أّي رشوط عىل مساعدتها اإلنمائية الرسمية 

الثنائية، ينبغي كذلك أن يزيد اآلخرون حصصهم من املعونة غري املرشوطة.

التنمية  البلدان املانحة يف لجنة املساعدة اإلنمائية ورشكاؤها يف  وقد بذلت 
املساعدة  عن  اإلبالغ  زيادة  ذلك  ويشمل  املعونة.  فعالية  لتعزيز  إضافية  جهوداً 
اإلنمائية الرسمية يف امليزانيات الوطنية وتعزيز النظم اإلدارية القطرية يف إدارة 
الربامج واملشاريع املمولة من املعونة، بحيث يتسنى للبلدان املانحة أن تستخدم 
تلك النظم بدالً من فرض أعباء إدارية إضافية عىل الدول املتلقية. غري أن الرشوط 
الداخلية  الرسمية ما زالت تشكل عبئاً، واإلجراءات  اإلنمائية  باملساعدة  املرتبطة 
التي تفرضها البلدان املانحة ما زالت معقدة، وما زال املشهد املجزّأ يشكل تحّديات 

تنسيقية كبرية أمام البلدان املستفيدة.

تعزيز  هي  القصوى  الدويل  املجتمع  أولويات  إحدى  زالت  ما  الواقع،  ويف 
املساءلة املتبادلة بني املانحني واملستفيدين — ناهيك عن إدراج املساعدة املقدمة 
من املوردين واملؤسسات والجهات األخرى يف بلدان الجنوب بشكل فّعال ومتسق 
الرتتيبات  اتخاذ  جانب  إىل   — املستفيدة  للبلدان  الوطنية  االسرتاتيجيات  داخل 
الالزمة لتوفري مساعدات كافية بأحكام مالئمة من أجل تلبية االحتياجات الناشئة 

لخطة التنمية ملا بعد عام 2015.

الوصول إىل األسواق )التجارة(

عىل الرغم من أن خطة الدوحة اإلنمائية اعُتِمدت بواسطة منظمة التجارة العاملية 
يف عام 2001، بعد تقنني الهدف 8، ما برحت الخطة تشكل محطاً لرتكيز الرشاكة 
الثغرات يف تحقيق  التنمية، وتواظب فرقة العمل املعنية برصد  العاملية من أجل 
األهداف اإلنمائية لأللفية عىل رصدها بانتظام. ويمثل تعذُّر اختتام جولة الدوحة 
اإلنمائية بعد 13 عاماً من املفاوضات ثغرة كبرية يف تحقيق الرشاكة العاملية من أجل 
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التنمية املتوخى يف الهدف 8. غري أن تقدماً موضوعياً أُحِرز يف العامني املاضيني، 
وتركز الجهود الحالية عىل التفاوض بشأن برنامج عمل لتيسري اختتام الجولة عىل 

وجه الرسعة.

ومنذ عام 2000، استمرت االتفاقات التجارية اإلقليمية يف التزايد. وتمثل 
تطرح  كما  التجارية،  العالقات  يف  تحواّلً  الجديدة  العمالقة  اإلقليمية  املبادرات 
أيضاً  األطراف. وهي تشكل خطراً  املتعّدد  التجاري  النظام  تحّديات يف مواجهة 
عىل البلدان النامية الصغرية التي قد ُتستَبَعد ببساطة من مزايا االتفاقات التجارية 

اإلقليمية ومن تشكيل القواعد التجارية الجديدة.

وتوجد أيضاً انتكاسات عىل مستوى السياسات التجارية الوطنية. وعىل وجه 
الخصوص، يف الفرتة من عام 2008 إىل ترشين األول/أكتوبر 2014، اتخذت الدول 
األعضاء يف مجموعة العرشين 244 1 تدبرياً مقيداً للتجارة، لم ُيرَتاَجع إالّ عن 23 
منها. ونتيجة لذلك، ازداد تأثري هذه التدابري ليشمل 4 يف املائة من الواردات العاملية 
يف عام 2013 — هي نسبة صغرية إنما متزايدة األهمية تجدر اإلشارة إليها بصفة 
خاصة مع موافقة مجموعة العرشين عىل االمتناع عن هذه املمارسات حتى نهاية 

عام 2016 عىل األقل.

وبالرغم من ذلك، ُمنَِحت فوائد السياسات التجارية الخاصة للبلدان النامية 
أسواق  بدخول  والنفط(  األسلحة  )باستثناء  صادراتها  لغالبية  سماح  هيئة  عىل 
استفادت نسبة 79  الرسوم. ويف عام 2014،  النمو معفاة من  املتقدمة  البلدان 
يف املائة من صادرات البلدان النامية من معاملة اإلعفاء من الرسوم الجمركية يف 
أسواق البلدان املتقدمة النمو، ارتفاعاً من نسبة 65 يف املائة يف عام 2000. وتزداد 
هذه النسبة إىل 84 يف املائة يف حالة صادرات أقل البلدان نمواً، ارتفاعاً من نسبة 70 
يف املائة قبل خمسة عرش عاماً. غري أن قيمة املعاملة التفضيلية يف دخول األسواق 
املقررة  النمو تعريفاتها  املتقدمة  البلدان  لتقليص  الوقت نظراً  تناقصت عىل مر 
للبلدان األوىل بالرعاية ودأبها عىل توقيع االتفاقات التجارية اإلقليمية التي تخفض 

التعريفات املقّررة لرشكاء مختارين.
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نسبة واردات البلدان املتقدمة النمو من البلدان النامية املعفاة من الرسوم 
الجمركية، ٢000 - ٢0١٤ )بالنسبة املئوية(
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٧٠
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٩٥
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أقل البلدان نمواً، باستثناء األسلحة

أقل البلدان نمواً، باستثناء األسلحة والنفط

٢٠١٤٢٠١٢٢٠١٠٢٠٠٨٢٠٠٦٢٠٠٤٢٠٠٢٢٠٠٠

البلدان النامية، باستثناء األسلحة والنفط

البلدان النامية، باستثناء األسلحة

مالحظة: النسبة بني القيمة الكلية لواردات البلدان املتقدمة النمو )باستثناء النفط واألسلحة( من 
البلدان النامية ومن أقل البلدان نمواً، املعفاة من الرسوم الجمركية. ويخضع هذا املؤرش أيضاً لتأثري 

التغيريات الطارئة يف هيكل الصادرات واألسعار النسبية.

املصدر: قاعدة بيانات مركز التجارة الدولية/األونكتاد/منظمة التجارة العاملية.

زادت  فقد  العاملية.  التجارة  يف  متزايداً  دوراً  ككل  النامية  البلدان  وتؤدي 
حصتها من الصادرات السلعية العاملية من 31 يف املائة يف عام 2000 إىل 44 يف 
املائة يف عام 2014؛ وزادت حصتها من التجارة العاملية يف الخدمات من 24 يف املائة 
إىل 30 يف املائة خالل الفرتة نفسها. وزادت صادرات السلع من أقل البلدان نمواً 
خالل الفرتة، إالّ أنها ظلت ضئيلة بنسبة 1.1 يف املائة من التجارة العاملية. وتمثل 
التجارة فيما بني بلدان الجنوب نسبة 52 يف املائة من صادرات البلدان النامية، كما 

تمثل نسبة متزايدة من صادرات أقل البلدان نمواً.

وقد ارتكزت الزيادة يف التجارة العاملية عىل التوسع يف شبكات اإلنتاج الدولية 
املوزعة عىل مواقع متعّددة، والتي يشار إليها عادة باسم سالسل القيمة العاملية. 
وازدادت باطراد التجارة يف األجزاء واملكونات بني البلدان النامية عىل مدى السنوات 
الخمس عرشة املاضية إىل 25 يف املائة يف عام 2013، وبلغت حصتها يف التجارة 
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بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية نسبة 40 يف املائة خالل الفرتة نفسها. 
أوسع،  نطاق  عىل  االقتصادية  األنشطة  بنرشها  العاملية،  القيمة  سالسل  وتهيئ 
فرصاً للبلدان النامية للمشاركة يف التجارة العاملية بتكاليف أقل. بيد أن املشاركة 
يف سالسل القيمة العاملية ليست عملية تلقائية، كما أنها تنطوي عىل مخاطر. وليس 
باستطاعة جميع البلدان أن تشارك عىل قدم املساواة، حيث تكافح أقل البلدان نمواً 

للدخول يف سالسل القيمة العاملية.

وإضافة إىل ذلك، استفادت البلدان النامية منذ عام 2000 من الزيادة الكبرية 
يف أسعار السلع األساسية والتي استمرت نتيجة التصنيع والتحرض الرسيعني يف 
االقتصادات الناشئة. ولنئ بلغت هذه “الدورة االستثنائية” ألسعار السلع األساسية 
نهايتها يف عام 2014، فإن األسعار عىل ما يبدو ستظل مرتفعة نسبياً يف األجل 
املتوسط، وإن كانت متقلبة. وتهيئ الزيادة يف أسعار السلع األساسية، وال سيما 
يف الزراعة، فرصاً للصادرات يمكنها أن تسهم يف الحّد من الفقر، بالنظر إىل أهمية 
النامية. غري أنه ما زالت هناك تحّديات  البلدان  هذا القطاع بالنسبة القتصادات 
مطروحة، من بينها معالجة انخفاض اإلنتاجية يف قطاع زراعة الحيازات الصغرية، 
وعوائق الدخول إىل األسواق، وتكاليف الوفاء برشوط سالمة األغذية وغريها من 

رشوط الجودة.

واستفادت البلدان النامية أيضاً من برنامج املعونة من أجل التجارة، الذي 
أّي 41 يف  بليون دوالر يف عام 2013،  إطاره مبلغ 55.4  االلتزامات يف  بلغت 
املائة من مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية )املؤرش 8 - 9(، بزيادة بالقيمة 
الحقيقية نسبتها 118 يف املائة عن فرتة األساس من عام 2002 إىل عام 2005. 
وتخصص غالبية املعونة من أجل التجارة للهياكل األساسية االقتصادية وبناء 
القدرات اإلنتاجية. وقد زادت التزامات املعونة من أجل التجارة املخصصة ألقل 
البلدان نمواً، يف إطار برامج من بينها اإلطار املتكامل املعزز، إىل أكثر من الضعف 
يف الفرتة بني عامي 2006 و2013 حيث بلغت 18 بليون دوالر، يف حني بلغ إنفاق 
برنامج املعونة من أجل التجارة يف البلدان ذات الدخل املتوسط ضعف حجمه يف 
أقل البلدان نمواً. وحصلت أكرب عرشة بلدان مستفيدة من برنامج املعونة مقابل 
التجارة منذ عام 2006 عىل نسبة تزيد قليالً عن 40 يف املائة من مجموع املعونة 
التجارة. وختاماً،  أجل  من  املعونة  تدفقات  تركيز  يربز  مما  التجارة،  أجل  من 
التجارة خالل هذه الفرتة، فأصبحت القروض  ُشدَِّدت رشوط املعونة من أجل 
تمثل 60 يف املائة من مجموع املعونة من أجل التجارة مقابل نسبة 50 يف املائة 

يف فرتة األساس.
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التزامات املعونة من أجل التجارة، بحسب الفئة، ٢00٢ - ٢00٥ و٢00٦ - ٢0١٣ 

)بباليني دوالرات عام 2013(
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تعديالت متصلة بالتجارة

بناء القدرة اإلنتاجية

الهياكل األساسية االقتصادية

السياسات والقواعد التجارية
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املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/لجنة املساعدة اإلنمائية، نظام إبالغ الدائنني.

واسترشافاً للمستقبل، ويف ظل املشهد التجاري املتغرّي، سيتعني يف أّي رشاكة 
األهمية  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  والتجارة  األسواق  دخول  بإمكانية  متعلقة  مجّددة 
املتزايدة للتدابري غري التعريفية بوصفها حواجز يف سبيل األنشطة التجارية للبلدان 
غري  النامية  البلدان  تجاه  التزامه  الدويل  املجتمع  جّدد   ،2014 عام  ويف  النامية. 
الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية عن طريق اعتماد برنامج عمل فيينا 
عىل  ساموا(،  )مسار  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ العمل  وإجراءات 
وتستلزم  التنمية.  أجل  من  العاملية  الرشاكة  تعزيز  أهمية  يؤكد  التوايل، وكالهما 
األهمية املتزايدة للتجارة يف الخدمات دعماً من أجل بناء القدرات التجارية يف البلدان 
الجنوب  بلدان  بني  فيما  التجارة  وأصبحت  نمواً.  البلدان  أقل  وبخاصة  النامية، 
نمواً. ومن  البلدان  أقل  النامية، وبخاصة  للبلدان  التجاري  للتوسع  هاماً  مصدراً 
الرضوري أن يتواصل رصد االتجاهات يف التنويع االقتصادي وتنويع الصادرات 
والقيمة املضافة يف صادرات البلدان النامية، بغية تقييم فعاليتها كوسيلة إلدماج 
البلدان النامية يف النظام التجاري املتعّدد األطراف وبناء القدرة عىل الصمود يف 

مواجهة األزمات.القدرة عىل تحمل الديون
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قد  نامية عديدة  بلدان  كانت حكومات  األلفية،  قمة  انعقاد مؤتمر  ملا حان وقت 
مرت بدورة أو أكثر من دورات أزمات الديون السيادية. ونظراً ملا خلفته كل أزمة 
من تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة، فقد ركز املجتمع الدويل عىل منع أزمات 

الديون السيادية وحلها مستقبالً، يف نهج مزدوج ما زال متبعاً حتى يومنا هذا.

ووضع كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف عام 1996 اسرتاتيجية 
بالديون. وجرى  املثقلة  الفقرية  البلدان  من  بلداً  الديون يف 39  للتصدّي ملشاكل 
تعزيز مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف عام 1999، ثم استكملت يف عام 
2005 باملبـادرة املتعّددة األطراف لتخفيف عبء الديون التي تهدف رصاحة إىل 
تحرير موارد إضافية يف البلدان املستهدفة بغرض مساعدتها عىل امليض قدماً نحو 

تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.

ويف أيار/مايو 2015، كان 36 بلداً من البلدان الفقرية املثقلة بالديون قد 
أكمل العملية املتعددة السنوات املقررة للحصول عىل تخفيف الديون املتوقع )املؤرش 
8 - 10(. ووفقاً آلخر تحديثات التكلفة عام 2014، تشري تقديرات صندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل إىل أن تكلفة تخفيف أعباء الدين يف إطار مبادرة البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون للبلدان الـ 39 جميعها بلغت ما مجموعه 75 بليون دوالر، زائداً 
مبلغ 41 بليون دوالر إضافياً لتغطية تكاليف املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف 
الحالية يف عام 2013 )املؤرش 8 - 11(. ويتحمل  بالقيمة  الديون، قياساً  عبء 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مسؤولية حوايل 45 يف املائة من تكلفة تخفيف 
املتعددة  واملبادرة  بالديون  املثقلة  الفقرية  البلدان  مبادرة  إطار  يف  الدين  أعباء 
األطراف لتخفيف عبء الديون؛ أما البقية فغالبيتها قروض رسمية ثنائية وأخرى 
متعددة األطراف )تتوىل أربع جهات مقرضة متعّددة األطراف تخفيف عبء الديون 

يف إطار املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون(.

غري أن نسبة حوايل 26 يف املائة من املبالغ املقررة لتخفيف الديون يف إطار 
مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ما زالت مستحقًة عىل عدد من املقرضني 
القطاع  من  املقرضني  وبعض  األطراف  املتعّددي  املقرضني  وصغار  الثنائيني 
الديون  بجزء من مبالغ تخفيف  إالّ  يِف  لم  أو  نهائياً  يِف  لم  الخاص، وبعضهم 
الذين لم يفوا بأّي يشء أن يرفعوا دعاوى  أولئك  الحّد ببعض  املقررة — وبلغ 
قضائية للمطالبة بالسداد الكامل. ويف اآلونة األخرية، نشأت مخاطر جديدة أمام 
قلة من البلدان الفقرية املثقلة بالديون التي ترتاكم عليها ديون برسعة، من بينها 
االقرتاض من أسواق رأس املال الدولية. وتشري التقييمات حالياً إىل أن نحو ثالثة 
أرباع البلدان النامية ذات الدخل املنخفض معرّضة لخطر العجز عن تسديد الديون 
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املشرتك  الديون  تحّمل  عىل  القدرة  إطار  بموجب  متوسطة  أو  منخفضة  بدرجة 
بني البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، غري أن مستويات الديون مرتفعة و/أو 
 شهدت زيادة كبرية يف السنوات األخرية يف ثلث البلدان النامية ذات الدخل املنخفض. 
أما تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من إيرادات الصادرات، رغم استقرارها عند 
مستوى أدنى لدى البلدان ذات الدخل املنخفض، فهي آخذة يف االرتفاع عىل نطاق 
أوسع يف جميع أنحاء العالم النامي، مجسدة بذلك يف املقام األول تباطؤ اإليرادات 

املتأتية من الصادرات )املؤرش 8 - 12(.

 مجموع تكلفة خدمة الديون يف البلدان النامية، ٢000 - ٢0١٤ 

)النسبة املئوية من الصادرات(

البلدان املنخفضة الدخل

الرشيحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل

الرشيحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل

جميع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠

املصدر: صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي، نيسان/أبريل 2015.

وقد اكتملت حالياً تقريباً مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون؛ ومن ثم، 
األخرى،  النامية  البلدان  ولجميع  البلدان  لهذه  الديون مستقبالً  أزمات  فإن حل 
سيتوقف عىل ما تجريه الحكومات املدينة من مفاوضات مع كل فئة من دائنيها. 



تقييم إنجازات الرشاكة العاملية من أجل التنمية ١٦

للتنبؤ به  الديون الرسمية قابالً  وما برح اإلطار املقرر للتفاوض بشأن تخفيف 
الرسمي.  الثنائيني املشاركني يف نادي باريس غري  للدائنني  بالنسبة  بصفة عامة 
واسترشافاً للمستقبل، فإن املساهمة املتزايدة للتدفقات فيما بني بلدان الجنوب قد 
تتطلب إيجاد طرائق أخرى للتفاوض بشأن تخفيف عبء الديون الرسمية، ما لم 
ع نطاق االشرتاك يف نادي باريس. وعىل الرغم من إنجاز عدد من عمليات إعادة  يوسَّ
الهيكلة مع مجموعات من املصارف وحملة السندات إنجازاً فّعاالً بمشاركة مالئمة 
اليشء”  األوان بعض  العمليات جاءت “بعد فوات  فإن هذه  الدائنني،  من جانب 
باألرجنتني يف محاكم  املتعلقة  عام 2014  قرارات  أسفرت  كما  أحيان كثرية،  يف 
الواليات املتحدة عن زيادة خطر مشاكل رفض الدائنني يف عمليات إعادة هيكلة 
األول/ تقديم توصيات، يف ترشين  إىل  الدويل  النقد  الديون. ودفع ذلك صندوق 

أكتوبر 2014، بشأن وضع أحكام معّدلة يف عقود السندات السيادية الدولية بهدف 
تقليل احتمال ترضر املدينني من الدائنني الرافضني. ومنذ ذلك الحني، اعتمد عدد 

من البلدان سمات رئيسية من هذه التوصيات يف إصدارات الديون الجديدة.

إصالحات  اقرتاح  عىل  حالياً  الدويل  النقد  صندوق  موظفو  أيضاً  ويعكف 
السيادية  الديون  أزمات  منع  إىل  تهدف  الصندوق  يطبقه  الذي  اإلقراض  إلطار 
وتعزيز تسويتها بسبل أكثر كفاءة. ويشمل االقرتاح املعروض للنظر فيه عنرصين 
أساسيني هما: ‘1’ طرح خيار “تمديد آجال الديون” )reprofiling( لجعل إطار 
اإلقراض يف الصندوق أكثر مرونة يف الحاالت التي ُترَى فيها القدرة عىل سداد الدين 
وإنما باحتمال غري مرتفع؛ و‘2’ إلغاء اإلعفاء النظامي الذي ثبت، يف رأي موظفي 
الصندوق، أنه غري فّعال يف التخفيف من خطر انتشار عدوى األزمة، وأنه ال يشّكل 
حالً متماسكاً ملعالجة اآلثار غري املبارشة الناجمة عن أّي أزمة للديون السيادية. ويف 
مبادرة مستقلة، تواصل الجمعية العامة لألمم املتحدة مناقشة إنشاء إطار قانوني 

دويل لتسوية أزمات الديون السيادية.

الدويل  النقد  لصندوق  التنفيذي  املجلس  أنشأ   ،2015 شباط/فرباير  ويف 
“الصندوق االستئماني الحتواء الكوارث واإلغاثة” لتقديم ِمنَح لتخفيف عبء الديون 
إىل أفقر وأضعف البلدان املنكوبة بكوارث طبيعية مدمرة أو ابتالءات صحية عامة، 
بما يف ذلك األوبئة. والغرض من الصندوق االستئماني الجديد هو استكمال التمويل 
الدويل. واسُتِخدم  النقد  املقّدم من صندوق  امليرّس  املانحني واإلقراض  املقدم من 
الصك الجديد يف تخفيف عبء الديون ببلدان غرب أفريقيا الثالثة األشد ترضراً من 
تفيش فريوس اإليبوال )ليربيا وسرياليون وغينيا(. ووافق نادي باريس أيضاً عىل 

تخفيف عبء الديون مؤقتاً من جانب واحد يف حاالت الطوارئ الطبيعية.
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ويوجد حالياً عدد من البلدان املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة الدخل عاجزاً 
الدخل  ذات  البلدان  بني  من  أن  الدويل  النقد  صندوق  ويفيد  ديونه.  سداد  عن 
بلداً معرضاً  بلدان عاجزة عن سداد ديونها، ويعترب 13  املنخفض، توجد ثالثة 
لخطر شديد و32 بلداً معرضاً لخطر متوسط و22 بلداً معرضاً لخطر منخفض 
بالعجز عن سداد ديونه. ويشهد عدد من الدول الجزرية يف املحيط الهادئ ومنطقة 
العالم. وإضافة  املحيل اإلجمايل يف  الناتج  إىل  للديون  الكاريبي أعىل نسب  البحر 
إىل ذلك، فرغم أن العجز املايل والحسابات الجارية يف ميزان املدفوعات استوعبت 
الجزء األكرب من صدمة األزمة العاملية يف عام 2008، فإن هذه املؤرشات لم تعد يف 
مجملها إىل مستوياتها قبل األزمة. وبعبارة أخرى، أصبحت القدرة عىل استيعاب 

أّي صدمات اقتصادية مسقبالً محدودة.

وكما هو مبني أعاله، اتخذت مبادرات هامة عديدة. إالّ أن اإلصالح املستمر 
لعمليات تسوية الديون السيادية سيظل يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار معقولة

كما ُذِكر يف البداية، ال تسمح الحالة الراهنة للمعلومات إالّ برصد إمكانية الحصول 
البيانات  فإن  ذلك،  ومع  ناقصاً.  رصداً  معقولة  بأسعار  األساسية  األدوية  عىل 
حيثما  إيجابية  نتائج  تتحقق  جهة،  فمن  مرضية.  غري  صورة  ترسم  املوجودة 
تضافرت جهود دولية لإلمداد بأّي دواء من األدوية األساسية بسعر ميسور. أما 
البيانات املتوافرة عن حاالت حظيت بشهرة أقل — حتى حني تتوافر لها مبدئياً 
أدوية جنيسة رخيصة الثمن — فهي مثبطة للهمة، نتيجة قيود مختلفة تعوق 

تحسني سبل اإليصال، التي لم ُتعالَج يف السياسات الدولية إالّ جزئياً.

العكوسة  للفريوسات  املضادة  األدوية  الحصول  إتاحة  يف  التطور   ويبني 
ما يمكن عمله، كما يربز أهمية الترشيعات والسياسات والتدابري املقررة يف ميدان 
حقوق امللكية الفكرية حيثما تكون األدوية األساسية ما زالت محمية برباءة اخرتاع. 
فالتدفقات الهائلة للتمويل املقدم من املجتمع الدويل ملكافحة فريوس نقص املناعة 
العاملي،  )الصندوق  األولوية  ذات  األمراض  من  وغريها  واملالريا  والسل  البرشية 
الطارئة  املتحدة  الواليات  رئيس  وخطة  والتحصني،  للقاحات  العاملي  والتحالف 
ملكافحة اإليدز، واملرفق الدويل لرشاء األدوية - يونيتيد، وغريها( نجحت يف توحيد 
بداية  ففي  األدوية.  هذه  الحصول عىل  إمكانية  زيادة  الطلب ويف  وتأمني جانب 
األلفية، كانت التوليفة الثالثية للعالج املضاد للفريوسات العكوسة، املحمية برباءة 
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اخرتاع وقتئذ، تتكلف ما يزيد عن 000 10 دوالر لكل مريض سنوياً. ثم أدى البدء 
العكوسة يف عام 2001، بسعر  للفريوسات  املضاد  الجنيس  العالج  يف استخدام 
أقل بكثري هو 350 دوالر لكل مريض سنوياً، إىل انخفاض كبري يف تكاليف الخط 
لكل  دوالر   100 عن  قليالً  يزيد  بمبلغ  حالياً  متوافراً  أصبح  الذي  للعالج،  األول 
مريض سنوياً. وبدأت اتفاقات الرتخيص الطوعي تؤدي دوراً أكرب يف تيسري إمكانية 
الحصول عىل العالج، غري أن الخط الثالث للعالج وكثرة من الخطوط الثانية للعالج 
املضاد للفريوسات العكوسة، ما زالت باهظة التكلفة. ويبني ذلك، من جهة، أن تلك 
السوق وما زال حجم مبيعاتها صغرياً، وأنها محمية برباءات  األدوية جديدة يف 

اخرتاع عىل نطاق أوسع بكثري.

ويف املقابل، ما زالت إمكانية الحصول عىل عالج جديد لفريوس التهاب الكبد 
الوبائي جيم محدودة، وال َتحُصل عىل تشخيص سوى أقلية صغرية من عدد يقّدر 
بحوايل 130 إىل 150 مليون شخص مصابني باملرض يف أنحاء العالم، وعدٌد أقل 
رشع يف أخذ العالج. يف عام 2013، ُطِرح يف الواليات املتحدة األمريكية دواء ملعالجة 
التهاب الكبد الوبائي جيم بتكلفة 000 84 دوالر لدورة عالجية واحدة مدتها 12 
أسبوعاً، وجـار حالياً النظر يف إدراجه يف قائمة األدوية األساسية ملنظمة الصحة 
لتخفيض  التفاوض  يف  الحني  ذلك  منذ  النامية  البلدان  بعض  ونجحت  العاملية. 
األسعار تخفيضاً كبرياً وجرى توقيع اتفاقات الرتخيص األول، غري أن املزيد من 

تخفيضات األسعار رضوري لكفالة ميسورية العالجات الجديدة.

ويمكن إلقاء نظرة عىل الوضع األعم يف قطاع عريض من البلدان من خالل 
26 دراسة استقصائية أجريت يف أوقات مختلفة خالل الفرتة من عام 2007 إىل 
عام 2014. وإن دلت هذه الدراسات عىل يشء فهو أن األدوية الجنيسة املتاحة 
أصبحت عىل ما يبدو أقل توافراً بكثري يف املرافق الصحية العامة مقارنة باملرافق 

الخاصة، وأحياناً تكون غري متوفرة حتى يف املرافق الخاصة.

تتوافر  أن  أيضاً  يلزم  األدوية،  عىل  الحصول  سبل  تحسني  يتسنى  وحتى 
امليسورية  عن  ُيعربَّ  االستقصائية،  الدراسات  هذه  ويف  معقولة.  بأسعار  األدوية 
باألجر املوازي لعدد األيام التي يتعني أن يشتغلها املوظف الحكومي األقل أجراً 
ومهارًة لرشاء عالجات اعتيادية. وجرى تقييم التغريات التي طرأت عىل ميسورية 
دواء االستنشاق الجنيس األرخص سعراً “سالبيوتامول” )لعالج الربو( يف البلدان 
ويف  بالصني  شانيش  مقاطعة  ففي  متكررة.  استقصائية  دراسات  تجري  التي 
لبنان وتنزانيا وأوكرانيا، ظلت امليسورية أقل من أجر يوم واحد لرشاء عبوة دواء 
أن  غري  الزمن؛  مر  عىل  امليسورية  تحسنت  طاجيكستان،  ويف  واحدة.  استنشاق 
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هذا الدواء األسايس ما زال أغىل من قدرة ذوي األجور املنخفضة عىل رشائه. ويف 
قريغيزستان، أصبح العالج أقل ميسورية حيث بلغ سعره ما يوازي أجر 11.3 

يوم عمل يف عام 2010.

مدى توافر أدوية جنيسة مختارة يف املرافق الصحية العامة والخاصة يف البلدان 
املنخفضة الدخل والرشيحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل، ٢00٧ - ٢0١٤ 

)بالنسبة املئوية(
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مالحظة: ع = عدد البلدان. تتباين مجموعات األدوية موضوع الدراسات االستقصائية فيما بني 
البلدان.

املصدر: منظمة الصحة العاملية/الهيئة الدولية للعمل يف مجال الصحة، استناداً إىل بيانات مستمدة 
من دراسات استقصائية عن أسعار األدوية وتوافرها أجريت يف الفرتة من عام 2007 إىل عام 2014 

باستخدام املنهجية املوحدة ملنظمة الصحة العاملية/الهيئة الدولية للعمل يف مجال الصحة، ويمكن 
.http://www.haiweb.org/medicineprices :االطالع عليها عىل الرابط التايل
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بالتجارة  املتصلة  بالجوانب  املتعلق  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاق  وُيلزِم 
من حقوق امللكية الفكرية أعضاَء املنظمة — باستثناء البلدان األعضاء من أقل 
 البلدان نمواً التي تتمتع بفرتة انتقالية ُمَمدَّدة حالياً حتى عام 2021 — بتقديم 
ما ال يقـل عـن 20 عـاماً من حماية براءات االخرتاع يف جميع ميادين التكنولوجيا، 
بما يف ذلك املستحرضات الدوائية. ويتضمن االتفاق املذكور أحكاماً تعرف باسم 
“مرونة التطبيق”، تسمح للبلدان باملوازنة بني نظمها املتعلقة بامللكية الفكرية وبني 
احتياجات الصحة العامة. وتعد االستفادة الكاملة من مرونة التطبيق املذكورة يف 
اتفاق الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، حسب االقتضاء، إحدى 
تدعم  أن  تستطيع  التي  واملتوسط  املنخفض  الدخل  ذات  للبلدان  الهامة  األدوات 

زيادة إمكانية الحصول عىل األدوية األساسية واالبتكار يف هذا املجال.

وأخرياً، توجد عربة نستخلصها من تفيش فريوس إيبوال الذي وقع مؤخراً. 
فاإليبوال ليس مرضاً جديداً. وقد تفشت حاالت لإلصابة به منذ عام 1976. غري أن 
قلة البحوث التي تمولها الحكومة ونظام براءات االخرتاع الحايل لم يوفيا بالحلول 
املبتكرة الالزمة. وكانت قلة العائدات املتوقعة عىل االستثمار من أسباب عدم اختبار 
اللقاحات منذ سنوات مضت. وما زالت هناك حاجة عاجلة ألن توفر الحكومات 
عالجات  إليجاد  الالزمني  والتطوير  البحث  لتمويل  األجل  طويلة  مالية  التزامات 

لفريوس إيبوال وغريه من األمراض املهملة.
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األجر املوازي لعدد األيام التي يتعني أن يشتغلها املوظف الحكومي األقل أجراً 
ومهارًة لدفع ثمن عبوة واحدة من دواء االستنشاق الجنيس األرخص سعراً 
“سالبيوتامول ١00 ميكروغرام لكل جرعة” )٢00 جرعة( لعالج الربو، لدى 

رشائه من القطاع الخاص يف سنوات مختارة، ٢00٤ - ٢0١٤

صفر ٣ ٦ ٩ ١٢ ١٥
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شانيش

يوم واحد

بيانات مستمدة  إىل  استناداً  الصحة،  للعمل يف مجال  الدولية  العاملية/الهيئة  الصحة  املصـدر: منظمة 
املوّحدة  املنهجية  باستخدام  أجريت  وتوافرها  األدوية  أسعـار  عـن  استقصائيـة  دراسـات  مـن 
التايل:  الرابط  الصحة، ويمكن االطالع عليها عىل  للعمل يف مجال  الدولية  العاملية/الهيئة  الصحة   ملنظمة 

.http://www.haiweb.org/medicineprices
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الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة

عىل  الحصول  عىل  النامية  البلدان  لقدرة  خاصاً  اهتماماً  الدويل  املجتمع  يويل 
التكنولوجية  التغريات  أرسع  أن  بدا  األلفية،  بداية  ويف  الجديدة.  التكنولوجيات 
الواعدة كان يف مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. ومن ثم، فقد أَْوىَل الهدف 

8 اهتماماً خاصاً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وقد ُشِهد نمو ملحوظ يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية. 
وبلغ معدل انتشار الهواتف الخلوية املحمولة يف البلدان النامية نسبة 92 يف املائة 
يف نهاية عام 2015 )املؤرش 8 - 15(، مقارنة بأقل من 10 يف املائة يف عام 2000. 
ولنئ كان ذلك يشري إىل عدد االشرتاكات وليس عدد فرادى املشرتكني أو املستخدمني 
أو املالكني، فإن الرقم يربز االنتشار الواسع لتكنولوجيا الهواتف الخلوية املحمولة 
يف البلدان النامية. غري أن انتشار الهواتف الخلوية املحمولة يف أقل البلدان نمواً بلغ 
64 يف املائة يف عام 2015، ويعيش ما يقدر بنحو 450 مليون شخص من سكان 

املناطق الريفية خارج نطاق تغطية اإلشارات الخلوية املحمولة.

العالم  يف  السكان  من  أصغر  نسبٌة  اإلنرتنت  َتستَخِدم  نفسه،  الوقت  ويف 
املستخدمني  زيادة  معدالت  كانت  وإن   )16  -  8 )املؤرش  املائة(  يف   35( النامي 
يف البلدان النامية ما زالت قوية، حيث زادت بنسبة 10 يف املائة يف عام 2015، 
مقارنة بزيادة نسبتها 4 يف املائة يف البلدان املتقدمة النمو. وتشري تقديرات االتحاد 
املائة  باستطاعة 20 يف  أن  إىل  املذكورة هنا،  البيانات  الدويل لالتصاالت، مصدر 
من األفارقة الدخول عىل اإلنرتنت يف نهاية عام 2015. ويف العالم النامي، كما هو 
الحال يف البلدان املتقدمة النمو، كانت الطريقة األرسع نمواً للدخول عىل اإلنرتنت 

هي اإلنرتنت املحمولة الفائقة الرسعة والسعة )النطاق العريض(.

ومع ذلك، يف عدد من البلدان ذات الدخل املنخفض، تسببت محدودية النطاق 
الرتددي الدويل لإلنرتنت وضعف قدرات الشبكات األساسية الوطنية، يف صعوبة 
توافر خدمات اإلنرتنت العالية الرسعة بأسعار ميسورة، وال سيما يف الدول الجزرية 
الصغرية والدول النامية غري الساحلية. ونجمت عن هذا القصور آثار ملموسة عىل 
رسعة اإلنرتنت وجودتها، وعىل أنواع الخدمات والتطبيقات املتاحة للمستخدمني. 
وأيضاً، ما زال متوسط سعر الخدمات مرتفعاً نسبياً يف كثرة من أفقر البلدان يف 
العريضة  اإلنرتنت  يف خدمة  االشرتاك  زال سعر  ما   ،2013 عام  وبحلول  العالم. 
غالبيتها من أفريقيا - جنوب  الثابتة األساسية، يف ما يقرب من 20 بلداً  النطاق 



٢٣موجز تنفيذي

الصحراء الكربى، يمثل أكثر من 50 يف املائة من نصيب الفرد من الدخل القومي 
اإلجمايل.

املعلومات  تكنولوجيا  توافر  مدى  برصد  الدويل  املجتمع  اهتمام  ويتصل 
الناجم  وباألثر  تؤديه  الذي  بالدور  النامية بصفة خاصة  البلدان  يف  واالتصاالت 
أن  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  يمكن  املثال،  فعىل سبيل  التنمية.  يف  عنها 
املتقدمة  البلدان  يف  للمواطنني  الحكومية  والخدمات  املعلومات  إيصال  تساعد يف 
النمو والبلدان النامية، ويف تعزيز مستويات الكفاءة والفعالية والشفافية واملساءلة 
ومشاركة املواطنني. وبحلول عام 2014، ازداد عدد الحكومات التي تقدم تطبيقات 
الهواتف املحمولة وبوابات الخدمات املحمولة ليصل إىل حوايل 50 حكومة، يف حني 
ينرش 130 بلداً أجزاًء من ميزانياته عىل اإلنرتنت. وتوجد 118 حكومة تستخدم 
رسمياً وسائل التواصل االجتماعي، يف حني تعرض 75 حكومة سياساتها للمشاركة 
عليها  تنطوي  التي  اإلمكانيات  مدى  عىل  يدلل  مما  اإلنرتنت؛  عىل  اإللكرتونية 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعزيز املشاركة املدنية.

وإضافة إىل ذلك، ما برحت زيادة إمكانية الوصول إىل نظم اإلنذار املبكر من 
أجل الحّدّ من مخاطر الكوارث تشكل هدفاً هاماً يف أطر الحّد من مخاطر الكوارث 
التي اعتمدها املجتمع الدويل. وقد أسفرت التحسينات يف رصد املخاطر والتنبؤ بها، 
ويف جودة البيانات الساتلية، والزيادة يف قدرات الحواسيب وموصوليتها باإلنرتنت 
عن حدوث تغيري تحوُّيل يف نظم اإلنذار املبكر يف جميع أنحاء العالم. وقد أسهمت 
تغطية الهاتف املحمول يف تحقيق زيادة هائلة يف القدرة عىل نرش التحذيرات يف 

أوانها مبارشة إىل األشخاص املعرضني للخطر ويف دعم اإلنذار بني األقران.
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اشرتاكات اإلنرتنت العريضة النطاق الثابتة )السلكية( واإلنرتنت العريضة 
 النطاق املحمولة يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، ٢00١ – ٢0١٥ 

)لكل 100 نسمة من السكان(
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اإلنرتنت ذات النطاق العريض الثابت يف البلدان النامية
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اإلنرتنت ذات النطاق العريض املحمول يف البلدان النامية

اإلنرتنت ذات النطاق العريض املحمول يف البلدان املتقدمة
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مالحظـــة: تستند تصنيفات البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية إىل رموز األمم املتحدة اإلحصائية 
.http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx.html :انظر .”M49“

* بيانات عام 2015 تقديرية.

املصـدر: االتحـاد الدويل لالتصـاالت، قاعـدة بيانـات مؤشـرات االتصاالت العاملية/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت العاملية.

ومع ذلك، ينبغي أالّ يتسبب الرتكيز عىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
التكنولوجيا  التي تعوق نقل  العقبات  التغلب عىل  االنتباه عن رضورة  يف رصف 
وتوليد التكنولوجيا يف مجاالت أخرى. فالتخفيف من اآلثار املرتتبة عىل تغري املناخ 
والتكيف معها، عىل سبيل املثال، من أولويات املجتمع الدويل منذ انعقاد مؤتمر قمة 
ريو يف عام 1992. وهي تبني التحّديات، يف هذا الصدد، التي أدت بالبلدان النامية 
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أن تطلب املساعدة التقنية يف مجال التخفيف من آثار تغرّي املناخ و/أو التكيّف 
معها من مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ اللذين أُنشئا مؤخراً. ويشرتك يف استضافة 
املركز برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وهو 
يعمل بمثابة جهة تنسيق من أجل تعزيز تطوير ونقل التكنولوجيات ذات الصلة 
التكنولوجيات،  من  واسعة  بمجموعة  النامية  البلدان  طلبات  وتتعلق  باملناخ. 
ترتاوح بني مجاالت الطاقة واملياه وإدارة النفايات والنقل املتسم بالكفاءة، وبني 
الزراعة ومصائد األسماك والتنوع البيولوجي وجمع املياه. وستكون يف واقع األمر 

االحتياجات املقّررة تبعاً لذلك يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015، بال حرص.
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