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ج   

تصدير

يف أيلول/سبتمرب 2000، ومبؤمتر قمة األلفية الذي عقدته األمم املتحدة، وافق زعماء العامل على 
جمموعة من األهداف والغايات املحددة زمنيًا والقابلة للقياس فيما يتصل مبكافحة الفقر واجلوع 
واملرض واألمية والتدهور البيئي والتمييز ضد املرأة، مع وضع هذه األهداف وتلك الغايات يف 
صمي���م الربنامج العاملي. وأك���د زعماء العامل مرارًا أهنم ملتزمون هبذه املقاصد، إىل جانب دعم 
ش���راكة عاملية من ش���أهنا أن حتّسن معيشة السكان الفقراء على الصعيد العاملي خالل فترة زمنية 

تبلغ مدهتا جياًل واحدًا.
ولقد اجتزنا اليوم منتصف الفترة الواقعة بني اعتماد األهداف ذات الصلة واملوعد املتوخى 
املتمثل يف عام 2015. وقد حتقق بعض من التقدم، وإن كانت هناك حاجة لالضطالع بالكثري 
يف معظ���م أحن���اء العامل. وفيما يتعل���ق باهلدف الثامن — الذي يتضمن هتيئة ش���راكة عاملية من 
أج���ل التنمية — أعلن���ت الدول األعضاء أهنا ملتزمة على حنو حمدد بالتركيز بصفة خاصة على 
التجارة واملس���اعدة اإلمنائية الرمسية والدين اخلارجي واألدوي���ة الضرورية والتكنولوجيا. وهذه 
اخلطوات تتسم باألمهية يف حد ذاهتا، كما أهنا ستوفر مع ذلك دعمًا بالغ األمهية يف ميدان بلوغ 

األهداف األخرى.
ومثة عدد من العمليات املش���تركة بني وكاالت األمم املتحدة تتوىل تقّصي ما إذا كانت 
األهداف من األول إىل الس���ابع جيري الوفاء هبا على الصعيدين العاملي والوطين. ولقد تبّين مع 
ذل���ك أن هن���اك مزيدًا من الصعوبة فيم���ا يتصل بتقييم ما إذا كانت الش���راكة العاملية من أجل 
التنمية ماضية يف طريقها، وما إذا كان مثة حتقيق لاللتزامات الدولية. وهلذا السبب ُقمُت يف عام 
2007 بتش���كيل فرق���ة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األه���داف اإلمنائية لأللفية هبدف جتميع 

كافة املعلومات املتاحة بشأن اإلجنازات املتصلة هبذه االلتزامات.
وم���ن الواض���ح من هذا التقري���ر األول لفرقة العمل أنه قد حتقق تق���دم ما يف العديد من 
اجلبهات، ولكن اإلجناز املتصل بااللتزامات مل يكن كافيًا، كما أنه قد تأخر عن موعده. وليس 
من املمكن أن يتحقق مس���تقبل مشترك للجميع دون االضطالع على الصعيد العاملي بإجراءات 
متناسقة وشراكات متينة. ويف منتصف أعمالنا من أجل الوفاء باملوعد النهائي يف عام 2015، 
ال بد جلميع الش���ركاء أن يس���ارعوا إىل بذل اجلهود الالزمة من أجل حتقيق ما س���بق أن أعلنوه 

من وعود.

بان كي - مون

األمني العام لألمم املتحدة
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ز   

موجز تنفيذي

قام���ت فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األه���داف اإلمنائية لأللفية بتقييم االلتزامات العاملية 
الواردة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية اليت حظيت بتصديق احلكومات يف ش���ى املناس���بات 
الدولي���ة ال���يت تلت مؤمتر قمة األلفية. وقد أكد إعالن األلفية أن مثة حاجة إىل ش���راكات عاملية 
مع���ززة يف جمال التنمية من أجل هتيئ���ة تلك البيئة املؤاتية الالزمة لتعجيل التقدم فما يتصل باحلد 
من الفقر، وحتس���ني الصحة والتعليم، وحتقيق املس���اواة بني اجلنسني، وضمان محاية البيئة، على 

النحو املحدد يف األهداف اإلمنائية لأللفية.
وتتمثل الرسالة الرئيسية هلذا التقرير يف أنه قد حتقق بعض التقدم على جبهات عديدة، ومع 
هذا، فإنه ال تزال هناك أوجه قصور كبرية فيما يتصل باإلجناز الالزم بشأن االلتزامات العاملية على 
أصعدة املعونة، والتجارة، وختفيف الديون، والوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة، واحلصول على 
األدوية الضرورية بأس����عار ميس����ورة. وضعف االقتصاد العاملي واالرتفاع احلاد يف أسعار األدوية 
والطاقة يهددان بعكس اجتاه بعض التقدم الذي س����بق إحرازه يف جمال التنمية البش����رية مبختلف 
أبعادها. ومثة حاجة إىل شراكات عاملية معززة من أجل جتنب انتكاس التقدم الذي حتقق بالفعل 
حى اليوم. وأثناء العد التنازيل حى عام 2015، توجد ضرورة للقيام باستجابات عاجلة من أجل 

سد ثغرات التنفيذ القائمة هبدف الوفاء بالوعود اليت ُأعلنت لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية.

املساعدة اإلنمائية الرسمية
إن مثة ثغرة كبرية من ثغرات اإلجناز فيما يتصل بالوفاء بااللتزامات املعلنة بشأن حتقيق ما ترمي 
إلي���ه األه���داف اإلمنائية لأللفية من معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوًا وتقدمي مزيد 

من املساعدة اإلمنائية الرمسية من أجل البلدان امللتزمة باحلد من الفقر.
وقد كانت مثة نكسة لتلك اجلهود املبذولة لزيادة هذه املساعدة اإلمنائية الرمسية. ويف عام 
2007، كانت البلدان اليت بلغت أو جتاوزت هدف األمم املتحدة، الذي يتمثل يف 7 يف املائة من 
الدخل القومي اإلمجايل، قاصرة على الدامنرك والسويد ولكسمربغ والنرويج وهولندا. أما متوسط 
اجلهود اليت بذلتها البلدان أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، وعددها 22 بلدًا، فإنه مل يصل إاّل إىل 0.45 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل، 
وعن����د ترجي����ح ذلك مع حجم اقتص����ادات هذه البلدان، يالحظ، مع ه����ذا، أن جمموع تدفقات 
املعونة الصافية املقدمة من أعضاء اللجنة ال ميثل سوى 0.28 يف املائة من جمموع دخلها القومي. 
وكذلك كانت املس����اعدة املالية املقدمة ألقل البلدان منوًا دون االلتزامات املعلنة. وباإلضافة إىل 
البلدان الس����الفة الذكر، كانت آيرلندا وبلجيكا واململكة املتحدة هي البلدان الوحيدة اليت وفت 
باهل����دف املتعل����ق بتزويد أقل البلدان منوًا مبعون����ة ال تقل عن 0.15 - 0.20 يف املائة من دخلها 
القومي اإلمجايل؛ أما ذلك املتوسط املتعلق بكافة بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية فإنه مل يكن سوى 
0.09 يف املائ����ة. وكان مث����ة تزايد مطرد يف تدفقات املعون����ة منذ عام 1997، حيث بلغت هذه 
التدفقات ذروهتا يف عام 2005 ووصلت إىل 107 بليون دوالر، وذلك بدافع من ختفيف الدين 
االس����تثنائي يف هذا العام. ومنذ ذلك الوقت، هبطت املساعدة اإلمنائية الرمسية الصافية )باألسعار 
الثابت����ة( بنس����بة 4.7 يف املائة يف عام 2006، كما هبطت بنس����بة أخ����رى تبلغ 8.4 يف املائة يف 
عام 2007. وبصرف النظر عن ختفيف أعباء الديون واملعونة اإلنسانية، يراعى أن الدعم املقدم 
للربامج اإلمنائية األساسية قد زاد بنسبة تتجاوز 50 يف املائة )باألسعار الثابتة( منذ ما كان عليه 
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يتطلب التقدم العاجل يف هذا الشأن إجراءات واضحة تتضمن ما ييل:

• بليون دوالر  ينبغي للمانحني أن يزيدوا من تدفقات املعونة بمقدار 18	
)بمعدالت الرصف السارية يف تموز/يوليه 2008( سنوياً فيما بني عامي 

2008 و2010 من أجل مساندة برامج التنمية األساسية بغية الوفاء باألهداف 
املتفق عليها بحلول عام 2010. ويف عام 2007، كانت املساعدة اإلنمائية 

الرسمية اإلجمالية تقل بما يزيد عن 10 بليون دوالر بالقياس إىل ذلك الهدف 
املنشود الذي كان يرجى التوصل إليه دون عائق؛

•وبغية تهيئة مسار طيّع نحو الوصول إىل الزيادة امللتزم بها يف التدفقات  	
السنوية للمساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية املقدمة إىل أفريقيا بحلول عام 

2010، يجب عىل املانحني أن يخصصوا مبلغاً إضافياً يصل إىل 6.4 بليون 
دوالر كل عام بأسعار عام 2005 الثابتة من أجل هذه املنطقة )أو 7.3 بليون 

دوالر سنوياً وفق معدالت الرصف املعمول بها يف تموز/يوليه 2008(؛

•وحتى يف حالة الوفاء بااللتزامات املتصلة بزيادة املساعدة اإلنمائية الرسمية  	
الصافية املوفرة ألفريقيا، يالحظ أنه ستكون هناك حاجة إىل االضطالع 

بزيادات إضافية يف هذه املساعدة املقدمة إىل أقل البلدان نمواً )التي يوجد كثري 

من حد أدين يف عام 1997، كما أنه قد زاد مبا يقرب من 30 يف املائة منذ عام 2000 - الذي 
صدر فيه إعالن األلفية - ولكن معدل هذه الزيادة قد هبط بشكل حاد منذ عام 2005.

وميثل إعالن باريس بشأن فعالية املعونة لعام 2005 أقصى جهد شامل مت بذله حى اليوم 
من أجل حتسني تنسيق وتوفيق املعونة حسب األولويات الوطنية. وكان مثة تقدم بطيء يف الوفاء 
بأهداف باريس املتعلقة بعام 2010 واليت سبق وضعها يف عام 2005. وسوف يفضي منتدى 
أكرا الرفيع املس���توى املعين بفعالية املعونة، الذي س���ينعقد يف أيلول/س���بتمرب 2008، إىل إتاحة 
الفرصة لتعجيل اجلهود املبذولة من أجل حتسني إمكانية التنبؤ باملعونة وتقليل جتزئة هذه املعونة 
وختفي���ض تكالي���ف القيام هبا لدى إدارة مواردها. وهناك حاجة إىل إحراز مزيد من التقدم فيما 
يتصل بتقليص مس���توى املعونة املقيدة بشراء س���لع وخدمات يف البلدان املاحنة، وحتسني توفيق 
تدفقات املعونة مع األولويات الوطنية، مما يوسع بالتايل من الساحة السياسية املتاحة للبلدان كي 

حتدد ما لديها من أولويات إمنائية.
ويف السنوات األخرية، كانت مثة زيادة يف مدى توفري املوارد املالية املتعلقة بالتنمية، وذلك 
من جانب املاحنني غري املنتمني للجنة املساعدة اإلمنائية والبلدان اإلمنائية املاحنة والصناديق اخلاصة. 
والسجالت اجلزئية للمساعدة اإلمنائية الرمسية اإلمجالية املقدمة من البلدان غري األعضاء يف اللجنة 
تتضمن تقديرات بأنه قد حدثت زيادة )باألسعار الثابتة( من مستوى 1.5 بليون دوالر يف عام 
2000 إىل مستوى 5.1 بليون دوالر يف عام 2006. وسوف يتعّين بذل جهود إضافية هبدف 
حتس���ني احلوار والتنس���يق مع هذه اجلهات املعنية اجلديدة من أجل جتنب وقوع مزيد من جتزئة 

املعونة واطراد ارتفاع تكاليف القيام هبا فيما بني البلدان املستقبلة.
وثغرات التنفيذ الراهنة فيما يتصل بإجناز تدفقات املعونة وبطء التقدم يف جمال حتسني نوعية 
املساعدة اإلمنائية الرمسية تشكل حتذيرات مبكرة من احتمال عدم الوفاء باألهداف العاملية يف نطاق 
اإلط����ار الزمين املحدد يف خطة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واملؤكد من قبل الدول األعضاء يف 
مؤمترات القمة واملنتديات الدولية الالحقة. وهناك حاجة إىل العمل بش����كل عاجل من أجل وضع 
تدفقات املعونة يف مسارها الصحيح هبدف مساندة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من 1 إىل 7.



ط موجز تنفيذي   

الوصول لألسواق )التجارة(
مل يتحق���ق إاّل تق���دم بطيء فقط فيما يتصل بالوفاء مبقصد األهداف اإلمنائية لأللفية الذي يرمي 
إىل املضي يف هتيئة نظام جتاري ومايل يتس���م باالنفتاح واالس���تناد إىل القواعد والقابلية للتنبؤ 
وعدم التمييز، مع تزويد صادرات أقل البلدان منوًا بإمكانية الوصول بدون تعريفات مجركية 
وبدون حصص. ويتمثل أحد أهداف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، اليت ش���رع فيها يف 
عام 2001، يف معاجلة احتياجات البلدان النامية وفقًا “خلطة للتنمية”. وبعد س���بع س���نوات، 
يالحظ أن الفش���ل يف عقد جولة إمنائية يش���كل أكرب ثغرة من ثغرات التنفيذ يف ميدان التجارة، 
ويف حمي���ط اهل���دف اإلمنائي لأللفية رقم 8 كما قد يقال. وال بد من إعادة توجيه اجلهود الدولية 
حنو إكمال هذه اجلولة وفقًا ملرماها األصلي الذي يتضمن اتسامها بالتركيز على التنمية، مما يعين 
بالت���ايل إفادهتا ألفقر البلدان بصفة خاصة. وهذا يقضي جبعل أولوية الوصول إىل األس���واق من 
نصيب البلدان النامية وخاصة أقل البلدان منوًا، مع اإلبقاء على املرونة الالزمة بالنس���بة للبلدان 

النامية حى تستطيع مساندة التنوع االقتصادي وتوليد العمالة وتوفري األمن الغذائي.
وم���ن املحتم أن يبذل مزيد من اجلهود ملعاجل���ة نتائج تدهور وصول أقل البلدان منوًا إىل 
أسواق البلدان املتقدمة النمو على حنو تفضيلي، من خالل تيسري قواعد املنشأ الشديدة التقييد، 
وضمان تغطية مجيع املنتجات، وتناول سائر العوائق املتصلة جبانب الطلب. ومثة حاجة إىل تقدم 
عاج���ل م���ن أجل حتقيق ذلك اهلدف املحدد ألقل البلدان منوًا، والذي يتضمن زيادة حصة هذه 
البلدان من الصادرات املعفاة من الرسوم واملوجهة ألسواق البلدان املتقدمة النمو، وذلك بنسبة 

97 يف املائة بداًل من املستوى احلايل البالغ 79 يف املائة.
وعل���ى ال���دول األعضاء أن تعلن التزامات أكثر وضوحًا وقوة بغية توس���يع نطاق موارد 
املعونة من أجل التجارة ملس���اعدة البلدان األكثر فق���رًا يف حتقيق إمكاناهتا اإلنتاجية والتصديرية 
ومساندة جهودها املبذولة لتهيئة عمالة منتجة. ومن احلري مببالغ موارد املعونة من أجل التجارة 
وختصيصاهتا أن تكون أكثر توافقًا مع االحتياجات القطرية املحددة. ومن شأن اجلهود املماثلة 
الرامي���ة إىل اإلس���راع يف تطبيق اإلطار املتكامل املعزز أن تس���هل من دمج أق���ل البلدان منوًا يف 
النظام التجاري املتعدد األطراف، وذلك من خالل زيادة وصوهلا إىل األموال يف س���ياق مبادرة 

املعونة مقابل التجارة. 
وظهور حتديات جديدة كبرية، مع ارتفاع أسعار األغذية وتأثري ذلك على الفقر واجلوع، 
قد أعطى زمخًا إضافيًا ملس���ألة التس���ليم بإخفاقات السياسات الس���ابقة يف كفالة األمن الغذائي 
على الصعيدين الوطين والعاملي، كما أنه قد س���ّلط الضوء على ضرورة زيادة االس���تثمارات يف 

منها يف أفريقيا(. وال بد من زيادة التدفق السنوي اإلجمايل املتعلق بأقل البلدان 
نمواً بمتوسط يبلغ 8.8 بليون دوالر )بمعدالت رصف تموز/يوليه 2008( فيما 

 بني عامي 2008 و2010 من أجل تحقيق ذلك الهدف املتمثل يف 
0.15 - 0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل لكل من املانحني؛

•والجهات املانحة، بما فيها الجهات املانحة الناشئة، والبلدان املستقبلة بحاجة  	
إىل التعجيل بالتقدم فيما يتصل بتوفيق املعونة، واالضطالع بالتنسيق الالزم 

واإلدارة الرامية إىل تحقيق النتائج واملساءلة املتبادلة عىل صعيد موارد املعونة، 
فضالً عن تحسني الحوار مع الجهات املانحة غري املنتمية للجنة املساعدة 

اإلنمائية بغية االلتزام بهذه املبادئ.
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التنمية الزراعية بالبلدان النامية، مع القيام يف نفس الوقت بإزالة التشوهات السوقية يف األسواق 
الزراعية باقتصادات البلدان املتقدمة النمو.

القدرة عىل تحمل الديون
كان مثة تقدم كبري فيما يتصل بالوفاء باهلدف اإلمنائي لأللفية الذي يتضمن تناول مشاكل الدين 
بالبلدان النامية على حنو شامل، وإن كان يلزم االضطالع جبهود إضافية حى يتسم هذا التقدم 
باالستدامة. وينبغي أيضًا أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتخفيف عبء الدين الذي تتحمله تلك 

البلدان اليت مل تستفد بعد من مبادرات ختفيف الديون احلالية.
ويف حزيران/يوني���ه 2008، كان���ت هناك 23 بلدًا من البل���دان الفقرية املثقلة بالديون، 
البالغ عددها 41، قد وصلت إىل نقطة اإلكمال يف س���ياق املبادرة املعززة املتعلقة بديون تلك 
البلدان. وال تزال هناك عشرة بلدان جتتاز مرحلة مؤقتة تتراوح بني اختاذ القرار ونقطة اإلكمال؛ 
 ومثة مثانية بلدان أخرى قد تعد مؤهلة فيما يتصل هبذه املبادرة وقد ترغب يف االس���تفادة منها. 
أما البلدان اليت جتاوزت نقطة اإلكمال فإهنا تصبح بالتايل مؤهلة ملزيد من ختفيف الديون مبوجب 

املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين.
وقد أفضى إلغاء الديون املستحقة على أشد البلدان فقرًا، إىل جانب ارتفاع أسعار السلع 
األساسية وقوة النمو على الصعيد العاملي، إىل املساعدة يف ختفيض نسبة مدفوعات خدمة الدين 
إىل الصادرات إىل مستوى 6.6 يف املائة يف عام 2006 فيما يتصل بكافة البلدان النامية. ومن 
املتوقع هلذه النسبة أن تنخفض إىل حد 3 يف املائة يف عام 2007، مما يتيح بالتايل هتيئة بيئة مؤاتية 
لالس���تثمار واالنتع���اش. ومع هذا، فإن تضاؤل النمو الدينامي يف االقتصاد العاملي يف املس���تقبل 

بغية تحسـني وصول البلدان النامية لألسـواق، يتعنّي عىل املجتمع الدويل أن يقوم 
بما ييل:

•مضاعفة الجهود املبذولة من أجل جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، مع  	
إعادة الرتكيز عىل تلك العنارص التي يمكن لها أن تجعل منها جولة “إنمائية”؛

•كفالة إفضاء الرشاكات االقتصادية الثنائية واإلقليمية املستقبلية إىل تمكني  	
صادرات البلدان النامية من الوصول إىل األسواق ودخولها عىل نحو حقيقي، 

وجعل هذه الرشاكات بمثابة نقاط “انطالق” نحو إبرام اتفاقات متعددة 
األطراف، بدالً من أن تكون مجرد بدائل؛

•توفري األولوية الالزمة للتجارة وصالتها بالتنمية والحد من الفقر يف  	
االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية؛

•القيام عىل نحو كبري بتقليل التعريفات الجمركية وتصاعداتها، التي تفرضها  	
البلدان املتقدمة النمو عىل املنتجات الزراعية واملنسوجات واملالبس الواردة من 

البلدان النامية؛

•التعجيل بتخفيض اإلعانات املحلية والتصديرية املتصلة باإلنتاج الزراعي يف  	
البلدان املتقدمة النمو؛

•اإلرساع إىل تقييم االحتياجات اإلقليمية والقطرية من املعونة مقابل التجارة،  	
مع التأكد من أن إجمايل املوارد واملخصصات املتاحة يفي بهذه االحتياجات؛

•زيادة الجهود املبذولة لتحقيق التشغيل التام لإلطار املتكامل املعزز. 	
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القريب قد يعكس هذا االجتاه. ويف السنوات األخرية، يراعى أن مثة عددًا كبريًا من البلدان اليت 
سبق هلا أن استفادت من ختفيف عبء الديون تتعرض اليوم لتدهور مؤشراهتا املتعلقة بالضعف 
إزاء ه���ذه الدي���ون، مما يرجع جزئيًا إىل أهنا ال تزال تواجه حتديات كبرية يف جمال متويل التنمية. 
ومث���ة واحد وعش���رون بلدًا من البلدان الفقرية املثقلة بالدي���ون )ومنها 14 بلدًا قد بلغت نقطة 
اإلكمال( تعد مكتنفة باحتماالت، تتراوح بني املتوسطة والعالية، فيما يتصل بالعودة إىل الوقوع 
حتت وطأة الديون. وهناك عشرة بلدان من هذه البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وغالبيتها مل تصل 

بعد إىل نقطة اإلكمال، تعترب يف الوقت الراهن رازحة بالفعل حتت وطأة تلك الديون.
واجله���ات الدائن���ة الرمسية واخلاصة، وغري املنتمية لنادي باريس، كانت مقصرة يف الوفاء 
بكام���ل حصته���ا يف ختفيف عبء الدين يف س���ياق البلدان الفقرية املثقل���ة بالديون. وقد أفضت 
ضآلة مشاركة هذه اجلهات الدائنة إىل تقويض مبدأ التساوي يف تقاسم األعباء الذي تستند إليه 

املبادرة املعززة املتعلقة بديون هذه البلدان الفقرية.
ومل يك���ن هناك بلوغ كامل لذلك اهلدف اإلمنائ���ي لأللفية الذي يتطلب القيام على حنو 
ش���امل بتناول مش���اكل ديون البلدان النامية. وعلى الرغم من ختفيف دين البلدان الفقرية املثقلة 
بالدي���ون واالضطالع باملب���ادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدي���ن والزيادات املناظرة يف 
النفقات االجتماعية، فإن هناك بلدانًا نامية كثرية ال تزال تنفق على خدمة الدين أكثر من إنفاقها 
على التعليم العام أو الصحة العامة. ويف عام 2006، كانت نفقات عشرة بلدان نامية يف جمال 
خدمة الدين تزيد عن نفقاهتا فيما يتصل بالتعليم العام، كما أن خدمة الدين يف 52 بلدًا كانت 
تتج���اوز ميزاني���ة الصحة العامة. ومن الواجب أن تتاح للبلدان الضعيفة موارد إضافية بش���روط 
تس���اهلية، كما يتعّين بذل جهود جديدة لتخفيف أعباء ديون البلدان اليت ال تش���كل جزًءا من 
مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، مما يتضمن إنش���اء آلية مس���تقلة للتحكيم يف جمال الديون 

من أجل البلدان اليت تعاين بشدة من وطأة هذه الديون.
وينبغي لإلطار املتعلق بتقييم القدرة على حتمل الديون أن يظل قيد االستعراض. واملستويات 
املنخفض���ة للديون ذاهتا قد تكون متعذرة التحم���ل يف حالة مزامحة خدمة الدين للنفقات العامة 
املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية. ومثة حاجة إىل مس���اعدة تقنية مس���تمرة وتنس���يق متزايد من 

أجل دعم البلدان يف جمال تعزيز قدراهتا على إدارة الديون.

تشمل اإلجراءات املحددة التي من شأنها أن تحسن من تمكن البلدان من تحمل الديون 
الخارجية ما ييل:

•تعبئة مزيد من موارد املانحني من أجل تيسري تخفيف عبء الدين يف بعض  	
البلدان الفقرية املثقلة بالديون التي لم تصل بعد إىل نقطة اإلكمال؛

•تشجيع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية والخاصة، التي ال تنتمي لنادي باريس،  	
عىل القيام بشكل عادل بتخفيف حدة الدين برشوط مماثلة للرشوط املتعلقة 

بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون فيما يتصل بتلك الديون املستحقة واملستوفية 
لرشوط األهلية؛

•االستمرار يف استعراض وصقل إطار القدرة عىل تحمل الديون املستخدم يف  	
الوقت الراهن؛

•تحديد عملية مستقلة ومنظمة إلعادة هيكلة الدين من أجل البلدان التي ال تعد  	
من البلدان الفقرية املثقلة بالديون والتي ترزح تحت وطأة هذه الديون.
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ة الوصول إىل األدوية الرضورية بتكلفة ميسرّ
أفض���ى اهلدف اإلمنائي لأللفي���ة، الذي يرمي إىل القيام بالتعاون مع ش���ركات األدوية بتحقيق 
الوصول لألدوية الضرورية بتكلفة ميّس���رة يف البلدان النامية، إىل املس���امهة يف تعبئة املوارد 
وحتسني التنسيق من أجل زيادة الوصول إىل األدوية ووسائل العالج الضرورية ملكافحة فريوس 
نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( واملالريا والسل بالكثري من البلدان. 

وهناك نقص كبري مع هذا فيما يتعلق بالوصول إىل األدوية الضرورية يف البلدان النامية.
والصعوب���ة يف تقدير التق���دم املحرز فيما يتصل بالوفاء هبذا االلت���زام تتضمن االفتقار إىل 
هدف حمدد كميًا. واجلهود املبذولة يف هذا السبيل سوف حتّسن من املساءلة يف ميدان اإلجراءات 
الش���املة املتخذة لتوسيع نطاق الوصول لألدوية الضرورية بأسعار ميسورة. واملعلومات املتاحة 
يف عدد من البلدان تش���ري إىل وجود ثغرات كب���رية على صعيد توفر األدوية بكل من القطاعني 
الع���ام واخل���اص، باإلضافة إىل وجود اختالفات كبرية يف األس���عار - مم���ا يتجاوز إىل حد بعيد 
تلك األس���عار املرجعية الدولية - اليت جتعل األدوية الضرورية س���هلة املنال بالنس���بة للفقراء من 
الس���كان. والتقديرات اجلديدة توضح أن توفر األدوية الضرورية بالقطاع العام ال يغطي سوى 
ثلث احتياجات السكان، يف حني أن توفرها يف القطاع اخلاص يشمل ثلثي هذه االحتياجات. 
واألسعار اليت يدفعها السكان للحصول على األدوية الرديفة األقل مثنًا تتراوح بني 2.5 و6.5 
من أضعاف األس���عار املرجعية الدولية يف القطاعني العام واخلاص، على التوايل. وبعض البلدان 

يتطلب التقدم املعجل اتخاذ إجراءات أشـد حدة عىل الصعيدين الوطني والعاملي يف 
عدد من املجاالت، مما يتضمن:

عىل الصعيد الوطني:

•إلغاء الرضائب والرسوم عىل األدوية الرضورية؛ 	
•تحديث السياسة الوطنية املتعلقة باألدوية؛ 	

•تحديث السياسة الوطنية املتعلقة باألدوية، وكذلك قائمة األدوية الرضورية؛ 	
•اتباع سياسات تتعلق بإحالل األدوية الرديفة فيما يتصل باألدوية الرضورية؛ 	
•التماس طرق لتخفيض الزيادات السـعرية الخاصة بالتجارة والتوزيع يف مجال  	

أثمان األدوية الرضورية؛

•كفالة التوفري املناسب لألدوية الرضورية يف مرافق الرعاية الصحية العامة؛ 	
•القيام عىل نحو منتظم برصد أسعار األدوية ومدى توفرها. 	

وعىل الصعيد العاملي:

•تشجيع رشكات األدوية عىل تطبيق ممارسات سعرية تفاضلية من أجل  	
تخفيض أثمان األدوية الرضورية يف البلدان النامية التي ال تتوفر فيها أدوية 

مناظرة رديفة؛

•تعزيز تشجيع إنتاج األدوية الرديفة، وإزالة العوائق التي تعرتض سبيل  	
تناولها؛

•زيادة التمويل املرصود ألعمال البحث والتطوير يف مجال األدوية ذات األهمية  	
بالنسبة للبلدان النامية، مما يتضمن أشكال الجرعات الخاصة باألطفال 

واألمراض األكثر تعرضاً لإلهمال.



النامية يتسم حبسن توفر األدوية واخنفاض أسعارها، مما يوضح أن مثة إمكانية لتحسني الوصول 
إىل األدوية الضرورية بأسعار ميسورة على حنو أكيد.

الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة
إن مقصد األهداف اإلمنائية لأللفية من ش���أنه أن يتيح فوائد التكنولوجيات اجلديدة وال سيما 
يف جم���ال املعلوم���ات واالتصاالت، بالتعاون مع القطاع اخلاص، مما ش���هد تقدمًا س���ريعًا يف 
 س���د الثغ���رة املتعلقة بقطاع اهلوات���ف املحمولة، وإن كانت ال تزال هن���اك ثغرات أخرى كبرية 
فيما يتصل بتحس���ني الوصول إىل التكنولوجيات الرئيس���ية اليت تعت���رب ضرورية لزيادة اإلنتاجية 
ومساندة النمو االقتصادي وحتسني توفري اخلدمات يف جماالت من قبيل الصحة والتعليم )والوصول 

الواسع النطاق لإلنترنت يعد مثااًل طيبًا يف هذا الشأن(.
ومثة صعوبة يف تقدير التقدم املحرز على هذا الصعيد تتضمن االفتقار إىل أهداف رقمية 
بشأن اإلجناز فيما يتصل بااللتزامات العاملية. وقد شهدت البلدان النامية تزايدًا ملموسًا يف جمال 
اهلواتف املحمولة واحلواسيب، ومع هذا، فإن الفجوة الرقمية املتعلقة بالوصول إىل التكنولوجيا 
احلديثة مس���تمرة يف االتس���اع، وذلك فيما بني البلدان املتقدمة النمو والبل���دان النامية. وأوجه 
النقص القائمة يف املقومات التكميلية، من قبيل حمدودية تغطية اإلمدادات الكهربائية بأشد البلدان 

النامية فقرًا، حتول دون تغلغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبزيد من السرعة.
والقضايا اليت ظهرت مؤخرًا يف ميدان التنمية تتطلب التزامات أش���د قوة وتعاونًا إمنائيًا 
أيض���ًا. واألزمات الغذائية األخرية وحتديات تغّير املناخ اليت تواجه البلدان النامية تقتضي األخذ 
بُنُهج أكثر مرونة من أجل التعجيل بنقل التكنولوجيا يف ميدان التنمية الزراعية وحتسني الوصول 

لألدوية الضرورية والتك�ّيف مع التغيّ�رات املناخية.

م موجز تنفيذي   

تتضمن اإلجراءات املطلوبة لتوسيع نطاق الوصول إىل التكنولوجيا املتعلقة بالتنمية 
ما ييل:

•صوغ اسرتاتيجيات وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكون متميزة  	
بالتوافق مع اسرتاتيجيات التنمية األوسع نطاقاً؛

•إضفاء مزيد من املرونة عىل حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة من أجل  	
اإلرساع بنرش التكنولوجيا املتعلقة بالتنمية يف البلدان النامية، بما يف ذلك تلك 

التكنولوجيات املتصلة بالطاقة املتجددة والتكيّف إزاء تغرّي املناخ؛

•زيادة الجهود املبذولة من أجل توسيع نطاق كل من الهياكل األساسية  	
الرئيسية )من قبيل اإلمدادات الكهربائية( والهياكل األساسية امليرسة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة يف البلدان املنخفضة الدخل؛

•تهيئة حوافز للقطاع الخاص حتى يأتي بتكنولوجيات لها شأنها بالنسبة  	
للسكان يف البلدان املنخفضة الدخل، مما يشمل أيضاً تلك التكنولوجيات التي 

تتعرض لقضايا التكيّف إزاء تغرّي املناخ والطاقة املتجددة؛

•تطبيق املمارسات التسعريية التفاضلية عىل نحو أوسع نطاقاً من أجل  	
تخفيض تكاليف التكنولوجيات األساسية يف البلدان النامية حتى يصبح 

الوصول إىل هذه التكنولوجيات ميسوراً للجميع.
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مقدمة

 الرشاكـة العامليـة لتحقيـق
األهداف اإلنمائية لأللفية

يف بداية ألفية جديدة، أعلن زعماء العامل التزاماهتم بتوطيد ش���راكة عاملية لتحسني حياة الفقراء 
بكاف���ة أحن���اء العامل خالل فترة حياة جي���ل واحد، من عام 1990 إىل عام 2015. وتش���كل 
األهداف اإلمنائية لأللفية جزًءا من جدول أعمال التنمية الدولية لألمم املتحدة. ويشمل جدول 
األعمال هذا أهدافًا كمية لتحسني النتائج يف ميادين احلد من الفقر والصحة والتعليم واملساواة 
بني اجلنسني ومحاية البيئة، وذلك من خالل االضطالع بشراكات أكثر قوة بني البلدان املتقدمة 
النمو والبلدان النامية، إىل جانب ش���راكات أش���د متانة فيما بني البلدان النامية ذاهتا، فضاًل عن 

شراكات أخرى مع مسامهة نشطة من قبل القطاع اخلاص.
وقد أصبحت األهداف اإلمنائية لأللفية، بعد مثاين سنوات من اعتمادها، مبثابة منصة حلفز 
اجلهود الدولية من أجل احلد من الفقر واجلوع والنهوض خبطة التنمية البش���رية بكافة البلدان. 
ومع هذا، فإن التقدم املحرز يف جمال بلوغ هذه األهداف مل يكن متساويًا، سواء من بلد آلخر 
أم بداخ���ل البلدان. وبل���دان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حي���ث توجد أضخم التحديات 
اإلمنائية، تعتريها أكرب الثغرات. ويف البلدان ذات الدخل املتوسط، يالحظ أن هناك ختلف أيضًا 

لدى قاطين املناطق الريفية والفئات املستبعدة تقليديًا.
ويتوق���ف حتقي���ق األهداف اإلمنائية لأللفية على السياس���ات احلكومية ومدى مش���اركة 
القطاع اخلاص. ومع هذا، فإن السياق الدويل يضطلع بدور حاسم فيما يتصل بتهيئة بيئة مؤاتية 
للتنمي���ة. وعلى صعيد اهلدف 8 م���ن إطار هذه األهداف، يراعى أن الدول األعضاء قد أعلنت 
التزام���ات حمددة لتعزيز الش���راكة العاملية من أج���ل التنمية يف ميادين املس���اعدة اإلمنائية الرمسية 
والتجارة والدين اخلارجي واألدوية الضرورية والتكنولوجيا. ومن احلري هبذه الشراكات املعززة 
أن توفر دعمًا حامسًا من أجل بلوغ س���ائر األهداف اإلمنائية. وقد قامت احلكومات بالتصديق 
على األهداف العاملية ذات الصلة يف ش���ى املؤمترات الدولية اليت أعقبت مؤمتر قمة األلفية لعام 
2000: الشروع يف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية )2001(، ومؤمتر القمة العاملي بشأن 
فريوس نقص املناعة البش���رية/متالزمة نقص املناعة املكتس���ب )اإليدز( )2001(، وخطة عمل 
بروكسل ألقل البلدان منوًا )2001(، ومؤمتر التمويل من أجل التنمية )2002(، ومؤمترا القمة 
العاملي���ان ملجتم���ع املعلوم���ات )2003، 2005(، ومؤمتر القمة لع���ام 2005، وإعالن باريس 
بش���أن فعالية املعونة )2005(، ومؤمتر قمة جمموعة الثمانية الذي انعقد يف غلينغلز )2005(، 
واالجتم���اع ال���وزاري الذي عقدته منظمة التجارة العاملية يف هونغ كونغ )2005(، وذلك من 

بني مناسبات رئيسية أخرى.
ويرم���ي ه���ذا التقرير إىل حتديد العقبات املتبقية اليت حتول دون التقدم الس���ريع حنو بلوغ 
املقاصد الواردة يف اهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية. وهو س���ريكز على مستوى االمتثال 
لاللتزام���ات ال���يت أعلنتها البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية وآثار ذلك على تعزيز الش���راكة 

العاملية من أجل التنمية.
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وتضطلع جمموعة وكاالت األمم املتحدة بالتزام خاص فيما يتصل بدعم وتنس���يق ودمج 
اجلهود العاملية والوطنية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. ومثة دور مركزي ملنظومة األمم 
املتح���دة يتضمن تقّصي مدى تنفيذ االلتزامات املعلنة. وقد كلف عدد من العمليات املش���تركة 
بني وكاالت األمم املتحدة برصد هذه األهداف واإلبالغ عنها على الصعيدين العاملي والوطين. 
وتوجد برامج للتنس���يق فيما بني الوكاالت بشأن األهداف من 1 إىل 7، ولكن رصد الشراكة 
العاملية الواردة يف اهلدف رقم 8 قد أفضى إىل جتزئة املعلومات بشكل كبري، مما أعاق القيام على 
حنو فّعال مبراقبة مدى االمتثال الوطين والعاملي بااللتزامات الدولية املتعلقة بدعم بلوغ األهداف 
اإلمنائي���ة لأللفي���ة. ومن مث، فإن الس���يد بان كي - م���ون، األمني العام لألم���م املتحدة، قد قرر 
تش���كيل فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك من أجل حتسني 
رصد اهلدف رقم 8 من هذه األهداف من أجل تعزيز التنسيق فيما بني الوكاالت. وتضم فرقة 
العم���ل هذه، اليت أعدت هذا التقرير، متثياًل ألكث���ر من 20 وكالة من وكاالت األمم املتحدة، 
مب���ا يف ذلك البنك الدويل وصندوق النق���د الدويل، فضاًل عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية.
وم���ن الصعوب���ات اليت تكتنف رصد اهل���دف 8 من األهداف اإلمنائي���ة لأللفية، االفتقار 
إىل وج���ود مقاصد كمية يف بعض املجاالت، ونق���ص البيانات الالزمة لتقّصي االلتزامات على 
حنو مناس���ب. والرصد الفّعال لاللتزامات املرتبطة هبذا اهلدف أو املعلنة يف إطاره يتطلب وضع 
منهجية من ش���أهنا أن تعمل على االحتفاظ بقائمة مس���تكملة ملختل���ف املبادرات الدولية، وأن 
تقترح طرقًا لقياس درجة االمتثال لاللتزامات. ويتمثل اهلدف النهائي هلذه العملية يف كيفية حتول 
الش���راكات العاملية إىل منافع حقيقية للبلدان املس���تفيدة، وخاصة التزامات هذه البلدان بتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية من 1 إىل 7. ومن املمكن أن تربز بالتايل، لدى رصد الثغرات املتعلقة 
باهل���دف رقم 8، ثالثة أنواع من ثغرات التنفي���ذ: )أ( ثغرات اإلجناز، وهي تقع بني االلتزامات 
العاملية والتنفيذ الفعلي هلا؛ )ب( ثغرات التغطية، وهي تقع بني التنفيذ الفعلي لاللتزامات العاملية 
وتوزيع املبالغ الواردة على البلدان؛ )ج( ثغرات االحتياجات املتصلة باهلدف رقم 8، وهي تقع 
بني هذا التنفيذ الفعلي و“االحتياجات التقديرية للمساندة” بالنسبة للبلدان النامية. ويتعلق هذا 
التقرير بصفة أساس���ية بتحديد ثغرات اإلجناز، أما التقارير الالحقة لفرقة العمل املعنية بالقصور 
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فإهنا ستتوىل مبزيد من التفصيل حتليل ثغرات التغطية وثغرات 
االحتياج���ات. وقد جرى جتميع االلتزامات العاملية األساس���ية املعلنة من أجل دعم اهلدف رقم 
8 يف صورة مصفوفة هلذه االلتزامات على صعيد األهداف ذات الصلة. وهذه املصفوفة متاحة 

على اإلنترنت بالرغم من عدم إدراجها يف التقرير 1.
وباإلضافة إىل ذلك، وبقدر ما تس���مح به البيانات املتوفرة، يالحظ أن التقرير يتوىل توثيق 
ثغرات اإلجناز املتبقية يف تلك املجاالت اخلمس اليت تشكل جزًءا من اهلدف رقم 8: وهي املساعدة 
اإلمنائي���ة الرمسية والتج���ارة والدين اخلارجي واألدوية الضرورية والتكنولوجيا. ويف هناية كل فرع 
من التقرير، ترد توصيات من توصيات السياس���ة العامة لتوجيه املناقش���ات بشأن أفضل طرق سد 

الثغرات املتبقية فيما بني االلتزامات واإلجنازات الفعلية للموارد واملساعدة املتعلقة بالتنمية 2.

ميك���ن االط���الع على الن���ص الكامل ملصفوفة االلتزام���ات العاملية املتصل���ة باألهداف اإلمنائي���ة لأللفية يف املوقع:  1   
.http://www.un.org/esa/policy/mdggap/

ومثة مزيد من التوصيات السياس���ية املحددة املتعلقة بأفريقيا وارد يف تقرير الفريق التوجيهي األفريقي املعين باألهداف   2  
 اإلمنائي���ة لأللفي���ة، بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفي���ة يف أفريقيا )حزيران/يونيه 2008(، وه���ذا التقرير متاح يف املوقع: 
http://www.mdgafrica.org/pdf/MDG%20Africa%20Steering%20Group%20Recommenda-

tions%20-%20English%20-%20HighRes.pdf )وكان الوصول إىل هذا املوقع يف 5 متوز/يوليه 2008(.

http://www.un.org/esa/policy/mdggap/index.html
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وال تزال هناك سبع سنوات قبل حلول املوعد النهائي لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف 
عام 2015، وليس بوسع زعماء العامل أن يدخروا أّي جهد فيما يتصل بتوطيد الشراكة املتعلقة 
بالتنمية اليت انبثقت عن مؤمتر قمة األلفية. وتشكل فرصة إدخال حتسينات رئيسية على األحوال 
املعيشية للفقراء طريقة لتعزيز التعاون املؤسسي، كما أن الشراكة ذات الصلة تتطلب مزيدًا من 
املس���اءلة بش���أن االلتزامات العاملية واالضطالع مببادرات جديدة لتعجيل التقدم يف جمال التنمية 

البشرية. ويسعى هذا التقرير إىل املسامهة يف وضع إطار حمسن لرصد االلتزامات العاملية.
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تضّمن إعالن األلفية مطالبة البلدان الصناعية بأن “تقدم مزيدًا من املس���اعدة اإلمنائية الس���خية، 
وخاص���ة لتل���ك البلدان اليت تبذل جهدًا حقيقيًا من أجل تس���خري موارده���ا بغية ختفيف وطأة 
الفق���ر”. وق���د تأكد هذا من جديد يف املؤمتر الدويل لتموي���ل التنمية لعام 2002 ومؤمتر القمة 
العامل���ي للتنمية املس���تدامة، حيث تعهد زعماء العامل “ببذل جه���ود حمددة لبلوغ اهلدف املتعلق 
بتقدمي نسبة 0.7 يف املائة” من الدخل القومي اإلمجايل، كمساعدة إمنائية رمسية، وحيث طالبوا 
أيضًا البلدان املستفيدة والبلدان املاحنة، إىل جانب املؤسسات الدولية، جبعل املعونة أكثر فعالية. 
ويف مؤمت���ر قم���ة غلينغلز لعام 2005، أح���اط زعماء البلدان الثمانية علم���ًا باالتفاقات املتصلة 
بزيادة املخصصات السنوية للمعونة املقدمة للبلدان النامية حبلول عام 2010 مبقدار 50 بليون 
دوالر بالقياس إىل مس���توى هذه املعونة يف عام 2004، كما أهنم أعلنوا التزامهم بتوجيه 25 
بليون دوالر من هذه الزيادة إىل أفريقيا. وقد أعيد تأكيد هذا االلتزام أثناء مؤمتري قمة البلدان 
الثماني���ة يف هيليغين���دام بع���ام 2007 ويف هوكايدو بعام 2008. وهو يعين وصول املس���اعدة 
اإلمنائية الرمسية إىل مس���توى 130 بليون دوالر سنويًا على األقل حبلول عام 2010 )باألسعار 
ومعدالت الصرف الس���ارية يف عام 2004(، مع ختصيص 50 بليون دوالر منها كل س���نة من 
أجل أفريقيا. ويف هذا السياق، يراعى أن البلدان اخلمسة عشر اليت انضمت إىل االحتاد األورويب 
قبل عام 2004 تتس���م هبدف مجاعي حمدد فيما يتصل باملس���اعدة اإلمنائية الرمسية يبلغ 0.56 
 يف املائ���ة م���ن الدخل القوم���ي اإلمجايل حبلول عام 2010 و0.7 يف املائ���ة حبلول عام 2015. 
أما بالنس���بة ألعضاء االحتاد األورويب الذين انضموا إليه مؤخرًا، وعددهم 12، فإن اهلدف ذا 
الصلة يتضمن وصول املس���اعدة اإلمنائية الرمسية إىل 0.17 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل 

حبلول عام 2010 وإىل 0.33 يف املائة حبلول عام 2015.
وعالوة على ذلك، فإن البلدان اليت انضمت إىل خطة عمل بروكس���ل لعام 2001 قد 
أعلن���ت التزامات حم���ددة من أجل أقل البلدان منوًا، حيث وضعت هدف���ًا يتمثل يف تزويد هذه 
البلدان مبا يتراوح بني 0.15 يف املائة و0.2 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلد املانح.

وباإلضافة إىل زيادة املس���اعدة اإلمنائية الرمسية، يالح���ظ أن إعالن باريس )2005( قد 
أضفى طابعًا رمسيًا على تلك اإلجراءات اليت ستتخذها البلدان املاحنة هبدف حتسني فعالية املعونة، 
كما أنه ش���دد على امللكية الوطنية لألولويات اإلمنائية، وتنسيق وتوفيق أنشطة املاحنني، وتوفي�ر 
معون�ة قابل�ة للتنب�ؤ وغري م�قيدة، ووضع برامج تس���تند إىل الُنُهج املتخذة، وحتس���ني ُنُظم الشراء 

واإلدارة املالي�ة، وتصمي�م ُأطُـ�ر موجهة حنو النتائج.

 املساعدة اإلنمائية
الرسمية

الهدف

... زيادة املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدقة للبلدان امللتزقة بتخفيف  8 - باء 
وطأة الفقر.
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وس���وف تتطلب التطورات األخرية يف االقتصاد العاملي توفري موارد إضافية ملنع حاالت 
الط���وارئ اإلنس���انية، اليت ق���د تترتب على تزايد ارتفاع أس���عار األغذية، إىل جانب مس���اعدة 
البلدان يف التأهب لعواقب تغّير املناخ. وسوف تكون هناك حاجة إىل وجود مزيد من الوضوح 
والش���فافية فيما يتصل بتخصيص املوارد وفقًا ألغراض املس���اعدة وطبقًا لالحتياجات املحددة 

للبلدان املستقبلة.
وت���رد أدناه مؤش���رات اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 8 يف مي���دان رصد االلتزامات املتعلقة 

باملساعدة اإلمنائية الرمسية:

املؤرشات

صايف وقجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية وقا يقدم قنها إىل أقل   1 - 8
البلدان نمواً كنسبة قئوية قن الدخل القوقي اإلجمايل للدول املانحة؛

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية الكلية املخصصة حسب   2 - 8
القطاع واملقدقة قن الدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية 

الرسمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل 
الخدقات االجتماعية األساسية؛

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غري املرشوطة املقدقة قن   3 - 8
الدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛

املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان الناقية غري الساحلية   4 - 8
كنسبة قن دخلها القوقي؛

املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول الجزرية الصغرية الناقية   5 - 8
كنسبة قن دخلها القوقي.

 الثغرة القائمة فيما يتصل بالوفاء بهدف
األمم املتحدة البالغ 0.7 يف املائة

يف ع���ام 2007، بلغ���ت إنفاقات املعونة الصافية 103.7 بلي���ون دوالر، مما ميثل 0.28 يف املائة 
من جمموع الدخل القومي للبلدان املتقدمة النمو )الش���كل 1(، حيث حدث هبوط بنس���بة 8.4 
يف املائة باملعدالت احلقيقية بالقياس إىل عام 2006 بعد إجراء التصويب الالزم بش���أن تس���ويات 
األسعار ومعدالت الصرف. وكان هذا اهلبوط متوقعًا يف أعقاب ارتفاع مستوى املساعدة اإلمنائية 
بشكل استثنائي يف عامي 2005 و2006 من جراء مبادرات ختفيف الدين الضخمة اليت اضطلع 
هب���ا ن���ادي باريس من أجل العراق ونيجرييا. وبصرف النظ���ر عن منح ختفيف الديون، يراعى أن 
املعونة الصافية قد زادت باملعدالت احلقيقية بنسبة 2.4 يف املائة يف عام 2007. ومع ذلك، فإن 
هذا هو العام الثاين الذي كان فيه هذا النمو األساسي أكثر بطئًا مما كان عليه احلال يف الفترة من 
عام 2000 إىل عام 2005، مما جيعل الوفاء بااللتزامات املعلنة بالنسبة لعام 2010 أمرًا يتضمن 

مزيدًا من التحدي.
والبلدان الوحيدة اليت بلغت أو جتاوزت هدف األمم املتحدة الذي يتمثل يف 0.7 يف املائة 
من الدخل القومي اإلمجايل هي الدامنرك والسويد ولكسمربغ والنرويج وهولندا. وعلى النقيض 
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من ذلك، يراعى أن املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من أكرب البلدان ذات االقتصادات املتقدمة 
النم���و بوصفها نس���بة من دخلها القومي اإلمجايل ال ت���زال غري كافية، حيث حدثت اخنفاضات 
كب���رية يف ع���ام 2007، فعمليات ختفيف الديون االس���تثنائية اليت قدمت للع���راق ونيجرييا يف 
عامي 2005 و2006 مل حتتسب يف األرقام ذات الصلة. وعلى سبيل املثال، هبطت املساعدة 
اإلمنائي���ة الرمسية الصافية املقدمة من الواليات املتحدة بنس���بة 9.9 يف املائة باملعدالت احلقيقية، 
حيث أصبحت نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل الناتج املحلي اإلمجايل 0.16 يف املائة يف عام 
2007. أما القيمة احلقيقية هلذه املس���اعدة املقدمة من اليابان فإهنا قد هبطت بنس���بة 30.1 يف 
املائة يف عام 2007، كما أهنا اخنفضت إىل نس���بة 0.17 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل، 
مما يعين بالتايل أهنا قد اس���تمرت يف اجتاهها اهلابط القائم منذ عام 2000. وجمموع املس���اعدة 
اإلمنائية الرمسية املقدمة من أعضاء االحتاد األورويب اخلمس���ة عش���ر، الذي يش���كل 60 يف املائة 
من إمجايل املس���اعدة، قد هبط مبا يقل قلياًل عن - 5.8 يف املائة - باملعدالت احلقيقية يف عام 
2007. ويف مس���توى 0.40 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل، يراعى أن أداء عام 2007 
قد جتاوز بالكاد ذلك اهلدف املباشر البالغ 0.39 يف املائة الذي حدده أعضاء االحتاد األورويب 
اخلمس���ة عش���ر فيما يتصل بعام 2006. وقد ارتفعت املعونة املوفرة من اللجنة األوروبية بنسبة 
3 يف املائة، وهذا يعكس زيادة يف دعم امليزانية وحتسنًا يف القدرة على اإلنفاق. وسوف يكون 
االحت���اد األورويب ب���دوره حباجة إىل تعجيل التقدم إذا ما كان يريد الوصول إىل اهلدف اجلماعي 

البالغ 0.56 يف املائة حبلول عام 2010 1.
والتربع���ات املعلنة يف مؤمتر البل���دان الثمانية بغلينغلز ومؤمترات قم���ة األمم املتحدة، إىل 
جانب االلتزامات األخرى، تتضمن أن مثة زيادة مس���تهدفة يف املعونة من مس���توى 80 بليون 
دوالر يف ع���ام 2004 إىل مس���توى 130 بلي���ون دوالر يف عام 2010 )باألس���عار الثابتة لعام 
2004(. وغالبية أعضاء جلنة املس���اعدة اإلمنائية حتتاج اليوم للقيام بزيادة ميزانيات مس���اعدهتا 
اإلمنائية الرمسية املتصلة بالفترة من عام 2008 حى عام 2010، فاملعدالت احلالية للزيادات يف 
الربامج اإلمنائية األساسية حباجة إىل االرتفاع بأكثر من الضعف خالل السنوات الثالث القادمة 

من أجل بلوغ مستويات املعونة املسقطة لعام 2010 )الشكل 1(.
والشكل 2 يبني أن املساعدة اإلمنائية الرمسية قد تزايدت كل عام، أثناء الفترة 2004 - 
2007، بنصف النسبة املطلوبة للوفاء هبدف عام 2010. وبغية حتقيق هذا اهلدف، ينبغي اليوم 
للتدفقات الصافية من هذه املساعدة أن تزيد مبا يقرب من 13 بليون دوالر )بالقيمة الثابتة للدوالر 
يف عام 2004( يف املتوس����ط كل س����نة فيما بني عامي 2008 و2010 )أو حوايل 18 بليون 
دوالر س����نويًا مبعدالت الصرف الس����ارية يف متوز/يوليه 2008(. ويتضح من دراسة استقصائية 
أجرهتا مؤخرًا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن اجتاهات اإلنفاق لدى أعضاء 
جلنة املساعدة اإلمنائية أنه من بني اخلمسني بليون دوالر، اليت وعد هبا يف إطار املساعدة اإلمنائية 
الرمسي����ة اإلضافية حبلول عام 2010، توج����د 21 بليون دوالر فقط مت تقدميها أو يزمع تقدميها. 
وهذا يترك حوايل 30 بليون دوالر - باألس����عار ومعدالت الصرف الس����ارية يف عام 2004 - 

ينبغي برجمتها يف ميزانيات املاحنني 2.

بغية الوفاء بالتزامات املعونة 
احلالية، جيب على املاحنني أن 

 يزي�دوا نفق�ات املعون�ة 
مبا ال يق��ل ع�ن 13 بلي��ون 

دوالر يف كل ع�ام )باألسعار 
الثابتة لعام 2004( فيما بني 

عامي 2008 و2010.

انظر: “هبوط ختفيف الديون، واالرتفاع الضئيل للمس���اعدة اإلمنائية الرمسية األخرى”، منظمة التعاون والتنمية   1  
 يف املي���دان االقتص���ادي، ب���الغ صحف���ي ص���ادر يف 4 نيس���ان/أبريل 2008، وميكن االطالع علي���ه يف املوقع:

.www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_34485_40381960_1_1_1_1,00.html

 OECD/DAC, Report of 2008 Survey of Aid Allocation Policies and Indicative Forward :انظ������ر  2  
.Spending Plans (www.oecd.org/dac/scalingup)
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التحدي املتمثل يف مضاعفة املعونة املقدمة ألفريقيا
ينبغي لتدفقات املعونة املقدمة ألفريقيا أن ترتفع أيضًا من أجل بلوغ الزيادة املتوخاة اليت تصل إىل 
25 بليون دوالر على األقل كل س���نة حبلول عام 2010. والبيانات األّولية املتعلقة بعام 2007 
تبّين أنه يف حالة اس���تبعاد ختفيف الدين املوفر هلذه املنطقة، يالحظ أن املس���اعدة اإلمنائية الرمسية 

الشكل 2
األداء مقابل إسقاطات املساعدة اإلنمائية الرسمية ملؤتمر غلينغلز لعام 2005

املصدر: قنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
 بيان صحفي صادر يف
4 نيسان/أبريل 2008.

مالحظة: البيانات املتعلقة 
 بعاقي 2005 و2006 
 ال تتضمن تخفيف عبء 
 الدين االستثنائي املتصل 
بنيجرييا والعراق.

املساعدة اإلنمائية الرسمية لعام   ٢٠١٠ التي وعد بها يف عام ٢٠٠٥

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

١٤٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩٢٠٠٧ ٢٠١٠

إسقاطات املساعدة اإلنمائية
الرسمية ملؤتمر غلينغلز
لعام ٢٠٠٥

املساعدة اإلنمائية الرسمية
الفعلية من عام ٢٠٠٤
حتى عام ٢٠٠٧ (االتجاه)

املصدر: قنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
4 نيسان/أبريل 2008.

مالحظة: األرقام باألسعار 
 وقعدالت الرصف السارية 
يف عام 2004.

الشكل 1
املساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية املقدمة من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية يف 

الفرتة 1990 - 2007 وعمليات محاكاة أمانة اللجنة لعام 2010

صفر

١٥

٣٠

٤٥

٦٠

٧٥

٩٠

١٠٥

١٢٠

١٣٥

١٥٠

٠٫٠٠

٠٫٠٥

٠٫١٠

٠٫١٥

٠٫٢٠

٠٫٢٥

٠٫٣٠

٠٫٣٥

٠٫٤٠

بباليني الدوالرات النسبة املئوية من الدخل القومي اإلجمايل للمانحني

١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠

٠٫٢٢

٠٫٣٣ ٠٫٣٣

الزيادة الالزمة من أجل الوفاء بأهداف عام ٢٠١٠ الراهنة املساعدة اإلنمائية الرسمية
كنسبة مئوية من الدخل
القومي اإلجمايل
(التدريج األيمن)

مجموع املساعدة اإلنمائية
الرسمية (التدريج األيرس)

٠٫٣٥

٠٫٢٨
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الشكل 3
املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة ألفريقيا باستثناء نيجرييا، 2001 - 2007، 

والزيادة املطلوبة فيما يتصل بأهداف عام 2010 )بباليني الدوالرات(

املصدر: أقانة لجنة املساعدة 
اإلنمائية التابعة ملنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، 2008.

مالحظتان: )1( األرقام 
بأسعار عام 2005.

)2( تتضمن أقانة لجنة 
املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي ونماذج 

املحاكاة املتصلة بعام 2010.

الثنائية قد ارتفعت بنسبة 9 يف املائة. وفيما بني عامي 2008 و 2010، سوف يكون من املتعني 
للمساعدة اإلمنائية الصافية اخلاصة بأفريقيا أن ترتفع مبا يربو على 6 باليني دوالر سنويًا باملعدالت 
املطلقة )بأسعار عام 2005( بغية بلوغ اهلدف ذي الصلة )الشكل 3(. وقرابة 4 باليني فقط من 

هذه الزيادة قد متت برجمتها حى اآلن يف خطط اإلنفاق لدى املاحنني 3.

ً تقديم املعونة ألقل البلدان نموا
حبلول عام 2006، كانت هناك مثانية بلدان فقط من بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هي اليت وفت بذلك االلتزام الذي تأكد من جديد بوصفه 
جزًءا من خطة عمل بروكسل لعام 2001، حيث وافقت البلدان املاحنة على تقدمي ما يتراوح 
ب���ني 0.15 و0.20 يف املائ���ة م���ن دخلها القومي اإلمجايل يف صورة معون���ة ألقل البلدان منوًا 
حبلول عام 2010. وكان مثة وفاء هبذا اهلدف أو جتاوز له من قبل آيرلندا وبلجيكا والدامنرك 
والس���ويد ولكسمربغ واململكة املتحدة والنرويج وهولندا. والشكل 4 يوضح الثغرات القائمة 
بني املستويات احلالية - 29.4 بليون دوالر )0.09 يف املائة( بالنسبة جلميع البلدان األقل منوًا 
يف ع���ام 2006 - واهل���دف املتصل بعام 2010 الذي يع���ادل ما يقدر مببلغ 62 بليون دوالر 
)أو 0.16 يف املائ���ة من الدخل القومي اإلمجايل جلميع الدول أعضاء جلنة املس���اعدة اإلمنائية، 

يف املتوسط(.

تبلغ ثغرة اإلجناز، فيما يتصل 
بالوفاء بالتزامات املعونة 
املتعلقة بأقل البلدان منوًا 

 حبل��ول ع��ام 2010، 
33 بليون دوالر تقريبًا.

املرجع السابق.  3  

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

الزيادة املطلوبة للوفاء باألهداف الحالية لعام ٢٠١٠
املساعدة اإلنمائية الرسمية 

املقدمة ألفريقيا 

املساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة ألفريقيا

باستثناء نيجرييا
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 تقديم املساعدة إىل البلدان النامية غري الساحلية
والدول الجزرية الصغرية النامية

يف الوقت الذي يتضمن فيه إطار األهداف اإلمنائية لأللفية إش���ارات حمددة لتناول االحتياجات 
اخلاصة للبلدان النامية غري الس���احلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، يالحظ أنه مل توضع بعد 
أهداف حمددة. واملؤش���رات الواردة يف هذه األهداف تتقصى معدل املس���اعدة اإلمنائية الرمسية 
ال���ذي تتلقاه هذه البلدان بوصفه نس���بة من دخله���ا القومي اإلمج���ايل. واملعلومات املقدمة من 
منظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص���ادي فيما يتصل بتقرير األمم املتحدة يف عام 2007 
عن األهداف اإلمنائية لأللفية توضح أن الدول اجلزرية الصغرية النامية ال تزال تتلقى ما يتراوح 
ب���ني بليوين دوالر و2.5 بليون دوالر كمس���اعدة إمنائية رمسية كل ع���ام، مما يعادل 3 يف املائة 
تقريبًا من جمموع دخلها القومي اإلمجايل. أما نس���بة املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املتصلة بالبلدان 
النامية غري الساحلية فإهنا مل تتغري كثريًا، وقد كانت 6.3 يف املائة يف عام 2005، أي ما يناهز 

11.9 بليون دوالر 4.

رصد املساعدة للخدمات االجتماعية األساسية
تتضمن املس���اعدة اإلمنائية الرمسية يف جمال اخلدمات االجتماعية الرئيس���ية تلك النفقات املتعلقة 
بالتعليم األساسي، والرعاية الصحية األّولية، والتغذية، واملياه املأمونة، واملرافق الصحية. ويوضح 

املصدر: أقانة لجنة املساعدة 
اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي.

مالحظتان: )1( البيانات 
قذكورة باألسعار الراهنة.

)2( تتضمن أقانة لجنة 
املساعدة اإلنمائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي ونماذج 
املحاكاة املتصلة بعام 2010.

الشكل 4
 املساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية املقدمة من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية 

ألقل البلدان نمواً يف الفرتة 1990 - 2006، والزيادة املطلوبة فيما يتصل بعام 2010

املساعدة اإلنمائية الرسمية
الصافية املقدمة ألقل البلدان
نمواً  كنسبة مئوية من
الدخل القومي اإلجمايل
(التدريج األيمن)

املساعدة اإلنمائية
الرسمية الصافية املقدمة
ً ألقل البلدان نموا
(التدريج األيرس)

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٠٫٠٠

٠٫٠٥

٠٫١٠

٠٫١٥

٠٫٢٠

بباليني الدوالرات النسبة املئوية من الدخل القومي اإلجمايل للمانحني

١٩
٩٠

١٩
٩١

١٩
٩٢

١٩
٩٤

١٩
٩٥

١٩
٩٦

١٩
٩٧

١٩
٩٨

١٩
٩٩

٢٠
٠٠

٢٠
٠١

٢٠
٠٢

٢٠
٠٣

٢٠
٠٤

٢٠
٠٥

٢٠
٠٦

٢٠
٠٧

٢٠
٠٨

٢٠
٠٩

٢٠
١٠

١٩
٩٣

الزيادة الالزمة من أجل الوفاء بأهداف عام ٢٠١٠ الراهنة

.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/Stat%20Annex.pdf :انظر  4  
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الشكل 5 أن حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للخدمات االجتماعية األساسية قد زادت 
من نسبة 7 يف املائة يف عام 1997 إىل ما يزيد على 21 يف املائة يف عام 2006، حيث ناهزت 
12 بليون دوالر سنويًا. ويف حني أن ختصيص حصة أكرب حجمًا من املساعدة اإلمنائية الرمسية 
م���ن أج���ل القطاعات االجتماعية األساس���ية يعد يف غاية األمهية لدعم س���رعة التقدم حنو الوفاء 
مبقاص���د األهداف اإلمنائية لأللفية يف جماالت الصحة والتعليم واملياه واملرافق الصحية، فإن بطء 
منو تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية يف السنوات األخرية قد قلل من تدفقات املوارد اخلارجية 
املتصلة باهلياكل االقتصادية األساسية والقطاعات اإلنتاجية )مبا يف ذلك التنمية الزراعية واملعونة 

لصاحل التجارة( 5 واملعنية حبفز اإلنتاج وهتيئة فرص العمالة واحلد من الفقر.
ويش���مل ختصي���ص املعونة من أج���ل القطاعات االقتصادية ذلك الدع���م املقدم من أجل 
تنمية قدرات احلكومة واملجتمع املدين، فضاًل عن املساندة املوفرة ملنع الن�زاعات وحتقيق السالم 
واألمن. ولقد ش���هد هذا القطاع أكرب زيادة يف حصته منذ عام 1999، حيث ارتفع إىل نس���بة 
15 يف املائة حبلول عام 2006، مما تضمن 3 يف املائة من أجل الس���الم واألمن )انظر الش���كل 
6(. أم���ا املخصص���ات املتصل���ة بالصحة والصحة اإلجنابية فقد تضاعف���ت حصتها، يف حني أن 
املخصص���ات املقدمة للتعليم وللمياه واملرافق الصحية قد ظلت على حاهلا نس���بيًا حيث كانت 
تناهز 15 يف املائة و8 يف املائة على التوايل. وتشري تقديرات االحتياجات بشأن خطط الصحة 
الش���املة والتعليم واملياه واملرافق الصحية إىل أن تدفقات املعونة الراهنة ال تزال دون مس���توى 

املوارد الالزمة لبلوغ مقاصد األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة.

الشكل 5
املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من املانحني األعضاء بلجنة املساعدة اإلنمائية، 

وذلك من أجل الخدمات األساسية عن الفرتة 1997 - 2006

املصدر: أقانة لجنة املساعدة 
اإلنمائية التابعة ملنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي.

انظر الفرع املتعلق بالوصول لألس���واق )التجارة( والوارد أدناه لالطالع على مناقش���ة ملوارد املساعدة املقدمة من   5  
أجل املعونة لصاحل التجارة.

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

بباليني الدوالرات 

النسبة املئوية من املعونة
ً الثنائيـة املوزعة قطاعيا

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥
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وقد قدرت املعونة املقدمة من أجل التعليم األساس���ي 6 بأهنا كانت تقارب بليوين دوالر 
سنويًا يف الفترة من عام 1999 إىل عام 2003، وقد ارتفعت إىل ما يناهز 4 باليني دوالر يف 
ع���ام 2006، ومع ذلك فإن هذا املس���توى ال يزال يقل كث���ريًا عن املعونة التقديرية البالغة 11 
بلي���ون دوالر والالزم���ة كل عام من أجل حتقيق التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام 2015 7. 
ويف عامي 2005 و2006، كانت هناك ثغرة يف التمويل تقدر حبوايل 0.5 بليون دوالر سنويًا 
تتصل بدعم 20 بلدًا تقريبًا بشأن مساندة خططها التعليمية الوطنية، اليت سبق أن ووفق عليها 

من جانب مبادرة توفري التعليم للجميع 8.
ويف قط���اع الصح���ة، زادت املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة م���ن أجل صحة األمهات 
وحديث���ي ال���والدة واألطف���ال، وذلك من 2.1 بلي���ون دوالر يف ع���ام 2003 إىل 3.5 باليني 
دوالر يف ع���ام 2006 9، مم���ا يعترب أيضًا غري كاف للوفاء باألهداف املنش���ودة. ومثة حاجة إىل 
تدفق���ات إضافي���ة من املعونة، تناهز 10.2 باليني دوالر س���نويًا، من أجل ضمان وجود متويل 
يكفي لتعزيز النظم الصحية حى تفي بالطلب على رعاية األمهات واألطفال وس���ائر خدمات 

الصحة اإلجنابية 10.

ارتفعت خمصصات املساعدة 
اإلمنائية الرمسية املقدمة 
للخدمات االجتماعية 
األساسية، وإن كان مبلغ 
 موارد املعونة ال يزال 
دون مستوى املوارد الالزمة 
للوفاء مبقاصد األهداف 
 اإلمنائية لأللفية يف 
جمال التعليم والصحة

الشكل 6
حصص املساعدة اإلنمائية الرسمية املوزعة قطاعياً واملتعلقة بالقطاعات 

االجتماعية، 1995 - 2006 )النسبة املئوية( 

املصدر: أقانة لجنة املساعدة 
اإلنمائية التابعة ملنظمة 
 التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.

٠٫٠

٥٫٠

١٠٫٠

١٥٫٠

٢٠٫٠

٢٥٫٠

٣٠٫٠

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

التعليم

الصحة والصحة اإلنجابية

الحكومة واملجتمع
املدني واألمن

املياه واملرافق الصحية

تقديرات األمانة املش���تركة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجلنة املس���اعدة اإلمنائية، وهي تقديرات   6  
تستبعد من املعونة اإلمجالية املقدمة للتعليم تلك املعونة املتصلة بشكل حمدد بالتعليم الثانوي أو التعليم الالحق.

اليونسكو، توفري التعليم للجميع حبلول عام 2015: هل نستطيع القيام بذلك؟ تقرير الرصد العاملي لعام 2008 بشأن   7  
توفري التعليم للجميع. والتقدير ذو الصلة يعد حصيلة للمشاورات مع مجيع الشركاء يف “توفري التعليم للجميع”.

http://www1.worldbank.org/education/efafti/faq.( ”توفري التعليم للجميع - مبادرة املسار السريع“  8  
.)asp#III-10

G. Greco and others, Countdown to 2015: assessment of donor assistance to maternal, new-  9  
.born, and child health between 2003 and 2006 (Lancet, April 2008; 371(9620): 1268–75)

الش���راكة من أجل صحة األمهات والرضع واألطفال )2008(. نداء عاملي لزعماء البلدان النامية وس���ائر املاحنني   10  
حى يناصروا العمل من أجل صحة األمهات والرضع واألطفال.
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 زيادة دور املانحني غري األعضاء يف لجنة املساعدة
اإلنمائية واملصادر الخاصة

تتعل���ق االلتزامات املعلنة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية ببلدان جلنة املس���اعدة اإلمنائية التابعة 
ملنظم���ة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهذه البلدان تقدم حاليًا أكثر من 90 يف املائة 
من املساعدة اإلمنائية الرمسية على الصعيد العاملي. ويف السنوات األخرية، كانت مثة موارد معونة 
كبرية من املاحنني غري األعضاء يف جلنة املس���اعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك املاحنون يف سياق التعاون 
فيما بني بلدان اجلنوب واملاحنون غري احلكوميني. وإنفاقات املس���اعدة اإلمنائية الرمسية الصافية، 
ال���يت قدمت م���ن 13 بلدًا ماحنًا ال تنتمي للجنة املس���اعدة اإلمنائية واليت توجد بش���أهنا بيانات 
 متسقة، قد ارتفعت من 1.5 بليون دوالر يف عام 2000 إىل 5.1 باليني دوالر يف عام 2006 
)انظر الشكل 7 لالطالع على املصادر الرئيسية هلذه التدفقات(. ومع ذلك، فإنه ال توجد حى 
اليوم بيانات مقارنة بشأن بعض املقدمني الرئيسيني للمساعدة اإلمنائية فيما بني بلدان اجلنوب، 
وخاصة الصني واهلند، اللتني تضطلعان على جناح السرعة بزيادة معونتهما وال سيما يف أفريقيا. 
ومثة حاجة، باإلضافة إىل ذلك، للقيام على حنو أكثر انتظامًا بتحديد نطاق تدفقات املعونة )املالية 

والعينية( فيما بني سائر البلدان النامية، مبا يف ذلك املعونة يف سياق البلدان األفريقية.
ومن املتوقع ملجموع املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من غري األعضاء يف جلنة املساعدة 
اإلمنائية أن يس���تمر يف الزيادة عن مس���تواه احلايل املقدر بنس���بة 5 يف املائة تقريبًا من املس���اعدة 

الشكل 7
مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية املقدمة من املانحني غري األعضاء يف 

لجنة املساعدة اإلنمائية، 2000 - 2006، )بباليني الدوالرات(

املصـدر: قنظمـة التعـاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تقريـر التعاون اإلنمائي لعام 2007 
)باريس، 2008(، املجلد 9، رقم 1؛ وقاعدة بيانات لجنة املساعدة اإلنمائية.

مالحظة: تشمل بلدان املنظمة غري األعضاء يف اللجنة آيسلندا وبولندا وتركيا والجمهورية التشيكية 
والجمهورية السلوفاكية وكوريا وهنغاريا. وتشمل البلدان العربية اإلقارات العربية املتحدة والكويت 

واململكة العربية السعودية. ويشمل املانحون اآلخرون إرسائيل وتايبيه الصينية وتايلند وبلدان أخرى. 
وال تتضمن البيانات الصني والهند اللتني تعتربان قن ققدقي املعونة املهمني، وإن لم تكن لديهما 

بيانات ققارنة.

البلدان العربية

البلدان املانحة األخرى

٠٫٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

٣٫٠

٣٫٥

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي،

املانحون غري األعضاء
يف لجنة املساعدة اإلنمائية
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اإلمنائية الرمسية على صعيد العامل بأس���ره، وذلك إىل مس���توى قد يصل إىل 10 يف املائة أو أكثر 
حبلول عام 2015. وهذه اإلمكانية تثري قضايا أخرى بشأن الشفافية فيما يتصل مببلغ ومضمون 

تدفقات املعونة ومدى فعاليتها يف البلدان املستفيدة.
وهناك مسائل مماثلة تتصل بظهور املصادر اخلاصة والشراكات اجلديدة بني املاحنني العامني 
واخلاصني. ومنذ صدور إعالن األلفية، زادت التزامات املساعدة اإلمنائية املتعلقة بربامج الصحة 
والسكان، على سبيل املثال، من 4 باليني دوالر يف عام 1999 إىل 13.7 بليون دوالر يف عام 
2006، مما يرجع أساسًا إىل وجود شراكات جديدة تتصل بالصحة، من قبيل التحالف العاملي 
لّلقاحات والتحصني، والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، حيث يتضمن بعضها 

جهات ماحنة خاصة رئيسية مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

تحسني فعالية املعونة
إن الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية ال يتوقف على جمرد زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية، بل إنه 
يتوقف أيضًا على تعزيز فعالية هذه املساعدة. وتنظيم املساعدة وتنسيقها يشّكالن بالفعل شرطني 
أساس���يني لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومن مث، فإن زيادة حجم هذه املس���اعدة ينبغي أن 
يكون مصحوبًا بتحس���ني نوعيتها وقابليتها للتنبؤ أيضًا. وكما س���بقت املطالبة يف إعالن روما 
املعين بالتنس���يق لعام 2003 وكذلك يف إعالن باري���س املتعلق بفعالية املعونة، يراعى أنه ينبغي 
توفيق املس���اعدة اإلمنائية الرمسية مع أولويات البلدان املس���تقبلة وُنُظمه���ا الربناجمية هبدف زيادة 

احتمال إنفاقها بشكل يتسم بالفعالية.

عدم تقييد املعونة

يعترب عدم تقييد املعونة مبثابة عنصر أساسي فيما يتصل بزيادة فعالية التعاون اإلمنائي، فهو يتيح 
للبلدان النامية أن تتخذ ما يعن هلا من قرارات بناًء على سياس���ات وممارس���ات الشراء السليمة. 
وكما يتبّين من الش���كل 8، يالحظ أن جمموع املوارد املقدمة للبلدان، واليت أبلغ عنها أهنا غري 
مقي���دة، ق���د زاد على حنو كبري ووصل إىل 95 يف املائة من املعونة الثنائية يف عام 2006. وهذا 
يعكس ما حدث من زيادة ملموسة يف حترير املعونة يف أعقاب اتفاق عام 2001 الذي يقضي 
ب���أن يقوم أعضاء جلنة املس���اعدة اإلمنائية بتحرير معونتهم املقدم���ة ألقل البلدان منوًا، مع مضي 
بع���ض م���ن األعضاء إىل ما هو أبعد من ذلك وقيامهم بتحرير كافة ما يوفرونه من معونة. ومن 
 املؤس���ف أن املعلومات املتصلة بعدم تقييد املعونة ال تش���مل مجيع أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية 
)وال س���يما الوالي���ات املتح���دة(، وال مجيع أن���واع املعونة )حي���ث ال يبلغ عن التع���اون التقين 

والتكاليف اإلدارية(. ومن مث فإن كامل نطاق حترير املعونة غري معروف.

التقدم املحرز يف تنفيذ إعالن باريس بشأن فعالية املعونة

ميث���ل إع���الن باريس بش���أن فعالية املعون���ة التزامًا من قبل م���ا يزيد عن 100 م���ن احلكومات 
واملنظمات الدولية بأن حتسن نوعية املساعدة اإلمنائية الرمسية. وهذا اإلعالن يتجاوز جمرد كونه 
بيانًا يتعلق مببادئ عامة، فهو يتوىل تنس���يق خريطة للطريق تعد واقعية وعملية، ويتضمن إجراء 
عملي���ة من عمليات التقييم إزاء جمموعة من املؤش���رات واألهداف اجلدي���رة بالوفاء حبلول عام 
2010. ويرمي هذا اإلعالن إىل تكييف املعونة اإلمنائية ذات النطاق الواسع حسب االحتياجات 
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املحددة للبلدان املس���تفيدة، وخاصة فيما يتصل بتحس���ني امللكية واملواءمة والتنس���يق واإلدارة 
املتعلقة بالنتائج واملساءلة املتبادلة.

ورصد االلتزامات الواردة يف إعالن باريس جيري من خالل دراس���ات استقصائية دورية 
عل���ى ي���د أمانة جلنة املس���اعدة اإلمنائية التابعة ملنظم���ة التعاون والتنمية يف املي���دان االقتصادي، 
وذلك داخل البلدان املس���تفيدة. ويوضح اجلدول 1 التقدم املحرز يف خمتلف أبعاد فعالية املعونة 
بالبلدان اليت تضم نقطتني من نقاط البيانات. ويف أفريقيا، كانت غالبية التقدم يف جمايل التنسيق 
بني املاحنني والتوفيق بني املس���اعدة التقنية والربامج القطرية. ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريب�ي، كان معظم التقدم يف مواءمة املساعدة التقنية مع برامج البلدان، والتنسيق بني املاحنني 
م���ن أجل تنظيم البعثات وإجراء التحليالت القطرية، مع القيام بتخفيض كبري يف عدد وحدات 
تنفيذ املش���اريع. ويف آس���يا، كان التقدم أقل وضوحًا باستثناء حدوث حتسن ملموس يف حترير 

املعونة الثنائية.
ومثة إمكانية لزيادة حتسني نوعية املعونة من خالل االضطالع بتدفقات هلذه املعونة تتسم 
باملزيد من القابلية للتنبؤ، وبرجمة تلك التدفقات على الصعيد القطري. واملعونة املربجمة حس���ب 
البلدان تعكس جمموع املعونة الذي ميكن برجمته على يد البلد املستقبل من منطلق دعم أولويات 
امليزانية لديه. وتوفر هذه املعونة أساس���ًا إلسقاط إنفاقات املعونة يف املستقبل، مما يساعد بالتايل 
يف حتس���ني قابلية هذه املعونة للتنبؤ. والدراس���ة االس���تقصائية اليت أجرهتا جلنة املساعدة اإلمنائية 
بشأن خطط اإلنفاق توضح أن مثة حتسنًا يف هذا املجال، وخاصة بالنسبة ملنطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى، حيث يتوقع للمعونة املربجمة حس���ب البلدان واليت جرى ختطيطها أن تتزايد 

بنسبة 38 يف املائة فيما بني عامي 2005 و2010.

ينبغي القيام مبزيد من تنسيق 
املعونة فيما بني املاحنني من 

أجل احليلولة دون اطراد جتزئة 
للموارد، وحتاشي ارتفاع 

تكاليف العمليات، وجتنب 
نقص املواءمة مع األولويات 

اإلمنائية للبلدان املستقبلة

الشكل 8
حجم وحصة املعونة غري املقيدة، يف الفرتة 1995 - 2006

املصدر: قنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بيانات إحصائية قستخرجة يف 2008/6/23.

مالحظتان: )1( تغطي املعونة غري املقيدة قا يناهز 75 يف املائة قن قجموع املعونة الثنائية املقدقة قن 
البلدان أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية؛ وهي ال تشمل املعونة املقدقة قن الواليات املتحدة. )2( تشكل 
املعونة املقيدة قعونة أجنبية ينبغي إنفاقها يف البلد املانح املقدم لهذه املعونة أو يف قجموعة قن بلدان 

قختارة.

بباليني الدوالرات الحصة املئوية

حصة املعونة غري املقيدة
(التدريج األيمن)

حجم املعونة غري املقيدة 
(التدريج األيرس)

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦
٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠
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الجدول 1
التقدم املحرز بشأن سبعة مؤرشات تتعلق بنوعية املساعدة فيما بني عامي 2005 

و2007( )التقدم بالنقاط املئوية أ(

املناطق ب

أفريقيااملؤرشات

أقريكا الالتينية 

وقنطقة البحر 

قناطق أخرىآسياالكاريبي

16.637.66.026.5املساعدة التقنية املنسقة قع الرباقج القطرية

وحدات تنفيذ املشاريع ج التي تتسم بالتوازي 
- 3.8- 2.3- 28.2- 2.1قع الهياكل القطرية )قتوسط التخفيض(

عمليات اإلنفاق التي تتم يف قواعيدها والتي 
3.05.5- 1.31.0تسجل قن قبل الحكوقات

9.46.014.38.3املعونة الثنائية غري املقيدة

13.020.813.816.9بعثات املانحني الخاضعة للتنظيم

20.830.211.37.0التحليالت القطرية املتسمة بالتنسيق

وتتطلب األمهية املتزايدة للماحنني غري املنتمني للجنة املساعدة اإلمنائية والصناديق اخلاصة 
حتسني تنسيق املعونة ومواءمتها مع األولويات الوطنية لدى البلدان املستقبلة. ويف قطاع الصحة، 
على سبيل املثال، يوجد أكثر من 40 من املاحنني الثنائيني و90 من املبادرات العاملية، مما يفرض 
احتم���ال التجزئ���ة وتقليل فعالية املعونة. ومثة ما يقرب من 20 يف املائة فقط من املعونة الصحية 
جيري تقدميه ملس���اندة األولوي���ات القطاعية لدى احلكومات؛ وأغلبي���ة تدفقات املعونة خمصصة 
ألغراض بعينها 11.  واستدامة التدخالت اليت ترمي إىل احلد من اإلصابة بالسل واملالريا وفريوس 
نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( تتوقف على مدى تقوية اخلدمات 
الصحي���ة اليت توفرها احلكومات. واملبادرات من قبيل الش���راكة الصحية الدولية، اليت بدأت يف 
أيلول/س���بتمرب 2007 بدعم من املاحنني واحلكومات املس���تفيدة واملنظمات املتعددة األطراف 
واملؤسس���ات اخلاصة، تقدم أمثلة رائدة بش���أن طرق حتسني التنسيق بني املاحنني جلعل تدخالهتم 

أكثر اتساقًا مع األولويات الوطنية، فضاًل عن تعزيز القدرات املؤسسية للبلدان املستقبلة.
واملمارسات السليمة - اليت يضطلع هبا بوجه خاص يف القطاع الصحي - من أجل حتسني 
التنس���يق واملواءمة مع األهداف القطرية، جديرة بالتمديد يف هناية املطاف حى تصبح ممارسات 
عامة. وتتطلب تقوية الشراكة العاملية من أجل التنمية مزيدًا من التسليم بُنُظم امليزانيات الوطنية 
باعتباره���ا تش���كل آليات لنقل تدفق���ات املعونة، وذلك باإلضافة إىل التنفيذ الوطين للمش���اريع 
 اإلمنائي���ة وزيادة التنس���يق بني املاحنني لتقليل تكاليف االضط���الع باملعونة يف إطار واضح املعامل 
م�ن ُأُط��ر املس���اءلة. ومن اجللي أن فعالية املس���اعدة اإلمنائية الرمسية تتوقف، بش���كل كبري، على 
ق���درات التنفي���ذ لدى احلكومات. وينبغي االضطالع جبهود إضافية لتعزيز القدرات املؤسس���ية 

بالبلدان الفقرية هبدف حتسني تطبيق امليزانية وعمليات املحاسبة واإلبالغ.

ومن احلري بأفضل 
املمارسات يف جمال تنسيق 
املعونة أن تصبح ذات يوم يف 
عداد املمارسات العامة

املصدر: املرشوع املشرتك 
بني قنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي ولجنة 
املساعدة اإلنمائية واملتعلق 
برصد إعالن باريس، 29 - 30 
أيار/قايو 2008.

أ يمثل التغري املئوي املتوسط 
غري املرجح للتغري يف النقاط 
 املئوية الذي أبلغت عنه 
بلدان كل قنطقة.

ب تشمل 17 بلداً يف أفريقيا، 
و5 بلدان يف أقريكا الالتينية 
 وقنطقة البحر الكاريبي، 
 و4 بلدان يف آسيا، و4 بلدان 
يف قناطق أخرى.

ج يتضمن الهدف املنشود 
تقليل عدد هذه الوحدات.

 OECD/DAC, OECD Journal on Development: Development Co-operation Report 2007 (Paris,  11  
.2008), chap. 3
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 هل الرشاكة العاملية املتعلقة باملساعدة اإلنمائية
يف طريقها إىل الظهور؟

س���وف تنشأ حاجة إىل االضطالع بتقدم عاجل من أجل الوفاء بااللتزامات اليت أعلنها املاحنون 
يف خمتلف مؤمت���رات القمة العاملية واالجتماعات الدولية واملفاوضات املتعددة األطراف، وذلك 
هب���دف زي���ادة حجم املوارد املقدمة للبل���دان األفريقية، وأقل البلدان من���وًا، والبلدان النامية غري 

الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية.
وم���ن الواج���ب أن تراعى يف التزام���ات املعونة احتياجات البلدان بن���اًء على تقدير دقيق 
للفج���وات القائم���ة بني املوارد الوطنية وتكاليف التدخالت م���ن أجل الوفاء باألهداف اإلمنائية 
لأللفية. ومثة قضية تتس���م مبزيد من التحدي وتتطلب اهتمامًا عاجاًل، وهي تلك احلالة اخلاصة 
 لألوضاع اهلش���ة الس���ائدة يف البل���دان اخلارجة من مرحل���ة الن�زاع، باإلضاف���ة إىل البلدان اليت 
ال حتظي بسجل صحيح يف ميدان شؤون احلكم. ومبادئ جلنة املساعدة اإلمنائية اليت تتعلق مببادئ 
التدخل الدويل السليم يف الدول الضعيفة واألحوال اهلشة تشكل نقطة بداية طيبة تتطلب جهودًا 
عاجلة. وبعض الفئات اليت تعد يف غاية الضعف، ومنها األطفال والنساء، تكتنفها حاالت من 

هذا القبيل، وليست أمامها سوى إمكانية حمدودة للوصول إىل املساعدة الدولية.
وهناك احتماالت لتباطؤ االقتصاد العاملي يف الس���نوات القادمة، إىل جانب تزايد أس���عار 
املواد الغذائية والوقود، فضاًل عن تكرار حاالت الطوارئ بس���بب تغّير املناخ، مما يتطلب توفري 
املساعدة على حنو أكثر فعالية من أجل اإلسراع يف التقدم حنو الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية، 

مع القيام يف بعض احلاالت بتجنب انتكاس املكاسب اليت حتققت حى اآلن.

يتطلب التعجيل بإحراز التقدم اتخاذ إجراءات واضحة تتضمن قا ييل:

• بليون دوالر )بأسعار  يجب عىل املانحني أن يزيدوا قن تدفقات املعونة بمقدار 18	
الرصف املعمول بها يف تموز/يوليه 2008( سنوياً فيما بني عاقي 2008 و2010 
قن أجل قساندة براقج التنمية األساسية بغية الوفاء باألهداف املتفق عليها بحلول 

عام 2010. ويف عام 2007، كانت املساعدة اإلنمائية الرسمية اإلجمالية تعاني 
قن نقص يبلغ 10 باليني دوالر بالقياس إىل ذلك الهدف املنشود الذي كان يرجى 

التوصل إليه عىل نحو قيرس؛

•بغية تهيئة طريق قمهد نحو الوصول إىل الزيادة امللتزم بها يف التدفق السنوي  	
للمساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية املقدقة ألفريقيا بحلول عام 2010، ينبغي 
للمانحني أن يخصصوا قبلغاً إضافياً يصل إىل 6.4 باليني دوالر سنوياً باألسعار 
الثابتة لعام 2005 قن أجل هذه املنطقة )أو 7.3 باليني دوالر كل سنة بأسعار 

الرصف السارية يف تموز/يوليه 2008(؛

•وحتى يف حالة الوفاء بااللتزاقات املتعلقة بزيادة املساعدة اإلنمائية الرسمية  	
الصافية املقدقة ألفريقيا، فإنه سيلزم أيضاً االضطالع بزيادات أخرى يف هذه 

املساعدة اإلنمائية الرسمية املخصصة ألقل البلدان نمواً )والكثري قنها يف أفريقيا(. 
وسوف يكون قن املتعني أن تزاد التدفقات السنوية اإلجمالية املتصلة بهذه البلدان 

األقل نمواً بمتوسط يبلغ 8.8 باليني دوالر )بأسعار الرصف السارية يف تموز/
يوليه 2008( فيما بني عاقي 2008 و2010 قن أجل تحقيق ذلك الهدف الذي 
يرتاوح بني 0.15 و0.20 يف املائة قن الدخل القوقي اإلجمايل لكل قن املانحني؛
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•يجب عىل املانحني، بما يف ذلك املانحون الجدد، والبلدان املستقبلة التعجيل بإحراز  	
التقدم فيما يتصل بمواءقة املعونة وتنسيقها وتحسني التنبؤ بها وإدارتها بهدف 

تحقيـق النتائـج املرجوة، إىل جانب االضطالع باملساءلة املتبادلة بشأن قوارد 
املعونة، فضالً عن تحسني الحوار قع املانحني غري املنتمني للجنة املساعدة اإلنمائية 

بغية االلتزام بهذه املبادئ. 
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الوصول لألسواق )التجارة(

األهداف

امليض يف إقاقة نظام تجاري وقايل يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد  8 - ألف 
والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز. ]ويشمل[ هذا النظام التزاقاً بالحكم 

الرشـيد والتنميـة وتخفيـف وطـأة الفقر — عىل الصعيدين 
الوطني والدويل.

قعالجـة االحتياجـات الخاصـة ألقـل البلـدان نمـواً. وهذا يشمل،   8 - باء 
 ]فيما يتصل بالتجارة،[ الدخول إىل األسواق بدون تعريفات 

جمركية — وبدون الخضوع للحصص فيما يتعلق بهذه البلدان.

قعالجة االحتياجات الخاصة للبلدان الناقية غري الساحلية والدول  8 - جيم 
الجزرية الصغرية الناقية.

تتمث���ل الغاية التجارية األساس���ية يف اهلدف رقم 8 من األه���داف اإلمنائية لأللفية يف إقامة نظام 
جتاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز. أما الغايات األخرى 
فإهنا تدعو إىل إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان الضعيفة - أقل البلدان منوًا والبلدان النامية 

غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية.
ولقد ش���رع يف جولة الدوح���ة للمفاوضات التجارية بعد عام واح���د من اعتماد إعالن 
األلفي���ة. ومن بني مقاصد ه���ذه اجلولة، معاجلة احتياجات البلدان النامية، والقيام بالتايل بتوجيه 
املحادث���ات وف���ق “جدول ألعمال التنمية”. وبعد مضي س���بع س���نوات، يالحظ أن اإلخفاق 
يف اختت���ام هذه اجلولة يش���كل أك���رب فجوة من فجوات التنفيذ يف جم���ال التجارة، بل ويف إطار 
 اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 8 على حنو ما قيل. ومل حيدث س���وى تقدم بطيء منذ بداية اجلولة 
)انظ���ر اإلط���ار أدناه(، ومع ذلك يالحظ أن مثة مزيدًا م���ن األمهية الحتمال قصور إكمال هذه 
اجلولة عن الوفاء مبقصدها األساسي، باعتبارها موجهة حنو التنمية، مما يعين بالتايل اتسامها بنفع 

خاص ألشد البلدان فقرًا.
ومع استمرار املفاوضات يف سياق اجلولة، كان مثة بعض من التقدم يف جمال حتسني وصول 
أقل البلدان منوًا لألسواق بدون رسوم مجركية، وختفيض التعريفات واحلد من تصاعدها، وإلغاء 
دعم املنتجني يف البلدان املتقدمة النمو. ومع هذا، فإن البلدان النامية ال تزال تواجه تش���وهات 
كبرية، فضاًل عن حمدودية وصوهلا لألسواق اليت كان ميكن هلا فيها أن تضطلع بالتصدير وبتوليد 
النمو. واحلواجز غري اجلمركية آخذة يف التزايد أيضًا. ومثة عقبات أخرى كذلك تواجه التجارة 
فيم���ا بني البلدان النامية. وبوس���ع التجارة فيما بني بلدان اجلن���وب أن حتصل على احلفز الالزم 
من خالل إبرام اتفاقات جتارية اقتصادية إقليمية ذات تصميم مناسب، مما قد يصبح مبثابة نقطة 

انطالق حنو القيام باضطالع متعدد األطراف على صعيد أوسع نطاقًا.
وقد أعلنت التزامات سياسية من أجل زيادة املوارد هبدف املساعدة يف بناء القدرات يف 
البلدان النامية - فيما يتصل بكل من اهلياكل األساس���ية واملؤسس���ات التجارية - ولكن نس���بة 

يشّكل اإلخفاق يف اختتام 
جولة الدوحة للمفاوضات 

التجارية ثغرة من أكرب ثغرات 
التنفيذ فيما يتصل باهلدف 

اإلمنائي لأللفية رقم 8
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التقدم املحرز يف اتفاقات جولة الدوحة وخطة التنمية

الزراعة

يتمثل هدف املفاوضات املتعلقة بالزراعة يف االضطالع عىل نحو كبري بتحسني الوصول لألسواق، 
وإلغاء كافة أشكال إعانات التصدير بأسـلوب تدريجي، والقيام بتخفيض قلموس للمساندات 
املحلية املشوهة للتجارة. وكان ثمة تقبل دائم، يف نفس الوقت، لفكرة احتياج البلدان الناقية إىل 
“قعاقلة خاصة وتفضيلية” ألسـباب تتعلق بقدراتها أو بتقييدات سـوقية أخرى. ولقد سارت 
 املفاوضـات ببطء شـديد قنذ بدايتها يف الدوحـة يف عام 2001، وليس قـن الواضح حتى اآلن 
قا إذا كانت ثمة إقكانية إلبرام اتفاق قا قن شـأنه أن يوفر قرونة قناسـبة للبلدان الناقية قن 

خالل االضطالع بمعاقلة خاصة وتفضيلية.

وصول املنتجات غري الزراعية لألسواق

يستهدف هذا الجزء قن املفاوضات تقليل التعريفات الجمركية والحد قن تصاعدها وتخفيض 
الحواجز غري الجمركية فيما يتصل باملنتجات الزراعية. وقد أحرز بعض التقدم بشـأن االتفاق 
عىل صيغة سوف تساعد يف تقليل التعريفات الجمركية املرتفعة ووقف تصاعدها، ولكن بعض 
البلدان الناقية ال تزال تشعر بالقلق بشأن فقد العائدات، واحتمال ضعف تنافسيتها، وقا يتوقع 
قن تقلص وصولها لألسواق عىل نحو تفضييل. ويف إطار التطلع نحو قعاقلة خاصة وتفضيلية، 
قا برحت هناك قضية هاقة بالنسبة للبلدان الناقية تتمثل يف كفالة قا يعد دون التقيد باملعاقلة 
باملثـل تماقاً يف النتيجة ذات الصلة التي ال تتجاوز سـوى إطار زقنـي قمدد للتنفيذ، وإن كان 

سيتضح فيما بعد قا إذا كان هذا سوف يتحقق بالفعل.

الخدمات

جـرت املفاوضات املتعلقـة بالخدقات بناًء عىل “الطلب” و“العـرض”، ولكن هذا قد أفىض إىل 
عملية بطيئة املسـرية وغري قتسـاوية كذلك، قع إحراز تقدم ضئيل قن الناحية املوضوعية. وقد 
سـعت بعض البلدان الناقية إىل الحصول عىل إقرار بتحرير الخدقات، قما رشع فيه قن جانب 

بلدان عديدة قبل الجولة.

املفاوضات املتعلقة بالقواعد

ترقي املفاوضات املتعلقة بالقواعد إىل تحسني الُنُظم املتصلة بمكافحة اإلغراق وإعانات الدعم والتدابري 
التعويضية، وأيضاً باألحكام القائمة فيما يتصل باالتفاقات التجارية اإلقليمية. وهي تستهدف كذلك 
إدخال ُنُظم جديدة بشأن اإلعانات املقدقة ملصائد األسماك. وقن رأي بعض البلدان الناقية أن النظم 
األكثر تشدداً الخاصة باستخدام قكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية قد تكون بمثابة نتيجة إيجابية 
قحتملة للمفاوضات. وقع هذا، فإن بلداناً ناقية أخرى كثرية تقوم بنفسها باستخدام هذه الوسائل، 

وهي تشعر بالقلق إزاء قدرتها عىل تطبيق قواعد تتسم بمزيد قن التعقيد.

حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

إن قضايا حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، التي تجري قناقشتها اليوم يف جولة الدوحة، 
تتعلق بحمايـة “املؤرشات الجغرافية” الخاصة بالخمور والكحوليـات، وهي ال تتضمن أهمية 
قبارشة بالنسـبة ألشـد البلـدان الناقية فقراً. وقع هـذا، وعىل الرغم قن كون ذلـك خارجاً عن 
نطـاق جولة الدوحـة، فإنه قد اضطلع بأعمال كبرية يف قجال الصحة العاقة والوصول لألدوية 
يف سـياق قنظمة التجارة العاملية، وذلك قع الرتكيز بصفة خاصة عىل كيفية تفسـري واستخدام 
أوجـه قرونة جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة فيما يتعلق بالصحة العاقة. وعىل 
الرغم قن اعتماد اإلعالن املتعلق باتفاق )تربس( والصحة العاقة يف عام 2001، وقا أعقب ذلك 
قن توضيح لكيفية تمكني أعضاء قنظمة التجارة العاملية، الذين ال تتوفر لديهم قدرات تصنيع 
 كافيـة، باسـترياد أدوية رديفة قن البلـدان األخرى عن طريق “ترخيـص إجباري”، فإن هـذا 

نادراً قا كان قوضع استخدام عىل الصعيد العميل.
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املساعدة اإلمنائية الرمسية املوزعة قطاعيًا واملخصصة للمعونة لصاحل التجارة قد تعرضت للهبوط 
فيما بني عامي 2002 و2006.

وعل����ى الرغم من قيام البلدان النامية بإعطاء مزيد من األولوية للتجارة وصالهتا بالفقر يف 
استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية، فإن احلصة السوقية ألشد البلدان فقرًا يف الصادرات العاملية مل ترتفع 
عن املستوى الذي كانت عليه منذ مخسة عشر عامًا إاّل بشكل هامشي. والكثري من هذه البلدان 
يواجه اليوم حتديات جديدة يف إطار ارتفاع أسعار الواردات من الوقود واألغذية. وقد أفضى هذا 
إىل توفري زخم إضايف فيما يتصل بضرورة زيادة االستثمار يف ميدان الزراعة بالبلدان النامية، مع 

القيام يف نفس الوقت بإلغاء التشوهات السوقية يف األسواق الزراعية بالبلدان املتقدمة النمو.

املقاصد التجارية يف الهدف اإلنمائي لأللفية رقم 8
تش���مل املؤشرات اليت تتعلق باملقاصد التجارية يف اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 8 الوصول بدون 
رس���وم مجركية ألس���واق البلدان املتقدمة النمو، ومتوس���ط التعريفات اجلمركية املفروضة على 
الصادرات اهلامة من البلدان النامية، والدعم الزراعي يف البلدان الغنية، واملساعدة اإلمنائية الرمسية 

املقدمة لبناء القدرات التجارية:

املؤرشات

نسبة قجموع واردات البلدان املتقدقة النمو املعفاة قن الرسوم الجمركية   6 - 8
)حسب القيمة وباستثناء األسلحة( قن البلدان الناقية وأقل البلدان نمواً؛

قتوسط التعريفات التي تفرضها البلدان املتقدقة النمو عىل املنتجات   7 - 8
الزراعية واملنسوجات واملالبس الواردة قن البلدان الناقية؛

تقديرات الدعم الزراعي املقدم يف بلدان قنظمة التعاون والتنمية يف   8 - 8
امليدان االقتصادي كنسبة قئوية قن ناتجها املحيل اإلجمايل؛

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدقة لبناء القدرات التجارية.  9 - 8

تيسري التجارة

يف الوقت الذي أحجمت فيه بلدان ناقية كثرية، يف بداية األقر، عن الرشوع يف قفاوضات بشـأن 
تيسـري التجارة، فإن ثمة تقدقاً كبرياً قد تم إحرازه أثنـاء املفاوضات. وقد أفضت براقج الدعم 
التقنـي إىل قسـاعدة البلـدان الناقية ذاتهـا يف هذه املفاوضـات، وكذلك يف تقييـم االحتياجات 
والثغرات الوطنية. وقد تكون نتيجة هذه املفاوضات قفيدة بالنسـبة للبلدان الناقية، حيث إنها 

ستوفر رابطة بني السياسة التجارية واملعونة لصالح التجارة.

 تزايد الوصول بدون رسوم جمركية ألسواق
البلدان املتقدقة النمو

ش����هدت البل����دان النامية تزاي����د وصوهلا كمجموعة ألس����واق البلدان املتقدمة النمو بدون رس����وم 
مجركية، وذلك فيما بني عامي 1996 و2006. ومع ذلك، فإن هذا التحسن قد اتسم باالعتدال 
 إىل حد كبري فيما يتعلق بأقل البلدان منوًا يف حالة اس����تبعاد التجارة يف األس����لحة واملنتجات النفطية 

إن زيادة وصول أقل البلدان 
منوًا ألسواق البلدان املتقدمة 
النمو بدون رسوم مجركية 

 دون اهلدف املنشود إىل 
حد كبري
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)الش����كل 9(. وعل����ى الرغم من اهلدف ال����ذي حددته البلدان املتقدمة النم����و يف اإلعالن الوزاري 
الصادر يف كانون األول/ديس����مرب 2005 عن االجتماع الوزاري الس����ادس ملنظمة التجارة العاملية 
الذي عقد يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة للصني، والذي يقضي بتمديد نطاق معاملة 
اإلعفاء من الرس����وم اجلمركية حى يغطي 97 يف املائة من بنود التعريفات، فإن الوصول ألس����واق 
البلدان املتقدمة النمو بدون رسوم مجركية ال يشمل سوى 79 يف املائة من صادرات أقل البلدان منوًا 
لدى استثناء األسلحة والنفط. وكان مثة انكماش أيضًا يف فرق الوصول التفضيلي بني البلدان النامية 

وأقل البلدان منوًا، مما قلص من امليزة اليت كانت حتظى هبا هذه البلدان األقل منوًا يف املاضي.

�املصدر: حسابات قعّدة 
قن قبل قركز التجارة الدولية 
 واألونكتاد وقنظمة 
التجارة العاملية.

الشكل 9
نسبة واردات البلدان املتقدمة النمو من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، واملسموح 

بدخولها بدون رسوم جمركية، 1996 - 2005، )نسبة قئوية(

أقل البلدان نمواً،
باستثناء األسلحة

أقل البلدان نمواً،
باستثناء األسلحة والنفط

البلدان النامية،
باستثناء األسلحة

البلدان النامية، باستثناء
األسلحة والنفط

٤٥

٥٠

٥٥

٦٠

٦٥

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

 تخفيض التعريفات الجمركية عىل صادرات البلدان الناقية
قن املنتجات الزراعية واملنسوجات واملالبس

هبط متوس���ط التعريف���ات اليت تفرضه���ا البلدان املتقدمة النم���و على واردات الس���لع الزراعية 
واملنسوجات واملالبس فيما يتصل بالبلدان النامية يف جمموعها وأقل البلدان منوًا أيضًا، وإن كان 
ذلك بدرجات متفاوتة. وخالل العقد املمتد من عام 1996 إىل عام 2006، اخنفض متوسط 
التعريفات اجلمركية املفروضة على الصادرات الزراعية من 10.5 إىل 8.6 يف املائة على صعيد 
البل���دان املتقدمة النمو، ومن 4.0 إىل 2.8 يف املائة على صعيد أقل البلدان منوًا. أما التعريفات 
املفروضة على املنسوجات فقد اخنفضت من 7.3 إىل 5.2 يف املائة بالنسبة للبلدان النامية، ومن 
4.5 إىل 3.2 يف املائة بالنسبة ألقل البلدان منوًا، يف حني أن التعريفات املفروضة على املالبس 
ق���د اخنفض���ت م���ن 11.4 إىل 8.4 يف املائة فيما خيص البل���دان النامية، ومن 8.1 إىل 6.4 يف 
املائة فيما خيص أقل البلدان منوًا يف نفس الفترة 1. ومع زيادة اهلبوط احلاد للتعريفات اجلمركية 

مل يكن هناك سوى ختفيض 
معتدل للتعريفات اجلمركية 
املفروضة على الصادرات 
الزراعية للبلدان النامية

ميثل متوس���ط التعريفات اجلمركية املتوسط البسيط جلميع التعريفات القيمية املطبقة )التعريفات املستندة إىل قيمة   1  
الواردات(. ومن اجلدير باملالحظة أن هذا ال يشمل استخدام التعريفات غري القيمية )من قبيل احلصص والرسوم 

اجلمركية املومسية وما إىل ذلك(.
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املفروضة على املالبس فيما يتصل مبجموعة البلدان النامية ككل، يالحظ أن الوصول التفضيلي 
ال���ذي كان���ت حتظى به أقل البلدان منوًا يف املاضي قد تعرض للتضاؤل. واملعاملة التفضيلية ألقل 
البل���دان منوًا مل تعد ذات ش���أن إاّل بالنس���بة لبعض املنتجات الزراعية، م���ن حيث الوصول إىل 
األسواق بدون رسوم مجركية ومتوسط مستوى التعريفات املطبقة. وتصميم خمططات الوصول 
التفضيلي قد جعل من الصعب على البلدان النامية أن تستفيد من التفضيالت القائمة، من جراء 
وجود قواعد شديدة التقييد تتعلق باملنشأ أو استبعاد بعض املنتجات أو بسبب طابع التفضيالت 

ذي األجل القصري واكتنافه بالتشككات 2.

اإلعانات الزراعية يف البلدان ذات الدخل املرتفع

ما برح الدعم الزراعي املش���ّوه للتجارة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
يتعرض للهبوط، وذلك من حيث القيمة باعتباره نسبة مئوية من الناتج املحلى اإلمجايل وعائدات 
املزارع، ومع ذلك، وملا كان هذا الدعم يبلغ 363 بليون دوالر يف عام 2006 )أو 355 بليون 
دوالر بأس���عار عام 2005(، فإنه ما زال يعترب يف غاية االرتفاع باملعدالت املطلقة، فهو يناهز 

أربعة أضعاف املساعدة اإلمنائية الرمسية )اجلدول 2( 3.
والزيادة األخرية يف أسعار األغذية كانت نتيجة عوامل عديدة. وأرصدة احلبوب األساسية 
م���ا برحت تتعرض لالخنف���اض يف العقود األخرية من جراء بطء من���و اإلنتاجية يف ميدان زراعة 
األغذية، حيث مل تكن هذه الزراعة متمشية مع تزايد الطلب العاملي على الغذاء يف ضوء منو عدد 
سكان العامل وتغري التفضيالت الغذائية يف اقتصادات البلدان السريعة النمو، وال سيما يف آسيا. 
ويف الس���نوات األخرية، يالحظ أن هذا النمط األطول أجاًل املتعلق بزيادة توتر أس���واق الس���لع 
الغذائية قد كان عرضة للتعقد بسبب حدوث تغري يف استخدام األراضي الزراعية والتحول حنو 
إنتاج الوقود احليوي، فضاًل عن وقوع حاالت من حاالت اجلفاف بالعديد من البلدان الرئيسية 
املقدمة لألغذية. وعالوة على هذا، فإن االضطراب يف األس���واق املالية باالقتصادات الرئيس���ية 
واطراد ضعف الدوالر قد زادا من دفع األس���عار إىل أعلى، بينما قام املس���تثمرون املاليون على 
حنو متزايد بالتماس عائدات مرتفعة يف أس���واق العقود اآلجلة للس���لع. ومن حيث مفاوضات 
الدوحة التجارية، يراعى أن الشواغل املتصلة بأزمة الغذاء ذات شقني. فمن ناحية أوىل، أفضت 
املس���تويات املرتفع���ة لإلعانات الزراعي���ة )املحلية والتصديرية( اليت تق���دم للمزارعني يف البلدان 
املتقدم���ة النمو إىل إبقاء أس���عار األغذية العاملية يف مس���توى منخفض لفت���رة طويلة، ولكنها قد 
تضمنت حوافز س���لبية لالستثمار يف الزراعة بالبلدان النامية، مما يفسر جزئيًا سبب اخنفاض منو 
اإلنتاجية. وكانت النتيجة املتحققة يف هذا الشأن متمثلة يف وجود سوق بالغة التشوه، ففي عام 
2001، كانت األس���عار منخفضة بش���كل مل يسبق له مثيل من جراء اإلفراط يف اإلنتاج ببعض 
البلدان ونقص االس���تثمار يف الزراعة يف بعض آخر. ومن ناحية ثانية، اس���تجابت البلدان النامية 
مؤخرًا ألزمة األغذية بفرض قيود تصديرية هبدف كفالة األمن الغذائي داخل البلد، ولكن هذا 
ق���د أفضى بدوره لزيادة تأزم الس���وق العاملية للغذاء. ويتطل���ب حل األزمة الغذائية األخذ بنهج 

ال تزال اإلعانات الزراعية يف 
بلدان منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي مرتفعة 

 املستوى، مما يؤثر 
على احتماالت الزراعة 

بالبلدان النامية

أفضى استبعاد الفول السوداين من قانون النمو والفرص يف أفريقيا من قبل الواليات املتحدة إىل احلد بشكل كبري   2  
من قيمة املخطط ذي الصلة فيما يتعلق بعدد من املنتجني يف أفريقيا، يف حني أن مصّدري املالبس األفارقة، الذين 
كان���وا يتصف���ون بالنجاح يف إط���ار هذا القانون، مل يوفقوا يف حتقيق نفس درج���ة التغلغل يف االحتاد األورويب من 

جراء قواعد املنشأ التقييدية.
يزيد تقدير الدعم اإلمجايل املؤقت عن ذلك أيضًا يف عام 2007، فهو يصل إىل 365.082 مليون من دوالرات   3  

الواليات املتحدة.
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متناس���ب وواسع النطاق، ومع هذا، فإن من احلري باملفاوضات التجارية املتعددة األطراف أن 
تسهم يف حتسني األمن الغذائي بالعامل على املدى املتوسط من خالل االضطالع، إىل حد كبري، 
بتخفيض دعم املاحنني يف البلدان املتقدمة النمو والتصدي لسائر العوائق اليت تعترض سبيل اإلنتاج 

والتصدير بالبلدان النامية.

الجدول 2

 دعم الزراعة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
1990 و2003 - 2006

19902003200420052006

دعم الزراعة يف بلدان املنظمة )تقديرات 
الدعم اإلجمالية( أ

436387390376355بالباليني قن دوالرات الواليات املتحدة سنوياً ب

 كنسبة قئوية قن الناتج املحيل اإلجمايل يف 
2،01.21.11.11.0بلدان املنظمة

كنسبة قئوية قن عائدات املزارع يف بلدان 
32.030.030.028.027.0املنظمة

املعونة لصالح التجارة

أثناء املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية، الذي عقد هبونغ كونغ يف عام 2005، أعلنت بعض 
حكومات البلدان املاحنة زيادة مبالغ املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت ختصصها من أجل املعونة لصاحل 
التجارة. ويف الفترة 2002 - 2005، جاء يف االس���تعراض العاملي األول أن متوس���ط املعونة 
لصاحل التجارة يناهز 21 بليون دوالر س���نويًا 4. ومع هذا، فإنه لدى التعديل حس���ب األسعار 
الثابت���ة لع���ام 2005، يالحظ أن األرقام ال���واردة يف نظام إبالغ الدائنني ل���دى املنظمة كانت 
 موضع زيادة حى عام 2004، ولكنها هبطت بعد ذلك عما كانت عليه من مس���توى مرتفع 
)انظر الش���كل 10(. وعالوة على هذا، هبطت املعونة لصاحل التجارة من مس���توى كان يبلغ 
35 يف املائة تقريبًا يف عام 2002 إىل ما يناهز 30 يف املائة يف عام 2006، وذلك عند النظر 
إليها بوصفها حصة من املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املوزعة قطاعيًا. ويف النهاية، كان توزيع هذه 
املعونة لصاحل التجارة غري متساو، فالبلدان املستقبلة اخلمسة األوىل - العراق واهلند وفييت نام 

وأفغانستان وإندونيسيا - كانت تشكل ما يناهز 30 يف املائة من جمموع هذه املعونة 5.
وكان مثة تسليم بأن زيادة املعونة لصاحل التجارة تشكل وسيلة رئيسية ملساندة البلدان يف 
جم���ال تنمي���ة قدراهتا التصديرية. ويتضمن تعريف هذه املعونة، الذي وضعه املجلس العام ملنظمة 
التجارة العاملية، املعونة املوجهة لدعم السياسات واألنظمة التجارية يف البلدان املستقبلة، وتنمية 
التجارة، واهلياكل األساسية املتصلة هبا، وبناء القدرات اإلنتاجية 6، فضاًل عن تكاليف التعديالت 

ينبغي أن تزاد موارد املعونة 
لصاحل التجارة

املصدر: قديرية التجارة 
والزراعة بمنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ 
قاعدة البيانات املتصلة بمكافئ 
إعانات املنتجني وقكافئ 
إعانات املستهلكني، 2007.

أ تقدير الدعم اإلجمايل.

�ب باألسعار الثابتة 
لعام 2005.

تنعكس التزامات املعونة يف اتفاقات موّقعة بني املاحنني والشركاء. منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة   4  
التجارة العاملية، املعونة لصاحل التجارة من خالل نظرة سريعة، 2007، االستعراض العاملي األول، وهو متاح يف املوقع: 
.http://www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_34665_39619566_1_1_1_1,00.html

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقرير الرصد العاملي لعام 2008، البنك الدويل )واشنطن العاصمة، البنك   5  
الدويل(.

وذلك يف حالة حتديدها بوصفها أولوية إمنائية يف االستراتيجية الوطنية للبلدان النامية.  6  
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 املتصل���ة بالتجارة. وامل���وارد امللتزم هبا من أجل املعونة لصاحل التج���ارة، يف ضوء هذا التعريف، 
ال جيوز رصدها بش���كل حمدد من خالل إحصاءات املعونة القائمة. وتس���تند املعلومات املتوفرة 
حى اآلن إىل س���جالت نظام إبالغ الدائنني، حيث ال ميكن التمييز بني تدفقات املعونة املتصلة 
على حنو حمدد ببناء القدرات التجارية وتلك التدفقات العادية للمعونة اليت تستخدم لدعم اهلياكل 

األساسية العامة والقدرات اإلنتاجية.
وإىل جان���ب اجلهود املبذولة من أجل زيادة امل���وارد املتصلة باملعونة لصاحل التجارة، فإنه 
توجد حاجة إىل اختاذ عدد من التدابري لرفع مس���توى فعاليتها. فمن ناحية أوىل، ينبغي للبلدان 
النامية أن متعن يف دمج التجارة والتنافس���ية يف اس���تراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية. وقد أحرز بعض 
التقدم يف هذا املجال، فغالبية االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية/استراتيجيات احلد من الفقر تتضمن 
حتلياًل للتجارة. ومثة دراسة مقبلة جرت بتكليف من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وتشري هذه 
الدراس���ة إىل أن ما يزيد عن ثلثي االس���تراتيجيات اإلمنائية الوطنية، اليت مت استعراضها، قد مشل 

حتلياًل للتجارة، وأن عددًا كبريًا منها قد ربط حتليل التجارة حباالت الفقر 7.
وبالنس���بة ألقل البلدان منوًا، يراعى أن اإلطار املتكامل املعزز للمس���اعدة التقنية املتصلة 
بالتج���ارة بوس���عه أن يضطلع بدور تيس���ريي هام يف هذا املجال من خ���الل حتليل االحتياجات 
واألولويات االستثمارية، إىل جانب املشاريع املقبولة مصرفيًا، وذلك يف ميادين تسهيل التجارة 
واهلياكل األساس���ية واإلنت���اج من أجل التصدير. ومن ناحية ثانية، جي���ب على املاحنني الثنائيني 
واملتعددي األطراف أن يتبعوا مبادئ أفضل املمارسات لدى توزيع وتقدمي املعونة لصاحل التجارة 

املصدر: قنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

نظام إبالغ الدائنني لدى 
 املنظمة، قاعدة بيانات 

أنشطة املعونة.

مالحظة:  املخصصات الثنائية 
باإلضافة إىل املخصصات 

املتعددة األطراف، باألسعار 
الثابتة لعام 2005، وتقديرات 

عام 2006 تعّد قؤقتة.

الشكل 10
االلتزامات املتعلقة باملعونة من أجل التجارة موزعة حسب الفئات، 2002 - 2006: 

قيمة وحصة املساعدة اإلنمائية الرسمية املوزعة قطاعياً

من باليني الدوالرات نسبة مئوية

التدريج األيمن

مجموع املعونة املقدمة
للتجارة

املعونة املقدمة للتجارة
بوصفها نسبة مئوية من

املساعدة اإلنمائية
الرسمية املوزعة قطاعياً

الهياكل األساسية 
االقتصادية

بناء القدرة اإلنتاجية

السياسات واألنظمة 
التجارية

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦
٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

ستيفن كوساك، التجارة من أجل احلد من الفقر: دور السياسة املتعلقة بالتجارة يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر،   7  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2008 )دراسة مقبلة(.
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يف س���ياق دعم األولويات الوطنية، واس���تخدام الُنُظم القائمة يف البلدان، وتنسيق الدعم الالزم 
لتقليل تكاليف املعامالت إىل أدىن حد ممكن 8.

وم���ا زال���ت هناك حاجة إىل إدخال حتس���ينات على عملية تنفيذ اإلط���ار املتكامل املعزز 
للمس���اعدة التقني���ة املتصل���ة بالتج���ارة. ويف أيار/ماي���و 2007، قام���ت هيئ���ة اإلدارة اجلديدة 
 لإلطار باعتماد جمموعة من التوصيات لتيس���ري دمج أقل البلدان منوًا يف النظام التجاري املتعدد 
األطراف 9. وحى اليوم، كان مثة تعهد مبا يزيد عن 170 مليون دوالر من قبل املاحنني الثنائيني 
من أجل هذا اإلطار املتكامل، وإن كان هذا قد يكون غري كاف لدعم القيام على حنو مناسب 

بدمج أقل البلدان منوًا يف نظام التجارة العاملي على جناح السرعة.

 هل يجري الوفاء بالوعد املتصل
بتعزيز الرشاكة العاملية؟

عن���د النظر إىل ما وراء املؤش���رات التجارية ال���واردة يف اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 8، ميكن أن 
ينظر أيضًا إىل جمموعة أخرى متنوعة من املؤش���رات ومصادر البيانات بغية تقييم ما إذا كانت 

الشراكة العاملية املتصلة بالتجارة قائمة بالفعل.

خفض التعريفات الجمركية القصوى واملتصاعدة

تتضمن أهداف جولة الدوحة التجارية املتعددة األطراف تقليل التعريفات القصوى واملتصاعدة 
يف املنتج���ات ذات األمهي���ة اخلاصة للبلدان النامية، من أج���ل متكينها من تعزيز صادراهتا وزيادة 
املنافع اليت ميكن هلا أن تكتسبها منها. وكما يتضح من اجلدول 3 - وعلى الرغم من اإلخفاق 
يف اختتام مفاوضات الدوحة - يالحظ أن التعريفات القصوى يف البلدان ذات الدخل املرتفع قد 

اخنفضت بالفعل، وكان مثة هبوط كذلك يف تصاعد التعريفات اجلمركية يف ميدان الزراعة.

الجدول 3

التعريفات القصوى واملتصاعدة املتعلقة بالزراعة يف البلدان ذات الدخل املرتفع، 
2006 - 1995

2005 - 2006 أ2000 - 19952004 - 1999

8.928.757.75التعريفات الجمركية القصوى ب

5.374.61-التعريفات الجمركية املتصاعدة يف الزراعة ج

- 0.563- 0.144-التعريفات الجمركية املتصاعدة يف التصنيع ج

سوف يفضي اإلسراع يف 
إنفاق املوارد داخل اإلطار 
املتكامل إىل مساندة دعم 
التجارة يف أقل البلدان منوًا، 
وإن كانت مثة حاجة إىل 
مزيد من التمويل

هبطت التعريفات القصوى 
واملتصاعدة املتعلقة بالزراعة 
يف البلدان ذات الدخل املرتفع

م���ن املقرر أن يتم االس���تعراض الث���اين للمعونة العاملية لصاحل التجارة يف النصف الثاين من عام 2009، وس���وف   8  
يسبق ذلك عقد ندوة للخرباء يف أيلول/سبتمرب 2008، مع القيام بعدد من االستعراضات الوطنية ودون اإلقليمية 

للمعونة لصاحل التجارة.
.http://www.integratedframework.org/enhanced_if.htm :للمزيد من املعلومات، انظر املوقع  9  

املصدر: قؤرشات التجارة 
العاملية، البنك الدويل، 2007.

أ أحدث البيانات املتوفرة.

ب نسبة قئوية قن بنود 
التعريفات قع تطبيق قعدل 
يزيد عن 15 يف املائة.

�ج التغري يف النسبة املئوية 
 قن املواد الخام إىل املواد 
التاقة التجهيز.
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الشكل 11
حصة البلدان النامية يف الصادرات العاملية، 1995 - 2006، )نسبة قئوية(

املصدر: قاعدة بيانات غلوب 
ستات، األونكتاد. ٢٠٠٦

مع شمول النفط

بدون النفط

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥١٩٩٥ ١٩٩٦
٢٠

٢٤

٢٨

٣٢

٣٦

٤٠

توسيع نطاق تجارة البلدان الناقية

وم���ن املتوقع، مع هذا، يف حالة هتيئة ش���راكة عاملية بش���أن التجارة، أن تتمك���ن البلدان النامية 
م���ن القيام مبزيد من التج���ارة باملعدالت املطلقة وباحلصول على حصة أكرب ش���أنًا من التجارة 

العاملية.
وق���د منت التجارة العاملية بش���كل س���ريع يف األلفية اجلديدة - فأحج���ام الصادرات قد 
 زادت مبعدل متوسط يصل إىل 8 يف املائة سنويًا أثناء الفترة 2002 - 2007 )الشكل 11(، 
مم���ا جع���ل معدل منو اإلنت���اج العاملي يتجاوز الضع���ف. والبلدان النامية قد ش���هدت، بوصفها 
 جمموع���ة م���ن البلدان، ارتفاع���ًا يف نصيبها من الص���ادرات العاملية يبلغ 10 نق���اط مئوية تقريبًا 
 فيم���ا بني عامي 1995و2006، س���واء كان هذا يتضمن ص���ادرات النفط أم ال. وهذا يعادل 
ما هو متوقع يف حالة مراعاة ذلك النمو اهلائل بكثري من البلدان النامية الصناعية من قبيل الصني 

واهلند والربازيل.

 حدوث تقدم أقل شأناً قن حيث تغلغل الصادرات،
ً وذلك قن جانب أقل البلدان نموا

والوض���ع القائ���م أقل مؤاتاة، رغم ذلك، فيما يتصل بأقل البلدان منوًا. وجمموعة البلدان األش���د 
فق���رًا ق���د متكنت من زيادة حصتها يف صادرات العامل من 0.42 يف عام 1995 إىل 0.66 يف 
ع���ام 2006. ولك���ن هذه الزيادة يف تغلغل الصادرات كانت ترجع برمتها إىل ارتفاع أس���عار 
وأحجام النفط الذي ال تصدره س���وى حفنة ضئيلة من أقل البلدان منوًا. وعند اس���تبعاد النفط، 
يالح���ظ أن حص���ة الصادرات العاملية املنبثقة عن أقل البلدان منوًا قد ظلت على حاهلا يف الواقع، 

حيث كانت تقارب 0.38 يف املائة )انظر الشكل 12(.

مل تتمكن أقل البلدان منوًا 
من زيادة حصتها يف التجارة 

العاملية...
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تركيز صادرات البلدان الناقية

ال ت���زال البل���دان النامية - وأقل البل���دان منوًا بصفة خاصة - ش���ديدة الضعف أمام الصدمات 
التجاري���ة، كما اتضح ذلك لألس���ف من تلك االرتفاعات األخرية يف أس���عار الوقود والغذاء. 
والكثري من هذه البلدان يعتمد على س���لع هامة ضئيلة يف توليد غالبية حصائله التصديرية، وقد 
أدت زيادة األس���عار الدولية أثناء الس���نوات اخلمس املاضية إىل عدم تش���جيع االضطالع مبزيد 
من التنوع. ولقد زادت معدالت تركيز الصادرات خالل العقد املاضي بالنس���بة ألش���د البلدان 
فقرًا - على الرغم من أن هذا قد يعكس ارتفاع س���عر النفط واملعادن غري الوقودية إزاء س���ائر 
املنتجات التصديرية )الش���كل 13(. وقد تبني أن االتكال بش���كل كبري على جمموعة ضئيلة من 
س���لع الصادرات ميثل مصدرًا رئيس���يًا للتقلبات االقتصادية الكلية، مما يضري باحتماالت النمو 

الطويلة األجل 10.
وهذا واحد من األس���باب اليت تفس���ر ملاذا ينبغي تكملة اجلهود، اليت جيري بذهلا لتحقيق 
مزي���د من الوصول لألس���واق بالنس���بة للبلدان النامية وأقل البلدان من���وًا، عن طريق االضطالع 
بربنامج ضخم من برامج املعونة لصاحل التجارة. وليس بوس���ع البلدان األكثر فقرًا أن تس���تفيد 
بش���كل كامل من التج���ارة العاملية املفتوحة إال إذا قامت بتحس���ني وتنويع قدرهتا على اإلنتاج 

والتصدير.

...وأقل البلدان منوًا تعتمد 
بشكل مطرد على منتجات 
تصديرية أقل عددًا

الشكل 12
حصة أقل البلدان نمواً يف الصادرات العاملية، 2005 - 2006 )نسبة قئوية(

٢٠٠٦

مع شمول النفط

بدون النفط

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥١٩٩٥ ١٩٩٦
٠٫٠

٠٫١

٠٫٣

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٥

٠٫٦

٠٫٧

املصدر: قاعدة بيانات غلوب 
ستات، األونكتاد.

لالطالع على أدلة ذات صلة، انظر: دراسة األمم املتحدة للحالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعام 2006:   10  
تباين مس���تويات النم���و والتنمي���ة )United Nations publication, Sales No. E.06.C.II(، متاحة على املوقع: 
http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2006files/wess2006.pdf؛ وكذل���ك دراس���ة األمم املتحدة 

 United Nations( للحالة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة يف الع�امل لع�ام 2008: التغ�لب على انع�دام األم�ن االقتص�ادي 
http://www.un.org/esa/policy/wess/wess- :متاحة على املوقع ،)publication, Sales No. E.08.C.II.1

.2008files/wess2008.pdf.esa/policy/wess/wess2008files/wess2008.pdf

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2008wess.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2008wess.pdf
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 بغية تحسـني وصـول البلدان الناقية لألسـواق، يجب عىل املجتمع الـدويل أن يضطلع 
بما ييل:

•قضاعفة الجهود املبذولة قن أجل اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية،  	
وإعادة الرتكيز عىل العنارص التي قن شأنها أن تجعل قنها جولة “إنمائية”؛

•كفالة إفضاء الرشاكات االقتصادية الثنائية واإلقليمية املحتملة إىل القيام بشكل  	
حقيقي بتمكني البلدان الناقية قن الوصول إىل األسواق ودخول صادراتها يف هذه 

األسواق، قع جعل هذه الرشاكات بمثابة “نقاط انطالق” نحو اتفاقات قتعددة 
األطراف، ال بدائل لهذه االتفاقات؛

•إعطاء األولوية الالزقة للتجارة وصالتها بالتنمية والحد قن الفقر، وذلك يف  	
االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية؛

•امليض عىل نحو كبري إىل تخفيض قا تفرضه البلدان املتقدقة النمو عىل املنتجات  	
الزراعية واملنسوجات واملالبس القادقة قن البلدان الناقية قن تعريفات جمركية 

وتصاعدات هذه التعريفات؛

•التعجيل بالحد قن اإلعانات املحلية والتصديرية التي تقدقها البلدان املتقدقة النمو  	
ملنتجاتها الزراعية، وتناول سائر العوائق التي تعرتض سبيل صادرات البلدان 

الناقية ونمو اإلنتاجية الزراعية بها؛

•اإلرساع بتقييم االحتياجات اإلقليمية والقطرية املتعلقة باملعونة لصالح التجارة،  	
وضمان تكييف املوارد امللتزم بها قن أجل الوفاء بتلك االحتياجات؛

•زيادة الجهود الراقية إىل تحقيق التشغيل التام لإلطار املعزز املتكاقل. 	

الشكل 13
معدالت تركز الصادرات لدى البلدان النامية، 1995 - 2006

املصدر: دليل إحصاءات 
األونكتاد، 2007.

أفريقيا
ً أقل البلدان نموا

الدول الجزرية
الصغرية النامية

البلدان النامية
غري الساحلية

اقتصادات
البلدان النامية

اقتصادات البلدان
املتقدمة النمو

٠٫٠٠

٠٫٠٥

٠٫١٠

٠٫١٥

٠٫٢٠

٠٫٢٥

٠٫٣٠

٠٫٣٥

٠٫٤٠

٠٫٤٥
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مالحظة: تـم تطبيع قؤرش تركـز األسواق لهرفندهال - هريشـمان قن أجـل الحصول علـى قيـم 
http://stats.unctad.org/Handbook/ :ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح )الرتكز األقىص(. )انظر

.)TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1687





31   

القدرة عىل تحمل الديون

الهدفان

املعالجة الشاقلة ملشاكل ديون البلدان الناقية باتخاذ تدابري عىل  8 - دال 
الصعيدين الوطني والدويل لجعل تحمل ديونها قمكناً يف املدى الطويل

... وبرناقجاً قعززاً لتخفيف عبء الديون الواقع عىل البلدان الفقرية  8 - باء 
املثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية ... للبلدان التي أعلنت 

التزاقها بالحد قن الفقر

وجيري يف الوقت الراهن قياس هذين اهلدفني 8 - دال و8 - باء وفقًا للمؤشرات التالية:

املؤرشات

جمموع عدد البلدان اليت وصلت إىل مرحلة اختاذ القرار لصاحل البلدان   10 - 8

الفقرية املثقلة بالديون، والعدد التراكمي للبلدان اليت وصلت إىل نقطة 
إجناز املبادرة املتعلقة بتخفيف أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون؛

مقدار عبء الديون الذي التزم بتخفيفه يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان   11 - 8

الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين؛
تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات.  12 - 8

 تخفيف عبء الدين يف إطار املبادرة املتعلقة
بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون

أعلنت املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون من قبل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 
يف ع���ام 1996. وه���ي تزود البلدان بفرصة ختفيف عبء خدمة الدين بش���رط إدخال جمموعة 
من اإلصالحات الرئيس���ية ترمي إىل تشجيع النمو االقتصادي املستدام، واالستقرار االقتصادي 
الكل���ي، واحل���د من الفقر. وكان مث���ة تعزيز هلذه املبادرة يف عام 1999 م���ن أجل تقليل الدين 
بشكل كبري وتوفري أهلية للوفاء بالشروط تتسم مبزيد من الوضوح فيما يتصل بإلغاء هذا الدين 

مع وجود استراتيجية واضحة املعامل يف جمال احلد من الفقر.
وق���د أكملت املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقل���ة بالديون باملبادرة املتعددة األطراف 
لتخفي���ف عبء الدين يف حزيران/يوني���ه 2005. وتتيح هذه املبادرة املتعددة األطراف اإلعفاء 
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الكامل من الديون املستوفاة لشروط األهلية واملستحقة لصندوق النقد الدويل واملؤسسة اإلمنائية 
الدولي���ة التابع���ة للبنك الدويل وصندوق التنمية األفريقي فيما يتص���ل بالبلدان اليت تنجز املبادرة 
املتعلق���ة بالبل���دان الفقرية املثقلة بالديون. وقد بدأ التنفيذ ذو الصلة يف كانون الثاين/يناير ومتوز/

يولي���ه 2006 عل���ى يد كل من هذه املؤسس���ات. وقد انضم بنك التنمية املش���ترك بني البلدان 
األمريكية رمسيًا إىل املبادرة املتعددة األطراف يف آذار/مارس 2007، وقرر أن يقدم إعفاًء مماثاًل 
من الدين للبلدان الفقرية املثقلة بالديون بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب�ي. أما البلدان اليت 
تلقت ختفيفًا لعبء الدين يف إطار املبادرة املتعددة األطراف من البنك الدويل فإهنا قد ش���هدت 

هبوطًا مناظرًا يف خمصصاهتا املتصلة باملؤسسة اإلمنائية الدولية.
ويف عام 2007، وبغية جتنب تلك احلالة اليت تتضمن إفضاء ختفيف عبء الدين يف ظل 
املبادرة املتعددة األطراف إىل تقليل املعونة املقدمة من املؤسس���ة اإلمنائية الدولية، تعهد املاحنون 
بتجديد رأس مال املؤسسة مببلغ إضايف يصل إىل 25.1 بليون دوالر. وباإلضافة إىل موارد البنك 
الدويل الداخلية، يالحظ أن هذا سيزود البلدان اخلمسة عشر أعضاء املؤسسة )اليت حظيت بآخر 
التجديدات يف رأس املال( بقدرة إقراض تساهلية إمجالية تناهز 41.6 بليون دوالر أو 14 بليون 

دوالر سنويًا يف إطار فترة جولة املؤسسة املمتدة ثالث سنوات.

تخفيف الديون الذي قّدم بالفعل

حى اآلن، تبني أن مثة 41 بلدًا تعد مؤهلة، أو حيتمل أن تكون مؤهلة، لتخفيف الدين يف إطار 
املب���ادرة املتعلقة بالبلدان الفق���رية املثقلة بالديون، وحبلول ع���ام 2008، كانت هناك 33 بلدًا 
م���ن تل���ك البلدان قد وصلت إىل نقطة اختاذ القرار بش���أن هذه املبادرة، مع تلقيها ختفيفًا للدين 
 بالفعل. ويف هذه املرحلة، كانت 23 بلدًا من البلدان الثالثة والثالثني قد بلغت نقطة اإلكمال، 
مما يعين أن من املنتظر من الدائنني أن يوفروا هلا بشكل هنائي كامل مبلغ ختفيف الدين الذي سبق 
االلتزام به يف مرحلة اختاذ القرار. والبلدان الثالثة والعشرون اليت بلغت نقطة ما بعد اإلكمال قد 

استفادت أيضًا من ختفيف الدين مبوجب املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين.
وم���ن املقرر للبل���دان الفقرية املثقلة بالديون اليت جتاوزت نقطة اختاذ القرار، وعددها 33 
بل���دًا، أن تتلقى مبلغ���ًا إمجاليًا لتخفيف الدي���ن يصل إىل 48.2 بلي���ون دوالر )بالقيمة احلالية 
الصافية الس���ارية يف هناية عام 2006(، وذلك من خالل املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة 
بالدي���ون. ويف ضوء املبادرة املتعددة األط���راف لتخفيف عبء الدين، التزم مببلغ إضايف مقداره 
26.8 بلي���ون دوالر م���ن أجل مجيع البلدان الفقرية املثقلة بالدي���ون، وقد قدمت من هذا املبلغ 
21.2 بلي���ون دوالر بالكامل للبلدان الثالثة والعش���رين اليت جتاوزت نقطة اإلكمال. ويف آخر 
حتديث للتقرير املتعلق حبالة البلدان الفقرية املثقلة بالديون )آذار/مارس 2008(، كان مثة تقدير 
بأن ختفيف الدين جبميع أش���كاله )املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية، واملبادرة املتعددة األطراف، 
وختفيف الدين التقليدي، وسائر ختفيفات الديون الثنائية “الطوعية”( من شأنه أن يقلل أرصدة 
الديون املتعلقة بالبلدان الثالثة والثالثني اليت جتاوزت نقطة اختاذ القرار من مستوى 105 باليني 
دوالر إىل 9 بالي���ني دوالر )بالقيم���ة احلالية الصافية لعام 2006(، وهذا يش���كل ختفيضًا يزيد 

عن 90 يف املائة.
وفيما يتصل بالبلدان اليت توجد عليها متأخرات منذ وقت طويل يف جمال التزامات الدين 
مع املؤسس���ات املتعددة األطراف ، ستنش���أ حاجة إىل مزيد من موارد املاحنني من أجل تغطية 
التكاليف التقديرية لتخفيف الدين يف هذه احلاالت. وعالوة على هذا، فإن مش���اركة الدائنني 
 الرمسي���ة م���ن غري األعضاء يف نادي باريس كانت متس���مة بالبطء، فهم مل يقدموا يف املتوس���ط 

كان مثة تقدم هام، وإن 
كانت هناك حاجة إىل موارد 
إضافية من موارد املاحنني من 
 أجل االضطالع 
مبزيد من ختفيف الدين يف 
بعض احلاالت

جيب على الدائنني غري املنتمني 
لنادي باريس والدائنني 
اخلاصني أن يشاركوا يف تقاسم 
أعباء عمليات ختفيف الديون
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البلدان الفقرية
املثقلة بالديون

املناطق النامية

ً أقل البلدان نموا
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إاّل حوايل ثلثي احلصة املتوقعة منهم فيما يتصل بعمليات ختفيف الديون املتعلقة بالبلدان الفقرية 
املثقلة بالديون 1. والدائنون اخلاصون مل يوفروا نصيبهم من ختفيف ديون هذه البلدان. واخنفاض 
مستوى املشاركة من قبل هذين النوعني من الدائنني قد أدى إىل تقويض مبدأ املساواة يف تقاسم 
األعباء الذي تستند إليه املبادرة املتصلة هبذه البلدان. والنظام املايل الدويل ال يتضمن آليات من 
ش���أهنا أن تكفل وتدعم وجود معاملة متماثلة فيما بني الدائنني، ومن احلري بإنش���اء مثل هذه 
اآللي���ات أن حيظ���ى باألولوية، ال فيما يتصل بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون فحس���ب، بل أيضًا 

فيما يتصل بالتطبيق على كافة التزامات الديون اخلارجية.

هبوط أعباء خدقة الدين

يتمثل اهلدف األساس���ي للمبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون يف حترير املوارد لصاحل 
التنمي���ة. وختفيض أرصدة الديون كان موضع ترحيب من قبل مجيع البلدان املس���تفيدة، وذلك 
 عل���ى الرغ���م من أنه مل يفض بالضرورة إىل اإلتيان مببال���غ ضخمة من املوارد يف مجيع احلاالت، 

مما يرجع إىل وجود متأخرات كبرية تتعلق بالسداد يف بعض البلدان.
ورغ���م ذل���ك، وبصفة عامة، أس���هم ختفيف الديون يف ختفيض التزام���ات خدمة الديون 
اخلارجية بشكل كبري يف البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت جتاوزت نقطة اختاذ القرار، وعددها 
33 بلدًًا. وقد استفاد عدد كبري من هذه البلدان أيضًا من ارتفاع أسعار السلع األساسية والنمو 
القوي يف االقتصاد العاملي يف السنوات اخلمس األخرية. وفيما يتصل جبميع البلدان النامية، يراعى 
أن مع���دل خدم���ات الديون إىل الصادرات قد هبط من ح���وايل 12.5 يف املائة يف عام 2002 
 إىل 6.6 يف املائة يف عام 2006 )الشكل 14(. ومن املتوقع هلذا املعدل أن يكون قد هبط إىل 

ما يناهز 3 يف املائة يف عام 2007.

الشكل 14
مدفوعات خدمة الدين كنسبة من عائدات الصادرات، 1990 - 2006، )نسبة قئوية(

املصدر: البنك الدويل، قاعدة 
بيانات تمويل التنمية العاملية.

دراسة األمم املتحدة للحالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعام 2008: التغلب على انعدام األمن االقتصادي   1  
)مرجع سابق(.
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وهن���اك دليل آخر على هبوط أعب���اء خدمة الدين، فجميع البلدان الفقرية املثقلة بالديون 
اليت جتاوزت نقطة اإلكمال، إىل جانب البلدان املؤهلة يف إطار املؤسسة اإلمنائية الدولية، كانت 
تتمي���ز يف عام 2006 مبع���دل خلدمة الدين على صعيد خدمات الديون العامة يقل عن النس���بة 
البالغ���ة 25 يف املائ���ة، اليت تعد مبثابة العتبة املحددة للقدرة على التحمل. وهذا يش���كل حتس���نًا 
هامًا يف ضوء أن مثة عشرة بلدان من البلدان الفقرية املثقلة بالديون كانت تتسم يف عام 1990 

مبعدالت خلدمة الدين تفوق تلك العتبة املحددة.
وق���د أفضى ختفيض أعباء الديون إىل هتيئة بيئة أفضل فيما يتصل باالس���تثمار وبالنمو يف 
املس���تقبل. وهذه النتيجة غري مضمونة مع ذلك، فأس���عار السلع األساسية قد تصبح أقل ارتفاعًا 
 يف الس���نوات القادم���ة يف إطار ضعف االقتصاد العامل���ي 2. وعالوة على هذا، وحى على الرغم 
مما حتقق من ختفيف للديون، يالحظ أن مثة عددًا ملموسًا من البلدان الفقرية املثقلة بالديون يعترب 
يف حال���ة ضعف فيما يتصل بالعودة إىل الوقوع حتت وطأة الديون )انظر الفقرة الفرعية الواردة 

أدناه عن استدامة ختفيف الديون(.

هل قن قزيد قن املوارد قن أجل النفقات االجتماعية؟

على الرغم من تباين مس���تويات ختفيف الديون من بلد آلخر، فإن هذا التخفيف قد وس���ع من 
نط���اق احليز املايل لدى البلدان املس���تفيدة، مما مكنها من زيادة إنفاقه���ا يف امليدان االجتماعي. 
وفيما بني البلدان اليت حصلت على ختفيف للديون، يالحظ أن النفقات العامة على القطاعات 
االجتماعية وبرامج احلد من الفقر قد ارتفعت. وهذا االجتاه ال يدعو إىل الدهشة، حيث أدرج 
الن���ص املتعلق هبذه الزيادة يف النفقات يف ورقات اس���تراتيجية احلد م���ن الفقر، اليت يتحتم على 

البلدان أن تضعها من أجل التأهل لتخفيف ما عليها من ديون.
م���ع ه���ذا، وبالرغم من الزيادات يف النفقات االجتماعية، فإن مثة عددًا كبريًا من البلدان 
النامية ينفق على خدمة الدين أكثر من إنفاقه على التعليم العام والصحة العامة. ويف عام 2006، 
كان���ت توجد 10 بلدان نامية تنفق على خدمة الدين مبالغ تفوق تلك املبالغ املخصصة للتعليم 
العام، كما كانت هناك 52 بلدًا تتجاوز فيها ميزانية خدمة الدين ما هو مرصود من ميزانية من 
أج���ل الصحة العام���ة. ورغم ذلك، فإن عدد البلدان من هذه الفئة ما برح آخذًا يف اهلبوط منذ 
عام 2000 )الش���كل 15(. وقد حتقق معظم هذا التحس���ن يف أعقاب ختفيف الديون يف إطار 

البلدان الفقرية املثقلة بالديون.

استداقة تخفيف الديون

ال تزال القدرة على حتمل الديون مبثابة قضية مثرية للقلق لدى عدد كبري من البلدان الفقرية املثقلة 
هبذه الديون. واالخنفاض الفعلي لعبء خدمة الدين يتسم بالتباين من بلد آلخر، مما يتوقف على 
مستوى متأخرات الديون بكل بلد. ويف السنغال، على سبيل املثال، كان االخنفاض يف تدفقات 
خدمة الدين يقل عن 25 يف املائة. ويف ثلث البلدان الفقرية املثقلة بالديون، كان هذا االخنفاض 
يت���راوح ب���ني 25 و50 يف املائة، ويف ثلث آخر من هذه البل���دان، كان هذا االخنفاض ال يكاد 
يتجاوز مس���توى 50 يف املائة. وعالوة على ذلك، فإن مثة تقريرًا لفريق التقييم املس���تقل املعين 

إن ختفيض ديون البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون، باإلضافة إىل 
ارتفاع أسعار السلع األساسية 
وقوة النمو، قد ساعدا يف 
ختفيض معدل خدمة الدين 
لدى البلدان النامية

حفزت مبادرات ختفيف 
 الديون على زيادة 
 اإلنفاق االجتماعي يف 
البلدان املستفيدة

يلزم االضطالع مبزيد من 
ختفيف الديون فيما يتصل 
بالبلدان اليت ال يزال عبء 
 خدمة الدين فيها مرتفعًا 
 عن حجم املوارد املتعلقة 
بالتعليم والصحة

انظ���ر: األم���م املتحدة، احلالة والتوقع���ات االقتصادية يف العامل لعام 2008: اس���تكمال يف منتصف عام 2008.   2   
.(http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2008files/wesp08updates.pdf :متاح على املوقع(

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2008wespupdate.pdf
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بالقدرة على حتمل الديون، التابع للبنك الدويل، قد أش���ار إىل أن معدالت الدين قد تدهورت 
يف 11 بلدًا من البلدان اليت توجد بشأهنا بيانات، وعددها 13 بلدًا 3.

وروان���دا وغامبيا، ومها بلدان قد جتاوزا نقطة اإلكمال، مصنفان باعتبارمها من “البلدان 
ذات املخاط���ر العالية” فيما يتصل بالوقوع حتت وطأة الديون، يف حني أن مثة 12 بلدًا تتس���م 
بالضعف بدرجة معقولة إزاء الدين )الشكل 16 أ(. وهناك تسعة بلدان فقط من البلدان الفقرية 
املثقل���ة بالديون واليت جتاوزت نقطة اإلكم���ال، وعددها 23 بلدًا، ميكن أن تعترب ذات “خماطر 
منخفضة” فيما يتصل بالوقوع حتت وطأة هذه الديون 4. وباإلضافة إىل ذلك، توجد 24 بلدًا 
من بلدان املؤسس���ة اإلمنائية الدولية تتس���م بالوقوع حتت وطأة الديون أو باحتمال وقوعها على 

هذا النحو )الشكل 16 ب(.

املصدر: تقديرات البنك الدويل املقدقة إىل فرقة العمل املعنية بالقصور يف تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية. أقا البيانات املتعلقة بالنفقات الصحية فهي واردة يف تقرير الصحة يف العالم وتحديثاته ملنظمة 

الصحة العاملية، وقستكملة قن قبل التقديرات املتعلقة بالفقر والدراسات القطرية والقطاعية التي 
وضعها البنك الدويل، والبيانات املتصلة بالنفقات التعليمية ققدقة قن قعهد اإلحصاءات التابع لليونسكو.

مالحظة: توفر املؤسسة اإلنمائية الدولية ائتمانات بدون فوائد وقنحاً كذلك قن أجل أشد البلدان فقراً. 
وثمة 80 بـلداً يف الوقت الراهن تستفيد قن خدقات هذه املؤسسة، وقنها 39 بلـداً يف أفريقيا.

الشكل 15
عدد البلدان النامية التي تتجاوز فيها مدفوعات خدمات الديون العامة اإلنفاق العام 

عىل التعليم والصحة، 1999 - 2006

الصحة

بلدان املؤسسة اإلنمائية 
الدولية

التعليم

البلدان النامية

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

الصحة

التعليم

http://siteresources.worlbank.org/EXTDEBRELPOOR/ :ميكن الرج���وع إىل ه���ذا التقري���ر يف املوق���ع  3  
.resources/hipc_update_evaluation.pdf

يس���تند قياس القدرة على حتمل الدين إىل تقييمات خاصة بالبلدان س���بق إجراؤها على حنو مشترك من قبل البنك   4  
الدويل وصندوق النقد الدويل. أما وطأة الديون اخلارجية فهي متوقفة على التصنيفات التالية. فالبلد يعد ذا خماطرة 
منخفضة عندما تكون مجيع مؤش���رات الدين هابطة بش���كل كبري عن عتبات عبء الدين املتعلقة به. واملخاطرة 
املعقولة تتوفر عندما ال يش���ري التصور األساس���ي إىل وجود خرق اللتزام الدين أو عتبات خدمة الدين خالل فترة 
اإلس���قاط. واملخاطرة العالية تتعلق بالبلدان اليت يدل التصور األساس���ي فيها على حدوث خرق اللتزام الدين أو 
عتب���ات خدم���ة الدين أثناء الفترة املس���قطة. والبلدان الواقعة حتت وطأة الدين هي تل���ك البلدان اليت تتجاوز فيها 

املعدالت احلالية للديون وخدماهتا العتبات السالفة الذكر على حنو كبري.
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الشكل 16 ب
احتماالت التعرض للغرق يف الديون من قبل البلدان املؤهلة لالستفادة من مرفق الحد 
من الفقر والنمو من بني بلدان املؤسسة اإلنمائية الدولية وحدها، 2008 )عدد البلدان( املصدر: البنك الدويل، 

التقديرات املقدقة إىل فرقة 
العمل املعنية بالقصور يف 
تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية.

مالحظة: تعكس األرقام 
الواردة آخر التقديرات التي 
وضعت يف التقييمات املتصلة 
بالقدرة عىل تحمل الديون 
واملشرتكة بني البنك الدويل 
 وصندوق النقد الدويل 
)اعتباراً قن نهاية شهر 
نيسان/أبريل 2008( 
فيما يتعلق بالبلدان املؤهلة 
لالستفادة قن قرفق الحد قن 
الفقر والنمو قن بني بلدان 
املؤسسة اإلنمائية الدولية 
 وحدها، وذلك يف أول 
شباط/فرباير 2007.

الشكل 16 أ
 احتماالت التعرض للغرق يف الديون يف البلدان الفقرية املثقلة بالديون، 2008

)عدد البلدان(

البلدان املتوسطة املخاطر البلدان العالية املخاطر البلدان املنخفضة املخاطرالبلدان املثقلة بالديون
صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

٨ ٨

١٣

١٢

٨

٢

١٠

صفر

البلدان الفقرية املثقلة بالديون

البلدان الفقرية املثقلة بالديون
التي بلغت نقطة اإلكمال

البلدان املتوسطة املخاطر البلدان العالية املخاطر البلدان املنخفضة املخاطرالبلدان املثقلة بالديون
صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

١٧
١٨

١٤

١٠
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وبيئة املعونة تتعرض لتغريات س���ريعة، حيث يوجد مزيد من النشاط من قبل املاحنني غري 
األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية. وكان مثة ظهور للصني واهلند، إىل جانب جهات اإلقراض 
التجارية، باعتبارها مصادر هامة لتمويل التنمية يف أفريقيا. ومن الواجب على البلدان املستفيدة 
أن تغتن���م ه���ذه الفرص، وإن كان يتعني عليه���ا أن حترص على كون االقتراض اجلديد يف نطاق 

الدين العام اإلمجايل الذي ميكن حتمله.
وعلى الرغم من أن ختفيف الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة هبذه الديون كان 
من املتوخى منه أن يكون بندًا إضافيًا لتدفقات املعونة القائمة، فإن معدل الزيادة يف املس���اعدة 
اإلمنائية الرمسية وصايف ختفيف الدين كانا دون الزيادة الشاملة يف هذه املساعدة اإلمنائية الرمسية. 
وبعض التدفقات املسجلة بوصفها مساعدة إمنائية رمسية كانت متثل حتويالت فيما بني الوكاالت 
الدائنة إللغاء الديون غري املسددة. وفيما يتعلق باملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين، 
يالحظ أن تقدمي متويل تعويضي عند جتديد املوارد من قبل املؤسسة اإلمنائية الدولية يقصد به أن 
يكون متوياًل إضافيًا ملا كان س���يوفره املاحنون خالفًا لذلك. وليس مثة وضوح، مع هذا، ملاهية 
املعي���ار الذي ميكن أن تقاس هذه “اإلضافية” على أساس���ه. ومن املمكن أن يقال، بالرغم من 
ذلك، إن ختفيف الدين قد أزاح تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية اجلديدة إىل حد ما، وال سيما 
يف الس���نتني األخريتني 5. وكما هو مبني بالتفصيل يف الفرع املتعلق باملس���اعدة اإلمنائية الرمسية، 
يراعى أن تدفقات املعونة اإلمجالية باملعدالت احلقيقية قد هبطت عن مستوياهتا القصوى يف عام 

2005، ولقد كانت تتضمن خمصصات كبرية بشأن ختفيف الدين.
وإط����ار القدرة على حتمل الديون، وهو إطار مش����ترك بني البن����ك الدويل وصندوق النقد 
ال����دويل، قد تعرض لتحس����ينات كبرية يف الس����نوات األخ����رية، وإن كان ينبغي ل����ه أن يظل قيد 
االستعراض. واملستويات املنخفضة للدين ذاهتا قد تكون متعذرة التحمل، وذلك يف حالة مزامحة 
التسديدات ذات الصلة لالستثمارات الضرورية يف األهداف اإلمنائية لأللفية. وباإلضافة إىل هذا، 
يالحظ أن هنج العتبة احلايل ال يتوىل معاجلة استخدامات األموال املقترضة على حنو مناسب، وهو 
يهمل بالتايل مسألة ما إذا كانت نسبة العائد على مشاريع االستثمار تكفي خلدمة الدين، وما إذا 
كان من املمكن أن تكتسب عمالت أجنبية كافية بناًء على ذلك االستثمار. وهلذا السبب، جيب 
على وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف ذات الصلة أن تستكشف كيفية إدراج 
مس����ألة القدرة على حتمل الدين يف إطار من ُأطر األصول - اخلصوم. وينبغي أن تس����تمر اجلهود 
املبذول����ة م����ن أجل دمج الدين املحلي بكامله يف حتليالت القدرة على حتمل الديون، فااللتزامات 
املحلي����ة قد زادت إىل حد كبري أثن����اء العقد األخري. ويف هناية املطاف، ويف الوقت الذي يالحظ 
فيه أن املساعدة التقنية، اليت قدمتها وكاالت األمم املتحدة والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية 
خالل العقد املاضي، قد ساعدت البلدان النامية يف القيام بشكل كبري بتطوير قدراهتا على حتمل 

الديون، فإن االستمرار يف بذل اجلهود وزيادة التنسيق ضروريان يف هذا املجال.

فيما وراء مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
قد تكون هناك حاجة إىل االضطالع مبزيد من ختفيف الدين بالنس���بة ملجموعة أوس���ع نطاقًا 
من البلدان النامية املكتنفة مبشاكل الدين اخلارجي. واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء 
الدين ومبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ال تغطيان س���وى 41 بلدًا، بالقياس إىل 78 بلدًا 
م���ن البلدان املنخفضة الدخل اليت تس���تحق احلصول على قروض تس���اهلية من صندوق النقد 

ال تزال املخاطرة املتعلقة 
بالوقوع حتت وطأة الدين 

فيما بني البلدان الفقرية املثقلة 
بالديون، مبا فيها تلك البلدان 
اليت حظيت بتخفيف ديوهنا 

على حنو كامل

ينبغي ملوارد املاحنني املتصلة 
بتخفيف الدين أن تكون 

بكاملها بندًا إضافيًا للمساعدة 
اإلمنائية الرمسية اخلاصة بربامج 

التنمية األساسية

ينبغي إلطار القدرة على 
حتمل الديون، الذي جيري 

استخدامه يف الوقت الراهن، 
أن يظل قيد االستعراض، وأن 

يتعرض ملزيد من الصقل

إن املخاطرة املرتبطة بارتفاع 
أسعار الوقود والطاقة قد تزيد 
من وطأة الديون اليت تتحملها 

البلدان املنخفضة الدخل يف 
السنوات القادمة

انظر األونكتاد، تقرير التجارة والتنمية لعام 2008 )سينشر فيما بعد(.  5  
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ال���دويل، والعديد م���ن هذه البلدان يعاين من الوقوع حتت وطأة دي���ون مرهقة كما يتضح من 
الشكل 16 ب.

وع���الوة عل���ى ذلك، يوجد ع���دد كبري من البل���دان ذات الدخل املتوس���ط، اليت تعتمد 
بش���كل غالب على مصادر التمويل اخلاصة، وهذه البلدان مثقلة أيضًا بالديون. والعديد منها، 
وخاصة البلدان املس���توردة الصافية للغذاء والطاقة، قد يعاين من اش���تداد وطأة الديون من جراء 
اجتاه االقتصاد العاملي حنو الضعف، وأيضًا يف حالة بقاء أسعار النفط والغذاء يف مستوى مرتفع 
بالس���نوات القادمة. واآلليات القائمة املتصلة بإعادة هيكلة الديون قد ال تكون كافية فيا يتصل 
بتس���وية أزمة هذه الديون على حنو منظم لدى تزايد ضغط الديون على هذه البلدان، وس���وف 

يكون من املتعني أن توضع آليات جديدة.

هل تصلح الرشاكة العاملية لجعل البلدان النامية قادرة 
عىل تحمل ديونها؟

يف س���ياق املبادرة املتعلق���ة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملب���ادرة املتعددة األطراف لتخفيف 
عبء الدين، أحرز تقدم ملموس يف جمال احلد من عبء الدين هذا لدى الكثري من بلدان العامل 
األشد فقرًا. ويف هذه الناحية، كانت مثة فعالية للشراكة العاملية. ورغم ذلك، فإنه مل يكن هناك 
إجن���از كامل ملا ترمي إليه األهداف اإلمنائية لأللفية من القيام على حنو ش���امل مبعاجلة مش���اكل 

الدين يف البلدان النامية.

جيب أن ينظر يف وضع آليات 
جديدة إلعادة هيكلة الديون

هنـاك إجـراءات قحددة لتحسـني قدرة البلـدان عىل تحمـل الديـون الخارجية، وهي 
تتضمن:

•تعبئة قوارد إضافية قن قوارد املانحني قن أجل تيسري عملية تخفيف الدين لدى  	
بعض البلدان الفقرية املثقلة بالديون التي لم تصل بعد إىل نقطة اإلكمال؛

•تشجيع الدائنني الرسميني الثنائيني والخاصني، الذين ال ينتمون لنادي باريس،  	
عىل القيام بشكل قنصف بتوفري تخفيف الدين برشوط تماثل الرشوط املتعلقة 

بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، وذلك فيما يتصل بالديون غري املسددة واملستوفاة 
لرشط التأهيل؛

•قواصلة استعراض وصقل إطار القدرة عىل تحمل الديون املستخدم يف الوقت  	
الراهن؛

•وضع عملية إلعادة هيكلة الديون، تتسم باالستقالل واالنتظام، قن أجل البلدان  	
الواقعة تحت وطأة الديون والتي ال تعد قن البلدان الفقرية املثقلة بالديون.
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الوصول إىل األدوية الرضورية 
ة 1 بتكلفة ميسرّ

الهدف

التعاون قع رشكات املستحرضات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسية  8 - هاء 
بأسعار قيسورة يف البلدان الناقية.

يسلم اهلدف 8 - هاء من األهداف اإلمنائية لأللفية بضرورة حتسني توفر األدوية بتكلفة ميسرة 
من أجل الفقراء بالعامل. وقد قامت بلدان عديدة بإحراز تقدم كبري يف زيادة الوصول إىل األدوية 
ووس���ائل العالج الضرورية من أجل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة 
املكتسب )اإليدز( واملالريا والسل، ولكن احلصول على األدوية الضرورية يف البلدان النامية غري 
كاف. ويف البلدان اليت تتوفر معلومات بش���أهنا، يالحظ أن مدى توفر األدوية يف القطاع العام 
يبلغ الثلث، ولكن هذا التوفر يف القطاع اخلاص يناهز الثلثني، أما األسعار اليت يدفعها السكان 
لش���راء األدوية الرديفة ذات الس���عر األدىن فإهنا تتراوح بني 2.5 و6.5 من أضعاف األس���عار 
املرجعي���ة الدولي���ة يف هذين القطاعني على التوايل. ويتضح من التقدم األخري يف عدد من البلدان 
أن الوصول لألدوية الضرورية ميكن له أن يتحس���ن من خالل االضطالع بش���راكات أكثر قوة 
فيما بني احلكومات وشركات املستحضرات الصيدالنية واملجتمع املدين، مما يشمل املستهلكني، 
وذل���ك عند عمل هذه اجلهات مع بعضها لكفال���ة وصول اجلميع لألدوية الضرورية. ومثة دور 
حاسم يف هذا املنحى لشركات املستحضرات الصيدالنية، اليت تضم الشركات املتعددة اجلنسية 

والشركات املصنعة لألدوية الرديفة وشركات التوزيع الوطنية.
وجيري يف الوقت احلايل قياس اهلدف 8 - هاء وفقًا للمؤشر التايل:

املؤرش

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

ويعين الوصول توفر األدوية بش���كل مستمر وأسعار ميسورة يف املرافق العامة أو اخلاصة 
أو يف منافذ لبيع األدوية على مسرية ساعة واحدة من مكان إقامة السكان 2. ويف ضوء التعقد 
 ذي الصل���ة، يراعى أن الصورة الش���املة ملس���توى الوصول لألدوية الضروري���ة ال ميكن هتيئتها 

http://www.un.org/esa/ :يالحظ أن مؤشرات الوصول، اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية متاحة يف املوقع  1  
.policy/mdggap/appendix.pdf

فريق األمم املتحدة اإلمنائي، املؤشرات املتعلقة برصد األهداف اإلمنائية لأللفية )األمم املتحدة، نيويورك، 2003(.  2  
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إاّل باستخدام جمموعة من مؤشرات الوصول لألدوية لدى منظمة الصحة العاملية مع توفري هذه 
املؤشرات لبيانات عن مدى توفر األدوية وأسعارها، سواء يف القطاع العام أو اخلاص، إىل جانب 

مؤشرات السياسة العامة األساسية 3.

 تغطية البلدان بقائمة وطنية مستكملة
حديثاً لألدوية الرضورية

تتمثل األدوية الضرورية يف تلك األدوية اليت تفي باحتياجات الرعاية الصحية ذات األولوية لدى 
الس���كان. ومن املتوخى هلذه األدوية أن تكون متوفرة يف س���ياق النظم الصحية القائمة يف كافة 
األوقات بكميات مناسبة وجبرعات مالئمة وبنوعية مضمونة وبأسعار ميسورة للفرد واجلماعة 
املحلي���ة. وتش���كل قائمة األدوي���ة الضرورية الوطنية قائمة انتقائية معتم���دة من جانب احلكومة 
لتوجيه مشتريات وإمدادات األدوية يف القطاع العام، وخمططات سداد تكاليف األدوية، واهلبات 
الدوائية، واإلنتاج الدوائي املحلي. وهي تعّد وسيلة تتسم بفعالية التكلفة فيما يتصل بتقدمي عالج 

فّعال ومأمون لغالبية األمراض املعدية وغري املعدية 4.
وقد قامت مجيع البلدان النامية تقريبًا )95 يف املائة( بنشر قائمة وطنية باألدوية الضرورية. 
ومن بني هذه القوائم، مت اس���تكمال 86 يف املائة منها يف الس���نوات اخلمس األخرية. ويف ضوء 
أمهية اس���تكمال االختيارات الدوائية لبيان البدائل العالجي���ة اجلديدة وتغري احتياجات املعاجلة، 
جي���ب على مجي���ع البلدان أن تكفل االس���تكمال املنتظم لقوائمها. وهذا يعين أن نس���بة 19 يف 
املائة من البلدان النامية حباجة إىل وضع قائمة وطنية باألدوية الضرورية أو إىل اس���تكمال قائمة 

موجودة بالفعل.

مدى توفر األدوية الرضورية
يتسم توفر األدوية يف القطاع العام باالخنفاض يف مجيع مناطق البلدان النامية، وهو يقل دائمًا عن 
مس���توى التوفر يف القطاع اخلاص )الش���كل 17(. ويف البلدان النامية اليت تتوفر بيانات بشأهنا، 
وعددها 27 بلدًا، كان متوس���ط مدى التوفر يف القطاع العام يبلغ 34.9 يف املائة فقط. وعند 
ع���دم وجود األدوية يف القطاع العام، س���يتحتم على املرضى ش���راؤها م���ن القطاع اخلاص ذي 
األس���عار األكث���ر ارتفاعًا، أو التخلي عن العالج باملرة. وملا كان���ت املرافق الصحية يف القطاع 
العام تقوم عمومًا بتقدمي األدوية بأسعار منخفضة أو باملجان، فإن هذه املرافق تعترب ذات أمهية 
خاصة فيما يتصل بتمكني الفقراء من الوصول لألدوية. وعلى صعيد الدراس���ات االس���تقصائية 
املنفردة، يعرب عن التوفر بالنس���بة املئوية ملنافذ بيع األدوية اليت كان يوجد هبا دواء بعينه يف يوم 
مجع البيانات. أما متوس���ط التوفر فإنه يتحدد بالنسبة لقائمة األدوية الواردة بالفعل بكل دراسة 

توجد لدى 95 يف املائة من 
البلدان النامية قائمة وطنية 
منشورة باألدوية الضرورية، 
وغالبيتها قد كانت موضع 
استكمال يف السنوات 
اخلمس األخرية

لدى وضع مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، قامت منظمة الصحة العاملية باستخدام مقابالت مع خرباء وطنيني   3  
لتقيي���م حال���ة األدوية ب���كل بلد. ويف وقت متأخر، كان مثة وضع واعتماد ملنهجية معيارية لقياس أس���عار األدوية 
 ومدى توفرها ويسر أسعارها، إىل جانب عناصر هذه األسعار، وذلك يف إطار من الشراكة مع اهليئة الدولية للعمل 
 يف جم����ال الصح���ة. وح���ى اليوم، أج����ري ما يزي�د ع�ن 50 دراس���ة اس���تقصائية يف أكثر من 40 بل���دًا )انظ��ر: 
/http://www/haiweb.org/medicineprices(. وهذه الدراسات تشكل خطوة هامة حنو جعل “الوصول” 

قاباًل للقياس مبؤشرات حمددة موثوقة.
http://www.who.int/medicines/ :منظمة الصحة العاملية، األدوية الضرورية، 2005. وهي متاحة يف املوقع  4  

/services/essmedicines_def/en )وكان الوصول إىل هذا املوقع يف 5 حزيران/يونيه 2008(.
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اس���تقصائية وهو ال يش���كل مناذج جلرعات بديلة هلذه املنتجات أو بدائل عالجية هلا. والبيانات 
املتعلقة بالقطاع العام قد تكون حمدودة، فقائمة األدوية موضع االستقصاء قد ال تكون مطابقة 
ملخت���ربات املقاييس البيئية الوطني���ة - يف حالة وجودها - كما أنه قد ال يتوقع من بعض مرافق 
القطاع العام أن تقوم بتخزين مجيع األدوية الواردة يف الدراسات االستقصائية. وكان مثة تناول 
لذلك يف الصيغة املنقحة من أداة االستقصاء، اليت تتيح حتليل بيانات القطاع العام حسب حالة 

املختربات الوطنية ومستوى الرعاية.
وتوفر األدوية غري مكفول أيضًا يف املرافق الصحية اخلاصة. وقرابة الثلث )36.8 يف املائة( 
من جهات القطاع اخلاص املعنية بتقدمي األدوية يف البلدان النامية تفتقر إىل توفر األدوية الضرورية، 
وذلك على حنو متوسط، ولكن هذه النسبة املئوية كانت تزيد عن النصف )55.4 يف املائة( من 

املرافق اخلاصة يف عينة تضم 6 بلدان من بلدان شرق آسيا وجنوهبا الشرقي وجنوهبا.

نفقات القطاع العام عىل املستحرضات الصيدالنية
قد تكون ضآلة توفر األدوية يف القطاع العام راجعة إىل عوامل عديدة. ونقص التمويالت و/أو 
اعتم���ادات امليزانيات قد يفضي إىل عدم كفاية األموال املخصصة للوفاء باالحتياجات الوطنية. 

يشكل سوء توفر األدوية، 
وخاصة يف القطاع العام، 
عقبة رئيسية فيما يتعلق 

بالوصول إىل األدوية 
الضرورية بتكلفة ميسرة 

يف البلدان النامية، وخاصة 
بالنسبة للفقراء

املصدر: استقصاءات أسعار األدوية وقدى توفرها باستخدام املنهجية القياسية لدى قنظمة الصحة 
.)http://www.haiweb.org/medicineprices/ :العاملية/املنظمة الدولية للنداء اإلنساني )وهي قتاحة يف املوقع

مالحظتان: )1( وقد أجريت دراسات عديدة عىل صعيد الدول واملقاطعات )يف السودان والصني 
 والهند(، وحسبت قتوسطات النتائج املأخوذة قن الدراسات االستقصائية املنفردة دون ترجيحات.

)2( عدد البلدان يف العينة ذات الصلة: قن بني البلدان الناقية، كان هنالك 27 و 30 قن البلدان فيما 
يتصل بالقطاعني العام والخاص، عىل التوايل؛ وهي 3 بلدان قن شمال أفريقيا، و 9 بلدان قن أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى، وَبلَدان قن أقريكا الالتينية وقنطقة البحر الكاريبي، ويف وسط آسيا، 2 للقطاع 
العام و4 للقطاع الخاص؛ ويف رشق وجنوب آسيا، 7 للقطاع العام و6 للقطاع الخاص؛ ويف غرب آسيا، 5 

للقطاع العام و 6 للقطاع الخاص.

الشكل 17
مدى توفر بعض األدوية املختارة يف املرافق الصحية العامة والخاصة، فيما بني عامي 

2001 و2007 )نسبة قئوية(

شمال أفريقيا أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر

الكاريبي

وسط آسياغرب آسيا رشق آسيا وجنوبها
الرشقي وجنوبها

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

املرافق العامة

املرافق الخاصة

حد أقىص

حد أوسط

حد أدنى ٦٤٫٣

صفر

٣٨٫٦

٩٥٫١

٥٢٫٥

٧٤٫٩

٩٨٫٢

صفر

٧١٫٢

٦١٫١

صفر

٢١٫٢

٨٠

١٠

٤٤٫٥

١٠٠

٣٫٣

٣٢٫٩

٨٥

٧٠

٧٩٫٤
٧٥

صفر

٣٧٫٥

٨١

١٧٫٩

٣٨٫٢

٨٨

١٣٫٦

٥٨٫٩ ٦١٫٥

٥٣٫٨
٥٧٫٧

٦٩٫٢

٦٠٫٩
٦٥٫١
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الشكل 18
النفقات العامة بالنسبة للفرد الواحد فيما يتصل باألدوية، 2007 )بالدوالر(

شمال

أفريقيا

 أفريقيا جنوب

الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية

 ومنطقة البحر

الكاريبي

 جنوب رشقي

آسيا

غرب

آسيا

 رشقأوقيانوسيا

آسيا

جنوب

آسيا

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

١٫٣

١٣٫٥

٠٫٠٨
٨٫٩١

١٫٨١

١٩٫٤٣

٤٫٩٥

٦٩٫١٤

٢٫٥
٩٫٢٧

٢٫٦١

٢٣٫٩١

٠٫٣٤

١٧٫٧٤

٠٫٠٤

٢٣٫٠٩

٤٤٫٠٥

١٣٩٫٧٦

١٥٧٫٩١

١٨٧٫٣

٢١٫٦١

٦٣٫٩
٥٧٫٣٦

٧٥٫٤

حد أقىص

حد أوسط

حد أدنى

املصدر: قنظمة الصحة العاملية، االستبيان املتعلق بهياكل وعمليات األوضاع الدوائية بالبلدان، 2007.

مالحظة: ويبلغ عدد البلدان يف العينة 105 عىل الصعيد العاملي، وقنها 77 قن البلدان الناقية. أقا التمثيل 
اإلقليمي فهو كما ييل: 4 بشمال أفريقيا، و26 بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، و16 بأقريكا الالتينية 
الكاريبـي، و3 برشق آسيا، و3 بجنوب آسيا، و6 بجنوب رشقي آسيا، و6 بغرب آسيا،  البحر  وقنطقة 

و11 بأوقيانوسيا.

وكم���ا يتضح من الش���كل 18، يوجد تباين كبري يف اإلنفاق الف���ردي الوطين على األدوية من 
جان���ب القطاع العام، فه���ذا اإلنفاق يتراوح بني 0.04 و187.30 م���ن الدوالرات فيما بني 
البلدان النامية. وهذا التباين حيدث حى لدى البلدان اليت تتسم حبالة اقتصادية متماثلة، فالنفقات 
ذات الصلة تتراوح بني 26.67 و505.46 من الدوالرات على صعيد البلدان املتقدمة النمو، 
وب���ني 0.04 و16.30 عرب البلدان األقل منوًا. وتش���مل املحددات األخرى هلبوط مدى توفر 
األدوية بالقطاع العام ش���راء منتجات مرتفعة الثمن من قبيل األصناف املصدرية، ووجود أوجه 

نقص يف سلسلة اإلمداد والتوزيع.
وقد يفضي تناول األس���باب اجلذرية هلبوط مس���توى توفر األدوية بالقطاع العام إىل إدخال 
حتس���ينات كب���رية. ويف كينيا، على س���بيل املث���ال، كانت هناك زيادة مدهش���ة يف مدى توفر عقار 
أرتيميت���ري - لومفانترين 120/20 مليغرام اخلاص مبداواة ح���االت املالريا غري املعقدة املترتبة على 
اإلصابة بطفيلي فالس���يباروم، وذلك فيما بني متوز/يوليه وتش���رين األول/أكتوبر 2006 )الش���كل 
19(. وهذه الفترة تناظر الفترة اليت تلقت فيها كينيا دعمًا ماليًا من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 
والسل واملالريا من أجل شراء عقار أرتيميتري- لومفانترين وتوزيعه على املرافق الصحية العامة 5.

لالطالع على الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، عنصر املالريا يف االقتراح القطري لكينيا، اجلولة   5  
 http://www.theglobalfund.org/search/docs/4KENM_797_0_summary.pdf :4، متاحة على املوقع

)وكان الوصول إىل هذا املوقع يف 5 حزيران/يونيه 2008(.
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وتس���تفيد كينيا أيضًا من اتفاق تفضيلي يتعلق بالتس���عري التفضيلي ويقضي بقيام الشركة 
الصناعي���ة نوفارتي���س ببيع هذا ال���دواء بتكلفة منخفضة لُنُظم الصحة العام���ة بالبلدان النامية 6. 
ويتمثل املبدأ األساسي، الذي يستند إليه هذا التسعري التفضيلي، يف أن األسعار ينبغي هلا أن تكون 
متكيفة مع القدرة الشرائية للحكومات واألسر املعيشية بالبلدان الفقرية حى حتصل البلدان ذات 

الدخل املنخفض على أفضل األسعار املمكنة فيما يتصل باألدوية املنقذة للحياة.

تحديد أسعار األدوية الرضورية
يف ضوء االخنفاض الغالب ملس���توى توفر األدوية يف القطاع العام، كثريًا ما يضطر املرضى إىل 
ش���راء األدوية يف القطاع اخلاص، حيث تتسم األس���عار مبزيد من االرتفاع. ويف البلدان الثالثة 
والثالثني اليت تتوفر بش���أهنا بيانات، يالحظ أن األدوية الرديفة ذات األمثان الش���ديدة االخنفاض 
 تزيد تكلفتها عن س���تة أضعاف األس���عار املرجعية الدولية يف القطاع اخلاص )الش���كل 20(. 
أما بالنسبة لألدوية املصدرية ذات العالمات التجارية، فإن التكاليف تزيد عن ذلك كثريًا بصفة 
عامة 7. ويف القطاعات العامة اليت يقوم فيها املرضى بدفع مثن األدوية، يراعى أن تكلفة األدوية 

تشكل التمويالت املناسبة 
وأسعار الشراء امليسرة 

حمددات رئيسية لتوفر األدوية 
يف القطاع العام

ميثل ارتفاع أسعار األدوية، 
وخاصة يف البلدان النامية، 

عائقًا رئيسيًا آخر يف 
مواجهة الوصول لألدوية 

الضرورية بتكلفة ميسرة يف 
هذه البلدان النامية

املصدر: قنظمة العمل الصحي الدويل بأفريقيا، تقرير فصيل، رصد أسعار األدوية وقدى توفرها بكينيا. 
التقارير املوجزة املتعلقة بنيسان/أبريل 2006 وتموز/يوليه 2006 وترشين األول/أكتوبر 2006 وكانون 
http://www.haiafrica.org/index.php?option=com_content :الثاني/يناير 2007. وهي قتاحة باملوقع

task=view&id=210&Itemid=158& )وكان الوصول لهذا املوقع يف 5 حزيران/يونيه 2008(.

الشكل 19
مدى توفر أرتيميتري/لومفانرتين 120/20 مليغرام يف كينيا، من شهر نيسان/أبريل 

2006 إىل شهر كانون الثاني/يناير 2007 )نسبة قئوية(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

٤٠

٥٠

٦٠

نيسان/أبريل
٢٠٠٦

تموز/يوليه
٢٠٠٦

ترشين األول/أكتوبر
٢٠٠٦

كانون الثاني/يناير
٢٠٠٧

مرافق القطاع الخاص

مرافق القطاع العام

مرافق قطاع البعثات

٣

٤

٩١

٧٢

٧٦

٨٦
٨٦

٣١ ٣٦

٦١

٦٨

٥٨

http://www. :نوفارتي���س، كوارتيم يف أفريقيا: اكتس���اب الزخم ال���الزم على أرض الواقع، وهو مت���اح يف املوقع  6  
corporatecitizenship.novartis.com/patients/access-medicines/access-in-practice/coartem-in-

africa.shtml )وكان الوصول إىل هذا املوقع يف 5 حزيران/يونيه 2008(.

استقصاءات أسعار األدوية ومدى توفرها باستخدام املنهجية القياسية لدى منظمة الصحة العاملية/املنظمة الدولية   7  
.http://www.haiweb.org/medicineprices/ :للنداء اإلنساين، وهي متاحة يف املوقع
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الرديفة ذات األس���عار األش���د اخنفاضًا تزيد عن األسعار املرجعية الدولية مبا يناهز 2.5 ضعفًا. 
ويف الوقت الذي تعد فيه أس���عار الش���راء احلكومية الوطنية عادة قريبة من األس���عار الدولية أو 
دوهنا، فإن املرضى يدفعون املزيد بشكل ملموس من جراء اهلوامش املضافة يف سالسل اإلمداد 

وارتفاع أسعار املشتريات املحلية ملواجهة حاالت نفاد املخزونات.
وم���ن القيود احلالية اليت تكتنف البيانات املتعلقة بأس���عار األدوية يف البلدان النامية، عدم 
قيام تلك البلدان بتقييم مدى اإلنصاف يف إمكانية الوصول إىل األدوية. ومثة استقصاء يف الوقت 
احلايل لقضايا اإلنصاف هذه باستخدام بيانات سبق جتميعها يف 54 من االستقصاءات الصحية 

العاملية لألسر املعيشية.
وال تتوفر س����وى معلومات ضئيلة بش����أن اهلوامش املضافة لتكلف����ة إنتاج األدوية لدى 
حتركها عرب سلس����لة اإلمداد والتوزيع. ويف العدد املحدود من البلدان اليت توجد بش����أهنا هذه 

قد تتحدد األسعار النهائية 
لألدوية، إىل حد كبري، من 
خالل التكاليف اإلضافية 
املرتفعة يف سلسلة العرض

املصدر: استقصاءات أسعار األدوية وقدى توفرها باستخدام املنهجية القياسية لدى قنظمة الصحة العاملية/
.)http://www.haiweb.org/medicineprices/ :املنظمة الدولية للنداء اإلنساني )وهي قتاحة يف املوقع

مالحظات: )1( يف كل دراسة قن الدراسات االستقصائية، يجري الحصول عىل املعدالت املتوسطة ألسعار 
االستهالك بالنسبة ملجموعة األدوية ذات الصلة التي توجد يف أربعة قنافذ عىل األقل قن قنافذ بيع األدوية. 
وملا كانت قجموعات األدوية تختلف قن بلد آلخر، فإن النتائج غري قابلة للمقارنة الدقيقة عرب البلدان. وقع 
هذا، فإن ثمة بيانات تتعلق بأدوية بعينها قتوفرة عىل الصعيد العام، وذلك يف قوقع الهيئة الدولية للعمل 

.)http://www.haiwevb.org/medicineprices/) يف قجال الصحة عىل شبكة اإلنرتنت

)2( تناظر هذه البيانات أحدث الدراسات االستقصائية املتاحة للبلدان الواقعة يف املنطقة، والتي اضطلع 
بها خالل فرتة السنوات 2001 - 2006.

)3( عدد البلدان يف العينة املتصلة بالقطاعني العام والخاص، عىل التوايل: شمال أفريقيا 1 و 3، وأفريقيا 
آسيا 2 و4، ورشق  الكاريبي 1 و2، ووسط  البحر  الالتينية وقنطقة  وأقريكا  الصحراء 9 و10،  جنوب 

وجنوب آسيا 4 و7، وغرب آسيا 2 و7، وأوقيانوسيا 1.

الشكل 20
نسبة األسعار االستهالكية لألسعار املرجعية الدولية )الرقم القيايس لسعر االستهالك( 

فيما يتصل باألدوية الرديفة باملرافق الصحية العامة والخاصة

٤٫٢

١١٫٠٧

٤٫٧٧

٧٫٥٥

٢٠٫٦٩

٢٫١٥

٦٫٤٩

٢٨٫٣٣

٥٫٦١

١٦٫٩٧

٤٫٨٤

٢٫٣٦
٣٫٦ ٣٫٧٣

١٫٩٧
٢٫٦٤

٦٫٤

١٫٤٨

٣٫٢٦

٦٫٦

١٫١٤

٣٫٤٨

١٥٫٧٢

٢٫٥١

٧٫٩٣

٠٫٩٧

٢٫٧٣
٤٫٢

١٫٣٣
٢٫٤٥

حد أقىص

حد أوسط

حد أدنى

١٫٤

شمال أفريقيا أفريقيا جنوب
الصحراء
الكربى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر

الكاريبي

وسط آسياغرب آسيا رشق آسيا
وجنوبها الرشقي

وجنوبها

أوقيانوسيا
صفر

٣

٩

١٥

٢١

٢٧

٦

١٢

١٨

٢٤

٣٠ املرافق العامة

املرافق الخاصة
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البيان����ات، توضح النتائ����ج ذات الصلة أن تلك التكاليف املضاف����ة ميكن هلا أن تكون تكاليف 
ملموس����ة، س����واء يف القطاع العام أو اخلاص )اجلدول 4(. ومن العوامل املس����امهة الرئيسية يف 
هذه التكاليف التكميلية، اهلوامش املتعلقة بتجار اجلملة والتجزئة. وقد حاولت بعض البلدان، 
من قبيل جنوب أفريقيا، أن جتعل اهلوامش املعزاة للقطاع اخلاص واضحة ومتميزة 8. وقامت 
بلدان أخرى بتنظيم هذه اهلوامش من خالل األخذ مبخططات تتس����م بالرجعية، فهي تس����مح 
بإضافة هوامش مرتفعة للمنتجات ذات األسعار املنخفضة، مما حيفز جتار التجزئة على بيع هذه 
املنتجات املنخفضة السعر. ويف سوريا، على سبيل املثال، تتراوح اهلوامش املتصلة بالصيدليات 
اخلاصة بني نسبة 30 يف املائة عندما يكون سعر الشراء لدى الصيدلية 1 - 40 جنيهًا سوريًا 
و8 يف املائة عندما يكون س����عر الش����راء 501 من اجلنيهات الس����ورية أو أكثر 9. والضرائب 
والرس����وم تش����كل عنصرًا آخر من العناصر املس����امهة يف التكاليف اإلضافية بسلسلة العرض. 
وميكن ختفيض أس����عار األدوية من خالل إلغاء هذه الرس����وم وتل����ك الضرائب املفروضة على 

األدوية 10، مما ميثل تدبريًا سياسيًا سبق تنفيذه بالفعل يف كثري من البلدان.

الجدول 4

الفروق بني أسعار اإلنتاج واالستهالك يف القطاعني العام والخاص )نسبة قئوية(

الهاقش املضاف يف القطاع الخاصالهاقش املضاف يف القطاع العامالبلد

76 - 79148 - 83إثيوبيا 

100 - 30358 -66أوغندا 

28 - 35باكستان 

1756جمهورية تنـزانيا املتحدة

894 6 - 165السلفادور 

11 - 2433 - 35الصني

87 - 77118 - 84قايل 

65 - 19149 - 46قاليزيا

53 - 93املغرب

68 - 3298قنغوليا

29 - 694الهند

املصدر: استقصاءات 
أسعار األدوية وقدى توفرها 
باستخدام املنهجية القياسية 
لدى قنظمة الصحة العاملية/

الهيئة الدولية للعمل يف قجال 
الصحة )وهي قتاحة يف املوقع: 

http://www.haiweb.org/

.)medicineprices/

http://www.doh.gov.za/docs/ :السياس���ة الدوائية الوطني���ة املتعلقة جبنوب أفريقيا، وهي متاحة يف املوق���ع  8  
policy/medicinesjan1996.pdf، )وكان الوصول إىل هذا املوقع يف 5 حزيران/يونيه 2008(.

املكتب اإلقليمي لشرق البحر األبيض املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية، 2008، الدراسة االستقصائية ألسعار   9  
األدوية ومدى توفرها ويسر تكلفتها وعناصر أمثاهنا: تقرير استقصائي موجز عن اجلمهورية العربية السورية، وهو 
http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys/200312SY/sdocs/EMPSyrias-  متاح يف املوقع:

ummarynewpricingWEB.pdf، )وكان الوصول إىل هذا املوقع يف 5 حزيران/يونيه 2008(.

 M. Olcay and R. Laing, Pharmaceutical tariffs: what is their effect on prices، protection of  10  
 ?local industry and revenue generation )جنيف: جلنة حقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة، 

http://www.who.int/intellectualproperty/studies/tariffs/ :أيار/مايو 2005(. وهو متاح يف املوقع
.en/index.html
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ويف الوقت الذي تش����كل فيه األسعار امليس����رة عاماًل حمددًا رئيسيًا يف جمال الوصول 
لألدوية، يالحظ أن مثة حاجة أيضًا إىل توفري متويل مناس����ب ومس����تدام ومتس����م بالعدالة. 
ومن األمثلة االبتكارية آلليات التمويل، اليت وضعت مؤخرًا، املرفق الدويل لش����راء العقاقري 
ومبادرة االلتزام املسبق للسوق بشأن اللقاحات. واملرفق الدويل يستخدم عائد ضريبة تضامنية 
مفروضة على تذاكر الطريان لشراء األدوية ووسائل التشخيص املتعلقة بفريوس نقص املناعة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( واملالريا والسل، يف حني أن مبادرة االلتزام 
تس����تعمل التزام����ات املاحنني من أج����ل توفري احلوافز الالزمة لصانع����ي اللقاحات كي ينتجوا 

اللقاحات الضرورية ألشد البلدان فقرًا يف العامل.
وكان مث����ة تولي����د لقدر كبري من التمويل من أجل ع����الج فريوس نقص املناعة/اإليدز 
والس����ل واملالريا، وذلك بفضل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والس����ل واملالريا، وخطة 
رئي����س الواليات املتح����دة األمريكية الطارئة إلغاثة املصابني مب����رض اإليدز، واملرفق الدويل 
لش����راء العقاقري. وهناك حاجة إىل مزيد من الدعم بش����أن األمراض املزمنة غري املعدية، مثل 
مرض القلب واألوعية الدموية والس����رطان ومرض الس����كري واألمراض التنفس����ية املزمنة. 
وعل����ى الصعي����د العاملي، يرجع ما يقرب من 35 مليون حالة وفاة )أو 60 يف املائة من مجيع 
احل����االت( إىل األم����راض املزمنة يف كل س����نة، ومثة نس����بة 80 يف املائة منه����ا تقع يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل 11.

سياسات إحالل األدوية الرديفة
يف معظ���م احلاالت، جيري تس���عري األدوية الرديفة املناظ���رة بأمثان تقل كثريًا عن أمثان األصناف 
املصدرية ذاهتا 12. وتزايد اس���تخدام هذه األدوية الرديفة، اليت تتميز بضمان نوعيتها، يش���كل 
بالتايل استراتيجية رئيسية لتحسني تيسر تكلفة األدوية. ومثة جمموعة من اخليارات املتاحة يف جمال 
السياسات العامة من أجل تشجيع استخدام هذه األدوية الرديفة، مما يتضمن السماح للصيادل�ة 
بتقدي����م منت�ج ردي�����ف مماث��ل ب�داًل من الصنف األصلي ذي العالمة التجارية والوارد يف وصفة 
الطبي���ب. وهذا اإلحالل باألدوي���ة الرديفة مباح بالكثري من البلدان، مع اش���تراط القيام أحيانًا 
بإبالغ املريض 13. ونس���بتا 86 يف املائة و100 يف املائة من البلدان ذات االقتصادات املتقدمة 
النمو واالنتقالية، على التوايل، توجد هبا أحكام قانونية تتضمن السماح بإحالل األدوية الرديفة 
يف القط���اع اخلاص أو تش���جيع ذلك. ومثل هذه األحكام قائمة يف عدد أقل ش���أنًا من البلدان 
النامية )72 يف املائة( )انظر الش���كل 21(. ومثة سياس���ات لإلحالل باألدوية الرديفة يف أقل من 

نصف البلدان جبنوب وغرب آسيا )40 يف املائة( وأوقيانوسيا )38 يف املائة(.

يشكل اإلحالل باألدوية 
الرديفة سياسة رئيسية لكفالة 
الوصول لألدوية الضرورية 
بتكلفة ميسرة، مما ينبغي 
 اتباعه من جانب املزيد 
من البلدان

منظمة الصحة العاملية، منع األمراض املزمنة: استثمار حيوي )جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2005(.  11  
اس���تقصاءات أسعار األدوية ومدى توفرها باستخدام املنهجية القياس���ية لدى منظمة الصحة العاملية/اهليئة الدولية   12  

للعمل يف جمال الصحة )مرجع سبق ذكره(.
 A. Nguyen, What is the range of policies that can be used to promote the use of generic  13  

?medicines in developing and transitional countries )مل ينشر حى عام 2007(.
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 التسليم باألدوية والتكنولوجيات الرضورية
يف الدساتري الوطنية

حتدد الدس���اتري الوطنية املبادئ السياس���ية األساسية للبلدان، كما أهنا تكفل عادة بعض احلقوق 
لشعوهبا. والصحة حق من حقوق اإلنسان األساسية املعترف هبا يف 135 دستورًا على األقل. 
والوص���ول إىل الرعاي���ة الصحية، مبا فيها احلصول على األدوية الضرورية، ميثل ش���رطًا مس���بقًا 
إلعمال هذا احلق. ومثة مخس���ة بلدان فقط، مع هذا، تس���لم بشكل حمدد بأن الوصول لألدوية/

التكنولوجيات الضرورية ميثل جزًءا من إعمال احلق يف الصحة.

 السياسات الوطنية املتعلقة باألدوية
واملستكملة حديثاً

تتس���م سياس���ة األدوية الوطنية باألمهية فيما يتصل بتحديد األهداف والغايات الوطنية بش���أن 
قطاع املس���تحضرات الصيدالنية، إىل جانب إبراز االستراتيجيات الالزمة للوفاء هبا. ومثل هذه 
السياس���ة متثل جزًءا أساسيًا من السياسة الصحية، وهي جديرة باالعتماد واالستكمال املنتظم. 
وعلي الصعيد العاملي، توجد يف 71 يف املائة من البلدان سياسة وطنية منشورة لألدوية 14. ومع 
ذلك، فإن مثة 48 يف املائة فقط من البلدان النامية قد قامت باس���تكمال سياس���تها يف السنوات 
اخلم���س األخ���رية، بالقياس إىل 86 يف املائة من البلدان املتقدمة النمو. ويف أفريقيا، على س���بيل 
املثال، توجد سياس���ة دوائية وطنية يف 73 يف املائة من البلدان، ولكن اس���تكمال هذه السياسة 

خالل اخلمس سنوات املاضية مل يتم إال بشأن 33 يف املائة فقط منها.

 إن غالبية الدساتري الوطنية 
ال تسلم صراحة بأن الوصول 
إىل األدوية أو التكنولوجيات 

الضرورية يشكل جزًءا من 
احلق يف الصحة

إن مثة نسبة كبرية من البلدان 
النامية لديها سياسات دوائية 
وطنية، ولكن الكثري من هذه 

السياسات مل يكن موضع 
 استكمال يف السنوات 

اخلمس املاضية

املصدر: قنظمة الصحة 
العاملية، استبيان بشأن هياكل 
وعمليات حاالت املستحرضات 

الصيدالنية بالبلدان، 2007.

الشكل 21
نسبة البلدان التي توجد بها أحكام قانونية من شأنها أن تبيح/تشجع إحالل 

األدوية الرديفة يف القطاع الخاص، 2007
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شمال
أفريقيا

أفريقيا جنوب
الصحراء
الكربى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر

الكاريبي

جنوب رشق
آسيا

غرب آسيا رشق آسياأوقيانوسيا جنوب آسيا

منظمة الصحة العاملية، استبيان بشأن هياكل وعمليات حالة املستحضرات الصيدالنية بالبلدان، 2007.  14  
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 نحو رشاكة عاملية معززة لتحسني الوصول
ة لألدوية الرضورية بتكلفة ميسرّ

يتحق���ق الوصول عل���ى حنو مضمون لألدوية الضرورية عند وج���ود التزامات حكومية، وانتقاء 
دقي���ق، ومتوي���ل كاف للقطاع العام، ونظم فّعالة للتوزيع، وتنظيم للضرائب والرس���وم وس���ائر 
اهلوامش اإلضافية. وكفالة استخدام مرشد هلذه األدوية تعد أمرًا هامًا فيما يتصل مبنع املقاومة 
واإلفراط يف االس���تهالك. وهذه املجموعة املتش���ابكة واملعقدة من األنشطة تتطلب التعاون بني 
القطاعني العام واخلاص، وبني املوصني هبذه األدوية وموزعيها، وبني خمتلف املؤسسات احلكومية 
أيضًا. واملستهلكون حباجة كذلك إىل اإلبالغ من خالل نظام إعالمي واضح يتوىل خماطبة تلك 

األمناط الواسعة االنتشار من املعلومات غري املتساوقة.
ويف املاضي، صرحت منظمة الصحة العاملية بأن ثلث سكان العامل يفتقرون إىل الوصول 
لألدوية الضرورية. ويف س���ياق التقديرات األكثر دقة، اليت وفرهتا منهجية الدراسة االستقصائية 
املشتركة بني منظمة الصحة العاملية واهليئة الدولية للعمل يف جمال الصحة، يالحظ أنه يف حوايل 
40 يف املائة من البلدان النامية، ال يبلغ مستوى توفر األدوية بالقطاع العام إال الثلث فقط، أما 
مس���توى توفرها يف القطاع اخلاص فإنه يناهز الثلثني. واألس���عار اليت يدفعها الس���كان من أجل 
األدوية الرديفة ذات األمثان األشد اخنفاضًا تتراوح بني 2.5 و6.5 من أضعاف األسعار املرجعية 
الدولية، يف القطاعني العام واخلاص على التوايل. ومن الواضح أنه جيب على كافة البلدان النامية 
أن تقيس مدى الوصول باستخدام منهجية هذه الدراسة كل سنتني على األقل. وبعض البلدان 
النامي���ة يتص���ف مبزيد من التوفر واخنفاض الس���عر فيما يتعلق باألدوية، مم���ا يوضح أن الوصول 

لألدوية الضرورية قابل للتحسن. 
وال ش���ك أن ما ترمي إليه األهداف اإلمنائية لأللفية من القيام، بالتعاون مع ش���ركات 
املس���تحضرات الصيدالنية، بتوفري الوص���ول لألدوية الضرورية بتكلفة ميس���رة يف البلدان 
النامية، قد س���اعد على تعبئة املوارد وحتس���ني التنسيق من أجل زيادة الوصول لألدوية ووسائل 
املعاجلة الضرورية هبدف مكافحة فريوس نقص املناعة البش���رية/متالزمة نقص املناعة املكتس���ب 
)اإلي���دز( واملالريا والس���ل يف كثري م���ن البلدان. ومع هذا، فإن الوصول لألدوية األساس���ية يف 

البلدان النامية مل يكتمل بعد.
وم���ن الصعوبات القائمة يف جمال تقدير التقدم املحرز حنو الوفاء هبذا االلتزام، االفتقار 
 إىل وج���ود ه���دف كمي. واجلهود األخرية لوضع مؤش���رات موثوقة لقي���اس مدى الوصول 
)أي املؤشرات املتعلقة بالتوفر والسعر( ستحسن من املساءلة املتعلقة باإلجراءات العاملية اليت 
هتدف إىل توسيع نطاق الوصول املستدام لألدوية الضرورية. واملعلومات املتوفرة يف عدد من 
البلدان تش���ري إىل وجود ثغرات كبرية فيما يتعل���ق بتوفر األدوية يف القطاعني العام واخلاص، 
إىل جان���ب وج���ود تفاوتات ضخمة يف األس���عار - والكثري منها يتجاوز األس���عار املرجعية 
الدولية - وهذا جيعل األدوية الضرورية غري متيس���رة بالنسبة للفقراء. ومثة جمموعة كبرية من 
اخليارات املتعلقة بالسياس���ات والربامج لدى البلدان والشركات ومجاعات املستهلكني بشأن 

حتسني الوصول لألدوية الضرورية يف شى قطاعات البلدان النامية.
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يتطلب التقدم املعجل وجود أهداف وطنية وعاملية واضحة يف عدد قن املجاالت.

عىل الصعيد الوطني:

•إلغاء الرضائب والرسوم املفروضة عىل األدوية الرضورية؛ 	
•استكمال السياسة الوطنية املتصلة باألدوية؛ 	

•استكمال القائمة الوطنية لألدوية الرضورية؛ 	
•اتباع سياسات تتعلق بإحالل األدوية الرديفة قحل األدوية الرضورية؛ 	

•كفالة وجود هواقش إضافية واضحة وقخفضة بشأن األدوية الرضورية؛ 	
•ضمان القيام عىل نحو قناسب بتوفري األدوية الرضورية يف قرافق الرعاية الصحية  	

العاقة؛

•االضطالع برصد روتيني ألسعار األدوية وقدى توفرها. 	

وعىل الصعيد العاملي:

•تشجيع التسعري التفضييل قن جانب رشكات املستحرضات الصيدالنية قن أجل  	
خفض أسعار األدوية الرضورية يف البلدان الناقية التي ال توجد فيها أدوية رديفة 

قناظرة؛

•زيادة الرتويج لألدوية الرديفة وإزالة العقبات التي تحول دون اإلقبال عليها؛ 	
•زيادة تمويل أعمال البحث والتطوير يف امليادين ذات الصلة بالبلدان الناقية، قما  	

يتضمن صيغ جرعات األطفال واألقراض األكثر عرضة لإلهمال.





واملجتم���ع ال���دويل مل يتفق على أهداف رقمية ألّي من هذه املؤش���رات. وهذا جيعل من 
الصعب أن يتم حتديد ثغرات التنفيذ يف هذا املجال بشكل كمي. ومن املمكن، رغم ذلك، أن 
يق���اس التقدم املحرز من حيث مدى ارتفاع معدالت تغلغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أو مدى اتساع خيارات هذه التكنولوجيا، وذلك من خالل هذه املؤشرات. وبغية تقدير دور 
وإسهام القطاع اخلاص يف توفري الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، توجد حاجة إىل 

معلومات إضافية.

 الزيادة السيعة يف تغطية السكان بالوصول
إىل الهواتف املحمولة

زاد عدد املش���تركني يف اهلواتف اخللوية ومس���تخدمي اإلنترنت، بش���كل س���ريع، منذ منتصف 
التس���عينات، يف ح���ني أن تغطية اخلطوط اهلاتفية الثابتة مل تنم إال من���وًا متواضعًا. وقد ينظر إىل 
تكنولوجيا اهلواتف املحمولة باعتبارها متثل “التقدم الكبري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
البلدان النامية” 1، وهي قد تعمل كجسر لتقليل الفجوة بني األغنياء والفقراء يف جمال احلصول 

إن االفتقار لوجود أهداف 
رقمية بشأن تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت حيول 
دون رصد االلتزامات العاملية 

على حنو سليم
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الهدف

التعاون قع القطاع الخاص، إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة،  8 - واو 
وبخاصة تكنولوجيا املعلوقات واالتصاالت.

يرك���ز اهل���دف 8 - واو على اآلثار اإلجيابية املحتملة للتكنولوجي���ات اجلديدة يف ميدان التنمية 
االجتماعية - االقتصادية بالبلدان النامية، وضرورة نش���ر الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت. ويقاس هذا اهلدف اليوم وفقًا للمؤشرات التالية:

املؤرشات

الخطوط الهاتفية لكل 100 نسمة؛  14 - 8

املشرتكون يف شبكات الهاتف الخلوي لكل 100 نسمة؛  15 - 8

قستخدقو اإلنرتنت لكل 100 نسمة.  16 - 8

مؤمت���ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، التقري���ر املتعلق باقتصاد املعلومات 2007 - 2008، العلوم   1  
والتكنولوجي���ا ألغراض التنمية: النموذج اجلديد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )منش���ورات األمم املتحدة، 

رقم املبيع: E.07.II.D.13(، الصفحة 21.
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على االتصاالت السلكية والالسلكية من خالل احلد من أوجه نقص القدرة على االتصال اليت 
ال تستطيع اهلواتف الثابتة أن تعاجلها.

وع���دد املش���تركني يف اهلوات���ف املحمولة ق���د زاد مبقدار 500 مليون مش���ترك منذ عام 
2005، حي���ث ارتف���ع هذا العدد ع���ن 2.8 بليون حبلول هناية ع���ام 2006 على صعيد العامل 
بأس���ره. ويف أفريقيا، يزيد عدد املش���تركني يف اهلواتف املحمولة عن عدد املشتركني يف اهلواتف 
الثابتة بكل بلد تقريبًا، ويف عام 2006، أضيف ما يقرب من 65 مليون من املشتركني اجلدد 
يف اهلواتف املحمولة. ويف ظل وجود زهاء 200 مليون من املشتركني حبلول هناية عام 2006، 
يالحظ أن 22 يف املائة من س���كان أفريقيا لديهم هواتف حممولة. وينبغي أن يراعى، مع هذا، 
أنه ال يزال يوجد ما يقل عن شخص واحد قد قام باالشتراك يف هاتف حممول، وذلك من بني 

كل عشرة أشخاص بعدد كبري من البلدان النامية.
ومثة مقياس تكميلي ملدى توفر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وهو مستوى مشول 
الس���كان بإمكانية الوصول إىل شبكات اهلواتف املحمولة. ويشري هذا املقياس إىل النسبة املئوية 
للس���كان املوجودين داخل نطاق إش���ارة هاتفية خلوية حممولة، بصرف النظر عما إذا كانوا من 
املشتركني أم ال. وهذا املقياس يتميز بنفع خاص، فاالتصاالت الالسلكية ال تساند جمرد الرسائل 
الصوتية، بل إهنا تساند أيضًا الرسائل النصية والوصول إىل اإلنترنت )بسرعات مطردة االرتفاع 
تتضمن اس���تخدام النطاقات العريضة(. ويتضح من الش���كل 22 أنه قد حدثت زيادة يف تغطية 
الس���كان باهلوات���ف املحمولة، حيث ارتفعت هذه التغطية م���ن 60 يف املائة يف عام 2001 إىل 
81 يف املائة يف عام 2006. وحبلول عام 2006، كانت نسبة 77 يف املائة من سكان البلدان 

الشكل 22
 السكان املشمولون بتغطية إشارة  هاتفية خلوية محمولة، 2001 و2006

)نسبة قئوية(

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، بناًء عىل بيانات 
قستقاة قن السلطات أو 
الوزارات الوطنية املعنية 
بتنظيم االتصاالت.

مالحظة: تعرف هذه التغطية 
بأنها نسبة السكان املشمولني 
بخدقات هواتف خلوية 
قحمولة . وهي ال تتضمن 
االشرتاك يف هذه الخدقات.
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جنوب رشق آسيا
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أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي
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شمال أفريقيا

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية
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النامية مغطاة بإش���ارات هاتفية حممولة. واملعدالت الدنيا هلذه التغطية منتشرة يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى وجنوب آسيا، حيث تعيش نسبتا 54 و62 يف املائة من السكان، على التوايل، 

يف مناطق مشمولة بالتغطية ذات الصلة. 
ومن املتوقع لتغطية السكان بإمكانية الوصول إىل اهلواتف املحمولة أن تستمر يف التزايد 
يف الس���نوات القادمة، وذلك يف إطار س���رعة التوسع يف املقومات األساسية املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مما يرجع بصفة رئيسية إىل االستثمار الضخم يف هذه املقومات األساسية 

من جانب القطاع اخلاص 2.

يفضي التوسع العاجل يف 
تغطية السكان بإمكانية 

الوصول إىل شبكات اهلواتف 
املحمولة إىل تضييق الثغرات 
القائمة فيما يتعلق باحلصول 
على تكنولوجيا االتصاالت

الشكل 23
مجموع املشرتكني يف اإلنرتنت ذات النطاقات العريضة والثابتة لكل مائة من 

السكان، 2001 و2006
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جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

ً أقل البلدان نموا

البلدان األعضاء برابطة
الدول املستقلة

رشق آسيا

الدول الجزرية
الصغرية النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

غرب آسيا

العالم

بلدان جنوب رشق أوروبا
التي تمر بمرحلة انتقالية

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية
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ما برحت اهليئة التجارية العاملية املعنية بصناعة اهلواتف املحمولة تش���ارك بنش���اط يف توس���يع نطاق اإلش���ارات   2  
املحمولة، مع إيالء االهتمام بذلك على حنو خاص يف املناطق األشد فقرًا، كما يتمثل مما جرى مؤخرًا من متديد  
 http://www.gsmworld.com/news/press_2008/ :مس���توى التغطية هبذه اإلش���ارات يف أفريقيا. انظ���ر

.press08_34.shtml

املصدر: االتصاالت العاملية 
لالتحاد الدويل للمواصالت 

السلكية والالسلكية/قاعدة 
بيانات املؤرشات املتعلقة 

بتكنولوجيا املعلوقات 
واالتصاالت.
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الفجوة الرقمية يف استخدام اإلنرتنت
يضطلع استخدام النطاقات العريضة بدور هام يف حتويل البلدان إىل جمتمعات للمعلومات، وبعض 
التطبيقات ذات اآلثار األعظم ش���أنًا على الس���كان واألعمال التجارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا هبذا 
االس���تخدام 3. والبيانات اإلقليمية املتصلة باس���تخدام النطاقات العريض���ة الثابتة، واملوضحة يف 
الش���كل 23، تبني أن مثة تفاوتات كبرية. ويف غالبية املناطق النامية، يراعى أن عدد املش���تركني 
يف النطاقات العريضة الثابتة ال يكاد يذكر، يف حني أن البلدان املتقدمة النمو تقترب من معدل 
تغلغل يصل إىل 20 يف املائة. وحبلول عام 2006، كانت غالبية البلدان الواقعة بأفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى مل تقم بعد بنشر خدمات النطاقات العريضة على حنو جتاري، ويف حالة توفر 

هذه اخلدمات، فإهنا تظل بعيدة عن املتناول، حيث إهنا باهظة التكلفة بشكل ال يطاق.
ومثة زيادة يف استخدام اإلنترنت وتغلغلها على صعيد العامل بأسره، ولكن البلدان املتقدمة 
النمو ال تزال تضم غالبية املستخدمني، كما أهنا تتميز بأعلى معدالت التغلغل. ويف عام 2002، 
كان توف���ر اإلنترن���ت يف البلدان املتقدمة النمو يبلغ 9 أضعاف نظريه يف البلدان النامية؛ ويف عام 
2006، كان التوف���ر ذو الصل���ة يبلغ 6 أضعاف. وحبلول هناي���ة عام 2006، كان ما يكاد أن 
يزيد عن 18 يف املائة من سكان العامل يستخدمون اإلنترنت. ومع هذا، فإن النسب ذات الشأن 
كانت يف صاحل البلدان ذات الدخل املرتفع. وما يقرب من 60 يف املائة من السكان يف املناطق 
املتقدم���ة النمو كانوا يس���تخدمون اإلنترنت يف ع���ام 2006، بالقياس إىل 11 يف املائة باملناطق 

النامية و1 يف املائة يف البلدان ال� 49 األقل منوًا 4.

محدودية وصول البلدان الفقرية لإلنرتنت وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بشكل عام

من العوائق اليت حتول دون توسيع نطاق استخدام اإلنترنت - سواء أكانت ذات نطاق عريض 
أم ال - ارتفاع تكلفة هذه التكنولوجيا بالنس���بة ملتوس���ط الدخل يف البلدان النامية. ومتوس���ط 
تكالي���ف االش���تراك يف اإلنترنت ق���د هبط يف مجيع املناطق بالقيم���ة )االمسية( للدوالر، وبعض 
املناطق النامية يقوم اآلن بتوفري خدمات يف هذا الصدد أيسر تكلفة مما هو عليه احلال يف البلدان 
املتقدمة النمو، ولكن رس���وم هذه اخلدمات تتس���م مبزيد من االرتفاع، كما أهنا باهظة التكلفة 
على حنو ال يطاق يف بعض املناطق )الشكل 24(. ويف أفريقيا جنوب الصحراء، ويف أقل البلدان 
منوًا أيضًا، يبلغ متوس���ط األس���عار الش���هرية ذات الصلة 23.1 و36.2 من الدخل الشهري، 
على التوايل، وذلك على الرغم من اخنفاض األسعار بشكل كبري عن مستواها يف عام 2003. 
وعلى النقيض من هذا، يالحظ أن املش���تركني يف اإلنترنت بالبلدان املتقدمة النمو يدفعون يف 

املتوسط ما يقل عن 1 يف املائة من دخلهم الشهري.
وعل���ى حنو هام، يالح���ظ أن أوجه النقص يف توفري اهلياكل األساس���ية العامة والكهرباء 
بصف���ة خاصة حتول، بش���كل كبري، دون انتش���ار تكنولوجيا املعلوم���ات واالتصاالت على حنو 

يتسم استخدام اإلنترنت ذات 
النطاق العريض بالبطء يف 
كثري من البلدان النامية...

... ويتمثل السبب يف ذلك 
يف ارتفاع التكاليف ونقص 
اهلياكل األساسية

من املتوقع للوصول الالس���لكي للنطاقات العريضة أن يقوم بدور رئيس���ي فيما يتعلق بالبلدان النامية. ويف الوقت   3  
الراه���ن، يالحظ مع ذل���ك أن البيانات املتصلة بالنطاقات العريضة املحمولة غري متوفرة حى اآلن بش���كل كاف 

)كما أهنا غري قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل(.
ينبغ���ي الرج���وع إىل التقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2008 من أجل االطالع على بيانات عن هذا   4  
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Products/ :املؤش���ر ومناقش���ة له، وانظر أيضًا 

.ProgressReports.htm
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أسرع. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، تبلغ النسبة املئوية للسكان املحرومني من الوصول 
للكهرب���اء 74 يف املائ���ة، بالقي���اس إىل 10 يف املائ���ة بأمريكا الالتينية وما يق���رب من الوصول 
الشامل يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية )الشكل 25(. ومن 
 جراء اخنفاض مستوى التغطية، من ناحية أوىل، ويف ضوء عدم كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 
)مما ينعكس يف ارتفاع معدالت اخلسائر يف جمال نقل وتوزيع الطاقة(، من ناحية ثانية، يالحظ 
أن الفرد العادي يف البلدان النامية، وخاصة جبنوب آسيا وبأقل البلدان منوًا، يستهلك قدرًا أقل 
م���ن الطاقة الكهربائية ويعاين من س���اعات أطول النقطاع التيار، مم���ا حيد من إمكانية الوصول 

بصورة منتظمة للتكنولوجيا احلديثة املتعلقة باملعلومات واالتصاالت.

الرشاكات العامة/الخاصة أم الخصخصة؟
إّن املؤش���رات القائمة لأله���داف اإلمنائية لأللفية، واملتصلة برصد اهل���دف 8 - واو، مل تتناول 
عل���ى حن���و حمدد دور وإس���هام القطاع اخلاص يف توف���ري الوصول إىل تكنولوجي���ات املعلومات 
 واالتص���االت، كم���ا أهن���ا مل ت���ربز مضم���ون اهل���دف، ال���ذي يركز عل���ى تعزيز الش���راكات 
اخلاصة - العامة. وال توجد سوى معلومات متسقة ضئيلة بشأن مدى أمهية هذه الشراكات على 
الصعيد العاملي. ومثة اجتاه، رغم ذلك، حنو زيادة الدور املتصل بالقطاع اخلاص من جراء انتشار 
اخلصخصة وإلغاء القيود يف ميدان قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. ويوضح الشكل 26 مشاركة القطاع اخلاص يف استثمارات اهلياكل األساسية يف 
جمال هذه االتصاالت. وقد أصبح دور القطاع اخلاص س���ائدًا يف بلدان الشرق األوسط ومشال 

 ميثل تعزيز الشراكات 
 العامة/اخلاصة أمرًا ضروريًا 

فيما يتعلق بتوسيع نطاق 
الوصول إىل التكنولوجيات 

احلديثة يف البلدان النامية

الشكل 24
السعر الشهري اإلجمايل الستخدام اإلنرتنت كنسبة مئوية من الدخل القومي 

اإلجمايل الشهري للفرد الواحد أ، 2003 و2006
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٢٠٠٦
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٥٠ ١٠٠ ١٥٠ صفر٢٠٠

جنوب آسيا

الرشق األوسط
وشمال أفريقيا

رشق آسيا ومنطقة
املحيط الهادئ

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

أوروبا ووسط آسيا

منطقة اليورو

البلدان ذات الدخل
املرتفع

أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى

ً أقل البلدان نموا

العالم ١٫٩
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١٢١٫٥
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٢٢٠٫٤

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية 
باألقم املتحدة، بناًء عىل 

االتصاالت العاملية لالتحاد 
الدويل للمواصالت السلكية 
والالسلكية/قاعدة بيانات 

املؤرشات املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلوقات واالتصاالت.

أ تشري األسعار الشهرية 
اإلجمالية إىل قجموع تكاليف 

قوفري خدقات اإلنرتنت 
وتكاليف الهواتف لفرتة 
استخدام تبلغ 20 ساعة.
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الشكل 25
النسبة املئوية للسكان املحرومني من الكهرباء، حسب املناطق، 2005

٢٠ ٤٠ ٨٠١٠ ٣٠ ٥٠ ٦٠ صفر٧٠

البلدان النامية

أفريقيا

جنوب آسيا

البلدان اآلسيوية
النامية

الرشق األوسط

الصني ورشق
آسيا

أمريكا الالتينية

شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

البلدان ذات
االقتصادات

الخاصة أ

العالم

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية باألقم 
املتحدة، استناداً إىل البنك 
الدويل وصندوق النقد الدويل، 
تقرير الرصد العاملي لعام 
2008، الصفحة 191.

أ البلدان التي يمر اقتصادها 
بمرحلة انتقالية وبلدان قنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي.

الشكل 26
االستثمار يف مجال االتصاالت السلكية والالسلكية مع مشاركة خاصة تمثل نسبة 

مئوية من الدخل القومي اإلجمايل، 2000 و2006

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية باألقم 
املتحدة، بناًء عىل قؤرشات 
التنمية للبنك الدويل عىل 
اإلنرتنت.

مالحظة: تشري البيانات يف 
قشاريع الهياكل األساسية 
بمشاركة خاصة يف قجال 
االتصاالت السلكية والالسلكية، 
قما يفيد الجمهور عىل نحو 
قبارش أو غري قبارش.
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أفريقي���ا واملنطقة األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى وجنوب آس���يا، وكافة هذه املناطق 
كانت قد اعتادت أن تكون تقريبًا مبعزل عن االستثمار واالستغالل يف حقل اهلياكل األساسية 
اخلاص���ة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والش���راكات العامة/اخلاصة تس���هم أيضًا يف بناء 
ق���درات األفراد واألعمال التجارية اخلاصة بالبلدان النامية، وذلك هبدف القيام بأس���لوب أكثر 
كفاءة باستخدام التكنولوجيا، مما يتضمن تلك الربامج اليت من شأهنا أن تساند التعليم والتدريب 

املهنيني للشباب من البلدان الفقرية 5.
وزيادة الوصول لفوائد االتصاالت الس���لكية والالسلكية احلديثة وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت تتطلب وجود أسواق تنافسية وفّعالة. وبيانات االحتاد الدويل لالتصاالت توضح أنه 
حبل���ول هناي���ة عام 2006، كانت هناك 149 بلدًا يف العامل )أي 78 يف املائة من مجيع البلدان( 
تضم سوقًا تنافسية للهواتف اخللوية املحمولة. والنسبة ذات الصلة أعلى من ذلك أيضًا يف سوق 
اإلنترنت، حيث توجد يف 92 يف املائة من بلدان العامل شركات متنافسة تضطلع بتقدمي خدمات 
اإلنترنت )انظر الشكل 27(. وبغية تقليل التكاليف، جيب على احلكومات أن تتصدى للضرائب 
املفروض���ة على اهلواتف املحمولة بصفة خاصة والرس���وم املرتفعة املتعلقة بالتراخيص، اليت تقيد 
من الوصول للتكنولوجيا احلديثة وتزيد من تكاليف استعماهلا. وعالوة على هذا، فإن العقبات 
املتصل���ة بالتجارة واالس���تثمار قد تقيد من األخذ باجلديد م���ن التكنولوجيات. ومثة بلدان نامية 
كثرية قد تقوض ما لديها من اس���تراتيجيات خاصة بتشجيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من خالل فرض تعريفات مجركية عالية على منتجات املعلومات واالتصاالت. 
ويف الوق���ت الراه���ن، ال يوجد إال حافز جتاري ضئيل فيما يتص���ل بقيام القطاع اخلاص 
بإجراء أحباث تتس���م بأمهية خاصة بالنس���بة للفقراء الذين يعيشون يف البلدان املنخفضة الدخل. 
ومثة حاجة إىل هتيئة حوافز من هذا القبيل، فضاًل عن وضع ممارس���ات من ش���أهنا أن تيس���ر من 
نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية وأن تنشئ قدرات حملية. واألفكار املتصلة بتقدمي “حواسيب 
حجرية بسعر 100 دوالر للحاسوب الواحد” إىل جانب “هواتف بسعر 20 دوالرًا للهاتف 
الواحد يف أفريقيا” قد ولدت مشاريع أخرى ترمي إىل تقدمي معدات رخيصة تتعلق باملعلومات 
من أجل الفقراء، وذلك يف أشكال متنوعة )حواسيب شخصية، وحواسيب حجرية، وهواتف 
حممولة، وأجهزة للمساعدة الرقمية الشخصية، وما إىل ذلك( 6. ومن احلري أيضًا بالشركات 
اخلاص���ة أن تنظر يف احتياجات البلدان الفقرية، وذلك عن طريق التس���عري التفضيلي للخدمات 
واملعاملة التباينية فيما يتصل بسداد رسوم التراخيص، لتسهيل نشر التكنولوجيا احلديثة على حنو 
أكثر س���رعة. ومن أمثلة هذا، اختالف األس���عار اليت يدفعها قارئو بعض الصحف األكادميية يف 
البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو، باإلضافة إىل األخذ بتمييز إجيايب مماثل عند حتديد أسعار 
منتجات الربجميات. وجيب على الشركاء العامليني أن يعملوا على توفري حوافز من شأهنا أن تعمم 

مثل هذه املمارسات اليت من شأهنا أن تساعد يف نشر التكنولوجيا ألغراض التنمية.

توجد أمثلة هلذه األنواع من الشراكات، وهي مقدمة من مبادرة مركز تدريب اإلنترنت، اليت متثل شراكة بني   5  
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/ :االحتاد الدويل لالتصاالت وشركة سيسكو من بني شركاء آخرين )انظر

itci/index.html(، )وكان الوصول إىل هذا املوقع يف 19 حزيران/يونيه 2008((. أما خمطط تعليم الشباب 

http://www. :فهو يوفر منحًا دراس���ية للش���باب يف إطار من املش���اركة مع االحتاد الدويل لالتصاالت )انظر
 itu.int/ITU_D/youth/yes/youth_education_scheme.html(، )وكان الوص���ول إىل ه���ذا املوق���ع يف 

19 حزيران/يونيه 2008((.
.http://www.infodev.org/en/Project.37.html :ميكن االطالع على أمثلة هلذه املبادرات يف املوقع  6  
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 رضورة تعزيز الرشاكة العاملية املتعلقة
بالوصول إىل التكنولوجيا الجديدة

إن مث���ة أمهية كبرية لتحس���ني الوصول إىل التكنولوجيا اجلدي���دة فيما خيص التعجيل بالتقدم حنو 
حتقيق الغايات األخرى لألهداف اإلمنائية لأللفية. وال يوجد اليوم إلطار هذه األهداف مقصد 
كمي حمدد بش���أن التكنولوجيا. ويف الوقت الذي حدث فيه توس���ع كبري يف جمال الوصول إىل 
اهلواتف املحمولة واحلواس���يب، يالحظ أن الفجوة الرقمية قد تزايدت فيما بني البلدان املتقدمة 
النم���و والبل���دان النامية من جراء احلد م���ن الوصول إىل تلك النوعية م���ن التكنولوجيا اليت تعّد 
اليوم ذات أمهية حامسة بالنس���بة لزيادة اإلنتاجية، واس���تدامة النمو االقتصادي، وحتس���ني توفري 

التكنولوجيا يف ميادين من قبيل الصحة والتعليم واإلدارة العامة.
وبغية جين فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ينبغي أن ينظر إىل هذه التكنولوجيا 
باعتبارها وس���يلة من وس���ائل التنمية، ال باعتبارها غاية يف حد ذاهتا. ومن أجل االطالع برصد 
هذا، يلزم حتديد مؤش���رات إضافية من شأهنا أن تقيس آثار التكنولوجيات اجلديدة على التنمية 

االجتماعية - االقتصادية بوصفها جزًءا من إطار األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وهن���اك أمهية اللت���زام القطاع اخلاص فيما يتص���ل بتطوير ونش���ر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. ومع هذا، فإن القطاع العام يضطلع بدور داعم له ش���أنه يف جمال تش���جيع العمل 
بسياس���ة واضحة مش���جعة للتنافس وقابلة للتنبؤ، وهتيئة إطار قانوين وتنظيمي مناسب، مما يوفر 
حوافز ومس���اندات مناسبة للقطاع اخلاص. ومثة شأن أيضًا لدور احلكومات فيما يتصل بوضع 
اس���تراتيجيات وقواعد وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل القيام على حنو سليم 
ب���إدارة ش���ؤون هذا القطاع. وم���ن العوامل اهلامة أيضًا بالنس���بة لدم���ج تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لصاحل التنمية، توفري هياكل أساسية عامة )تتضمن تغطية حمسنة للخدمات األساسية 
من قبيل الكهرباء( واالضطالع بتقدم س���ريع يف ميدان تنمية املوارد البش���رية هبدف اس���تخدام 
التكنولوجيا على حنو أكثر فعالية. وقد يتطلب متكني املواطنني من استخدام تكنولوجيا املعلومات 
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واالتصاالت بأس���لوب يتس���م بالكفاءة زيادة التش���ديد على الُنُهج التعليمية الداعمة يف املناهج 
املدرسية والتدريبات املهنية.

وعلى الصعيد العاملي، يالحظ أن حتقيق مزيد من املرونة يف تفسري االتفاق املتعلق جبوانب 
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، هبدف تكييف محاية حقوق التأليف والنش���ر وبراءات 
االختراع والتصميمات الصناعية وفق االحتياجات اخلاصة للبلدان اليت جتتاز مس���تويات خمتلفة 
من مس���تويات التنمية، من ش���أنه أن يسهم يف التعجيل بنشر التكنولوجيا ألغراض التنمية، كما 

يتضح من جتربة البلدان املتقدمة النمو يف املراحل املبكرة الضطالعها بالتصنيع.
وباإلضاف���ة إىل حتس���ني الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتص���االت، يراعى أن البلدان 
النامية حباجة إىل احلصول على دعم أوسع نطاقًا فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا للقيام بالتطبيقات 
الالزمة يف املجاالت الرئيسية، وخاصة يف التنمية الزراعية، والوصول املحسن لألدوية الضرورية، 

والتكيف مع تغّير املناخ.

تتضمن اإلجراءات الالزقة لتوسيع نطاق الوصول للتكنولوجيا قن أجل التنمية قا ييل:

•صوغ اسرتاتيجيات وطنية لتكنولوجيا املعلوقات واالتصاالت، عىل أن تكون هذه  	
االسرتاتيجيات قتوافقة قع االسرتاتيجيات اإلنمائية األوسع نطاقاً؛

•إضفاء قزيد قن املرونة عىل االتفاق املتعلق بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة  	
بالتجارة، قن أجل التعجيل بنرش التكنولوجيا املتعلقة بالتنمية يف البلدان الناقية، 

بما يف ذلك التكنولوجيا الخاصة بالطاقة املتجددة والتكيف قع تغرّي املناخ؛

•زيادة الجهود املبذولة بهدف توسيع نطاق الهياكل األساسية )قن قبيل اإلقداد  	
بالكهرباء( وققوقات تيسري تكنولوجيا املعلوقات واالتصاالت، وال سيما يف البلدان 

املنخفضة الدخل؛

•تهيئة الحوافز الالزقة للقطاع الخاص حتى يأتي بتكنولوجيات تتسم باألهمية  	
بالنسبة لسكان البلدان املنخفضة الدخل، قما يشمل تلك التكنولوجيات التي تعالج 

قضايا التكيّف قع تغرّي املناخ والطاقة املتجددة؛

•االضطالع بتحديد أسعار تفضيلية، تتسم بمزيد قن اتساع النطاق، وذلك قن أجل  	
تقليل تكاليف التكنولوجيا الرئيسية يف البلدان الناقية، حتى يصبح الوصول لتلك 

التكنولوجيات قيرس التكلفة بالنسبة للجميع.





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

)اإليدز(
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