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ج  

تمهيد

اتفق زعماء العامل، يف مؤمتر قمة األلفية املعقود يف سنة 2000، على أن الشراكات العاملية القوية 
ستكون هامة للغاية لتحقيق األهداف اإلمنائية. وقد ُأحرز تقدُّم ضخم يف تعزيز تلك الشراكات، 
خصوصًا عن طريق زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية والسخاء يف ختفيف أعباء الديون. وهذه اجلهود 
املبذولة تؤيت اآلن عائدات، حيث إن عددًا من البلدان يسري اآلن على الطريق حنو حتقيق العديد 
من األهداف. ويف الوقت نفسه، حنن نعرف أن بلدانًا أخرى كثرية قاصرة عن بلوغ اهلدف، وأن 
أعدادًا أكرب من الناس يواجهون، نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية، ظروفًا أصعب بكثري. وها هو 
املوعد املحّدد املتفق عليه يف سنة 2015 يقترب سريعًا. وال يزال هناك الكثري الذي يتعّين القيام به.

ورغ���م جتّدد االلتزام بالتعاون الدويل، أحلق االضطراب واالرتياب يف املجال االقتصادي 
ضررًا بليغًا بالتقدم صوب حتقيق اهلدف رقم 8، الذي يرمي إىل تعزيز الشراكة العاملية من أجل 
التنمية. ويتباطأ اآلن تقدمي املس���اعدة اإلمنائية الرمسي���ة. ولن يتم الوفاء بالتزامات اتفاق غلينيغلز 
مبضاعفة املعونة إىل أفريقيا حبلول سنة 2010. وظلت جولة الدوحة اخلاصة مبفاوضات جتارية 
متع���ددة األطراف معّطلة. وقد ازدادت أعباء الديون، مع تعّرض عدد متزايد من البلدان النامية 
 ملخاط���ر بالغ���ة أو ألزمة ديون. كما أن ارتفاع األس���عار يعرقل ُس���بل احلص���ول على األدوية، 

فيما شاب االستثمار ضعف يف جمال التكنولوجيا.
وم���ع ذل���ك، ال ميك���ن أن يعَترب عدم التيّق���ن يف املجال االقتصادي تعلَّ���ة لتباطؤ جهودنا 
اإلمنائية أو اإلحجام عن االلتزامات الدولية بتقدمي الدعم. فعلى النقيض متامًا: يعَترب عدم التيّقن 
أحد األسباب لإلسراع بتقدمي الدعم بشأن تلك اجلهود وااللتزامات. وإننا، إذ نستثمر يف جمال 
األه���داف اإلمنائية لأللفية، إمنا نس���تثمر يف النمو االقتصادي العامل���ي؛ وبالتركيز على حاجات 

الفئات األضَعف، فإننا ُنرسي األساس إىل غد أكثر استدامة وازدهارًا.
وه���ذا التقري���ر، وهو الثالث م���ن تقارير فرقة العمل املعنية بالقص���ور يف حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية، وهو يتعقب خطى جهود التعاون الدويل مع قياس���ها مقابل االلتزامات، ويقّدم 
التقرير توصيات مع وضع التنمية يف املرحلة احلالية، عن كيفية تعزيز الش���راكة العاملية، وبالتايل 
حتقيق منو أكثر توازنًا واس���تدامة يف االقتصاد العاملي. فهّيا بنا نس���تخِدم التقرير احلايل كمورد 
للنهوض هبذا اهلدف، من أجل كفالة إحراز النجاح يف االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية 
العامة يف دورهتا اخلامس���ة والستني بش���أن األهداف اإلمنائية لأللفية، املقرر أن ينعقد يف أيلول/

س���بتمرب 2010، ومن أجل العطاء بش���أن الشراكة العاملية من أجل التنمية حبلول سنة 2015. 
وإننا نستطيع، عن طريق الوفاء بالوعود اليت ُقدِّمت للفقراء والضعفاء واملهّمشني، أن نبين عاملًا 

أكثر ازدهارًا وأكثر عدالة وأكثر أمنًا.

بان كي- مون
األمني العام لألمم املتحدة
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 الغاية 8 - ألف: امليض ُقدماً يف إقامة نظام تجاري
 ومايل يتسم باالنفتاح والتقيُّد بالقواعد والقابلية للتنبؤ

وعدم التمييز

 يشمل االلتزام بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة 
الفقر — عىل الصعيدين الوطني والدويل

الغاية 8 - باء: معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً. 

 وتشمل دخول الصادرات معفاة من التعريفات
 الجمركية وبدون الخضوع للحصص؛ وتشمل برنامجاً

 معزَّزاً لتخفيف عبء الديون الواقع عىل البلدان الفقرية

 املثقلة بالديون؛ وإلغاء الديون الثنائية الرسمية؛
 وتقديم مساعدة إنمائية رسمية أكثر سخاًء إىل البلدان

التي أعلنت التزامها بالحد من الفقر

املساعدة اإلنمائية الرسمية

 صايف مجمـوع املساعدة اإلنمائية الرسمية وما يقدَّم منها إىل أقل8 - 1
 البلدان نمواً، كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل للدول

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

 نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية املخصصة حسب8 - 2
 القطاع واملقّدمة من الدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة

 اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 إىل الخدمات االجتماعية األساسية )التعليم األسايس، والرعاية

الصحية األّولية والتغذية، واملياه املأمونة واملرافق الصحية(

 نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غري املرشوطة املقدمة8 - 3
 من الدول املانحة األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان النامية غري8 - 4
الساحلية كنسبة من دخلها القومي اإلجمايل 

 املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول الجزرية8 - 5
الصغرية النامية كنسبة من دخلها القومي اإلجمايل

الغاية 8 - جيم: : معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان غري 
الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية )عن طريق برنامج 

العمل من أجل التنمية املستدامة للدول الجزرية الصغرية 
النامية ونتائج الدورة االستثنائية الثانية والعرشين للجمعية 

العامة(

الوصول إىل األسواق

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

ً وأقل البلدان نمـوا

 متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان املتقدمة8 - 7
 النمو عىل املنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة

من البلدان النامية

قائمة باألهداف والغايات اإلنمائية لأللفية

جيري رصد بعض املؤشرات امُلدرجة أدناه بشكل مستقل فيما يتعلق بأقل البلدان منوًا، وأفريقيا، والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية   *
النامية.
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الهدف 8: إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

املؤرشاتالغايات

 تقديرات الدعم الزراعي املقّدم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية8 - 8
يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها املحيل اإلجمايل

نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة لبناء القدرات التجارية8 - 9

القدرة عىل تحّمل الديون

الغاية 8 - دال: املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية 
باتخاذ تدابري عىل الصعيدين الوطني والدويل لجعل تحّمل 

ديونها ممكناً يف املدى الطويل

 مجموع عدد البلدان الذي وصلت إىل مرحلة اتخاذ القرار8 - 10
 لصالح البلدان الفقرية املثقلة بالديون والعدد )الرتاكمي(

 للبلدان التي وصلت إىل نقطة إنجاز املبادرة املتعلقة بتخفيف
أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون

 مقدار عبء الديون الذي التزم بتخفيفه يف إطار املبادرة8 - 11
 املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة

األطراف لتخفيف عبء الديون

تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات8 - 12

الغاية 8 - هاء: التعاون مع رشكات املستحرضات 
 الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة

يف البلدان النامية

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

 الغاية 8 - واو: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة
 فوائد التكنولوجيات الجديدة وبخاصة تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت

الخطوط الهاتفية لكل 100 نسمة من السكان8 - 14

املشرتكون يف شبكات الهاتف الخليوي لكل 100 نسمة من السكان8 - 15

مستخدمو اإلنرتنت لكل 100 نسمة من السكان8 - 16
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موجز تنفيذي

العاملي من أشّد انتكاسة يتعّرض هلا منذ فترة الكساد االقتصادي الكبري يف  يتعاىف االقتصاد 
الثالثينات من القرن املاضي. ومع ذلك، ال يزال التعايف يتسم هبشاشة بالغة وبشكل متفاوت. 
فأزمة الوظائف على املستوى العاملي مل هتدأ كما تشاَهد من استمرار معدالت البطالة املرتفعة 
يف البلدان املتقدمة الرئيسية ويف زيادة معدالت البطالة وفرص العمل غري الثابتة يف كثري من 
البلدان النامية. ويتيح االفتقار إىل التعايف يف جمال العمالة خماطر تتعلق بتعايف الناتج حيث إنه 
يكبح االستهالك والطلب يف جمال االستثمار. وقد كانت تدابري احلوافز املالية والنقدية حامسة 
يف أمهيتها يف منع الكساد العاملي من التحّول إىل فترة كساد كبري من جديد ويف جعله قوة دافعة 
يف االنتعاش اجلاري. بيد أن هذه احلوافز عملت أيضًا على اتساع حاالت العجز املايل يف عدد 
من البلدان، وخصوصًا يف كثري من اقتصادات البلدان املتقدمة، حيث يقترب الَدْين العام من 

مستويات خطرية.
وتش���ّكل األزمة اجلارية يف الوظائف ويف املجال امل���ايل املحدود بدرجة متزايدة خطورة 
يف انتع���اش االقتصاد العاملي، ليس هذا فحس���ب، بل إهنا جتعل حتقي���ق األهداف اإلمنائية لأللفية 
أكثر حتّديًا. وتعمل فرص العمل الس���يئة يف أحناء العامل على تباطؤ التقدُّم صوب احلّد من وطأة 
الفق���ر. كم���ا ُيلِحق املزيد من عدم األمان يف املداخيل وضعف اإلنفاق احلكومي على اخلدمات 
االجتماعي���ة أض���رارًا بفرص احلصول عل���ى التعليم واخلدمات الصحية ومياه الش���رب واملرافق 
الصحية األساسية. ولتخفيف اآلثار الضارة اليت حيتَمل أن تدوم نتيجة األزمة االقتصادية العاملية، 

سوف حتتاج االستجابات الوطنية يف جمال السياسات إىل أن تدعمها شراكات عاملية أقوى.
وحيث ال يتبقى سوى مخس سنوات حىت بلوغ املوعد املحّدد يف سنة 2015، ال تزال 
هن���اك ثغرات ضخمة يف إجن���از التزامات الغاية 8 من األهداف اإلمنائي���ة لأللفية. ومن الواضح 
اآلن أن إجناز املس���اعدة اإلمنائية الرمسية س���وف يقل بكثري عن بلوغ األهداف املعلنة يف غلينيغلز 
املح���ّددة لع���ام 2010. وميكن لالحتياج امللحوظ بني كثري من البلدان املاحنة لبدء التثبيت املايل 
عاج���اًل قب���ل آجاًل أن يضع توافر املوارد حتت مزيد من الضغ���وط متامًا يف مرحلة ما زال يتعّين 
خالهلا ترسيخ التزامات املعونة بعد سنة 2010. فاألمل املرَتَقب بعقد جولة الدوحة ذات توّجه 
إمنائي يف املس���تقبل القريب ال يزال يبدو غري أكيد باملّرة. كما أن اإلطار احلايل املش���ترك دوليًا 
للتصّدي ملش���اكل الديون اليت تعاين منها البلدان الفقرية املثقلة بالديون ليس متاحًا أمام البلدان 
ال���يت مل ُيعَل���ن حاليًا أهنا مؤّهل���ة لتلّقي الدعم، وهذا حيدث يف وقت تعم���ل فيه التزامات خدمة 
الديون الثقيلة على احلّد من املوارد املالية املتاحة من أجل دعم إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية يف 
عدد من بلدان الدخل املنخفض والدخل املتوسط، ويف وقت ال ميكن فيه استبعاد أزمة الديون 
مستقباًل يف كثري من البلدان. ويتعّرض للضغط توافر املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات من أجل 
احلصول على عدد من األدوية األساس���ية بأس���عار ميّس���رة. وقد أصبح من املُلّح بدرجة متزايدة 
حتس���ني ُس���بل احلصول على تكنولوجيات جديدة، وخصوصًا تلك التكنولوجيات الالزمة من 

أجل ختفيف أثر تغيُّر املناخ والتكيُّف معه.
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تقف الرشاكة العاملية من أجل التنمية بالتايل يف مرحلة حرجة لألسباب التالية:

yy األفق الزمني لإلنجاز بشأن االلتزامات املتعّهد بها من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية
لأللفية أخذ يضيق بدرجة متزايدة

yy املواعيـد الزمنية التـي حّددتها مجموعات البلدان لإلنجاز بشـأن عدد من التزامات
الرشاكـة )عىل سـبيل املثـال، حجم املعونـة ومدى فعاليتهـا، وعقد جولـة الدوحة 
للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف( يف سـنة 2010، لكن هناك أمل ضعيف يف 

إمكان إنجازها

yy هنـاك آثار لألزمـة االقتصادية العاملية والخطـر املحِدق نتيجة لتغـريُّ املناخ تجعل
الحاجة أكرب إىل هذه الرشاكة املعّززة

املساعدة اإلنمائية الرسمية
بلغت املعونة املقّدمة من أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية 120 بليون دوالر تقريبًا يف سنة 2009، 
بزيادة تقل عن نسبة 1 يف املائة بالقيمة احلقيقية. وكان نصيب املساعدة اإلمنائية الرمسية يف 
الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة 0.31 يف املائة، وهو يقل متامًا عن الرقم املستهَدف من 
األمم املتحدة بنسبة 0.7 يف املائة، الذي مل تبلغه وتتجاوزه سوى مخسة بلدان ماحنة. فإذا ُأريد 
أن حتقِّق مجيع البلدان املاحنة هذا الرقم املستهَدف قبل حلول سنة 2015، فإهنا ستجمع ما يزيد 

على 300 بليون دوالر سنويًا من أجل التنمية )بأسعار سنة 2009 وأسعار الصرف فيها(.
ولن حيقق أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية كمجموعة األهداف املعلنة يف اتفاق غلينيغلز من 
أجل زيادة حجم املعونة، واليت ينقضي موعدها يف سنة 2010، رغم أن البلدان سوف تنجح 
يف إجناز أهدافها الفردية. وبلغت الثغرة ما بني اإلجناز يف سنة 2009 والرقم املستهدف يف سنة 
2010 ما قيمته 26 بليون دوالر )بدوالرات س���نة 2009(. ومع حدوث منو بسيط فحسب 
يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املتوّقعة هلذه السنة، سوف تنخفض املعونة يف سنة 2010 عن املبلغ 

املستهَدف على األقل مبقدار 20 بليون دوالر.
ر املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املقّدم���ة إىل أفريقيا بأهنا بلغت حوايل 44 بليون دوالر  وتقدَّ
يف سنة 2009. ومع ذلك، من املتوّقع أاّل تتلّقى أفريقيا إاّل حوايل 45 بليون دوالر، مما ينجم 
عنه ثغرة مبقدار 16 بليون دوالر نسبة إىل هدف اتفاق غلينيغلز )بأسعار سنة 2009(. وبلغت 
املعون���ة يف إطار املس���اعدة اإلمنائية الرمسية إىل أقل البلدان من���وًا فقط 0.09 يف املائة من الدخل 
القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة )36 بليون دوالر( يف سنة 2008، وهي آخر سنة تتوّفر بشأهنا 
بيانات ش���املة. واس���تجابة إىل احتياجات البلدان النامية من التموي���ل يف مواجهة األزمة املالية 
واالقتصادي���ة العاملية، قام املجتمع الدويل بزيادة كبرية يف جمال التمويل وإصالح مرافق التمويل 

رة يف صندوق النقد الدويل واملصارف اإلمنائية املتعّددة األطراف. بشروط ميسَّ
وفيما وراء املستويات الكلية للمساعدة يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية، يعَترب ختصيص 
املعونة عرب البلدان غري متعادل وأخذ يترّكز بدرجة متزايدة يف عدد حمدود من البلدان. فالبلدان 
العشرة األعلى يف تلّقي املعونة خيصها 38 يف املائة من جمموع معونات املساعدة اإلمنائية الرمسية 
القابلة للتخصيص للبلدان يف س���نة 2008. وأكرب بلد يتلقى املعونة، وهو العراق، تلّقى ِضعف 
املعونة اليت تلّقتها أفغانس���تان، واليت زادت معونتها بدروها حبوايل 50 يف املائة عن تلك املعونة 

املقّدمة ألكرب ثالث بلد يتلّقى املعونة وهو إثيوبيا.
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وبلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقّدمة من بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية واملخصصة 
املائة  نسبة 15 يف  من حوايل  نامجة  دوالر،  بليون  األساسية 15.5  االجتماعية  للخدمات 
الثنائية املخصصة حسب القطاع يف الفترة 2000 - 2001 إىل   للمساعدة اإلمنائية الرمسية 

ما يقل قلياًل عن نسبة 20 يف املائة يف الفترة 2006 - 2008.
وق���د ُأح���رز بعض النجاح يف تنفيذ االلتزامات املتعّهد هبا لتحس���ني خمتل���ف أبعاد فعالية 
املعونة، مثل تنس���يق املس���اعدات التقنية م���ع الربامج القطرية وتعزيز ُنظ���م اإلدارة املالية العامة. 
وقد ُأحرز تقّدم أقل من ذلك فيما يتعلق باستخدام البلدان املاحنة لُنظم البلدان املتلّقية، وحتسني 
القابلية للتنبؤ بتدفقات املعونة واحلد من تكاليف املعامالت لتقدمي املعونة. وذكرت جلنة املساعدة 
اإلمنائية أن 87 يف املائة من املعونات الثنائية املقّدمة من بلدان ماحنة كانت بغري شروط يف سنة 
2008، بيد أن النطاق فيما يتعلق بالبلدان الفردية كان واس���عًا متامًا. وتشّكل املساءلة املتبادلة 
جمااًل ملزيد من التطوير، نظرًا ألن س���بعة بلدان فحس���ب أنشأت آليات للمساءلة املتبادلة تعمل 
بشكل كامل قبل هناية سنة 2009. ومثة جمال لتركيز االهتمام يتصل بذلك وهو حتسني الشفافية 

يف جمال املعونة.
ومن األش���ياء التكميلية للمس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية، أصبحت اجله���ود الدولية املختلفة 
جدي���رة بالذك���ر بدرجة متزايدة، مبا يف ذلك التعاون امل���ايل والتجاري فيما بني بلدان اجلنوب، 
واإلجراءات اليت اختذهتا البلدان املهتمة باألمر واهلادفة إىل تطوير وتنفيذ مصادر مبتكرة للتمويل، 
وتعزيز التعاون الدويل ملكافحة الفس���اد والتهّرب الضريب�ي. وعلى العكس من ذلك، اخنفضت 

ِمنح املؤسسات الدولية واملعونات اخلريية اخلاصة أثناء األزمة.

لإلرساع بإحراز التقدم يف تزويد البلدان النامية بالدعم املطلوب لتحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية ومجابهة أثر األزمة العاملية عىل الفقراء، ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم بما ييل:

yy تجديد االلتزام برقم األمم املتحدة املسـتهَدف للمعونة وتحديد مسار زمني من أجل
تحقيقه. ولبلوغ الغاية املسـتهَدفة لسـنة 2015، سـوف تلزم زيادات سنوية تبلغ 
تقريبـاً 35 بليـون دوالر كل سـنة يف الفرتة من سـنة 2011 إىل سـنة 2015 بغية 
تحقيق املستوى املسـتهَدف املقّدر للمساعدة اإلنمائية الرسـمية بمبلغ 300 بليون 

دوالر )بأسعار سنة 2009 وأسعار الرصف فيها(

yy ضمان أن ُتعلَن التعّهدات الفردية املقّدمة من البلدان املانحة بطريقة تكون شـّفافة
ويمكن للمجتمع الدويل أن يتحقق منها بسهولة، كما كان الحال مع التزامات اتفاق 

غلينيغلز

yy العمل بشكل عاجل عىل إعادة تزويد الصناديق اإلنمائية اإلقليمية واملتعددة األطراف
التي تقّدم نفقاتها كجزء من جهود مجابهة األزمة خالل السنتني املاضيتني وزيادتها 
إىل مسـتويات تمّكن هذه الصناديق من أداء الدور املوّسـع املنتظر منها يف عالم ما 
م حصتها يف التكلفة فينبغي لها أن  بعـد األزمة. أما عن البلدان املانحة التي لم تقـدِّ

تشارك فيها

yy أن ُتنِجز بشكل كامل املوارد اإلضافية املُلتَزم بها ملجموعات البلدان ذات األولوية، بما
يف ذلك تلك املـوارد املخصصة ألفريقيا وألقل البلدان نمواً. وينبغي مضاعفة املعونة 
فيما يتعلق باالقتصادات األخرى التي تعترب حالياً ناقصة الخدمات ومنخفضة الدخل 
واالقتصـادات الضعيفـة حيث تكون االحتياجـات االجتماعيـة واالقتصادية كبرية، 
وينبغي اسـتنباط الوسـائل، عىل النحو املطلوب، من أجل اإلنجاز الفّعال للخدمات 

املموّلة من املعونات
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yy زيـادة حصـة املعونة املقّدمة دعمـاً للميزانية وضمان أن يكـون تخصيص البلدان
املانحة للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألغراض محّددة متطابقاً مع األولويات الوطنية 

املعلَنة لدى البلدان املتلّقية

yy تحقيق نتائج بشـأن االلتزامات الخاصة بفعالية املعونة املسـتهَدفة لإلنجاز يف سنة
2010 واملوافقـة عىل مجموعة متجّددة من األهداف فيما بعد ذلك املوعد. وهذه هي 
املسـؤولية املشـرتكة للبلدان املانحة والبلـدان املتلّقية. ويعترَب ذات أهمية أساسـية 
تحقيق املسـاءلة املتبادلة )بما يف ذلك الشـفافية يف توفري واستخدام موارد املعونة(، 
وهي خطوة أساسية لبناء الثقة املتباَدلة والعمل بشكل فّعال عىل تنسيق املعونة وراء 
االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية املستدامة. وينبغي أن تسري هذه الخطوات جنباً إىل 
جنب مع تحسـني شـفافية املعونة وتحقيق نتائج بشأن االلتزامات املتعلقة بالقدرة 

عىل التنبؤ والشفافية واملرشوطية

ولتكميل وتعميق األشكال التقليدية للمعونة، ينبغي النظر أيضاً يف اتخاذ اإلجراءات التالية:

yyتشجيع التوّسع يف التعاون اإلنمائي بني البلدان النامية

yy تقدير الجهود التحفيزية التي يبذلها الفريق الرائد املعني بالتمويل االبتكاري للتنمية
من أجل جمع أموال إضافية لألهداف اإلنمائية لأللفية والستكشـاف آليات التمويل 

املبتكرة، بما يف ذلك رضيبة املعامالت املالية وتنفيذ توصيات الفريق

yy تعزيز التعاون الرضيبـي عىل املستوى الدويل واملبادرات املتعّددة األطراف ملكافحة
الفساد بغية القضاء عىل التهرّب الرضيبـي والفساد وتعبئة موارد إضافية من أجل 

التنمية

الوصول إىل األسواق )التجارة(
ارتدَّت التدفقات التجارية العاملية يف س���نة 2010 عقب حدوث اخنفاضات بالغة الش���دة منذ 
هناية سنة 2008 حىت منتصف سنة 2009. وقد تضّررت بشدة البلدان النامية مبا يقاِرب اهنيار 
التجارة. وقد كان اللجوء إىل التقييدات التجارية اس���تجابة لألزمة حمدودًا بوجه عام، وبالتايل 

ساعد على منع حدوث هبوط أطول أمدًا بكثري.
وق���د وصل���ت جولة الدوحة اخلاصة باملفاوضات التجارية املتعددة األطراف، بعد تس���ع 
سنوات تقريبًا من بدئها، إىل طريق مسدود. ومنذ اهنيار الدفعة اجلادة املاضية من أجل إحداث 
تقدُّم يف متوز/يوليه 2008، مل يتحّدد موعد هنائي ملموس من أجل اختتام جولة الدوحة، بالرغم 
م���ن اجله���ود اليت ُبِذلت أخريًا إلحي���اء املفاوضات واهلدف الذي أعلنه فريق جمموعة العش���رين 
الس���تكمال اجلولة يف س���نة 2010. وكان هناك شعور قوي بني بعض البلدان النامية بأن البعد 

اإلمنائي للمفاوضات قد ُوِضع يف مؤخرة الربنامج.
ومل حي���دث اخنفاض هام يف التعريفات اجلمركية اليت فرضتها بلدان االقتصادات املتقدمة 
يف سنة 2008، وال يزال متوسط التعريفات بشأن املنتجات األساسية الواردة من البلدان النامية 
مرتفعًا نس���بيًا. وبينما ظل الدعم الزراعي املش���ّوه للتجارة والذي تقدمه بلدان منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي ينخفض يف سنة 2008 كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل، 
حيث اخنفض من 0.88 يف املائة يف س���نة 2007 إىل 0.84 يف املائة يف س���نة 2008. وكان 
هذا أساس���ًا نتيجة ارتفاع األس���عار يف األسواق وليس بس���بب إصالح يف السياسات. وما زال 
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الدعم البالغ 376 بليون دوالر مرتفعًا بالقيمة املطلقة، بل إنه ارتفع مبقدار 12 بليون دوالر يف 
سنة 2008 عّما كان عليه يف سنة 2007.

وتدع���و الغاية 8 من األه���داف اإلمنائية لأللفية إىل معاجلة احلاجات اخلاصة ألقل البلدان 
منوًا، واليت متيل إىل أن تكون ش���ديدة التأثر بالصدمات التجارية وتتمتع بقدرة ضعيفة يف جمال 
التصدي���ر. وال ت���زال هناك ثغرة يف بلوغ ذلك اهلدف لتوفري فرص الوصول إىل األس���واق دون 
رسوم مجركية ودون التقيُّد حبصص إىل نسبة 97 يف املائة على األقل من املنتجات اليت مصدرها 
أقل البلدان منوًا، وهو هدف ال يزال يقصر عن الوصول إىل توفري تغطية كاملة. وبسبب وقوع 
املنتجات القابلة لفرض رس���وم عليها يف فئة املنتجات اليت تصدِّرها بش���كل ناش���ط أقل البلدان 
منوًا املستفيدة، بلغت نسبة واردات البلدان املتقدمة النمو من أقل البلدان منوًا واليت تدخل دون 
رس���وم مجركية، باس���تثناء األس���لحة والبترول، 81 يف املائة فقط يف س���نة 2008، وهذا معناه 
أقل من 1 يف املائة أعلى مما كانت عليه يف س���نة 2004. وهناك تغايرات إقليمية وقطرية هامة 
وثغرات يف فرص الوصول دون رس���وم مجركية. ويف حني يتيح كثري من البلدان املتقدمة النمو 
نس���بة 100 يف املائة من فرص الوصول إىل األس���واق دون رسوم مجركية ودون التقيُّد حبصص 
فيم���ا يتعل���ق بصادرات أقل البلدان منوًا، هناك جمال للتحس���ني يف كثري من براجمها، وخصوصًا 
بالنظر إىل أن اآلثار التقديرية لتوس���يع نطاق الوصول الكامل إىل األس���واق بالنسبة ألقل البلدان 
منوًا بشأن اإلنتاج والصادرات يف البلدان املاحنة لألفضليات تعَترب صغرية جدًا. ويف الواقع، بعض 
القيود غري التعريفية يف بعض احلاالت جتعل فرص الوصول إىل األسواق غري ذات جدوى بالنسبة 
ألقل البلدان منوًا. كما قّدم كثري من البلدان النامية إس���هامات هامة وذلك مبنح فرص الوصول 
لألسواق دون رسوم ودون حصص ألقل البلدان منوًا. وهذا يعَترب تطورًا موضع ترحيب حيث 
تكمن فيه إمكانية توسيع صادرات أقل البلدان منوًا يف ضوء الدور املتزايد للبلدان النامية الناشئة 

باعتبارها قوى حمركة للتجارة العاملية.
وازدادت املعونة املتعلقة بااللتزامات التجارية املقّدمة للبلدان النامية بنسبة 35 يف املائة بالقيمة 
احلقيقية يف س���نة 2008، لتبلغ مس���توى قياسيًا مببلغ 42 بليون دوالر تقريبًا، وهذا أكرب بكثري من 
متوس���ط الزيادتني بنس���بة 10 يف املائة يف س���نيت 2006 و2007. بيد أن املوارد ما تزال مترّكزة 
يف بضع���ة بل���دان، على النحو املالَحظ من حصة البلدان املتلّقية العش���رة اأُلول بنس���بة 45 يف املائة 
من إمجايل االلتزامات. وتلّقت أقل البلدان منوًا بنسبة 25 يف املائة فحسب من إمجايل االلتزامات.

لتمكني البلدان النامية من أن تجني مزيداً من املكاسـب املتأّتية من التجارة، ينبغي أن 
يعمد املجتمع الدويل إىل:

yy مضاَعفـة الجهود الرامية إىل اختتام جولة للدوحة من املفاوضات التجارية املوجهة
للتنمية، يف إطار زمني واقعي، للعمل بشـكل فّعال عـىل إقامة نظام تجاري متعدد 
األطـراف غري تمييزي ويتسـم بمزيد من االنفتـاح واإلنصاف والخضـوع للقواعد 

وبإمكانية التنبؤ به وعدم التمييز

yy كفالـة تمتّـع الدول النامية، وخاصة األشـد ضعفاً بينها، باملرونـة والدعم الالزمني
لتقوية قدراتها اإلنتاجية والتجارية كجزء من اسـرتاتيجيات إنمائية أوسـع نطاقاً. 
فتطويـر هذه القدرة القطرية يعترب دالة لخيارات السياسـات املحلية وكذلك للدعم 

الدويل، وهذا يتطلب ما ييل:

�y تواصـل البلدان النامية وضـع األولوية للتجارة وروابطهـا بالتنمية وبالحد من
الفقر يف االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية،
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�y ـل البلدان املانحـة بالوفاء بالتزامات املعونة الحاليـة بما يف ذلك عن طريق ُتعجِّ
الدعم التقني واملايل والسـيايس املتجدد ملبادرة “املعونة لصالح التجارة” وكذلك 
عـن طريق زيادة الدعم املقّدم لإلطار املتكامل املعّزز، الذي ُيعترَب نقطة الدخول 

ألقل البلدان نمواً للحصول عىل املعونة لصالح التجارة 

yy ،ضمان إنهاء التدابري الحمائية املتخذة استجابة ألزمات، ومقاومة اتخاذ تدابري أخرى
بما يف ذلك أشكال جديدة من الحواجز غري الجمركية

yy 2005 ُتعّجـل بالوفاء بااللتزامـات التي تعّهدت بها البلدان املتقدمة النمو يف سـنة
للقضاء، بحلول سنة 2013، عىل جميع أشكال دعم الصادرات الزراعية وغريها من 
تدابري الدعم ذات األثـر املماثل، بغية زيادة قدرة البلدان النامية عىل إنتاج وتصدير 

منتجات زراعية بطرق تنافسية

yy ُتعّجل بخطى التقّدم نحو التنفيذ الكامل لفرص الوصول إىل األسـواق دون رسـوم
جمركية وبدون حصص بالنسـبة لجميع املنتجـات التي تصّدرها أقل البلدان نمواً، 
والتي ال تزال جانباً من الجوانب الحاسـمة للتعجيل بخلق فرص العمل يف قطاعات 
الصادرات يف أقل البلدان نمواً، وإضافة هذا إىل خلق قواعد منشـأ التي تتسـم بمزيد 

من الشفافية والتبسيط

القدرة عىل تحّمل أعباء الديون
تدهورت حالة الديون لدى كثري من البلدان النامية وبلدان االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية 
أثناء األزمة املالية واالقتصادية بسبب تباطؤ االقتصاد العاملي واالخنفاض يف جماالت التجارة 
والتحويالت وأسعار السلع األساسية. ومع املوارد املالية اخلاصة يف األزمة، ومع وجود مشاكل 
البلدان، ومع اتساع حاالت العجز املايل، عملت  الناشئة يف كثري من  يف ميزان املدفوعات 
املؤسسات املالية املتعددة األطراف على زيادة اإلقراض بشدة يف حني أقدمت احلكومات يف 
الداخل على زيادة االقتراض. وازدادت معدالت الَدْين العام نتيجة لتضافر أثر االقتراض الداخلي 
واخلارجي املتزايد وازدياد تكاليف اإلقراض، هذا من ناحية، وتدهور اإليرادات املالية وعائدات 
الصادرات واملداخيل، من ناحية أخرى. وتعمل زيادة التزامات خدمات الديون على إضعاف 
األوضاع املالية. وهذا بدوره يعّرض للخطر النفقات املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية يف عدد 

متزايد من البلدان.
وقبل حدوث األزمة، كانت حالة الديون يف كثري من البلدان قد حتّس���نت، مظهرة منوًا 
اقتصادي���ًا قويًا نس���بيًا، وحاجة أق���ل إىل االقتراض من جديد. ومع ذل���ك، دخل بعض البلدان 
 النامي���ة والبل���دان اليت متر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية إىل نطاق األزمة م���ع حاالت ديون كانت 
ال تزال ضعيفة متامًا، وخاصة يف عدد من الدول اجلزرية الصغرية النامية وبلدان الدخل املنخفض. 
وبالتايل تأثرت بش���كل س���ليب، عندما ارتفع���ت معدالت خدمة الدي���ون يف الفترة بني 2008 
و2009 يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، حبوايل 5 يف املائة. وشوهد 

أشد ارتفاع يف عدد من بلدان الدخل املنخفض يف أوروبا وآسيا.
 وكان ع���دد م���ن بلدان الدخل املنخف���ض مير بالفعل بأزمة ديون قبل نش���وب األزمة، 
مبا يف ذلك بعض البلدان املستحقة لتلّقي ما خيّفف أعباء ديوهنا مبوجب املبادرة املتعلقة بالبلدان 
الفق���رية املثقل���ة بالديون. وحبل���ول هناية أيار/مايو 2010، كان هن���اك 28 بلدًا من بني 40 
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بلدًا ميكن أن تكون مستحقة لتلّقي ما خيفف أعباء الديون مبقتضى املبادرة، قد بلغت مرحلة 
اإلجن���از )وعندها ُيمَنح بش���كل هنائي كام���ل املبلغ اخلاص بتخفيف الَدْي���ن(، وكان هناك 7 
بل���دان من مرحلة اختاذ القرار ومرحلة اإلجناز )وعندها تبدأ بعض اجلهات الدائنة تقدمي مبالغ 
لتخفيف مؤقت للَدْين(. أما البلدان اخلمس���ة الباقية فتس���تطيع الوصول إىل مرحلة اختاذ القرار 
إذا ما توافر لديها س���جل زاخر باالس���تقرار االقتصادي الكلي، وقد أعدت اس���تراتيجية احلّد 
من الفقر من خالل عملية تش���اركية، وكانت مؤش���رات أعباء الَدْين لديها أعلى من عتبات 
املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون باس���تخدام أحدث البيانات اخلاصة بالنسبة اليت 

جتيء مباش���رة قبل مرحلة اختاذ القرار.
ويقّدر إمجايل تكلفة إجناز املس���اعدات يف إطار املبادرة املعّززة املتعلقة بالبلدان الفقرية 
املثقل���ة بالدي���ون بالقيمة احلالية يف هناية س���نة 2009 مببلغ 76 بلي���ون دوالر، جرى االلتزام 
منها مببلغ 58.5 بليون دوالر لتغطية ختفيف أعباء الديون لدى 35 بلدًا ختّطت مرحلة اختاذ 
م مبلغ إض���ايف مقداره 27 بليون دوالر بالقيمة احلالي���ة مبقتضى املبادرة املتعددة  الق���رار. وُقدِّ
األط���راف لتخفي���ف عبء الدي���ون، اليت ُتلغي االلتزام���ات إزاء عديد من املؤسس���ات املالية 
الرئيس���ية املتعددة األطراف بشأن قروض ُصرفت قبل موعد إيقاف املبادرة املتعددة األطراف 
لتخفي���ف عبء الديون، وكانت ال ت���زال معّلقة وقت مرحلة اإلجناز بعد تطبيق ختفيف أعباء 
الديون مبوجب املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون. فإذا بلغ مجيع البلدان األربعني 
مرحل���ة اإلجناز مبوج���ب املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقل���ة بالديون، من املتوّقع أن تزداد 
التكلفة اإلمجالية للمبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون إىل مبلغ 31 بليون دوالر 
بالقيمة احلالية. ويف حني قّدم أكرب الدائنني معونة لتخفيف الَدْين متاشيًا مع التزاماهتم مبوجب 
املب���ادرة املتعلق���ة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، دائنون آخرون أوفوا فحس���ب حبصة جزئية 

يف جمال ختفيف أعباء الديون.
وق���د قام صن���دوق النقد الدويل والبنك الدويل مؤخ���رًا بتصنيف 11 بلدًا )من بني 39 
بلدًا جرى فحص أوضاعها( بأهنا متر بأزمة ديون و16 بلدًا بأهنا معّرضة خلطر شديد من أزمة 
الديون. وهاتان اهليئتان ال تس���تبعدان احلاج���ة إىل ختفيف أعباء الديون على األقل يف بعض من 
ه���ذه البل���دان. ويف ضوء التعايف االقتصادي العاملي اهلّش وخط���اه املضطربة، ميكن مع ذلك أن 
يزداد عدد بلدان الدخل املتوسط أو الدخل املنخفض اليت تتعرض خلطورة زائدة يف الدخول يف 

أزمة ديون قد تكون أوسع نطاقًا.
وعندم���ا حت���دث أزمات ديون ويصبح ترتيب خمرج من أزم���ة الديون أمرًا ضروريًا، يتم 
ترتيب خمارج األزمات يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقل�ة بالديون اليت سُتخَتم عّما 
قريب، أو “هنج إيفيان” الذي يعرضه نادي باريس الذي يضم الدائنني احلكوميني على البلدان 
من خارج مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، أو بوسائل أخرى خمصصة الغرض. ومع ذلك، 
ال تليب هذه العمليات عمومًا املعايري املبّينة يف توافق آراء مونترّيي الذي توصل إليه املؤمتر الدويل 
لتمويل التنمية الذي “س���يدفع باملدينني والدائن���ني إىل العمل معًا من أجل إعادة هيكلة الديون 
اليت ال ميكن حتّملها بطريقة تتس���م بالفعالية وحسن التوقيت”، كما أن هذه العمليات ال تسفر 
بالضرورة عن خمرج من األزمة جيّسد “تقاسم األعباء بشكل منصف بني القطاعني العام واخلاص 

وبني املدينني والدائنني واملستثمرين”.
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تشـمل التدابري اإلضافية املطلوبة لجعل التقدُّم صوب التصدّي بشـكل شـامل ملشاكل 
ديون البلدان النامية ما ييل:

yy أثر التزامات الَدْين عىل التقّدم صوب إنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية يجب أن يؤخذ
يف االعتبار يف أُُطر القدرة عىل تحّمل الديون، عىل النحو املقرَتح يف توافق آراء مونتريّي. 
ومـن ثم يوىص بعقد اجتماع لفريـق عامل تقني يضم أصحاب املصلحة املختصني، 
بما يف ذلك مؤسسات بريتون وودز — مع استغالل طرائق املناقشات الدولية التي 
اسـتنبطت يف تمويـل عملية التنمية — للنظر يف كيفية مراعـاة العالقات بني الَدْين 
العـام واألُطر املالية املتوسـطة األجل واألهـداف اإلنمائية لأللفية بشـكل أفضل يف 

تحليالت القدرة عىل تحّمل الديون

yy ينبغي للجهات املانحة الثنائية واملؤسسات املتعددة األطراف أن تقدِّم بشكل متزايد
مواردها يف مجال املسـاعدة اإلنمائية الرسمية يف شكل ِمنح لبلدان الدخل املنخفض 

والتي لديها أعباء ثقيلة يف الديون الحكومية

yy ينبغي أن يعرض عىل البلدان التي تأثرت بشكل خطري من األزمة املالية، والصدمات
الخارجية والنزاع والكوارث الطبيعية خيار الوقف االختياري اللتزامات خدمة الَدْين 

استناداً إىل معايري موّحدة متفق عليها

yy يجب أن ُتختم بشكل كامل وعاجل جميع الرتتيبات القطرية يف إطار املبادرة املتعلقة
بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون. وهذا سـوف يتطلب إقدام جميع املبادرات املتعلقة 
بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون عىل إحراز تقّدم كاٍف بشأن متطلبات مرحلة اإلنجاز 
)عندما تقدَّم معونة التخفيف الكامل( ليس هذا فحسب، بل يتطلب أيضاً من جميع 
الجهات الدائنة الحكومية واملؤسسية إنجاز حصتها الكاملة من اإلغاثة املربمجة عىل 

الفور

yy يجـب عرقلة جهود أصحاب الديون يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة
بالديون من تحصيل مطالبات غري أخالقية، إن لم تكن غري مرشوعة

yy بعـد إدراك الحاجة إىل استكشـاف ُنُهج معّززة إلعادة هيكلة الديون السـيادية عىل
النحـو املبـنّي يف توافق آراء مونتـرّيي والتي تكررت يف إعالن الدوحة بشـأن تمويل 
التنميـة، ينبغي انعقاد اجتماع لفريق من الخـرباء يتبع أصحاب املصالح العديدين 
إلعـداد مقرتحـات بديلة من أجل أن ينظـر فيها املجتمع الدويل، مع االسـتفادة من 

طرائق املناقشة الدولية التي استنبطت يف عملية تمويل التنمية

yy ولحني إنشـاء آلية دوليـة معّززة، ينبغي مراعاة أشـكال مبتكرة يف تسـوية أزمات
الديون، بما يف ذلك ما ييل:

�y إنشـاء ُنظم من التحكيم املسـتقل أو الوساطة أو توفري مزيد من الدعم يف تنظيم
اجتماعات مخصصة الغرض تضم الجهة املدينة مع جهاتها الدائنة

�y توسيع نطاق األهلية للمشاركة يف املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون
وإعادة فتح الباب أمام ذلك؛ أي إمكان توسـيع نطاق بند االنقضاء عقب تعديل 
املعايري والبنود املتعلقة بإمكان إدراج بلد منخفض الدخل أو بلد الدخل املتوسط 

األدنى، متعرضاً ألزمة الديون

الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميّسة
ال يزال توفري مزيد من فرص احلصول على األدوية األساسية بأسعار ميّسرة أمرًا ملّحًا للغاية 
وحافاًل بالتحّديات. ويف حني أظهر بعض البلدان بعض التقّدم بوجه عام، حتقق حتّسن قليل 



ق موجز تنفيذي

مؤخرًا يف توفري فرص احلصول على األدوية بأسعار ميّسرة يف البلدان النامية. وما زال توافر 
األدوية األساسية يف البلدان النامية منخفضًا، وخصوصًا األدوية الالزمة ملعاجلة األمراض املزمنة. 
وهذا مثار قلق خاص يف بلدان الدخل املنخفض، حيث أصبحت األمراض املزمنة سببًا أساسيًا 

للوفاة وتضع ضغوطًا هائلة على األحوال االقتصادية لأُلسر املعيشية وُنظم الصحة الوطنية.
ويف البلدان النامية، تتوافر األدوية األساسية كما هو معهود بأسعار تزيد فحسب عدة مرات 
عن األس����عار املرجعية الدولية. وبس����بب تدّني التوافر يف القطاع العام، يعَترب إنفاق الش����خص من 
أمواله اخلاصة هو املصدر األساسي ملدفوعات املستحضرات الصيدالنية يف بلدان الدخل املنخفض 
والدخل املتوسط. ونتيجة لذلك، يظل الكثري من األدوية، حىت تلك األدوية املنخفضة السعر واليت 
ال حتمل عالمات جتارية واملتعلقة باألمراض املزمنة واحلادة، غري متيّس����رة بالنس����بة لكثري من الناس 
يف البل����دان النامي����ة. ويف البلدان ذات الدخل املرتفع، على النقيض من ذلك، يعترب التمويل العام أو 

التأمني الصحي القائم أساسًا على أرباب العمل هو الذي يغطي تكلفة معظم األدوية.
وقد ُأحرز مزيد من التقدم يف توفري األدوية يف مكافحة األمراض احلادة يف البلدان النامية. 
وقد كان لتعزيز توفري العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة باعتبارها استراتيجية للوقاية 
فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية أثر كبري على احلّد من األمحال الفريوسية لدى املرضى 
الذين يعيش���ون مع مرض اإلي���دز. وقد قّدم الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والس���ل واملالريا 
عالجات جمانًا إىل املرضى وس���اعدهم على القضاء على انتش���ار ه���ذه األمراض. وقد حدثت 
ل مقاومة للعقاقري. زيادة على  انتكاس���ات أيضًا، مبا يف ذلك يف ش���كل انتشار ألشكال من السُّ
ذلك، تناقصت القدرة على االس���تجابة يف كثري من البلدان لوباء مرض اإليدز بس���بب تدهور 
مداخيل اأُلس���ر املعيش���ية واخنفاض اإليرادات احلكومية ال���يت أّدت إىل اخنفاضات يف امليزانيات 

املخصصة لربامج فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
وقد اختلط أثر األزمة املالية بش���أن احلصول على األدوية. ويف حني مل ينقص اس���تهالك 

املستحضرات الصيدالنية، فقد ارتفعت األسعار والنفقات اخلاصة باألدوية.

من أجل الحّد من عبء األمراض الحادة واملزمنة ولتحسـني تيّس الحصول عىل األدوية 
األساسـية وبأسـعار ميّسة يف البلدان النامية، ينبغي أن ينظر املجتمع الدويل يف اتخاذ 

اإلجراءات التالية:

yy تشجيع حكومات البلدان النامية عىل زيادة توافر األدوية يف القطاع العام وتدعيم ُنظم
الصحة الوطنية، بحيث تدعمها املساعدة اإلنمائية الرسمية حيثما يلزم، وضمان توافر 
األدوية أيضاً بأسعار ميّسة لألرُس ذات الدخل املنخفض، ويفّضل أن يكون ذلك بمثابة 

جزء من آلية أوسع نطاقاً إلقامة قاعدة أساسية للحماية االجتماعية

yy مواءمة تدابري لتحسـني توافر األدوية األساسـية وفقاً لألحوال القطرية عن طريق
ما ييل:

�y عىل البلدان التي ال تتوافر لديها قدرة هامة عىل تصنيع املستحرضات الصيدالنية
أن تسـتفيد مـن أوجه املرونة الـواردة يف اتفاق منظمة التجـارة العاملية املتعلّق 
بجوانـب حقوق امللكيـة الفكرية املتصلة بالتجـارة، بغية تيسـري الواردات من 

األدوية األساسية ذات أسعار يف املتناول

�y ينبغي للبلدان النامية ذات القدرة عىل إنتاج مسـتحرضات صيدالنية أن تستفيد
مـن أوجه املرونـة يف االتفـاق املتعلق بجوانب حقـوق امللكية الفكريـة املتصلة 

بالتجارة يف مجال الصحة لصناعة صيغ ال تحمل عالمات تجارية من األدوية
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املسجلة برباءات، وتشجيع االستثمار األجنبي عىل الحصول عىل تكنولوجيات جديدة 
إلنتاج هذه األدوية

�y عىل البلدان املتقدمة النمو أن تواصل تيسري تصدير األدوية التي ال تحمل عالمات
تجاريـة بأقل التكاليف إىل البلدان التي ليسـت لديها قـدرة عىل التصنيع، وذلك 
بإدراج أوجه املرونة ذات الصلة بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة 

يف الترشيعات املحلية

�y ،وبغية تيسري اإلجراءات املتصلة بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
عـىل املجتمع الدويل أن يبذل مزيداً مـن الجهود للحد من التكاليف التي تتكبّدها 
البلدان النامية عند االسـتفادة من جوانب املرونة املتاحة يف االتفاق أو تعويضها 

عن هذه التكاليف

yy عـىل املجتمع الدويل أن يدعم البحـث والتطوير يف األمراض املهَملة يف البلدان النامية
بهدف تطوير أدوية من أجل عالجها

yy عـىل البلـدان النامية أن تعزز آليات تقاسـم املعلومات فيما يتعلق بأسـعار األدوية
بغيـة تعزيـز قدرة هـذه البلدان عىل التفاوض حول أسـعار مخفضـة مع رشكات 
املسـتحرضات الصيدالنية. وبإمكان هذه البلـدان أن تدعم كذلك قدرتها التفاوضية 

بإقامة آلية مشرتكة أو “مجّمعة” للرشاء أو آليات أخرى للتمويل املبتكر

الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة
إىل  الوصول  فرص  زيادة  يف  التقّدم  من  مزيد  ُأحرز  العاملية،  االقتصادية  األزمة  من  بالرغم 
املحمولة  اخلليوية  اهلواتف  خدمات  إىل  خصوصًا  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيات 
واإلنترنت. وهذا النمو يف استخدام وتطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عّزز بدرجة 
استخدام  زيادة  وساعدت  القطاعات.  عرب  التنمية  ألغراض  حّفاز  كعامل  إمكاناهتا  كبرية 
“احلكومة اإللكترونية” على حتسني إدارة برامج التعليم والصحة والبيئة اليت ميكن أن تترك 

أثرها على إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية.
وازدادت االشتراكات يف اهلواتف اخلليوية املحمولة إىل 4.6 بليون بنهاية سنة 2009، 
حيث بلغت نس���بة 68 يف املائة من س���كان العامل. وما زال أقوى شكل للنمو حيدث يف البلدان 
النامية، حيث ازداد تغلغل اهلواتف اخلليوية املحمولة بس���رعة من 38 يف املائة يف س���نة 2007 

إىل 57 يف املائة يف سنة 2009.
ونتيجة هلذا ضاقت الفجوة الرقمية بدرجة أكرب يف س���نة 2008، رغم اس���تمرار وجود 
تفاوت���ات ب���ني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. فما زالت توجد أيضًا تفاوتات إقليمية يف 
اس���تخدام واس���تيعاب خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى سبيل املثال، ما يزال 
النفاذ إىل اإلنترنت بس���رعات عريضة النطاق منخفضًا ج���دًا يف البلدان النامية وال يكاد ُيذَكر 
من الناحية العملية يف أقل البلدان منوًا. ونظرًا الفتقار وس���ائل الوصول إىل خدمات اإلنترنت، 
تستطيع شبكات النطاق العريض اخلاصة باهلواتف املحمولة ذات السرعة العالية )3G( أن تؤّدي 
دورًا رائدًا يف زيادة عدد مستخدمي اإلنترنت، وخصوصًا يف املناطق اليت يضعف فيها التغلغل 

عن طريق اخلطوط الثابتة، كما هو احلال يف كثري من أحناء أفريقيا.
وقد أّثرت األزمة االقتصادية على االستثمارات اجلديدة يف هذا القطاع وميكن أن يؤدي 
هذا إىل تأخري الوثب إىل تكنولوجيات جديدة. ومثة دليل يش���هد على اخنفاض االس���تثمارات 



ش موجز تنفيذي

يف عمليات التطوير املعتزمة يف الش���بكات، واستقدام ش���بكات “اجليل اجلديد” يف السوق قد 
تأّجلت أو ُأمِهلت نتيجة للقيود املالية.

ويتزايد توفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق القطاع اخلاص وباهبا مفتوح 
للمنافس���ة، وخصوصًا يف خدم���ات اهلواتف املحمولة واإلنترنت، ويف حني س���اعد هذا بوجه 
 عام على ختفيض األس���عار، وجعل اخلدمات أيس���ر منااًل بأس���عار أيس���ر، لن يصدق هذا دائمًا 

فيما يتعلق بالبلدان النامية.
وتتطلب حتّديات التصّدي لتغيُّر املناخ مزيدًا من ُسبل الوصول إىل التكنولوجيات املتعلقة 
بإنت���اج الطاق���ة املتجددة واحلماية البيئية من أجل التنمية املس���تدامة. بيد أن احلواجز االقتصادية 
والسوقية، وال سيما االفتقار إىل املوارد املالية، تبّينتها البلدان النامية باعتبارها العقبات الرئيسية 
أم���ام نق���ل التكنولوجيا. وكانت البلدان املتقدمة النمو ق���د اتفقت يف مؤمتر األمم املتحدة املعين 
بتغيُّر املناخ املعقود يف سنة 2009 يف كوبنهاغن، على ضمان تعبئة متويل جديد إضايف وكاٍف 
وميكن التنبؤ به، وضمان منح ُس���بل حمّسنة للوصول إىل تكنولوجيات وال سيما للبلدان النامية، 
ليتس���ى اختاذ إج���راء معّزز ومزيد من تطوير التكنولوجيا وبن���اء القدرات الالزمة لتخفيف آثار 

تغيُّر املناخ والتكيُّف معه.
وتؤّثر الكوارث الطبيعية أكثر ما تؤّثر يف أشد البلدان فقرًا، وخصوصًا إذا قيست بالنسبة 
حلج���م اقتصاداهت���ا. وتوجد فوائد طويلة األجل نتيجة تنفيذ تداب���ري للحد من خماطر الكوارث، 
اعتبارًا من قلة اخلسائر وتكاليف اإلعمار يف املستقبل إىل قلة يف ُسبل املعيشة الضعيفة وجمتمعات 

قادرة على التأقلم وُنظم إيكولوجية وقائية وإنتاجية.

من أجل تحسني سهولة الوصول والقدرة عىل تحّمل تكاليف الحصول عىل تكنولوجيات 
جديدة، ينبغي أن يتخذ املجتمع الدويل اإلجراءات التالية:

yy تقديـم الدعم لوضع أهداف ملموسـة ومـؤرشات لرصد الوصـول إىل تكنولوجيات
جديدة

yy تعزيز الرشاكات بني القطاعني العام والخاص دعماً الستخدام خدمات اإلنرتنت، بما
يف ذلك يف شكل شبكات إقليمية لالتصاالت والحكومة اإللكرتونية وتطبيقها يف سبيل 

تحسني إنجاز الخدمات االجتماعية

yy تشجيع االستثمار يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية بغية
تعزيـز الحصول عىل خدمات اإلنرتنـت عىل النطاق العريض. ولبلـوغ هذه الغاية، 
ينبغي إيالء األولوية، للبلدان التي لديها مستويات متدنية من تغطية النطاق العريض 

الثابت، خصوصاً يف أفريقيا، بغية توسيع نطاق الشبكات الالسلكية

yy تعزيز األُطر التنافسـية والتنظيمية عىل السواء فيما يتعلق بأسواق مقّدمي خدمات
اإلنرتنت بغية ترويج انتشار التكنولوجيات الجديدة وتخفيض األسعار

yy تعزيـز الجهود املتضافـرة دولياً للنهوض بتطويـر ونقـل التكنولوجيات من أجل
تخفيـف آثـار تغريُّ املناخ والتكيُّـف معه يف البلـدان النامية، وتقديم املـوارد املالية 
الرضورية واملسـاعدة التقنية بغية اإلقدام بشـكل عاجل إىل تلبيـة حاجات البلدان 

النامية يف التصدّي آلثاره السيئة

yy زيادة املسـاعدة اإلنمائية لدعم البلدان النامية املعرّضة لألخطار الطبيعية يف اعتماد
برامج ملنع مخاطر الكوارث باعتبارها جزًءا من االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية
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مقّدمـة

 الرشاكة العاملية من أجل التنمية
يف مفرتق الطرق

يف إعالن األمم املتحدة لأللفية، تعّهدت دول العامل مبضاعفة الشراكة العاملية من أجل التنمية 
لدعم جهود البلدان إلجناز كل هدف من األهداف اإلمنائية لأللفية قبل حلول عام 2015. 
ويف كثري من البلدان، انضّمت السلطات الوطنية واملجتمع املدين إىل شركاء دوليني لبذل جهود 
هامة وفّعالة يف سبيل حتقيق هذه الغاية. ويف هذا التقرير، تستعرض فرقة العمل املعنية بالقصور يف 
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حالة الشراكة العاملية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف 
سنة 2010 وتوصي خبطوات ملضاعفة الشراكة بطرق تعمل على زيادة احتمال حتقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية على مستوى العامل حبلول عام 2015.
وهذا هو التقرير الثالث لفرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
اليت أُنش���ئت يف عام 2007 عندما دعا األمني العام لألمم املتحدة أس���رة الوكاالت االقتصادية 
واإلمنائية املتعددة األطراف للمش���اركة يف حتس���ني عملية رصد جمموعة االلتزامات واألهداف 
الدولي���ة اليت جتّمعت مع���ًا باعتبارها “اهلدف 8” وحتّددت على اعتبار أهنا أساس���ية للمجهود 
العاملي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد اس���تجاب ما يزيد على 20 وكالة لدعوة األمني 
الع���ام، ومن���ذ عام 2008، أصدرت فرقة العمل تقارير س���نوية بش���أن حالة تل���ك االلتزامات 

واألهداف.
ويف أيلول/س���بتمرب 2010، يقوم زعماء العامل بتقييم إجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية 
حىت اآلن يف االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة. وقد ُأحرز تقّدم كبري 
منذ عام 2000، بيد أنه ال يزال هناك قدر كبري يتعّين إجنازه بغية الوفاء بوعد األهداف اإلمنائية 
لأللفية. وهبذا املعى، تقف الش���راكة العاملية من أجل التنمية يف مرحلة حرجة، نظرًا ألن األفق 
الزمين إلجناز االلتزامات اليت جرى التعّهد هبا ومن أجل إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية أخذ يضيق 
بدرجة متزايدة، والثغرات الباقية ال تزال واسعة جدًا وقد كانت هناك نكسات بسبب األزمات 
العاملية يف جماالت األغذية والطاقة واألزمة املالية. ويف عدد من جماالت الشراكة احلامسة )مبا يف 
ذلك زيادة حجم املعونة وحتسني مدى فعالية املعونة، وكذلك اختتام جولة الدوحة للمفاوضات 
التجارية(، فإن املوعد الزمين احلاس���م فيما يتعلق بااللتزامات املحّددة هو عام 2010، بيد أن 

هناك أماًل ضئياًل يف إحراز إجناز يتسم بالنجاح.

األهداف اإلنمائية لأللفية، واألزمة والرشاكة العاملية
تعترب األهداف اإلمنائية لأللفية جمموعة مترابطة من األهداف االجتماعية واإلمنائية. ويتطلب 
إجناز هذه األهداف سياسات وطنية صرحية وكذلك فئات حمددة من النفقات، موّجهة أساسًا 
من خالل امليزانيات احلكومية، ومقترنة بنمو كاٍف ومستدمي من الدخل الفردي وفرص العمل. 
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ويكمن املكان الرئيسي لتنظيم اجلهود الوطنية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لدى حكومات 
البلدان ذات االقتصادات النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، من خالل مجلة أمور 
من بينها اعتماد سياسات ضريبية مناسبة، واحلّد من النفقات اليت ال تنهض بالتنمية االجتماعية 
واالقتصادية، وإضافة طريقة مستدامة لإلقراض احلكومي يف الداخل واخلارج. ويتطّلب النجاح 
أيضًا استراتيجيات وطنية شاملة ومتماسكة تعمل على اإلسراع بالتنمية واحلد من الفقر، وبالتايل 
تؤّدي إىل جمموعات من النفقات العامة املتكاملة فيما يتعلق بتلك األجزاء من االستراتيجيات 
اليت تتعّهد احلكومات القيام هبا مباشرة. ويتمّثل دور والتزام الشركاء الدوليني يف التنمية يف 

دعم هذه العمليات.
وقد تس���ببت األزمة املالية العاملية والكس���اد االقتصادي يف الفترة 2008 - 2009 يف 
ح���دوث نكس���ات كبرية يف التقّدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائي���ة لأللفية. وقد فقد كثري من 
البل���دان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهت���ا مبرحلة انتقالية الناتج والدخل وفرص العمل. وهبط 
النات���ج املحلي اإلمجايل للفرد )وهو ُيقاس باألس���عار الثابتة( يف 54 بل���دًا ناميًا و10 بلدان متر 
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف س���نة 2009، وارتفع ع���دد الفقراء العاملني مبا يقّدر حبوايل 215 
مليون. والش���يء األهم هو أن األزمة تبدو أهنا كس���رت الزخم املتوس���ط األجل اخلاص بالنمو 
االقتص���ادي العامل���ي. ورغم أن التعايف االقتصادي قد بدأ يف أحناء العامل، فإنه يعَترب ضعيفًا بوجه 
ع���ام وال تس���تبعد بعد إمكانية العودة إىل كس���اد عامل���ي آخر. زيادة على ذل���ك، باملقارنة إىل 
التنبؤات فيما يتعلق باجتاهات ما قبل األزمة، يقّدر أنه حبلول هناية عام 2010 س���يكون حوايل 
64 مليون شخص آخر يعيشون حتت وطأة الفقر و41 مليون شخص آخر سوف يعانون من 

سوء التغذية 1.
وإىل جانب األثر املباشر للكساد على الوظائف وعلى الفقر، ظهرت حتّديات أمام قدرة 
حكومات البلدان النامية على احلفاظ على الزخم يف النفقات املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية. 
ويف مواجه���ة اإليرادات الضريب�ية املتناقصة وزيادة الطلب على اخلدمات، قامت احلكومات يف 
أحناء العامل باالقتراض بكثافة، وخصوصًا يف سنة 2009. وقد أحدثت هذه احلالة يف كثري من 
البل���دان ضغطًا هائاًل لتقييد انطالق النفقات. وكذل���ك واجهت منظمات غري حكومية كثرية 
عامل���ة يف إجناز اخلدمات االجتماعي���ة، وخصوصًا تلك املوج���ودة يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى، إسهامات متناقصة، وبالتايل عملت على احلّد من عملياهتا 2.
وعندما نش����بت األزمة املالية يف أواخر عام 2008، قامت جمموعة العش����رين باس����تنفار 
املجتم����ع الدويل لالس����تجابة ملواجهة األزمة. وبينما كان حمور التركي����ز األّويل على الدعم املايل 
املتبادل بني البلدان األعضاء يف جمموعة العش����رين، قامت املجموعة أيضًا بترتيب مساعدة دولية 
متزايدة بش����كل هام للبلدان ذات االقتصادات النامية وذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. 
وحتقق هذا على وجه التحديد من خالل التوّسع يف اإلقراض من جانب املصارف اإلمنائية املتعددة 
األطراف وصندوق النقد الدويل، الذي قام بتيس����ري ش����روط ومدد املوارد اليت يقدمها إىل بلدان 
الدخل املنخفض، مبا يف ذلك إلغاء مدفوعات الفائدة املس����تحقة لغاية س����نة 2011. وقد توافر 
معظم املوارد اإلضافية لبلدان الدخل املنخفض وجرى إنفاقها بش����كل سريع. ومع ذلك، كانت 

انظر: “احلالة والتوّقعات االقتصادية يف العامل، يف منتصف عام E/2010/73( ”2010(، الصفحة 3.  1
انظر الدراسة اليت أعدهتا إيفا هافستينغل بشأن “أثر األزمات االقتصادية العاملية على منظمات املجتمع املدين”،   2
http://ngosocdev.files.wordpress.com/2010/01/ :10 شباط/فرباير 2010، متاحة من املوقع الشبكي

.full-study-on-impact-of-global-crises-on-csos-2-25-10.pdf
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ه����ذه امل����وارد اجلديدة أبعد من أن تكون كافية ملوازن����ة أثر االنتكاس االقتصادي، وظل كثري من 
البلدان النامية، وخصوصًا بلدان الدخل املنخفض، ترزح حتت ضغط شديد حلماية نفقاهتا املتعلقة 
بأنشطة األهداف اإلمنائية لأللفية. ويف الواقع، ينطبق نفس الشيء على اجلهات املاحنة للمعونات 

احلكومية، واليت ُيهاب هبا أن تزيد من مساعدهتا الدولية بالرغم من قيودها املالية اخلاصة.
وتبعًا لذلك، جعلت األزمة أيضًا اإلجناز بش���أن الش���راكة العاملية من أجل التنمية أكثر 
صعوب���ة. وحىت قبل األزم���ة، ظلت ثغرات ضخمة يف إجناز االلتزام���ات اخلاصة باهلدف 8 من 
األه���داف اإلمنائي���ة لأللفية. ومن الواضح اآلن أن اإلجناز اخلاص باملس���اعدة اإلمنائية الرمسية لن 
 يبلغ مس���توى أهداف غلينيغل���ز املحّددة لعام 2010. فاحلاجة امللحوظ���ة بني كثري من البلدان 
املاحنة لبدء التثبيت املايل عاجاًل وليس آجاًل ميكن أن تضع ضغوطًا على توافر املوارد يف ظل مزيد 
 من الضغط متامًا يف مرحلة حيث يتعّين فيها التأكد من التزامات املعونة فيما بعد عام 2010. 
كما أن األمل املرَتقب يف اختتام جولة الدوحة حبيث تتوجه حنو التنمية يف املستقبل القريب ما زال 
يبدو غري مؤكد متامًا. كما أن اإلطار املتضافر دوليًا من أجل التصّدي ملشاكل الديون لدى البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون أغلق أبوابه أمام بلدان جديدة، يف وقت ال ميكن فيه استبعاد حدوث أزمة 
الديون يف كثري من البلدان النامية والتزامات خدمات الديون الثقيلة تقيِّد املوارد املالية املتاحة لدعم 
 إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية يف عدد من البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط. 
كم���ا يتع���ّرض للضغط توافر امل���وارد الالزمة للوفاء باالحتياجات م���ن أجل احلصول على عدد 
من األدوية األساس���ية بأس���عار ميّس���رة. ومن املُ�ل�ّح بدرجة متزايدة حتديد ُس���بل الوصول إىل 

تكنولوجيات جديدة، وخصوصًا تلك الالزمة لتخفيف آثار تغيُّر املناخ والتكيُّف معه.

التحدّي يف قياس الثغرة الخاصة باالحتياجات
هذا التقرير يرصد يف نسخته بدقة، كما حدث يف التقريرين السابقني املقّدمني من فرقة العمل، 
التقدم املحرز )والنكسات( يف إجناز االلتزامات ذات الصلة باهلدف 8 من األهداف  مدى 
اإلمنائية لأللفية. وُيستكَمل حتليل “ثغرة اإلجناز” )املعّرفة بأهنا النقص ما بني اإلجناز املوعود 
بشأن االلتزامات العاملية 3 واإلجناز الفعلي( — كما حدث يف تقرير سنة 2009 — بتقييم 
حمدَّث بشأن “ثغرة التغطية” )املعّرفة بدون دقة بأهنا النقص يف اإلجناز الفعلي بشأن االلتزامات 
البلدان املستفيدة(.  الفعلية عرب  ُيعَترب مبثابة توزيع معقول للمتحصالت  العاملية وما ميكن أن 
ويعرض هذا التقرير حماولة متواضعة لتقييم بعض أبعاد الشراكات العاملية بقدر اتصاهلا بكيفية 
دعم تلبية ما تتصوره البلدان من احتياجات وإىل أّي مدى هذا الدعم. ولبلوغ هذه الغاية، صدر 
تكليف بإعداد أربع دراسات إفرادية قطرية 4. وبالتايل تعرض استنتاجات هذا التحليل “لثغرات 
االحتياجات” املتصّورة فحسب باعتبارها تصّورات معنية بالبلدان، حيث إنه من غري املمكن 
إبداء تعميمات واسعة النطاق. ويظل قياس ثغرة االحتياجات حتّديًا هائاًل ويلزم بذل مزيد من 

العمل إذا أريد مواءمة الشراكات العاملية بشكل أفضل مع احتياجات البلدان.
وميك���ن تصوير صعوبة هذه املهمة مبقارنة عدد من الُنُهج. فقد اّتخذت عدة ُنهج متباينة 
يف حماولة لإلجابة على س���ؤال عن كم س���يتكلف على املستوى العاملي حتقيق األهداف اإلمنائية 

يدعم التقييم صفيفة حمّدثة بااللتزامات العاملية يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، وهي متاحة من املوقع الشبكي:   3
.http://www.un.org/esa/policy/mdggap/

الدراس���ات القطرية األربع خت���ّص أوغندا، وبنغالدي���ش، وبوليفيا، وكمبوديا؛ وهي متاحة من املوقع الش���بكي:  4 
.http://www.un.org/esa/policy/mdggap/

http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/index.shtml
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لأللفية. فبعض التقديرات تشري إىل تكلفة حتقيق أهداف انفرادية من األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وعلى سبيل املثال، قّدرت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أن حتقيق التعليم االبتدائي 
الش���امل واألهداف األوس���ع نطاقًا يف “تعميم التعليم للجميع” عرب 46 بلدًا من البلدان ذات 
الدخل املنخفض حبلول سنة 2015، سوف يتطلب مبلغًا إضافيًا قدره 24 بليون دوالر سنويًا 
فوق إنفاق وطين حايل على التعليم األساسي يقّدر مببلغ 12 بليون دوالر يف سنة 2007. ومع 
افتراض زيادة اجلهود يف تعبئة موارد حملية هلذا الغرض حبوايل 8 باليني دوالر، تقّدر اليونسكو 
أن بلدان الدخل املنخفض س���وف تواجه ثغرة متويل خارجي س���نوي حبوايل 16 بليون دوالر 
للتعليم األساسي )حمو األمية، والتعليم االبتدائي، والتعليم السابق له( 5. وباستخدام هنج مماثل، 
يق���ّدر البن���ك الدويل أن مبلغًا إضافيًا قدره 10.3 بالي���ني دوالر يف املوارد العامة و1.5 بليون 
دوالر يف املوارد اخلاصة باأُلس���ر املعيشية س���وف يكون مطلوبًا من أجل مكافحة سوء التغذية 

بنجاح يف 36 بلدًا حتمل أعلى العبء 6.
واتُّب���ع هن���ج ثاٍن لتقييم تكلفة الوفاء بطبقة حمّددة من األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمموعة 
حمّددة من البلدان. وعلى س���بيل املثال، قّدر البنك الدويل أن التكاليف اإلضافية الس���نوية للوفاء 
مبتطلبات “تقدمي خدمات األهداف اإلمنائية لأللفية” — توفري التعليم للجميع، الصحة، وفريوس 
نقص املناعة البش���رية/اإليدز، ومياه الشرب، واملرافق الصحية — يف البلدان املنخفضة الدخل 
والبل���دان املتوس���طة الدخل مببلغ 35 بليون دوالر إىل 65 بلي���ون دوالر 7. وتضّمن هنج ثالث 
إجراء تقدير للموارد الالزمة إلجناز مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل قطاع من السكان. 
وعلى س���بيل املثال، قّدر فريق من الباحثني أن األمر يتطلب من املوارد اخلارجية يف حدود 13 
بليون دوالر سنويًا لتمويل التدخالت اليت تعّزز املساواة بني اجلنسني يف إطار األهداف اإلمنائية 
لأللفي���ة يف البلدان املنخفضة الدخل على مدى الس���نوات القليل���ة القائمة، مع تعديالت الحقًا 
اس���تنادًا إىل املوارد املحلية الزائدة من أجل هذه التدخ���الت. وقّدر هؤالء الباحثون كذلك أن 
التكاليف الالزمة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف املتوسط خيصها ما يتراوح بني الثلث ونصف 

التكاليف اإلمجالية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، متوقفًا ذلك على البلد 8.
وأخريًا، اتُّبع هنج رابع لتقييم تكلفة إجناز مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية يف بلدان منفردة 
خمتارة جرت دراستها بتعّمق، مث جتميع هذه التقديرات وإمجاهلا يف جمموع عاملي. وكان هذا هو 
النه�ج الذي اخت�ذه مش���روع األمم املتح���دة لأللفية. وأّدى هذا إىل حدوث ثغرة متويل يف جمال 
األه���داف اإلمنائي���ة لأللفية )ُتعّرف بأهنا جمموع موارد األه���داف اإلمنائية لأللفية الالزمة ناقصًا 
املوارد املحلية( فيما يتعلق جبميع البلدان املنخفضة الدخل مببلغ 73 بليون دوالر يف سنة 2006، 
و89 بلي���ون دوالر يف س���نة 2010، و135 بلي���ون دوالر حبلول عام 2015 )بدوالرات عام 

.9 )2003

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، تعميم التعليم للجميع — تقرير الرصد العاملي لعام 2010: الوصول   5
إىل البلدان املهّمشة )باريس، اليونسكو، 2010(.

 Susan Horton and others, Scaling up Nutrition: What Will it Cost? (Washington, D.C., World Bank,  6
.2010)

البنك الدويل، جلنة التنمية، “تقرير مرحلي واخلطوات التالية احلامسة يف رفع املستوى: تعميم التعليم للجميع، والصحة،   7
وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، واملياه، واملرافق الصحية” )DC2003-0004(، 27 آذار/مارس 2003.

 Caren Grown and others, “The financial requirements of achieving gender equality and   8
 women’s empowerment,” in Gender Equality Now: Accelerating the Achievement of the Millennium

.Development Goals (New York, UNIFEM, 2008)

مشروع األمم املتحدة لأللفية، االستثمار يف التنمية: خطة عملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )نيويورك، 2005(.  9



5 مقدمة

ونظرًا لتنّوع الُنُهج إزاء تكلفة األهداف اإلمنائية لأللفية، ميكن التقدير بأن املجتمع الدويل 
مل يعتم���د تقديرًا واحدًا على املس���توى العاملي للموارد الالزم���ة، ناهيك عن حتديد حصة تلك 
امل���وارد اليت ينبغ���ي توفريها على الصعيد الدويل أو حصة األخ���رية اليت ميكن تقديرها كمعونة. 
وباألح���رى، كان النه���ج العام يتعّلق بالبل���دان لصياغة تقدير لالحتياج���ات الفردية كجزء من 
اس���تراتيجياهتا اإلمنائية واخلاصة مبكافحة الفقر، يف كثري من األحيان يف حالة حوار مع أوس���اط 
اجلهات املاحنة. وعندئذ س���وف تعرض جهات ماحنة منفردة مساعدة لتمويل برامج أو مشاريع 
فردي���ة للتموي���ل أو تق���دمي دعم للميزانية. وس���وف يقف املجتمع الدويل على أهبة االس���تعداد 
لتقدمي دعم إضايف طارئ، كما يف حالة متويل جماهبة األزمات املشار إليها سابقًا. وتؤخذ البيئة 
االقتصادية اخلارجية وبيئة السياس���ات عادة على النحو الوارد يف هذه املمارس���ات وليس مبثابة 
متغ���ريات ختضع لتغّير السياس���ات. ويف احلقيقة، ميكن للتغيُّ���رات يف البيئة أن تكون هامة للغاية 

بالطرق اإلجيابية والسلبية على السواء.
وميك���ن أيض���ًا النظر يف إمكان حدوث تغيريات يف السياس���ات الدولية اليت ليس للبلدان 
النامية س���يطرة عليها. وعلى سبيل املثال، يف حالة الدراسات القطرية األربع، لو كانت البلدان 
املتقدمة النمو وّفرت ُس���بل الوصول بدون رس���وم مجركية وبدون حص���ص جلميع أقل البلدان 
منوًا، على النحو املوعود، لكان هلذا اإلجراء أثره املفيد لدولة بنغالديش، )خصوصًا يف صادراهتا 
من األلبس���ة إىل الواليات املتحدة( ولكمبوديا، بيد أن األمر رمبا شّكل مشكلة بالنسبة ألوغندا 
وبوليفيا، نظرًا ألن املتنافسني رمبا كسبوا مزيدًا من فرص الوصول إىل األسواق على حساهبم. 
ويف الواقع، يقّدر توفري ُس���بل الوصول دون رس���وم مجركية ودون حصص إىل مجيع أقل البلدان 
منوًا بأنه س���يكلف بوليفيا حوايل 72 مليون دوالر س���نويًا، ولن يس���اعد هذا أوغندا، يف حني 
س���تزداد عائدات الصادرات من بنغالديش وكمبوديا حبوايل 375 مليون دوالر و100 مليون 

دوالر، على التوايل 10.
وإضاف���ة إىل مراعاة التغيريات املمكنة يف السياس���ات الدولي���ة، قد تنظر البلدان يف تبديل 
اس���تراتيجياهتا التمويلية. ويف الواقع، تضّمنت دراس���ة كربى، من خ���الل إجراء عملية منذجة، 
اختبار خمتلف االس���تراتيجيات املتعلقة بتمويل برامج األهداف اإلمنائية لأللفية يف 18 بلدًا من 
بلدان أمريكا الالتينية، مع مقارنة أثر االعتماد الشديد نسبيًا على االقتراض األجنيب، واالقتراض 
 الداخلي أو زيادة اإليرادات الضريب�ية 11. وأخذت الدراس���ة يف احلس���بان التفاعالت اليت عادة 
ال تؤخذ يف االعتبار خالل أّي إجراء رمسي لتقييم االحتياجات. وعلى سبيل املثال ُوجد أن أّي 
تأكيد على متويل حصة أّي بلد يف برامج األهداف اإلمنائية لأللفية، من خالل االقتراض املحلي، 
ميكن أن يزيح االستثمار اخلاص جانبًا ويقلل النمو يف الدخل، وبالتايل قدرة اأُلسر املعيشية على 
أن توفِّر بنفسها بعض اخلدمات املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية. ومع وجود استراتيجية متويل 
هبذا الش���كل س���وف تزداد احلاجة إىل نفقات القطاع العام )ورمبا عمل ذلك على زيادة الَدْين 
العام إىل مستويات خطرية(. وبعبارة أخرى، ميكن لطريقة التمويل أن تؤّثر على حجم الربامج 

 Overseas Development Institute, “Case studies for the MDG Gap Task Force Report: Overview  10
of Bangladesh, Bolivia, Cambodia and Uganda”, available from http://www.un.org/esa/policy/

.mdggap/

 Rob Vos, Marco V. Sánchez and Cornelia Kaldewei, “Latin America and the Caribbean’s  11
 challenge to reach the MDGs: financing options and trade offs,” in Public Policies for Human

 Development: Achieving the Millennium Development Goals in Latin America and the Caribbean, Marco V.

.Sánchez and others, eds. (New York, Palgrave, 2010)
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العامة لألهداف اإلمنائية لأللفية اليت حتتاج إىل متويل. ووجدت الدراس���ة أيضًا أن التعويل على 
االقتراض من اخلارج هو يف كثري من احلاالت اخليار األقل تكلفة )نظرًا ألن تكاليف االقتراض 
م���ن اخلارج من املعهود أهنا أق���ل من التكاليف املحلية يف أمريكا الالتينية، وخصوصًا بالنس���بة 
للبلدان املنخفضة الدخل اليت تتوّصل إىل األموال املقدمة بش���روط تس���اهلية(، بيد أن الدراس���ة 
ال توصي هبا ملعظم البلدان، حيث إهنا قد تتس���بب يف ارتفاع س���عر الصرف وإجياد حالة خطرية 
خاصة بالَدْين اخلارجي. وبداًل من ذلك، تتمّثل االستراتيجية املفّضلة يف معظم احلاالت يف زيادة 
التعويل على فرض الضرائب املحلية، رغم أن الدراسة تسّلم بوجود قيود على قدرة احلكومات 

على زيادة الضرائب وتفّضل توليفة جتمع بني خمتلف أنواع التمويل.
وعل���ى الرغم مما س���لف، إذا ظل االقتصاد العاملي ضعيفًا، توجد قيود على ما تس���تطيع 
البلدان منفردة حتقيقه بنفسها من حيث حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد حبث البنك الدويل 
إىل أّي مدى تس���تطيع البلدان التعويض فيما يتعلق ببيئة دولية اقتصادية ومعنية باملعونة ومكّللة 
خبيبة األمل، وَخُلص إىل أن تلك البلدان ال تس���تطيع التعويض بقدٍر كاٍف: فالتس���ويات املحلية 
 ميك���ن أن تع���وِّض عن بعض وليس عن كل اخلس���ائر من حيث إجناز األه���داف اإلمنائية لأللفية 
ال���يت ميكن أن تنجم من س���يناريو يتضّمن اخنف���اض النمو العاملي من حي���ث الناحية االقتصادية 
واملعون���ة 12. وباختص���ار، تعترب األزمة االقتصادية واملالية وآثاره���ا ظواهر عاملية، ولكي توَضع 

األهداف اإلمنائية لأللفية على املسار الصحيح، فإهنا تتطّلب حاًل على املستوى العاملي.

مواصلة التقّدم عىل جميع الجبهات
النمو االقتصادي  بتوّسع  املتعلقة  بالتوقعات  يتعلق  فيما  للحيطة  هناك لألسف أسباب تدعو 
العاملي، وبتمويل املعونة والوصول إىل األسواق فيما يتعلق بالسلع واخلدمات اليت ميكن االجتار 
هبا يف اقتصادات البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. وما زال العامل يفتقر أيضًا 
إىل آلية دولية شاملة من أجل حّل سريع ومنصف ألزمات الديون السيادية، وهي ضرورة بارزة 
اليوم، يف ضوء املوجة العارمة غداة األزمة يف االقتراض السيادي حول العامل، وليس من املقدور 

على حتّملها كلها.
وتقترب الس���نة املستهدفة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 2015، حيث يتبقى 
اآلن مخس سنوات فقط، وكما لوحظ من قبل، ُيعَترب التعايف من األزمة العاملية هّشًا وغري أكيد. 
وس���وف يتطل���ب مضاعفة جهود مجيع العناصر الفاعلة املختص���ة — ليس أقلها تعزيز التعاون 
ال���دويل على غرار البنود املؤّكدة يف اهل���دف 8 — إذا ما كان الدافع إلجناز األهداف اإلمنائية 

لأللفية حقيقة واقعة. ويف احلقيقة، إننا نقف يف مفترق طرق يف جمال التعاون اإلمنائي الدويل.

بفحص  النّص،  يف  الواردة  الالتينية  أمريكا  بشأن  الدراسة  مثل  املنهجية  نفس  ُمستخِدمًا  الدويل،  البنك  قام   12
سيناريوهات بديلة متعلقة ببلدان النموذج األّويل )منوذج البلدان املنخفضة الدخل الغنية باملوارد؛ ومنوذج البلدان 
املنخفضة الدخل والفقرية باملوارد( يف إطار خمتلف االفتراضات حول النمو العاملي، وتدفقات املعونة، وردود فعل 
السياسة املحلية )انظر البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقرير الرصد العاملي لعام 2010: األهداف اإلمنائية 

لأللفية بعد األزمة )واشنطن العاصمة. البنك الدويل(، الصفحات 107 - 110(.
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املساعدة اإلنمائية الرسمية 

تضّمن إعالن األمم املتحدة لأللفية دعوة البلدان الصناعية إىل منح مساعدة إمنائية أكثر سخاًء، 
خصوص���ًا إىل تل���ك البلدان اليت تبذل بإخالص جهدًا الس���تعمال مواردها على احلّد من وطأة 
الفقر 1. وقد متيَّز كثري من السياس���ات الدولية بش���أن املساعدة اإلمنائية الرمسية منذ بداية األلفية 
هبذه االس���تراتيجية الثنائية املس���ار اخلاصة بزيادة مقادير املعونة وجعل املعونة أكثر فعالية حبيث 

تؤّدي إىل احلّد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية.

تّتبع االلتزامات يف السياسات العامة
الدويل  املؤمتر  انعقاد  األلفية، وأثناء  انعقاد مؤمتر قمة  بعد سنتني من  العاملي،  املجتمع  أدرك 
لتمويل التنمية، املعقود يف مونترّيي، املكسيك، يف الفترة من 18 إىل 22 آذار/مارس 2002، 
أنه ستلزم “زيادة ضخمة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية” ضمن أمور أخرى، إلجناز األهداف 
اإلمنائية لأللفية، ودعا املجتمع العاملي البلدان املتقدمة النمو اليت مل تفعل من قبل أن “تبذل 
جهودًا ملموسة” يف سبيل حتقيق أهداف األمم املتحدة بشأن املعونة 2، مبعى صايف مصروفات 
املساعدة اإلمنائية الرمسية بنسبة 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة ونسبة 
0.15 - 0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل ألقل البلدان منوًا. وأطلق “توافق آراء 
مونترّيي” أيضًا عملية عاملية “جلعل املساعدة اإلمنائية الرمسية أكثر فعالية” 3. ورمبا كان األهم 

بني مجيع األشياء أن الزخم السياسي للمعونة بدأ يعكس اجتاه مسار ضعفه من َقبل.
يف الس���نوات الثماين التالي���ة، قّدم املاحنون تعّهدات حمددة بدرج���ة متزايدة لتعزيز حجم 
وفعالية مساعداهتم اإلمنائية الرمسية. وأعلنت جمموعة الثمانية املؤّلفة من البلدان الصناعية الرئيسية 
يف مؤمتر قمة غلينيغلز يف سنة 2005 األهداف األكثر حتديدًا يف حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية، 
أي على أساس التزاماهتا املحددة والتزامات املاحنني اآلخرين، حبيث يزداد جمموع املعونة املقّدمة 
إىل البلدان النامية “حبوايل 50 بليون دوالر س���نويًا حبلول عام 2010، مقابل عام 2004”. 
إضافة إىل ذلك، من املقّدر يف إطار املخصصات، أن تزداد املس���اعدة املقدمة إىل أفريقيا “مببلغ 
25 بليون دوالر حبلول عام 2010، أي أكثر من ِضعف املعونة املقّدمة إىل أفريقيا مقارنة بعام 
2004” 4. وكان هذا التزامًا فريدًا من حيث خصوصيته ومن حيث إن التقّدم صوب حتقيقه 
سوف ُيرصد بانتظام كحافز لإلجناز. إضافة إىل ذلك، قامت احلكومات املاحنة، قبل بضعة أشهر 
من انعقاد مؤمتر القمة، باستضافة مؤمتر كبري بشأن فعالية املعونة، وفيه اعتمد وزراء من وكاالت 

انظر قرار اجلمعية العامة 2/55 املؤرخ 8 أيلول/سبتمرب 2000، الفقرة 15.  1
 ،A/CONF.198/11( 2002 تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونترّيي، املكسيك، 18 - 22 آذار/مارس  2

الفصل 1، القرار 1، املرفق(، الفقرتان 41 و42.
املرجع نفسه، الفقرة 43.  3

الفرع  الثمانية يف 8 متوز/يوليه 2005،  اعتمدته جمموعة  الذي  الصادر من مؤمتر قمة غلينيغلز  البيان  انظر:   4
http://www.g8.utoronto.ca/ :بشأن أفريقيا، الفقرتان 26 و27 واملرفق الثاين، متاح من املوقع الشبكي

.summit/2005gleneagles/communique.pdf

أصبحت أهداف املساعدة 
اإلمنائية الرمسية أكثر حتديدًا 

يف السنوات األخرية 
وأصبحت فعالية املعونة 

إحدى األولويات
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املعونة وعدد من البلدان املتلّقية إعالن باريس بشأن فعالية املعونة؛ وكما يف مؤمتر قمة غلينيغلز، 
تضّمن إعالن باريس جمموعة من األهداف املرصودة املحّددة ليتم بلوغها سنة 2010 5.

وأقدم���ت املؤمترات الدولية التالية على إقرار وزيادة تفاصيل هذه االتفاقات األساس���ية. 
ويف سنة 2008، اجتمع املاحنون للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف أكرا مع عدد من متلّقي املعونة، 
واعتم���د ه���ؤالء برنامج عمل أك���را لتعجيل وتنفيذ إعالن باريس 6. إضافة إىل ذلك، أنش���أت 
األم���م املتح���دة منتدى التعاون اإلمنائ���ي التابع للمجلس االقتص���ادي واالجتماعي كهيئة عاملية 
الستعراض استراتيجيات التعاون اإلمنائي والسياسات والتمويل؛ وتشجيع الترابط والفعالية بني 
األنشطة اإلمنائية ملختلف الشركاء يف التنمية، وتعزيز الروابط املعيارية والتشغيلية يف أعمال األمم 
املتحدة. والتقى املشاركون يف املنتدى ألول مرة يف سنة 2008 مبشاركة الدول األعضاء، ليس 
هذا فحسب، بل أيضًا مبشاركة مؤسسات منظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية والتجارية 

الدولية، واملنظمات اإلقليمية، واملجتمع املدين، وممثلو القطاع اخلاص.
ويف اآلونة األخرية، وكرّد فعل لبدء األزمة املالية العاملية يف أواخر س���نة 2008، اجتمع 
قادة جمموعة العشرين بعد إعادة تنشيط املجموعة، يف نيسان/أبريل 2009، واتفق هؤالء على 
جمموعة تدابري طارئة للتصّدي لألزمة. وهذه التدابري تضّمنت تعبئة “مبلغ 50 بليون دوالر لدعم 
احلماية االجتماعية، وتنشيط التجارة واحلفاظ على التنمية يف بلدان الدخل املنخفض”، وكذلك 
مبلغ 6 باليني دوالر من “املوارد املالية اإلضافية بش���روط تساهلية ومرنة من أجل أشد البلدان 
فقرًا على مدى فترة السنتني إىل الثالث سنوات التالية”، لكي ترتفع يف املقام األول من مبيعات 
احتياطي الذهب لدى صندوق النقد الدويل، والفوائض من عمليات صندوق النقد الدويل 7.

الثغرة يف إنجاز املساعدة اإلنمائية الرسمية
ترصد جلنة املساعدة اإلمنائية الرمسية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تدفقات 
املعونة إىل الداخل من بلداهنا األعضاء، واستنادًا إىل التقديرات األّولية من أمانة جلنة املساعدة 
اإلمنائية لعام 2009 واستعراض األمانة مليزانيات املعونة لعام 2010، مل يكن أعضاء اللجنة يف 
جمموعهم على املسار الصحيح لتلبية األهداف املتوّخاة من حجم املعونات عام 2010 واملبّينة 
أعاله )انظر الشكل 1(. ويف الواقع، قدَّرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن 
جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية يف عام 2010 سيحّقق نقصانًا مببلغ 18 بليون دوالر )بأسعار 
سنة 2004 وأسعار الصرف فيها( اخلاص باهلدف املحّدث من أهداف غلينيغلز )الشكل 1(. 
فإذا ُترِجم العجز إىل أسعار أحدث عهدًا يف سنة 2009، يبلغ العجز 20 بليون دوالر )انظر 
اجلدول 1(. ومل تعتمد أهداف وسيطة للسنوات بعد عام 2010، تاركة هدف األمم املتحدة 
باعتباره األساس املرجعي الباقي املعمول به، ومقابله تبلغ قيمة الثغرة يف اإلجناز يف سنة 2009 

مبلغ 153 بليون دوالر.

اعُتمدت أيضًا جمموعة من املؤشرات لقياس التقّدم صوب حتقيق األهداف )انظر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   5
التعاون والتنمية يف امليدان  االقتصادي، إعالن باريس بشأن فعالية املعونة وبرنامج عمل أكرا )باريس، منظمة 
http://www.oecd.org/ :الصفحات 9 - 11(، متاحة من املوقع الشبكي ،)OECD, 2005/2008 االقتصادي

.dataoecd/11/41/34428351.pdf

املرجع نفسه، الصفحة 14.  6
اخلطة العاملية لالنتعاش واإلصالح اعتمدهتا جمموعة العشرين يف مؤمتر قمة لندن يوم 2 نيسان/أبريل 2009،   7
الفقرة 25؛ ولالطالع على تفاصيل إضافية، انظر اإلعالن بشأن تقييم املوارد عن طريق املؤسسات املالية الدولية، 

اعتمدته جمموعة العشرين يف 2 نيسان/أبريل 2009.

واستخدم قادة جمموعة 
العشرين تدابري طارئة 
للتصّدي لألزمة العاملية

ح أن حيقق  من غري املرجَّ
املاحنون أهداف غلينيغلز يف 
سنة 2010
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باستثناء تخفيف الديون عىل١٠٨
العراق  ونيجرييا يف الفرتة

٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

الزيادة املتوّقعة يف املساعدة
اإلنمائية 

الزيادة املطلوبة يف املساعدة
اإلنمائية الرسمية

الشكل 1
 املساعدة اإلنمائية الرسمية منذ سنة 2004، بالنسبة اللتزامات سنة 2010

)بباليني الدوالرات بقيمة الدوالر سنة 2004(

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

مالحظات: التقديرات الخاصة بسنة 2010 تستثني جمهورية كوريا. والرقم املستهدف لسنة 2010 
ُحدِّد بالنسبة لبعض البلدان كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل وبالتايل هو أقل مما ُقدِّر أصالً يف 

سنة 2005 )130 بليون دوالر( بسبب الكساد العاملي.

الجدول 1
املساعدة اإلنمائية الرسمية يف سنتي 2009 و2010 بالنسبة لاللتزامات والغايات

 باليني الدوالرات
بقيمتها سنة 

2004

باليني الدوالرات 
بقيمتها سنة 

2009

 النسبة املئوية
من الدخل القومي 

اإلجمايل

مجموع املساعدة 
اإلنمائية الرسمية

-125.8145.7االلتزام لسنة 2010

-103.3119.6اإلنجاز يف سنة 2009

-22.526.1الثغرة يف سنة 2009
-17.719.7النقص املتوّقع يف سنة 2010 أ

272.20.7-هدف األمم املتحدة اإلجمايل

119.60.31-اإلنجاز يف سنة 2009

152.70.39-الثغرة يف سنة 2009

املساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة 

إىل أفريقيا

-53.161.5االلتزام لسنة 2010
-37.943.9اإلنجاز يف سنة 2009 ب

-15.217.6الثغرة يف سنة 2009 ب
-14.116.3النقص املتوّقع يف سنة 2010 ب

املساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة 

إىل أقل البلدان نمواً

0.15 - 58.90.20 - 78.5-الهدف

36.00.09-اإلنجاز يف سنة 2008

0.06 - 22.90.11 - 42.5-الثغرة يف سنة 2008

املصدر: األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.

أ استناداً إىل استعراض 
منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي لخطط 

ميزانيات البلدان املانحة لسنة 
2010، باستثناء جمهورية 

كوريا.

ب استناداً إىل تقديرات منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي للمساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة إىل أفريقيا.
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 مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان املانحة األعضاء
يف لجنة املساعدة اإلنمائية يف سنتي 2009 و2010

تظهر البيانات األّولية أن جمموع املعونة املقّدمة من البلدان املاحنة يف جلنة املساعدة اإلمنائية 
بلغ حوايل 120 بليون دوالر يف سنة 2009، أو نسبة 0.31 يف املائة من الدخل القومي 
اإلمجايل للبلدان املاحنة 8 ومل حتّقق الرقم الذي استهدفته األمم املتحدة وهو 0.7 يف املائة 
سوى مخسة بلدان أوروبية، هي الدامنرك، ولكسمربغ، وهولندا، والنرويج، والسويد )انظر 
البلدان اخلمسة املاحنة األكرب  الشكل 2(؛ ويف احلقيقة جتاوزت هذا الرقم املستهدف. أما 
حسب ترتيب حجم املعونة، فكانت الواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا، وأملانيا، واململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛ ومع ذلك، نظرًا حلجم االقتصادات 
لدى هذه البلدان، فإن معدالهتا اخلاصة باملساعدة اإلمنائية الرمسية/الدخل القومي اإلمجايل تعَترب 

أدىن بكثري من املستهَدف.
بينما زاد حجم املعونة املقّدمة من جلنة املس���اعدة اإلمنائية يف سنة 2009 عن مستواها 
يف س���نة 2008، ولو أهنا بنس���بة تقل عن 1 يف املائة قياس���ًا بأس���عار س���نة 2008 وأس���عار 
الص���رف فيها، خيفي املجموع اإلمجايل متامًا النتائج املختلفة على املس���توى الوطين. فمن بني 
البلدان السبعة يف جلنة املساعدة اإلمنائية اليت حققت األهداف املبّينة يف اتفاق غلينيغلز يف سنة 
2005، قّدمت فرنس���ا زيادة يف معونتها بنس���بة 17 يف املائة، وقّدمت اململكة املتحدة زيادة 
يف معونتها بنسبة 15 يف املائة، والواليات املتحدة بنسبة تزيد على 5 يف املائة، وعلى العكس 
من ذلك، نقصت املعونة الكندية حبوايل 10 يف املائة تقريبًا، ونقصت معونة أملانيا بنسبة 12 
يف املائة، وإيطاليا بنس���بة 31 يف املائة، واليابان بنس���بة 11 يف املائة )وكل منها قياسًا بأسعار 

سنة 2008 وأسعار الصرف فيها(.

االستجابة الطارئة لألزمة العاملية
عملت األزمة املالية واالقتصادية العاملية على زيادة حاجة كثري من البلدان النامية إىل احلصول 
التمويل  بزيادة كبرية يف  الدويل  املجتمع  الصرف. واستجاب  مايل إضايف سريع  على دعم 
وإصالح املرافق املالية املتعددة األطراف. وبالنسبة لصندوق النقد الدويل على وجه اخلصوص، 
يف كانون الثاين/يناير 2010 مت توفري تسهيالت موّسعة للوصول أمام البلدان اليت استحقت أن 
تسحب موارد تساهلية إىل جمموعة مبسطة من التسهيالت )انظر الشكل 3(. وحىت قبل وجود 
التسهيالت املبّسطة، ارتفعت التزامات اإلقراض التساهلية من صندوق النقد الدويل إىل البلدان 
املنخفضة الدخل، واليت بلغت 0.2 بليون دوالر يف سنة 2007، إىل ما يزيد على 1 بليون 
دوالر يف سنة 2008 وإىل حوايل 4 باليني دوالر يف سنة 2009 9. وحبلول 30 نيسان/أبريل 
2010، كان 30 بلدًا من بلدان الدخل املنخفض قد اختذت ترتيبات بشأن برامج الصندوق 

التساهلية اليت يبلغ إمجاهلا 5 باليني دوالر تقريبًا 10.

انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، “ارتفعت املعونة اإلمنائية يف سنة 2009 وسوف حيقِّق معظم   8
http://www. :البلدان املاحنة أهداف املعونة لسنة 2010”، 14 نيسان/أبريل 2010، متاحة من املوقع الشبكي

.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_34487_44981579_1_1_1_1,00.html

معلومات مقّدمة من موظفي صندوق النقد الدويل.  9
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/ الشبكي:  املوقع  من  متاحة  الدويل  النقد  صندوق  بيانات   10

.extarr11.aspx?memberKey1=ZZZZ&date1key=2010-04-30

يف سنة 2009، ازدادت 
املساعدة اإلمنائية الرمسية 
بدرجة طفيفة، بيد أن أداء 
املاحنني يتباين

قّدمت املؤسسات املالية 
الدولية زيادة كبرية يف 
إقراضها ومساعداهتا
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الشكل 2 ألف
البيانات األّولية لألعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية بشأن املساعدة اإلنمائية 

الرسمية يف سنة 2009 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(

الشكل 2 باء
البيانات األّولية لألعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية بشأن املساعدة اإلنمائية 

الرسمية يف سنة 2009 )كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل(

املصدر: لجنة املساعدة 
اإلنمائية التابعة ملنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي.
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املصدر: صحائف وقائـع بشأن دعـم الصنـدوق لبلـدان الدخل املنخفض )متاح مـن املوقـع 
الشبكـي: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/eng/list.aspx( و“اإلطار الجديد لصندوق النقد 

الدويل الخاص باإلقراض” عرض بياني قّدمه إليوت هاريس أمام الفريق العامل املخّصص املفتوح 
العضوية ملتابعة املسائل الواردة يف نتائج املؤتمر بشأن األزمة املالية واالقتصادية العاملية وأثرها عىل 

التنمية، املعقود يف نيويورك يف 30 نيسان/أبريل 2010 أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة.

مالحظة: سعر الفائدة بشأن التسهيالت الجديدة هو 0.25 يف املائة سنوياً )وحالياً موقوف لغاية سنة 
.)2011

أ مرفق التسهيالت االئتمانية املوّسعة عبارة عن اتفاق لإلقراض مدته من 3 إىل 5 سنوات، مرشوطاً 
بربنامج تكيُّف، ليسدد املبلغ عىل مدى 10 سنوات مع فرتة سماح 5.5 سنوات.

ب مرفق التسهيالت االئتمانية االحتياطية عبارة عن اتفاق لإلقراض مدته من سنة إىل سنتني )تقترص 
فرتة الحصول عىل التسهيالت االئتمانية عىل سنتني ونصف من خمس سنوات متتالية(، مرشوطاً بربنامج 

تكيّف ويسدد املبلغ عىل مدى 8 سنوات مع فرتة سماح أربع سنوات.

ج مرفق القروض االئتمانية السيعة عبارة عن قرض رصف رسيع )بدون رشطية قائمة عىل برنامج( 
ويسدد عىل مدى 10 سنوات مع فرتة سماح 5.5 سنوات.

د أداة دعم السياسات هي ليست أداة مالية، لكنها اتفاق مع صندوق النقد الدويل إلجراء رصد دقيق 
لربامج التكيّف االقتصادي الوطني ودعمها )من أجل البلدان الراغبة يف إبالغ املانحني والدائنني بنوايا 

التكيّف االقتصادي(.

كما قامت املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف باختاذ إجراءات ش���ديدة لتدعيم إقراضها 
يف مواجه���ة األزم���ة. ويف حني كانت غالبية نفقاهتا بش���روط غري تيس���ريية، كما هو احلال مع 
صندوق النقد الدويل، حدثت زيادات هامة يف اإلقراض امليّس���ر أيضًا. وبصفة خاصة، التزمت 
املؤسس���ات اإلمنائية الدولية التابعة للبنك الدويل بتقدمي قروض يف س���نة 2009 مببلغ 14 بليون 
دوالر، بزيادة بنسبة 20 يف املائة عن سنة 2008 11. وإمجااًل، أهنك طاقات هاتني املؤسستني 
توسيع نطاق هذه القروض االئتمانية وصرف جزء كبري منها يف البداية بالقدر املمكن، لإلسراع 

لالطالع على نتائج إضافية حسب املؤسسات، انظر البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقرير الرصد العاملي لعام   11
2010: األهداف اإلمنائية لأللفية بعد األزمة )واشنطن العاصمة، البنك الدويل، 2010(، الصفحات 139 - 142.

التسهيالت القديمة

عة أ  مرفق التسهيالت اإلنمائية املوسَّ

مرفق الحماية من الصدمات
الدخيلة (نافذتان: عنرص الدعم
الرسيع وعنرص الدعم الكبري)  

املساعدة الطارئة يف حاالت الكوارث 

املساعدة الطارئة بعد انتهاء النزاع 

عة الرسيعة ج  مرفق التسهيالت االئتمانية املوسَّ

أداة دعم السياسات د أداة دعم السياسات

التسهيالت الجديدة

مرفق التسهيالت اإلنمائية االحتياطية ب
مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو  

الشكل 3
 تبسيط التسهيالت املقدمة من صندوق النقد الدويل

من أجل بلدان الدخل املنخفض، سنة 2010
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يف حتريك املوارد إىل البلدان. ويتمّثل التقرير املشترك من البنك الدويل/صندوق النقد الدويل يف 
أن “عدم زيادة املوارد، هذه اخلطوات األساسية لتقدمي موارد متس احلاجة إليها بشدة يف ذروة 
األزمة، سيترتب عليها حدوث نقص يف التمويل امليّسر على مدى السنوات القليلة التالية” 12. 

املتحّصالت من املساعدة اإلنمائية الرسمية

يشتمل حساب املاحنني اخلاص جبهود املعونة، حسب العادة املتبعة، على األموال اليت مل ُتنَفق 
أو مل ُتحّول إىل البلدان املتلّقية. ويوّضح الشكل 4 الذي يبّين تفاصيل معونة جلنة املساعدة اإلمنائية 
موّزعة إىل فئات اإلنفاق الرئيسية، سببًا رئيسيًا للتباين. فاملنطقة الربتقالية الواردة يف أعلى الرسم 
البياين متثل حسابًا خاصًا مبا قّدمته حكومات بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية لتخفيف الديون. 
وكان حساب ختفيف الديون كجزء من املساعدة اإلمنائية الرمسية منذ فترة طويلة مثارًا خلالف 
اآلراء. فمن وجهة نظر املاحنني هناك رأي يطالب بإدراج ختفيف الديون، وخصوصًا إذا تلّقت 
وكالة الدعم االئتماين للتصّدير التابعة للحكومة املاحنة ومقدمة الطلب من أجل التسديد تعويضًا 
من ميزانية املعونة املخصصة للبلد 13. فإذا كان الدائن حاماًل لسند، يتم تسعري قرضه االئتماين 
 غري املسّدد جبزء بسيط لقيمته االمسية يف السوق، وتكون الوكالة استوعبت بالفعل اخلسارة 
أو معظمها، حىت قبل حمو الَدْين. وعلى هذا األساس، ومع النظر إليه من جانب املدين، ليس 
هناك تدّفق نقدي إضايف عندما حيدث ختّلف عن سداد قرض ائتماين جرى شطبه. ليس هناك 
دة ألّي تدّفق مايل تقوم جلنة املساعدة  إسهام صاف يف التنمية، الذي ُيعَترب خالفًا لذلك مسة حمدَّ
اإلمنائية بإدراجه كمساعدة إمنائية رمسية. وحبذا أن ُيدِرك الدائن رمسيًا أن الَدْين ال ميكن حتصيله.
قام���ت جلنة املس���اعدة اإلمنائي���ة، إىل حد ما بس���بب وجود فئات إضافية من املس���اعدة 
اإلمنائي���ة الرمسية ال تتلقاها البلدان اليت تقّدم املعونة إليها، بوضع مفهوم لتدفقات اجلهات املاحنة 
دة  تس���مى“املعونة املحّددة للربامج القطرية”. فاجلهة املاحنة تربمج أمواهلا اخلاصة باملعونة املحدَّ
للربامج القطرية على املس���توى القطري مع سلطات اجلهة متلقية املعونة. وبالتايل، تسَتبعد هذه 
دة للربامج القطرية األموال اليت ال تعَترب حتوياًل مباشرًا، مثل ختفيف عبء الديون،  املعونة املحدَّ
ومتويل البحوث من أجل التنمية يف البلد املانح أو التكاليف اإلدارية، فضاًل عن املس���اعدة غري 
القابل���ة للتنبؤ هبا، كما يتعلق باإلغاثة اإلنس���انية يف حاالت الط���وارئ، والنفقات األخرى غري 
دة للربامج باملعى املذكور أعاله )التمويل األساسي للمنظمات غري احلكومية، على سبيل  املحدَّ
املث���ال(. ففي س���نة 2008، ُقّدرت املعونة املح���ددة للربامج القطرية واملقدم���ة من بلدان جلنة 
املساعدة اإلمنائية حبوايل 60 بليون دوالر من ضمن مبلغ 122 بليون دوالر يف إمجايل املساعدة 
اإلمنائية الرمسية املقدمة من جلنة املس���اعدة اإلمنائية، أو حوايل 50 يف املائة 14. فإذا مجعنا املعونة 

املرجع نفسه، الصفحة 142.  12
ُتذكر بيانات املساعدة اإلمنائية الرمسية فيما يتعلق مبؤشر اهلدف 8 ويف أماكن أخرى باعتبارها “صايف املساعدة   13
اإلمنائية الرمسية” اليت تشمل تقدمي املنح النقدية وقيمة املساعدة التقنية يف امليزانية واملعونات األخرى املقدمة عينًا 
وكذلك صرف القروض التساهلية ناقصًا املبالغ املسّددة من هذه القروض. وهكذا ُتدخل التسديدات الفعلية 
الديون  ُيدِخل إعفاء  التسديد؛ ومع ذلك  للتخّلف عن  بينما ال يوجد قيد صاٍف  البيانات مع عالمة سلبية، 

اإلحصاءات بعالمة إجيابية.
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تقرير جلنة املساعدة اإلمنائية يف عام 2009 بشأن  استنادًا إىل منظمة   14
القابلية للتنبؤ باملعونة: دراسة استقصائية بشأن خطط اإلنفاق املستقبلي لدى اجلهات املاحنة 2009 - 2011 
)باريس، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2009(، الصفحة 11؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، “ارتفعت املعونة اإلمنائية يف سنة 2009”، املرجع السابق.

ختفيف وطأة الديون ينبغي أن 
ُيضاف إىل املساعدة اإلمنائية 

الرمسية

متّثل املعونة القابلة للربجمة 
القطرية حوايل نصف إمجايل 

املعونة
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دة للربامج القطرية، اليت ذكرهتا البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية  احلالية واملتوّقعة املحدَّ
م���ع تل���ك املعونة من وكاالت خمتارة متعددة األطراف وتش���مل تقديرات أمانة جلنة املس���اعدة 
اإلمنائي���ة، م���ن املتوّقع أن ترتفع املعونة املح���ّددة للربامج القطرية من 81 بليون دوالر يف س���نة 
2008 إىل 82 بليون دوالر يف س���نة 2009 وإىل 86 بليون دوالر يف س���نة 2010 )بأس���عار 

سنة 2008 وأسعار الصرف فيها( 15.

رشوط املساعدة اإلنمائية الرسمية

إّما منحة دون مقابل  لكي تعَترب نفقات اجلهة املاحنة مساعدة إمنائية رمسية، يتعّين أن تكون 
وإما قرضًا بشروط ميّسرة للغاية، أي من الناحية الشكلية، قرضًا مع “عنصر منحة” بنسبة 
25 يف املائة على األقل 16. وق���د دأب املاحنون بدرجة متزايدة على تيس���ري الش���روط التجارية 
ملس���اعداهتم اإلمنائية الرمسية، خصوصًا معونتهم املقدمة إىل أقل البلدان منوًا، حيث كان عنصر 
املنحة فيما يتعلق بالبلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية يف جمموعهم 99 يف املائة يف الفترة 
2007 - 2008. وكان عنصر املنحة فيما يتعلق جبميع اجلهات املتلّقية 96 يف املائة )84 يف 
املائة من املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية كانت منحًا صافية؛ وكانت بعض اإلسهامات املتعددة 

معلومات مقدمة من أمانة جلنة املساعدة اإلمنائية.  15
ميكن ختيُّل أّي قرض تساهلي بأنه يعادل من الناحية املالية منحة مضافًا إليها قرض بشروط جتارية حبيث تسمحان   16
بصرف نفس املبلغ من األموال مثل القرض التساهلي. وكلما اتسم سعر الفائدة بأنه تساهلي، صار “عنصر 

املنحة” أكرب، وصغرت حصة القرض التجاري يف الصفقة املعادلة ماليًا.

قام املاحنون بشكل متزايد 
بتيسري الشروط املالية 
ملعونتهم...

الشكل 4
املكّونات األساسية للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان أعضاء لجنة 

املساعدة اإلنمائية، يف الفرتة 2000 - 2009 )بباليني دوالرات بقيمة الدوالر سنة 2008(

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

صايف منح لإلعفاء من
سداد الديون

معونة إنسانية

مساعدة إنمائية رسمية
متعددة األطراف

مشاريع وبرامج إنمائية
وتعاون تقني عىل املستوى

الثنائي

معونة مقدمة للخدمات
االجتماعية األساسية

املصدر: األمم املتحدة/ 
إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.
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األطراف أيضًا يف ش���كل منح وكان ما تبقى قروضًا تس���اهلية( 17. كما أن املس���اعدة اإلمنائية 
الرمسي���ة املقدمة يف ش���كل قروض، حىت مع عنصر منحة مرتف���ع، تضيف إىل املديونية اخلارجية 
للبلدان املتلّقية. وكما نوقش يف الفصل بشأن القدرة على حتّمل الديون، يواجه عدد ال بأس به 
من بلدان الدخل املنخفض خطرًا ش���ديدًا خاصًا بأزمة الديون؛ وبالتايل، ميكن أن يعمل تقدمي 
مزيد من املس���اعدة اإلمنائية الرمسية كمنح صافية يف هذه احلاالت، على جتّنب حدوث تدفقات 

من املعونة تزيد كذلك من عبء الديون على تلك البلدان.
ومث���ة جانب هام إضايف لش���روط املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية يتمث���ل يف “ربط” املعونة 
بش���روط، أي تقييد أموال املس���اعدة اإلمنائية الرمسية بش���راء س���لع أو خدمات من البلد املانح 
فحسب. ويف سنة 2008، وهي آخر سنة توافرت بشأهنا بيانات شاملة، ذكر املاحنون من جلنة 
املس���اعدة اإلمنائية أهنم قاموا يف املتوس���ط بفك ربط 87 يف املائة من مساعدهتم اإلمنائية الرمسية. 
ومع ذلك كان النطاق لكل بلد من البلدان واس���عًا متامًا، من نس���بة 100 يف املائة )معونة غري 
مربوطة كلية بش���روط( فيما يتعلق بآيرلندا ولكس���مربغ والنرويج واململكة املتحدة، إىل معونة 

مربوطة بشروط ثقيلة نوعًا فيما يتعلق باليونان والربتغال ومجهورية كوريا 18.
م املحرز، ميكن أن ميضي عدم مش���روطية املعونات ُقدمًا إىل  وعل���ى الرغم من هذا التقدُّ
األم���ام. فالبيان���ات الواردة من البل���دان املاحنة التابعة للجنة املس���اعدة اإلمنائية على النحو الذي 
أعدته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تس���تبعد التعاون التقين والتكاليف اإلدارية. 
ويف احلقيقة، التزم املاحنون يف جلنة املس���اعدة اإلمنائية رمسيًا بالعمل على عدم ربط املعونة كلية 
فحس���ب م���ع أقل البلدان منوًا والبلدان الفقرية املثقل���ة بالديون اليت مل تصنَّف أيضًا بأهنا من أقل 
البلدان منوًا. زيادة على ذلك، حىت بعد فّك ربط املعونة بشروط رمسيًا، ما تزال املعّوقات فيما 
يبدو قائمة. ويشري البنك الدويل وصندوق النقد الدويل إىل أن عمليات التأهيل املسبق والشراء 
قد حتايب الش���ركات القائمة على البلدان املاحنة حىت بعد عدم مش���روطية املعونة، مما يقّدم تعلياًل 
ممكن���ًا ملاذا تظل ش���ركات من البلدان املاحنة تفوز حبص���ة عالية من العقود 19. ويف الواقع، التزم 
املاحنون من جلنة املساعدة اإلمنائية، مبقتضى الفقرة 18 ب من برنامج عمل أكرا عام 2008، 
“بوض���ع خطط فردية ملواصلة عدم ربط معونتهم بش���روط إىل أقص���ى حد ممكن” قبل حلول 

عام 2010 20.

الثغرة يف تغطية بلدان املساعدة اإلنمائية الرسمية

بلدان األولوية

كان اإلجناز بشأن أهداف املعونة املقّدمة إىل أقل البلدان منوًا خميِّبًا لآلمال. وتبيِّن أحدث البيانات 
أن املجهود الشامل اخلاص باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية بلغ 0.09 
يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة يف سنة 2008، وهو أدىن كثريًا من الرقم 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تقرير التعاون اإلمنائي لعام 2010 )باريس، منظمة التعاون والتنمية   17
يف امليدان االقتصادي، 2010(، املرفق اإلحصائي، اجلدول 20 )البيانات تستثين مجهورية كوريا(.

ذكرت الربتغال أن 59 يف املائة من معونتها كان مربوطًا فحسب بشروط جزئية )املرجع نفسه، اجلدول 23(.  18
انظر: البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقرير الرصد العاملي لعام 2010، املرجع السابق، الصفحة 136.  19

انظر أيضًا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تقرير التعاون اإلمنائي لعام 2010، املرجع السابق،   20
اإلطار 1 - 1.

... بيد أن التحسينات ميكن 
إجراؤها بفك ربط املعونة

م غري هام  لقد حدث تقدُّ
بشأن املعونة املقّدمة إىل أقل 

البلدان منوًا
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املستهَدف املحّدد بنسبة 0.15 يف املائة )انظر اجلدول 1( 21. وكما يشاَهد يف الشكل 5، مل 
حيّقق اهلدف سوى تسعة بلدان ماحنة من جلنة املساعدة اإلمنائية، أي هناك أربعة بلدان زيادة 
عّما كان عليه الرقم يف سنة 2000. وهذه البلدان مجيعها قّدمت نسبة 34 يف املائة من إمجايل 

املعونة املقّدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية إىل أقل البلدان منوًا يف سنة 2008.

م���ا انفك املجتم���ع الدويل حيث مرارًا على أن توىل أفريقيا أولوية عالية يف تقدمي املعونة. 
فوفقًا لتقديرات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بلغت املس���اعدة اإلمنائية الرمسية 
مة إىل أفريقيا حوايل 44 بليون دوالر يف سنة 2009. وظلَّت املعونة املقدمة ألفريقيا تزداد  املقدَّ
بق���در كب���ري، بيد أهنا ليس مبا يكفي لبلوغ هدف غلينيغل���ز. فلتحقيق ذلك اهلدف، كان يتعيَّن 
أن تتجاوز املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة يف س���نة 2009 إىل أفريقيا 61 بليون دوالر )انظر 
اجلدول 1(. وكان يتعيَّن أن يتضمَّن هدف غلينيغلز تقدمي ما يقدَّر حبوايل 25 بليون دوالر يف 
ش���كل مس���اعدة إضافية إىل أفريقيا قياسًا بأسعار سنة 2004 وأسعار الصرف فيها، وال يتوّقع 
وفقًا ألمانة جلنة املس���اعدة اإلمنائية أن تبلغ هذه املس���اعدة سوى 11 بليون دوالر. وهذا يترك 
م من املعونة بالنسبة إىل  نقصًا مقداره 14 بليون دوالر، وهذا يرجع أساسًا إىل اخنفاض ما يقدَّ
األه���داف الطموحة اليت وصفها عدد من البلدان األوروبية املاحنة اليت عادة ما ختصص حصصًا 
كبرية من معونتها إىل البلدان األفريقية. وهذا لألسف يتجاوز زيادات هامة يف املعونة املقدمة إىل 

البيانات تشمل صايف املصروفات الثنائية وحصة املاحنني املحسوبة يف التدفقات املتعددة األطراف.  21

املعونة املقّدمة إىل أفريقيا 
ازدادت بشكل كبري لكنها 
تبقى دون بلوغ هدف 
غلينيغلز

الشكل 5
املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية إىل أقل البلدان 

نمواً، يف سنتي 2000 و2008 )النسبة املئوية للدخل القومي اإلجمايل(

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

جمهورية كوريا

لكسمربغ
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اإلنمائية الرسمية
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أفريقيا من بعض اجلهات املاحنة األخرى يف جلنة املس���اعدة اإلمنائية. وعلى سبيل املثال، وعدت 
الواليات املتحدة مبساعدة إمنائية منها إىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف الفترة ما بني سنة 

2004 وسنة 2010 وبلغت هذا اهلدف يف سنة 2009 22.
وجرى إفراد فئتني أخريني من البلدان لتركيز اهتمام خاص عليهما يف سياق اهلدف 8، 
أي الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية. وتشمل جمموعة الدول اجلزرية 
الصغرية النامية 32 دولة عضوًا يف األمم املتحدة و14 من غري األعضاء ولكنها أعضاء منتسبة 
يف اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة. فصغر حجم هذه البلدان ومواقعها على اجلزر جيعلها 
أكثر من املعهود بلدانًا نامية ذات اقتصادات معرَّضة للخطر. ويوجد 31 بلدًا من البلدان النامية 
غري الساحلية، تتراوح ما بني صغرية احلجم مثل ليسوتو وسوازيلند إىل بلدان ذات أراض واسعة 
نس���بيًا، مثل كازاخس���تان وبوليفيا. وهذه البلدان تفتقر إىل الُسبل اإلقليمية للوصول إىل البحر. 

وتتكبَّد هي تكاليف عالية يف املرور العابر والنقل فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
وتوضح بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن الدول اجلزرية الصغرية 
النامية تلّقت حوايل 4 باليني دوالر يف شكل مساعدة إمنائية رمسية يف سنة 2008. وهي آخر 
س���نة تتوافر بيانات ش���املة بشأهنا، وهو مبلغ ازداد ببطء نس���بيًا على مدى العقد احلايل )3.2 
يف املائة س���نويًا، يف املتوس���ط، بأسعار سنة 2008 وأس���عار الصرف فيها(. وعلى النقيض من 
ذلك، تلّقت البلدان النامية غري الس���احلية حوايل 23 بليون دوالر يف ش���كل مس���اعدات إمنائية 
رمسية يف س���نة 2008، مما يعكس زيادة منذ س���نة 2000 بنس���بة 9 يف املائة س���نويًا. والسبب 
الرئيسي للنمو القوي ملتحصالت املعونة من هذه الفئة من البلدان هو أن عضوين من أعضائها 
مها يشغالن املرتبتني الثانية والثالثة يف جمال تلّقي املعونة يف العامل، ومها أفغانستان وإثيوبيا. ويف 
أّي من احلالتني، مل تكن للصفة املميزة غري الس���احلية ألّي من البلدين هي الدافع الرئيسي وراء 

اجلهات املاحنة.

 البلدان الرئيسية املتلّقية للمساعدة

اإلنمائية الرسمية
ليس من الصعب فهم حقيقة أن األولويات املتفق عليها دوليًا فيما يتعلق مبخصصات املساعدة 
اإلمنائية الرمسية تنعكس بشكل غري صحيح جدًا يف النفقات الفعلية هلذه املساعدة اإلمنائية الرمسية. 
فاجلهات املاحنة تعطي املعونة ملختلف األسباب ويف سياقات شىت. وكما يالحظ من اجلدول 
2، يتجاوز مبلغ 10 باليني دوالر يف شكل مساعدة إمنائية رمسية مقدمة إىل العراق يف سنة 
2008 خمصصات املعونة املقدمة إىل البلدان األخرى 23. فقد كانت أكثر من ضعف املعونة 
اليت تلقتها أفغانستان يف تلك السنة، واليت زادت املعونة بدورها بنحو 50 يف املائة عن املبلغ 
الذي تلقاه ثاين أكرب بلد من البلدان املتلّقية للمعونة، وهو إثيوبيا. وجييء بعد إثيوبيا يف القائمة 
األرض الفلسطينية املحتلة، اليت يبلغ تعداد سكاهنا 5 يف املائة من تعداد سكان إثيوبيا، واليت 

يعترب الدخل الفردي يف األرض الفلسطينية املحتلة أكرب حبوايل مخس مرات 24.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، “املعونة اإلمنائية ارتفعت يف سنة 2009”، املرجع السابق.  22
تعكس بيانات املعونة العراقية املمارسة املعيارية بإدراج الصفقات االستثنائية لتخفيف أعباء الديون اليت يتم ترتيبها   23

على طريق نادي باريس.
بيانات من ُشعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة، كتاب اجليب لإلحصاءات العاملية سنة 2009، متاح من   24

.http://unstats.un.org/unsd/pocketbook/default.htm :املوقع الشبكي

ما زال العراق وأفغانستان 
 يتلقيان أكرب املبالغ من

املعونة ...
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ويربز اجلدول 2 األمهية اليت توىل ملساعدة املناطق النامية احلساسية من الناحية االستراتيجية. 
ويتوق���ف أمن املناطق بأكملها، إىل حد ما، على التعاون بنجاح على التغلب على الوضع اهلش 
السياسي يف بعض البلدان. زيادة على ذلك، يعترب هذا تذكارًا لكيف ميكن للمجتمع الدويل أن 
يعبئ موارد كبرية للمعونة عندما جيد بش���كل واٍف دافعًا لذلك. فالتحّدي يف جمال السياس���ات 
العامة يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية يتمثل يف تركيز االهتمام السياسي على البلدان واألقاليم 
النامية اليت ال جيئ ترتيبها عاليًا يف الش���واغل االس���تراتيجية ملقرري السياسات اخلارجية، ولكن 

ال جيب إغفال احتياجات هؤالء.
يبني اجلدول 2 زيادة على ذلك أنه بينما ازدادت درجة تركيز املعونة بشكل طفيف من 
س���نة 2000 إىل س���نة 2008، تتغيَّر البلدان اليت تتلقى أكرب مبالغ من املعونة. وهذا معناه أن 
أكرب البلدان العشرين املتلّقية للمعونة يف سنة 2008 يف حني تلقت ما يزيد على نصف املعونة 
املخصصة للبلدان يف تلك الس���نة، تلقت نفس البلدان أقل من نس���بة 38 يف املائة من اإلمجايل 
يف س���نة 2000. وتتغيَّر أولويات اجلهات املاحنة ألس���باب ش���ىت، بيد أنه من املعهود أن تس���فر 
عن ظهور جمموعة “أحّباء اجلهات املاحنة” — سواء ألسباب استراتيجية أو ألن البلدان تقوم 
باس���تغالل املعونة اس���تغالاًل إنتاجيًا — وظهور جمموعة “أيتام اجلهات املاحنة”. وس���واء كان 
األمر يرجع إىل عملية صعبة خاصة بتنفيذ املعونة أو االفتقار إىل تركيز يف سياسات املاحنني، فإن 

الفقراء يف جمموعة البلدان األخرية هم الذين يتحملون العواقب. 

مواءمة املعونة مع االحتياجات القطرية

التقّدم املحرز يف خطة فعالية املعونة

ُأعّدت من أجل اجتماع أكرا سنة 2008 بشأن فعالية املعونة، أحدث دراسة استقصائية 
النتائج  أجل  من  واإلدارة  والتنسيق  واملواءمة  الوطنية  امللكية  باريس،  مبادئ  تنفيذ  بشأن 
واملساءلة املتبادلة 25. وأظهرت الدراسة أن من بني 12 هدفًا عدديًا ترد يف إعالن باريس 
حتقق يف سنة 2007 هدف مواءمة وتنسيق نسبة 50 يف املائة ملشاريع املساعدة التقنية مع 
تقدمًا جيدًا يف سبيل حتقيق هدف عدم  أيضًا  املاحنة  القطرية. وأحرزت اجلهات  الربامج 
مشروطية مجيع املعونة )انظر أعاله(. زيادة على ذلك، أحرزت البلدان النامية يف الفترة من 
2005 - 2008 تقدمًا جيدًا يف حتسني ُنظمها بشأن اإلدارة املالية العامة )36 يف املائة 
من البلدان حسن�ت درجات إجنازها فيما يتعلق باإلدارة املالية العامة مقارنة برقم مستهدف 
بنسبة 50 يف املائة على األقل(. ومع ذلك، ُأحرز تقدم أقل بكثري صوب حتقيق األهداف 
الباقية، وخصوصًا فيما يتعلق باستخدام الُنظم القطرية املحلية، وإمكانية التكّهن بالتدفقات 

املالية وختفيض تكاليف املعامالت اخلاصة بتقدمي املعونة 26.
وقد كان إحجام املاحنني عن االرتكان إىل اإلدارة املالية العامة املش���تركة بني الش���ريك 
والبلد املعين وُنظم املشتريات باعثًا على اإلحباط بصفة خاصة. وأشارت الدراسة االستقصائية 
سنة 2008 إىل أن املاحنني كانوا يستخدمون الُنظم القطرية يف نسبة 45 يف املائة فقط من البلدان

من املقرر إجراء دراسة استقصائية تالية عن التنفيذ حىت سنة 2010 من أجل إجراء تقييم هنائي اللتزامات باريس الذي   25
سيحدث أثناء املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املعونة، املقّرر أن يعقد يف مجهورية كوريا يف سنة 2011.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، دراسة استقصائية يف سنة 2008 بشأن رصد إعالن باريس: جعل   26
املعونة أكثر فعالية حبلول سنة 2010 )باريس، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2008(.

... لكن أولويات اجلهات 
املاحنة ميكن أن تتغيَّر مبرور 
الزمن

ُأحرز تقدم يف حتسني فعالية 
املعونة يف بعض املجاالت ...

... بيد أنه يلزم بذل املزيد 
من اجلهد يف جماالت أخرى
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الجدول 2
 البلدان العرشون األوائل املتلّقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية يف سنة 2008

)بماليني الدوالرات بقيمة الدوالر سنة 2008(

متحصالت املساعدة اإلنمائية 
الرسمية لسنة 2000

متحصالت املساعدة اإلنمائية 
الرسمية لسنة 2008

880 1749العراق

865 2324أفغانستان

327 0653 1إثيوبيا

593 9862األرض الفلسطينية املحتلة 

552 1042 2فييت نام

384 3592السودان

331 6012 1جمهورية تنزانيا املتحدة

108 8672 1الهند

061 7162 1بنغالديش

024 5022تركيا

994 4881 1موزامبيق

657 3621 1أوغندا

648 2991جمهورية الكونغو الديمقراطية

539 9071باكستان

489 2561 2الصني

360 7451كينيا

348 9271 1مرص

293 8641غانا

290 2521نيجرييا

250 1021ليربيا

124 60734 10املجموع الفرعي، البلدان العرشة األوائل يف سنة 2008 

املجموع الفرعي، البلدان العرشون األوائل يف سنة 
200820 80848 994

بنود املذكرة

حصص مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية )نسبة مئوية من املعونة املخصصة للبلدان(:

19.137.6حصة العرشة األوائل لسنة 2008

37.553.9حصة العرشين األوائل لسنة 2008

34.537.6حصة العرشة األوائل يف كل سنة

51.953.9حصة العرشين األوائل كل سنة

املشمولة يف سنة 2008، مقابل الرقم املستهدف بنسبة 80 يف املائة. ورغم أن األسباب قيل إهنا 
 تش���مل تصّور املاحنني بشأن املخاطر االئتمانية باعتبارهم وكالء عن دوائرهم املحلية، ال يوجد 
فيما يبدو ارتباط بني نوعية الُنظم القطرية واستخدامها من جانب املاحنني 27. واستجابة لذلك، 

املرجع نفسه. لالطالع على األسباب اإلضافية إلحجام املاحنني عن استخدام الُنظم الوطنية وأنشطة جلنة املساعدة   27
اإلمنائية للتشجيع على زيادة االستخدام، انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تقرير التعاون اإلمنائي 

لعام 2010، املرجع السابق، الفصل 3.

املصدر: األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.
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تضطل���ع البلدان النامية وش���ركاؤها يف التنمية بدرجة متزايدة جبهود مش���تركة يف املمارس���ات 
التشخيصية. وبالتحديد، قام ما يزيد على 60 بلدًا، بنهاية سنة 2009، بتطبيق إطار قياس أداء 
اإلدارة املالية العامة، الذي استحدثته املبادرة اخلاصة باإلنفاق العام واملساءلة املالية 28. فمثل هذه 
دة تساعد البلدان الشركاء واملاحنني على االتفاق بشأن أولويات اإلصالح  العملية التشخيصية املوحَّ
م العملية أيضًا وس���ائل إلزامية إلش���راك املاحنني يف استخدام الُنظم القطرية  وبناء القدرات. وتقدِّ
عندما تبّين التقييمات املوضوعية تلك البلدان بأن لديها قدرة معقولة وسجل إجناز بشأن اإلصالح.

وكانت ش���فافية املساعدة اإلمنائية الرمسية حمورًا من حماور التركيز ذات الصلة. فاالفتقار 
إىل معلومات ذات صلة وحس���نة التوقيت بش���أن تدفقات املعونة يعرقل قدرة احلكومات على 
التخطيط وعلى وضع ميزانية وتقييم أثر املعونة يف بلداهنا. فش���فافية املس���اعدة اإلمنائية الرمسية، 
إىل جان���ب الش���فافية املالية احلكومية، تعزز املس���اءلة املحلية ومش���اركة املواطنني، ناهيك عن 
الربملانات، يف اختاذ قرارات بش���أن الربامج واملشاريع، وتيّسر أيضًا حتميل احلكومات املسؤولية 

عن نتائج التنمية.
زيادة على ذلك، يف كل مرة ال حتدث مصروفات املعونة املخططة أو أهنا تتأخر، تواجه 
احلكومات املتلّقية حتّديًا يتمثل يف التعويض، وذلك على س���بيل املثال، عن طريق االعتماد على 
االحتياطي���ات أو زي���ادة اقتراضها. ومن مث أدرج إعالن باريس ضمن أهدافه جعل املعونة ميكن 
التنبؤ هبا بشكل أفضل وأن تكون أقل تقلبًا. ويف الواقع، هناك دالئل تشري إىل أن تقّلب املعونة 
يعرقل النمو االقتصادي 29. زيادة على ذلك، تقلبية املعونة ليست شيئًا ثابتًا على حالة، حيث إن 
الدالئل من الدراسات اإلفرادية القطرية األربع تشري إىل أن التقّلبية ميكن أن تنقص وميكن إبقاؤها 
يف مس���توى منخفض. ففي كل بلد من البلدان الواردة يف الش���كل 6، باس���تثناء بوليفيا، ظلت 
املعونة تزداد بدرجة كبرية أثناء الفترة اليت كانت التقّلبية تتناقص أو ظلت بشكل عام منخفضة 
)كم���ا يف كمبوديا(. أما التقّلبي���ة املالحظة يف بوليفيا، فإهنا تعكس - فيما يبدو - التخفيضات 
الكبرية يف تدفقات املاحنني عقب جناح بوليفيا يف زيادة املوارد العامة من صادرهتا اهليدروكربونية 

وزيادة اإليرادات الضريب�ية املحلية يف اقتصاد منتعش.

 تخصيص املساعدة اإلنمائية الرسمية
ألغراض محدَّدة

اتفق املجتمع الدويل على تركيز االنتباه على حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة مباشرة 
للخدمات االجتماعية األساسية يف البلدان املتلّقية للمعونة. وتتعلق أحدث البيانات على مستوى 
التفصيل الالزم لتحديد متويل اخلدمات االجتماعية األساسية بسنة 2008. وبلغ املقدار الذي 
خصصه أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية يف جمموعهم مبلغ 15.5 بليون دوالر 30 وكما يالحظ 
يف الشكل 4 أعاله، ازداد املبلغ منذ سنة 2000 مبا يزيد على الضعف. ومن ناحية أخرى، 
وكما ازداد إمجايل املعونة، ارتفع نصيب املعونة املوجهَّة إىل اخلدمات االجتماعية األساسية من 

.http://www.pefa.org :لالطالع على معلومات إضافية، انظر املوقع الشبكي  28
انظر: دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل عام 2010: إعادة جتهيز التنمية العاملية )منشورات األمم   29

املتحدة، رقم املبيع: E.10.II.C.1(، الصفحتان 60 و61 )من النص اإلنكليزي(.
تشمل البيانات املقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي النفقات من أجل التعليم األساسي والصحة   30
األساسية، والسكان، والصحة اإلجنابية، وإمدادات مياه الشرب األساسية، واملرافق الصحية األساسية، واملعونة 

املتعددة القطاعات من أجل اخلدمات االجتماعية األساسية.

ينبغي أن تصبح املعونة مّتسمة 
مبزيد من الشفافية، وبإمكان 
التنبؤ هبا، وأن تكون أقل تقلبًا

متثل اخلدمات االجتماعية 
األساسية إحدى األولويات
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حوايل 15 يف املائة من املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املخصصة للقطاعات يف سنيت 2000 
و2001 إىل ما يقل عن نسبة 20 يف املائة يف الفترة من سنة 2006 إىل سنة 2008.

وقد أس���ند املجتمع الدويل األولوية لفئات إضافية من إنفاق املساعدة اإلمنائية الرمسية. 
وعلى س���بيل املثال، تعهَّد رؤس���اء الدول وغريهم من كبار املس���ؤولني الذين التقوا يف مؤمتر 
القم���ة العامل���ي لألمن الغذائي يف روما يف تش���رين الثاين/نوفم���رب 2009 بالعمل “على زيادة 
كب���رية يف حصة املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية املخصص���ة للزراعة واألمن الغذائي اس���تنادًا إىل 
هة من البلدان”، وش���ّجع هؤالء املؤسس���ات املالية الدولي���ة واملصارف اإلمنائية  طلب���ات موجَّ

الشكل 6
تقلّب تدفقات املعونة إىل أربعة بلدان أ، يف الفرتة 1995 - 2008 )بالنسبة املئوية(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

بوليفيا

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

أوغندا

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨
صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠
بنغالديش

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

كمبوديا

املصدر: معهد التنمية الخارجية، أربع دراسات إفرادية أُعّدت من أجل فرقة العمل املعنية بالقصور يف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: 
أوغندا، وبنغالديش، وبوليفيا، وكمبوديا، أيار/مايو 2010.

أ ُيقاس التقلّب باعتباره حصة لوغاريتم املساعدة اإلنمائية الرسمية املتلّقاة يف سنة ما ويفسها مكون انتقايل )عىل النقيض من مكون االتجاه 
 R.J. Hodrick and E.C. Prescott, “Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation”, املحسوب، عن طريق مرشح هودريك - برسكوت

.)Journal of Money, Credit, and Banking, vol. 29, No. 1 (1997), pp. 1-16
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اإلقليمي���ة عل���ى أن تتصرف على نف���س النمط 31. ونادرًا ما يبني املؤي���دون لفئات معيَّنة من 
إنفاق املس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية داخل أو خارج ميزانيات املس���اعدة اإلمنائية الرمسية ما هي 
فئات اإلنفاق األخرى اليت ينبغي من اآلن فصاعدًا أن تتلّقى حصة أصغر من موارد املساعدة 
اإلمنائية الرمسية، وينبغي فيما يتعلق بتلك املس���ألة، أاّل تكون زيادة املخصصات لقطاع واحد 

ش���يئًا إضافيًا كلية لتدفقات املعونة القائمة.
ويف جم���ال ذي صلة، انتش���رت الصناديق الدولية املخصصة الغ���رض على مدى العقدين 
السابقني، مثل تلك املخصصة لالستثمار يف حتسينات بيئية أو يف مكافحة أمراض حمددة. فهذه 
اجله���ود تنق���ل موارد إضافية م���ن جهات ماحنة رمسية وخاصة إىل بلدان تش���عر باحلاجة، لكنها 
تستطيع أن تعرقل أيضًا برامج أخرى على املستوى الوطين. وعلى سبيل املثال، فإن أّي برنامج 
حمّلي ملكافحة مرض حمدد سوف حيتاج إىل خدمات صحية جمتمعية تكميلية، وميكن أن ينصرف 
ع���ن أولوي���ات أخرى. إضافة إىل ذلك، من املعهود أن تدير احلكومات املتلّقية من هذه األموال 
مشاريع متعددة وعادة مشاريع فردية صغرية. وبالتايل تزيد حالة جتزؤ املعونة سوًءا وتزيد تكلفتها 

اإلدارية وتربز مشكلة التنسيق 32. 
ويف الواق���ع، هناك حجج قوية تعارض الس���عي لتخصيص األموال املقدمة من اجلهات 
املاحنة. ويتصف أحد هذه األس���باب ببس���اطة بأنه سبب عملي: فللجهة املاحنة سيطرة حمدودة 
على صايف نفقات احلكومة املتلّقية. وعادة ما يكون هدف التخصيص زيادة اإلنفاق اإلمجايل 
على فئة خمصصة، وليس جمرد االستعاضة عن أموال دافع ضرائب أجنيب بأموال دافع ضرائب 
حمل���ي. وتتحدث هذه املقولة ذات االهتمام عما يس���ميه خرباء االقتصاد “مناقلة” املوارد يف 

امليزانية.
وباإلضافة إىل الصعوبة العملية، تتمثل حجة إضافية أخرى تعارض التخصيص من اجلهة 
املاحنة يف أن هذا قد يتعارض مع االستراتيجية الدولية الرامية إىل زيادة مواءمة املساعدة اإلمنائية 
الرمسية وراء االس���تراتيجيات اإلمنائية الوطنية وبالتايل تعتمد على القيادة الوطنية، أو امللكية، يف 
الربجم���ة وامليزنة اإلمنائية. واتس���اقًا مع مبادئ إعالن باريس، يتمث���ل اهلدف النهائي يف بناء الثقة 
املتبادلة من أجل تقدمي املس���اعدة اإلمنائية الرمسية باعتباره���ا دعمًا غري مقيَّد للميزانية. وتتصف 
احلجة الرامية إىل التخصيص بالطابع السياسي: فغالبًا يكون من األيسر إجياد أغلبية تشريعية من 
د بداًل من معونة حتبذ  اجلهات املاحنة حتديدًا ألن تنهض املعونة هبدف اجتماعي أو اقتصادي حمدَّ
دعمًا ماليًا غري حمدود. وهذا ال جيعلها بالضرورة أفضل سياس���ة للتنمية، حيث إهنا قد ال تعاجل 

االحتياجات ذات األولوية اخلاصة بالبلد املتلّقي.

رحب مؤمتر القمة أيضًا ببيان الكويال املشترك بشأن األمن الغذائي العاملي: مبادرة الكويال اخلاصة باألمن الغذائي،   31
مبا يف ذلك االلتزام بإحراز تقدم “صوب هدف تعبئة 20 بليون دوالر على مدى ثالث سنوات” )يزداد الحقًا إىل 
22 بليون دوالر(، وهو سيطبق إطار “استراتيجية منسقة شاملة تركز على التنمية الزراعية املستدامة” )انظر منظمة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعة، “إعالن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي”، روما، 16 - 18 تشرين الثاين/
http://www.fao.org/fileadmin/ :الفقرة 38، متاح من املوقع الشبكي ،)WSFS 2009/2( 2009 نوفمرب
 templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf; and “L’Aquila

 Joint Statement on Global Food Security – L’Aquila Food Security Initiative,” adopted on 10

July 2009 at the L’Aquila G-8 Summit, para. 12, available from http://www.g8italia2009.it/static/

.G8_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%5B1%5D,0.pdf)

انظر مذكرة السياسة العامة الصادرة من جلنة السياسات اإلمنائية، تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية: الالمساواة يف   32
.)E.09.II.A.2 :جمال الصحة ودور الشركات العاملية يف جمال الصحة )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

ختصيص األموال قد ال يعاجل 
بالضرورة االحتياجات ذات 
األولوية
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االتساق واملساءلة املتبادلة
تقع املساءلة األساسية حلكومات البلدان النامية — يف الواقع جلميع البلدان — أمام دوائرها 
اجلماهريية، هؤالء األجيال احلالية واملقبلة الذين من املأمول فيه أن ينعموا أكثر بثمار التنمية وأن 
يتعّرضوا أقل ألعباء الفقر. وتربز خطة فعالية املعونة مساءلة إضافية خاصة حبكومات البلدان 
د يف عالقة التعاون اإلمنائي، “مساءلة متبادلة” تتقامسها كل حكومة من  النامية، وهي تتجسَّ
حكومات البلدان النامية مع اجلهات املاحنة هلا 33. فاحلكومات مساءلة أمام اجلهات املاحنة فيما 
يتعلق باستخدام أمواهلا، ليس هذا فحسب، بل أن اجلهات املاحنة مساءلة أيضًا أمام احلكومات 

عما تعلنه من وعود والتزامات ومصروفات، بعبارة أخرى كل منهما مساءل أمام اآلخر.
وهناك فرصة ملواصلة توطيد وإقامة التزام مبفهوم املساءلة املتبادلة — على املستويات العاملية 
واإلقليمية وكذلك على املس���تويات الوطنية يف إطار منتدى التعاون اإلمنائي التابع لألمم املتحدة، 
الذي ُكلِّف بتعزيز االتساق وفعالية التعاون اإلمنائي الدويل، مبا يف ذلك يف سبيل حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية. ويعرض منتدى التعاون اإلمنائي، بوصفه منتدى عامليًا يضم العديد من األطراف 
املعنية حتت إش���راف املجل���س االقتصادي واالجتماعي لألمم املتح���دة، فرصة فريدة ملعاجلة هذه 
املسألة. ويف الواقع، تعترب املساءلة املتبادلة حمور اجتماع هذه السنة، املعقود يف هناية حزيران/يونيه. 
وتعترب احلاجة إىل املناقش���ة واضحة. فمع هناية س���نة 2009، مل ينشئ سوى سبعة بلدان 
آليات للمس���اءلة املتبادلة تؤّدي وظائفها بش���كل تام 34، واتس���م ما يسفر عنه سلوك املوّرد من 
تغيري بطابع التباين. وتبني التجربة على املستوى القطري أن سياسات املعونة الوطنية وُأطر األداء 
املشترك ميكن أن تساعد على حتسني املساءلة املتبادلة، ليس فحسب عن طريق إشراك األطراف 
املعنية يف حوار مستمر، بل أيضًا وهو األهم بإسناد مسؤوليات وجبعل االلتزامات بشأن األهداف 
اإلمنائية والشفافية ملموسة بدرجة أكرب 35. والسؤال العملي هو كيف ُتنشر هذه اآلليات، وُتعّزز 

عملياهتا، وبالتايل جعل صلة املعونة أكثر فعالية.

التعاون اإلنمائي الدويل التكمييل
د االلتزامات األساسية يف اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 8 العالقات املتبادلة بني البلدان  يف حني جتسِّ
املتقدمة والبلدان النامية، انضم العامل بأسره إىل عملية تشكيل شراكات إضافية تتعلق بالتنمية 
اليت تكمِّل العالقات التقليدية. وحيث إن كثريًا من هذه العالقات ذات حجم كبري فعاًل، وهي 

متنامية، فإن ذكر البعض منها له ما يربره.

التعاون فيما بني بلدان الجنوب

م البلدان خارج املجموعة التقليدية للبلدان املاحنة املتقدمة النمو بدرجة متزايدة إسهامات  تقدِّ
فقد ذكرت  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  النامية من أجل  البلدان  تبذهلا  اليت  مالية إىل اجلهود 
انتقالية وتقوم  النامية والبلدان اليت متر اقتصادهتا مبرحلة  البلدان ذات االقتصادات  حكومات 

لالطالع على مناقشة املعاين واملمارسات املختلفة ملفهوم “املساءلة املتبادلة”، انظر “دراسة أساسية لندوة رفيعة   33
املستوى نظمها منتدى التعاون اإلمنائي: تعزيز املساءلة املتبادلة والشفافية يف التعاون اإلمنائي”، تشرين الثاين/نوفمرب 
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/analytical%20 الشبكي:  املوقع  من  متاحة   ،2009
 .background%20study%20(mutual%20accountability%20and%20aid%20transparency).pdf

هي أفغانستان وكمبوديا وموزامبيق ورواندا ومجهورية تن�زانيا املتحدة وفييت نام واليمن )املرجع نفسه، املرفق 2(.  34
معلومات مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  35

ميكن أن تّتسم املعونة مبزيد 
من الشفافية وميكن أن حتظى 

األهداف مبزيد من اإلجناز 
يف وجود آليات للمساءلة 

املتبادلة

صارت املعونة املقَدمة من 
جهات ماحنة غري جلنة املساعدة 
اإلمنائية ومن جهات ماحنة من 

البلدان النامية أكثر أمهية
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بإبالغ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي جبهودها بشأن املعونة أهنا قدمت حوايل 
9.6 بليون دوالر من املساعدات يف سنة 2008، وهي آخر سنة جرى جتميع البيانات الشاملة 
بشأهنا. ويف حني قدمت اململكة العربية السعودية أكثر من نصف هذه القيمة اإلمجالية، قدَّمت 
انتقالية يف شرق أوروبا ما يزيد على 800 مليون دوالر،  اقتصاداهتا مبرحلة  حكومات متر 
وقدمت تركيا ذلك املبلغ تقريبًا. وبينما ال يشكل هذا سوى حوايل 10 يف املائة من املعونة 
الثنائية املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية، ظل احلجم يزداد بقوة. وعلى سبيل املثال، منا تدفق 
املعونة حبوايل النصف باألسعار الثابتة وبأسعار الصرف من سنة 2006 إىل سنة 2008 36. 
إضافة إىل ذلك، يبدو أن مبلغًا آخر قيمته تقريبًا 2 بليوين دوالر على األقل قدمته بلدان غري مبلغة 
عن املعونة، ويف مقدمتها الصني، ولكن مع تقدمي معونة كبرية أيضًا من اهلند ومجهورية فن�زويال 
البوليفارية. كما قدِّمت إسهامات كبرية من املعونة أيضًا من الربازيل ونيجرييا وجنوب أفريقيا 37. 
زيادة على ذلك، رغم ضغط األزمة املالية واالقتصادية العاملية على كثري من تلك اجلهات املقدمة 
للمعونة، من املرجح أن جمموع املسامهات ارتفع ثانية يف سنة 2009. فإذا ُروعيت التعهدات 

املعلنة، يعتقد أن جمموع التدفقات ميكن أن يبلغ 15 بليون دوالر يف سنة 2010 38.

املصادر املبتكرة وغريها من مصادر التمويل ألغراض التنمية
التقى الفريق الرائد املعين بالتمويل املبتكر من أجل التنمية، والذي يضم اآلن 55 بلدًا عضوًا و5 
بلدان مراقبني، و16 منظمة دولية وعددًا من الشبكات واملنظمات غري احلكومية من اجلنوب 
والشمال، وذلك إلطالق مبادرات تتجاوز ما جرى االتفاق عليه بتوافق اآلراء أو يف املنتديات 
املعتادة للبلدان املاحنة. وقد ثبت، كما حدث مع فرض ضريبة على مذكرة السفر اجلوي الدويل، 
أنه ممكن من الناحية السياسية تعبئة أموال إضافية كبرية من خالل وسائل التعاون املبتكرة 39.

ويعت���زم الفريق مواصلة تطوير الطرائق املتفق عليها لتعبئة املوارد، ليس هذا فحس���ب بل 
أيضًا العمل يف مقترحات إضافية، من بينها تنفيذ ضريبة على املعامالت املالية الدولية 40. وجيري 
أيضًا النظر يف ضريبة املعامالت املالية الدولية يف صندوق النقد الدويل ويف جمموعة العش���رين، 
إىل جانب مقترحات أخرى. ووفقًا لتلك املناقش���ات، س���وف تقوم اجلهة املسؤولة عن ضريبة 
املعامالت املالية الدولية بتجميع موارد س���وف تس���دد يف املقام األول تكاليف احلاالت الطارئة 
املالي���ة األخرية واإلعداد للحاالت الطارئة مس���تقباًل، بيد أهنا ميكن اس���تخدامها أيضًا ألغراض 

إمنائية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

بيانات مقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.  36
استنادًا إىل معلومات مقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وتقرير األمني العام لألمم املتحدة،   37

بعنوان “حالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب”، املؤرخ 24 آب/أغسطس A/64/321( 2009(، الفقرة 8.
املرجع نفسه.  38

فرضت شيلي وكوت ديفوار وفرنسا ومدغشقر وموريشيوس والنيجر ومجهورية كوريا رسومًا على تذاكر السفر   39
بالطائرات، بينما تقوم لكسمربغ وإسبانيا بتجميع تربعات من املسافرين جوًا، وجيري ختصيص املتحصالت 
للمرفق الدويل لشراء األدوية. إضافة إىل ذلك، التزمت عدة دول قانونًا بتقدمي األموال خلدمة سندات ميكن 
استخدام عائداهتا على الفور لتحصني األطفال ضد املرض )فرنسا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا وجنوب أفريقيا 
والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(. زيادة على ذلك، جرى االتفاق يف حزيران/يونيه 
2009، على التزام سوقي مسبق جتريب�ي لضمان شراء أدوية مضادة لاللتهاب الرئوي مل تنتج بعد وذلك بأسعار 

متفق عليها سلفًا )كندا وإيطاليا والنرويج واالحتاد الروسي واململكة املتحدة ومؤسسة بيل ومليندا غيتس(.
انظر “إعالن سانتياغو” اعتمد يف االجتماع العام السابع للفريق الرائد املعين بالتمويل املبتكر للتنمية، سانتياغو، شيلي،   40
http://www.leadinggroup. :28 - 29 كانون الثاين/يناير 2010؛ وملخص االجتماع متاح من املوقع الشبكي

.org/article589.html

أطلقت عناصر فاعلة دولية 
مبادرات لتعبئة مزيد من 
املوارد الدولية...
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وتقدم املؤسسات اخلاصة من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، إىل جانب ماليني 
األفراد من خمتلف املوارد الكبرية والصغرية إس���هامات متزايدة إىل األنشطة املتصلة باألهداف 
اإلمنائية لأللفية. ووفقًا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بلغت املِنح عرب احلدود 
املقدمة للمس���اعدة اإلمنائي���ة من الوكاالت الطوعية اخلاصة حوايل 24 بليون دوالر يف س���نة 
2008، وهي آخر سنة جرى توفري تقديرات شاملة بشأهنا 41. ومع ذلك، من املتوّقع حدوث 
اخنف���اض يف اإليرادات واألصول املرتبط���ة باألزمة املالية واالقتصادي���ة العاملية حيث تنخفض 
اإلس���هامات اخلريية لألفراد واملؤسسات يف األجل القريب. ويف حني أصبح من الواضح فعاًل 
حدوث اخنفاض يف قدرة اجلهات املاحنة، لن يظهر مدى االخنفاض يف التدفقات النقدية سوى 

بعد فترة من التأخري.

التعاون الدويل يف تعبئة املوارد العامة املحلية

تنامت اجلهود الدولية املبذولة ملعاونة احلكومات على مكافحة التهرب الضريب�ي وتعزيز برامج 
مكافحة الفساد، وضمان إعادة األموال اليت أخرجت بصورة غري مشروعة. وعلى سبيل املثال، 
من املتوقع أن تشهد مبادرة استعادة األصول املسروقة، وهو مشروع مشترك بني مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل، بدأ يف سنة 2007، عودة أصول أوَّلية وإن 
كانت بسيطة يف سنة 2010 42. وجيري استكمال اإلجراءات املتزايدة يف استهالل التحقيقات 
وطلبات املساعدة القانونية وجتميد األصول بتعزيز التعاون الدويل ملكافحة الفساد. ومثة عالمات 

تنطلق تؤذن بأن األشخاص الذين يشتركون يف الفساد يواجهون خماطر متزايدة.
وجي���ري تنفيذ مب���ادرات أخرى لتعزي���ز التعاون ال���دويل ملكافحة الته���رب الضريب�ي. 
وبالتحدي���د، أطلق املنتدى العاملي التاب���ع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملعين 
بالش���فافية وتب���ادل املعلوم���ات املتعلقة باألغ���راض الضريب�ية، والذي اتفق يف أيلول/س���بتمرب 
2009 على تعميق دور البلدان املش���اركة غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، أول جمموعة من 18 استعراضًا من استعراضات األقران على املستوى الوطين عن 
كيف تنفذ السلطات الضريب�ية معايري متفقًا عليها على نطاق واسع، مثل تلك املعايري املعتمدة 
يف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واتفاقية األمم املتحدة النموذجية بشأن 
االزدواج الضريب����ي 43. إضاف���ة إىل ذلك، اعتمدت جلنة اخلرباء التابع���ة لألمم املتحدة املعنية 
بالتعاون الدويل يف املس���ائل الضريب�ية يف تش���رين األول/أكتوبر 2009، وأحالت إىل املجلس 
االقتصادي واالجتماعي مدونة مقترحة لقواعد الس���لوك بش���أن التعاون يف مكافحة التهرب 

الضريب�ي على املستوى الدويل وتالفيه 44.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تقرير التعاون اإلمنائي لعام 2010، املرجع السابق، اجلدول 13.  41
انظر البنك الدويل ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استعادة األصول املسروقة، تقرير مرحلي   42

عن استعادة األصول املسروقة، تشرين األول/أكتوبر 2009، الصفحة 3.
السلطات الثماين عشرة من أستراليا، بربادوس، برمودا، بوتسوانا، كندا، جزر كاميان، الدامنرك، أملانيا، اهلند،   43

آيرلندا، جامايكا، جرزي، موريشيوس، موناكو، النرويج، بنما، قطر، ترينيداد وتوباغو.
انظر تقرير جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريب�ية عن دورهتا اخلامسة، 19 - 23 تشرين األول/  44

أكتوبر 2009، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم E/2009/45( 25(، املرفق.

... وكذلك موارد حملية من 
أجل األهداف اإلمنائية لأللفية 

والتنمية



الرشاكة العاملية من أجل التنمية تمر بمرحلة حرجة  26

تعزيز التعاون اإلنمائي الدويل
ينقضي موعد أهداف غلينيغلز لزيادة مقادير املعونة يف سنة 2010 )كما ينقضي موعد أهداف 
باريس بشأن فعالية املعونة(. وقد أجنز األهداف اخلاصة باملقادير بعض البلدان املاحنة، لكن مل 
تنجزها بلدان أخرى. ويتمثل الرقم املستهدف من األمم املتحدة بنسبة 0.7 يف املائة من الدخل 
القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة. فإذا مت إجناز هدف املعونة حبلول سنة 2015، فإهنا سترتفع إىل 
ما يزيد على 300 بليون دوالر سنويًا من أجل التنمية )بأسعار الدوالر وأسعار الصرف يف 
سنة 2009( 45. واالحتاد األورويب ملتزم بتحقيق ذلك اهلدف حبلول سنة 2015 46. أما مجيع 

املاحنني اآلخرين الذين مل يفعلوا ذلك من قبل، فينبغي تشجيعهم على االنضمام.

للتعجيـل بالتقدم يف إمـداد البلدان النامية بالدعـم املطلوب إلنجاز األهـداف اإلنمائية 
لأللفية ومجابهة أثر األزمة العاملية عىل الفقراء، ينبغي أن يقوم املجتمع الدويل بما ييل:

yy يلتزم من جديد بهدف األمم املتحدة الخاص باملعونة وأن يضع مساراً زمنياً من أجل
تحقيقه. ولبلوغ املستهدف سنة 2015، سوف تلزم زيادات سنوية تقدَّر بحوايل 35 
بليون دوالر سـنوياً يف الفرتة من سـنة 2011 إىل سنة 2015، وذلك لبلوغ املستوى 
املقدر لهدف املسـاعدة اإلنمائية الرسـمية بمبلغ 300 بليون دوالر )بسـعر الدوالر 

وبأسعار الرصف يف عام 2009(

yy يكفل أن تعلن التعهدات الفردية من جانب البلدان املانحة بطريقة تتسم بالشفافية
ويمكـن للمجتمـع الدويل أن يتحقق منها بسـهولة، كمـا كان الحال مـع التزامات 

غلينيغلز

yy يعمل بشـكل عاجل عىل تغذيـة صناديق التنمية اإلقليميـة واملتعددة األطراف التي
قدَّمت نفقاتها كجزء من جهود مكافحة األزمة يف السـنتني السابقتني، وزيادتها إىل 
ن هذه الصناديق من أداء الدور املوسـع املتوّقع منها يف عالم ما بعد  مسـتويات تمكِّ
األزمـة. وعىل الجهـات املانحة التي لم تسـهم بعد بحّصتهـا يف التكاليف أن تنضم 

للجهات التي ساهمت يف هذا الشأن

yy يقدِّم بشـكل تام املوارد اإلضافية امللتزم بها إىل مجموعات بلدان ذات األولوية، ومن
بينها تلك املوارد املقدمة إىل أفريقيا وأقل البلدان نمواً. وينبغي أيضاً مضاعفة املعونة 
املقدمـة إىل اقتصـادات أخرى حالياً ناقصـة الخدمات ومنخفضـة الدخل ورسيعة 
التأثـر، حيـث تكون الحاجـات االجتماعيـة واالقتصادية كبرية. وينبغي اسـتنباط 

وسائل، حسب االقتضاء، من أجل التنفيذ الفّعال للخدمات املموَّلة باملعونات

yy أن يزيـد حصة املعونة املقدمـة كدعم للميزانية، ويكفل اتسـاق تخصيص الجهات
املانحة للمسـاعدة اإلنمائية الرسـمية ألغراض محدَّدة دائماً مـع األولويات الوطنية 

املعلنة لدى البلدان املتلّقية

مع افتراض منو اقتصادات البلدان املتقدمة مبعدل متوسطه 2.3 يف املائة سنويًا وفقًا لتوّقع صندوق النقد الدويل يف   45
تقريره “التوّقعات االقتصادية يف العامل: إعادة توازن النمو” )واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل، نيسان/

أبريل 2010(.
انظر املفوضية األوروبية “رسالة من اللجنة إىل الربملان األورويب واملجلس وإىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية   46
نة من اثنيت عشرة نقطة دعمًا لألهداف اإلمنائية لأللفية”  األوروبية وجلنة األقاليم: خطة عمل االحتاد األورويب مكوَّ

)COM(2010) 159 final(، بروكسل، 21 نيسان/أبريل 2010.
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yy يعمـل عىل تحقيق االلتزامات الخاصة بفعالية املعونة املسـتهدفة للتحقيق يف سـنة
2010 واملوافقـة عىل مجموعـة متجددة من األهداف فيما بعد ذلـك التاريخ. وهذه 
املسـؤولية املشـرتكة التي تقع عىل كاهل الجهات املانحة والبلـدان املتلّقية. ويعترب 
ذات أهمية أساسية تحقيق املساءلة املتبادلة يف توفري واستخدام موارد املعونة، وهي 
خطوة أساسـية لبناء الثقة املتبادلة ولتنسـيق املعونة بفعالية وراء االسـرتاتيجيات 

اإلنمائية الوطنية املستدامة

والستكمال وتعميق األشكال التقليدية للمعونة، ينبغي أن يعمد املجتمع الدويل إىل ما ييل: 

yyالتشجيع عىل توسيع نطاق التعاون اإلنمائي فيما بني البلدان النامية

yy ،تقديـر الجهود الحفازة التي يبذلها الفريق الرائد املعنـي بالتمويل املبتكر للتنمية
من أجل تجميع أموال إضافية لألهداف اإلنمائية لأللفية ومن أجل استكشاف آليات 

تمويل مبتكرة من بينها رضيبة املعامالت املالية وتنفيذ توصيات الفريق

yy تعزيز التعاون الرضيبـي عىل املستوى الدويل واملبادرات املتعددة األطراف ملكافحة
الفساد للقضاء عىل التهرب الرضيبـي والفساد لتجميع موارد إضافية للتنمية
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الوصول إىل األسواق )التجارة(

يقيم إعالن األمم املتحدة لأللفية واألهداف اإلمنائية لأللفية وزنًا كبريًا للنهوض بُسبل وصول 
النامية إىل األسواق، وخصوصًا لتلك األسواق املتاحة للبلدان املتقدمة النمو، يف نظام  البلدان 
جتاري مفتوح، ويستند إىل قواعد، وميكن التنبؤ به، وخال من أّي متييز. إضافة إىل ذلك، يتضمن 
اهلدف رقم 8 اإلهابة بالدول األعضاء ملعاجلة احتياجات البلدان النامية املتصلة بالتجارة من خالل 
تدابري دعم حمددة. ويسلِّم كذلك بضرورة مساعدة البلدان النامية على االستجابة بشكل أفضل 
للفرص التجارية من خالل بناء القدرات املحلية فيما أصبح يعرف باسم “املعونة لصاحل التجارة”. 
وقد اختذ عدد من اخلطوات يف سبيل تنفيذ هذه األهداف، بيد أن هناك أيضًا عددًا من التحّديات، 

وليس أقلها شأنًا صدمة البلدان النامية من شدة األزمة االقتصادية واملالية العاملية األخرية.

عقد من التوّقعات يف مجال السياسات التجارية

اتفقت الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، منذ عقد من الزمن تقريبًا، يف تشرين الثاين/
نوفمرب 2001 يف الدوحة، قطر، على التفاوض حول صفقة عاملية من التدابري الرامية إىل النهوض 
بالتجارة، مع إيالء اهتمام خاص إىل إصدار نتائج تنهض بالتنمية. ومن مث سعت ما تسّمى 
“جبولة الدوحة” إىل إزالة احلواجز التجارية يف عدد من املجاالت ذات االهتمام اخلاص للبلدان 
النامية، مبا يف ذلك املجاالت اليت عارضت اجلهود السابقة حنو بلوغ اتفاق متعدد األطراف، 
مثل الزراعة واخلدمات )اليت ميكن أن تشمل حركات العمل الدولية(، والتجارة غري الزراعية 
)كما يف ممارسة تصعيد التعريفة اجلمركية(، ومحاية امللكية الفكرية )بالتأكد من عدم تنفيذها 

على حساب الصحة العامة يف البلدان النامية، وذلك بتقييد احلصول على األدوية( 1.
وق���د ألزمت جمموع���ة تدابري الدوحة الدول األعضاء للعمل يف س���بيل حتقيق سياس���ات 
تفضيلية للوصول إىل األسواق )على سبيل املثال، الوصول بدون رسوم مجركية وبدون حصص( 
فيما يتعلق بالصادرات من أقل البلدان منوًا. وكان هذا أيضًا حمور التركيز يف االلتزامات اخلاصة 
بالسياس���ة العامة يف مؤمترات األمم املتحدة بش���أن أقل البلدان منوًا، وخصوصًا تلك الواردة يف 
برنامج عمل بروكس���ل الذي اعتمده ش���ركاء التنمية يف أقل البلدان منوًا يف مؤمتر األمم املتحدة 
الثال���ث بش���أن أقل البلدان منوًا، املعقود يف الفترة م���ن 14 إىل 20 أيار/مايو 2001 2. واتفق 
املجتمع الدويل أيضًا على تركيز االهتمام على تلبية االحتياجات اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية 

النامية والبلدان النامية غري الساحلية 3.

.http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm :ُيتاح استعراض كامل من املوقع الشبكي  1
انظر: A/CONF.191/11، الفقرة 68.  2

انظر: استراتيجية موريشيوس من أجل مواصلة تنفيذ برنامج عمل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية   3
)A/CONF.207/11، املرفق الثاين(، وخصوصًا الفقرات 66 إىل 69 و97؛ وانظر: برنامج عمل أملايت: تلبية 
احلاجات اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلدان 

النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية، )A/CONF. 202/3، املرفق األول(، الفقرات 38 - 41.

التحّديات باقية أمام التنفيذ 
الكامل ألهداف الوصول إىل 

األسواق
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إضافة إىل ذلك، كان هناك إدراك على نطاق واسع حلصيلة املشروع الطويل األجل من 
“املعونة لصاحل التجارة” يف مساعدة البلدان النامية. ويعتمد جهد اجلهات املاحنة احلالية يف هذا 
الصدد على برنامج مش���َترك بني عدة وكاالت من أجل أقل البلدان منوًا بدأ يف س���نة 1997 
ُيس���ّمى اإلطار املتكامل للمس���اعدة التقنية املتصلة بالتجارة املقدمة ألقل البلدان منوًا، ومبقتضاه 
قّدمت اجلهات املاحنة وس���ت مؤسسات دولية أساس���ية 4 الدعم حلكومات أقل البلدان منوًا يف 
إدماج التجارة بش���كل أفضل يف اس���تراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية. واليوم، تش���مل املعونة لصاحل 
التجارة مس���اعدة البلدان النامية على وضع استراتيجيات جتارية والتفاوض بطريقة أكثر فعالية، 
هذا من ناحية، ولالس���تثمار يف البنية األساس���ية والقدرة اإلنتاجية والتكيُّف مع النتائج املحلية 
للتخفيض���ات اجلمركية، واحنس���ار املعاملة التفضيلية أو هبوط مع���دالت التبادل التجاري، هذا 
من ناحية أخرى. وتطّلبت هذه الربامج، من أجل مساعدة أقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري 
الس���احلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، وغريها م���ن البلدان النامية، زيادة يف التمويل املقّدم 
 أساس���ًا كجزء من املس���اعدة اإلمنائية الرمسية، والتنس���يق العاملي ورصد املعون���ة لصاحل التجارة 
إمن���ا حيدث يف منظمة التجارة العاملية ومن خالل جلنة املس���اعدة اإلمنائي���ة التابعة ملنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، وكذلك على املستوى القطري من أجل اجلهات املاحنة واجلهات 

املستفيدة باملعونة على السواء.

األداء التجاري يف البلدان النامية

أثر األزمة العاملية

النامية على املشاركة بطريقة أكثر فعالية يف التجارة  البلدان  استندت اجلهود الدولية ملعاونة 
الدولية إىل استمرار النمو الدينامي لتجارة البلدان النامية الذي لوِحظ يف العقود األخرية. ومع 

ذلك، أحدثت األزمة العاملية األخرية صدمة اقتصادية بشكل هائل مل يسبق له مثيل تقريبًا.
وقد اخنفض حجم التجارة العاملية بنسبة 13 يف املائة يف سنة 2009 5 وصاَحب اهلبوط 
اخنفاضات ش���ديدة يف أسعار السلع األساسية بني أيلول/سبتمرب 2008 وآذار/مارس 2009. 
وكانت أكثر البلدان تضّررًا يف جمموعة البلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف غرب 
آسيا، اليت شهدت اخنفاضات جتارية تصاعدية حبوايل 13 يف املائة و9 يف املائة من الناتج املحلي 
اإلمجايل، على التوايل. وكان وقع األزمة حمسوس���ًا بصفة خاصة يف أقل البلدان منوًا اليت تعتمد 
بدرجة كبرية على بضع سلع أساسية فيما يتعلق مبعظم إيراداهتا من صادراهتا. وعمل االهنيار يف 
أسعار السلع األساسية بالتايل على ختفيض شديد يف قيمة صادراهتا 6. ومع ذلك، شهدت كمية 
صادراهتا منوًا مس���تمرًا يف سنة 2009، وخصوصًا صادراهتا الرئيسية، وتوّسع نطاق أحجامها 
بنسبة 6 يف املائة، ومع ذلك اخنفضت الِقيم بنسبة 9 يف املائة )اجلدول 3(. وكانت يف مقدمتها 
ر  اخنفاضات كبرية يف أسعار املعادن والفلزات واألخشاب. وبالتايل كانت أقل البلدان منوًا تصدِّ

كميات أكثر مقابل قيمة أقل.

صندوق النقد الدويل، ومركز التجارة الدولية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم املتحدة   4
اإلمنائي، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية.

احلالة والتوّقـعات االقتصادية يف العامل، يف منتصف عام E/2010/73( 2010(، الصفحة 2.  5
منظمة التجارة العاملية “الوصول إىل األسواق فيما يتعلق باملنتجات واخلدمات ذات األمهية التصديرية إىل أقل   6
البلدان منوًا” )WT/COMTD/LDC/W/46/Rev.1(، 26 شباط/فرباير 2010. وقد تضّررت أقل البلدان 

منوًا بصفة خاصة من االخنفاض يف السعر الدويل للنفط واملعادن، ومنتجاهتا للتصّدير.

وقد أّثر اهنيار أسعار السلع 
األساسية بصفة خاصة على 
أقل البلدان منوًا
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الجدول 3
صادرات أقل البلدان نمواً إىل الرشكاء الرئيسيني: النمو يف سنة 2009 )النسبة املئوية 

والتغيري يف النسبة املئوية(

رمز النظام 
ق املنتجاتاملنسَّ

حصة الصادرات، 
نمو الحجمنمو القيمة2008

5.8- 1008.5جميع السلع األساسية باستثناء النفط الخام--

61
أصناف األزياء، الزوائد الكمالية واأللبسة 

- 1.2- 212.8املحبوكة

62
أصناف األزياء، الزوائد الكمالية واأللبسة 

- 1.5- 160.5غري املحبوكة

27
أنواع الوقود املعدني، الزيوت، منتجات 

- 13.0- 1529.4التقطري، إلخ.

19.9- 922.3الخامات، النفايات املعدنية، والرماد26

03
السمك، القرشيات، الرخويات، الالفقاريات 

4.0- 513.6البحرية

414.663.0النحاس وأصناف منه74

- 23.3- 332.9الخشب واألصناف الخشبية، والفحم النباتي44

09
البن والشاي وشاي أملته من أوراق الشجر، 

6.4- 26.9والبهارات

81
معادن أخرى خسيسة، سبائك معدنية 

- 8.1- 258.1خزفية، وأصناف منها

5.2- 222.5ألومينيوم وأصناف منه76

بدأ التعايف، مصحوبًا بارتداد يف أس���عار الس���لع األساس���ية، يف النصف الثاين من س���نة 
2009. ومع ذلك كما تشري بعض التقديرات، بعد سنة واحدة تظل القيمة الدوالرية للتجارة 
يف بع���ض املناط���ق النامية حوايل 20 يف املائة أقل من مس���تويات ما قب���ل األزمة 7. ومن املتوّقع 
أن تنم���و التج���ارة العاملية بنس���بة تزيد على 7 يف املائة يف س���نة 2010 وحب���وايل 6 يف املائة يف 
س���نة 2011، وفقًا للسيناريو األساس���ي الذي وضعته األمم املتحدة يف تقرير احلالة والتوّقعات 
االقتصاديـــة يف العـــامل 8. ومع اعتبار أن هذه هي س���نوات التعايف، فإن التوّقعات ال تبّش���ر خبري 
حي���ث إهنا أقل من النمو املتوس���ط يف التجارة العاملية يف الفت���رة 2004 - 2007، الذي كان 

يبلغ حوايل 8 يف املائة سنويًا.
وراف���ق املش���اكل اليت أحدثها الكس���اد العاملي فيما يتعلق باملصّدرين م���ن البلدان النامية 
خوف من االنتكاس���ة من حتّرر التجارة يف االقتصادات املتقدمة النمو. ويف الش���هور األّولية من 
األزم���ة العاملي���ة، حيث بدأ بعض البل���دان اختاذ تدابري محائية اس���تجابة لألزمة، التزمت جمموعة 
العشرين مبقاومة هذه املمارسات وطلبت من الوكاالت التجارية الدولية األساسية رصد أنشطة 

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقرير الرصد العاملي 2010: األهداف اإلمنائية لأللفية بعد األزمة )واشنطن   7
العاصمة، البنك الدويل، 2010(.

احلالة والتوّقعات االقتصادية يف العامل، يف منتصف عام 2010، املرجع السابق.  8

العودة إىل التقييدات التجارية 
استجابة لألزمة كانت 

حمدودة

املصدر: مركز التجارة 
الدولية، صحيفة وقائعية رقم 

3 للخرائط التجارية بمركز 
التجارة الدولية.
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البلدان يف هذا الصدد 9. ويف الفترة من أيلول/س���بتمرب 2009 إىل منتصف ش���هر شباط/فرباير 
 2010، كان اللجوء إىل تقييدات جتارية جديدة من جانب أعضاء جمموعة العشرين أقل صراحة 
مما حدث يف السنة من أيلول/سبتمرب 2008، وكان النطاق الشامل هلذه التقييدات حمدودًا 10.

لقد أضّرت األزمة املالية اليت فّجرت الكس���اد أيضًا بصادرات البلدان النامية، نظرًا ألن 
متويل التجارة أصبح من الصعب اختاذ ترتيبات بش���أنه. ويف حني ختّفف الس���وق العاملي اخلاص 
بتمويل التجارة يف النصف الثاين من س���نة 2009، اس���تفادت بعض املناطق يف حدود خمتلفة. 
وأّدت األسواق الناشئة يف هذا الصدد، لكن البلدان املنخفضة الدخل، وخصوصًا تلك يف جنوب 
الصحراء الكربى بأفريقيا، ما زالت تواجه معّوقات هامة يف متويل التجارة. وس���اعدت جمموعة 
التدابري لدعم متويل التجارة القصرية األجل واليت وضعتها جمموعة العش���رين يف مؤمتر قمة لندن 
يف نيس���ان/أبريل 2009 على ختفيف هذه احلالة. ومع ذلك، ينبغي توجيه مزيد من التركيز يف 
امل���وارد الباقي���ة ملجموعة التدابري حنو خطط العمل األطول أج���اًل وينبغي أن تكفل الوصول إىل 

البلدان اليت حتتاجها أكثر من غريها 11.

اتجاهات ما قبل األزمة يف صادرات البلدان النامية

بينما من املأمول فيه أن تكون األزمة احلالية ظاهرة مؤقتة، ليس من الواضح ما إذا كان سيعود منو 
جتاري عاملي أكثر دينامية مثلما كان قبل حدوث األزمة. وقد ازدادت مشاركة البلدان النامية يف 
التجارة العاملية بشكل مثري خالل العقدين املاضيني. وقد أصبحت عدة بلدان نامية وبلدان ذات 
اقتصادات متر مبرحلة انتقالية دواًل جتارية رئيسية. وقد حّققت منوًا اقتصاديًا مستدميًا على مدى 
عدد من السنني 12. وعملت البلدان النامية يف جمموعها على مواصلة زيادة حصتها يف الصادرات 
العاملية، حيث بلغت نسبة 39 يف املائة يف سنة 2008 )31 يف املائة باستثناء النفط(، حصلت 
البلدان النامية اآلسيوية منها على نسبة 30 يف املائة. ومع ذلك، ما زالت حصة أقل البلدان 
منوًا يف الصادرات العاملية صغرية للغاية. فهي ال تكاد تتجاوز نسبة 1 يف املائة سنة 2008، 
ولكن مع استثناء النفط، ال تقّدم أقل البلدان منوًا سوى 0.4 يف املائة من الصادرات العاملية 13.

وقب���ل األزم���ة، كان يتزايد التركيز على الصادرات من جان���ب بعض جمموعات البلدان 
النامية، رغم أن هذا كان يرجع إىل حٍد ما إىل ما كان يتمتع به بعض البلدان من ارتفاع أسعار 
صادرات السلع األساسية. ومن مث، بينما بقي تركيز البلدان النامية يف جمموعها على الصادرات 
مستقرًا نسبيًا منذ سنة 2000، ازداد بالنسبة ألقل البلدان منوًا والبلدان األفريقية، واألكثر إثارة 
بالنس���بة للبلدان النامية غري الساحلية بس���بب ارتفاع العائدات من املواد املعدنية وأنواع الوقود 

 18 ،)WT/TPR/OV/12( ”انظر منظمة التجارة العاملية، “نظرة عامة للتطّورات يف البيئة التجارية الدولية  9
تشرين الثاين/نوفمرب 2009.

انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العاملية،   10
“تقرير بشأن تدابري جمموعة العشرين بشأن التجارة واالستثمار )أيلول/سبتمرب 2009 - شباط/فرباير 2010(”، 
.http://www.oecd.org/dataoecd/21/21/44741862.pdf :8 آذار/مارس 2010، متاح من املوقع الشبكي
انظر: منظمة التجارة العاملية، “تقرير إىل ُشعبة استعراض السياسات التجارية من املدير العام بشأن التطورات   11

املتصلة بالتجارة” )WT/TPR/OV/W/3(، 14 حزيران/يونيه 2010.
النامية يف التجارة الدولية سنة 2007: مؤشر التجارة والتنمية  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، البلدان   12

)جنيف، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2007(.
منظمة التجارة العاملية، “وقع األزمة املالية على أقل البلدان منوًا”، مادة أساسية عن املؤمتر الوزاري السابع ملنظمة   13
التجارة العاملية، 30 تشرين الثاين/نوفمرب - 2 كانون األول/ديسمرب 2009، جنيف، متاحة من املوقع الشبكي: 

.http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/impact_fin_crisis_e.pdf

تواصل البلدان املنخفضة 
الدخل مواجهة معّوقات يف 
احلصول على متويل التجارة

ما زالت أقل البلدان منوًا 
تعتمد على بضع صادرات 
من السلع األساسية وهي 
عرضة لتقلبات األسعار
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وقد تنّوعت أسواق صادرات البلدان النامية بدرجة متزايدة، ومن بينها أسواق صادرات 
أقل البلدان منوًا. ففي س���نة 2008، جرى ش���حن نسبة كبرية بلغت 50 يف املائة من صادرات 
أقل البلدان منوًا إىل بلدان نامية أخرى. وأصبحت الصني املستورد الرئيسي ملنتجات أقل البلدان 
منوًا يف س���نة 2008 )23 يف املائة من الصادرات العاملية ألقل البلدان منوًا مقارنة بنس���بة 21 
يف املائة فيما يتعلق باالحتاد األورويب(. والش���يء اهلام أن املنتجات اليت أصبحت صادرات أقل 
البل���دان منوًا منها إىل بلدان أخرى يف اجلنوب أكثر انتعاش���ًا، كان���ت أيضًا تلك املنتجات اليت 

راحت أسعارها الدولية تزداد 14.

الجمود يف جولة الدوحة
كانت االستراتيجية األساسية جلولة الدوحة تتوّخى زيادة الفرص التجارية أمام البلدان النامية 
ذلك، وصلت  ومع  النمو.  املتقدمة  األسواق  التجارية، وال سيما يف  احلواجز  بتقليل  وذلك 

منظمة التجارة العاملية، “وصول املنتجات واخلدمات إىل األسواق”، املرجع السابق.  14

الشكل 7
نسب تركيز صادرات البلدان النامية، الفرتة 1995 - 2008 أ

٠٫٠

٠٫١

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٠٫٥

االقتصادات املتقدمة النمو٠٫٦

االقتصادات النامية

ً أقل البلدان نموا

البلدان النامية غري الساحلية

الدول الجزرية
الصغرية النامية

أفريقيا

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

املصدر: الدليل اإلحصائي ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عىل اإلنرتنت.

مالحظة: مؤرش هرفيندال - هريشمان لرتكيز السوق وتطبيعه للحصول عىل الِقيم من صفر إىل 1. 
وتشري قيمة املؤرش التي تقرتب من 1 إىل سوق عايل الرتكيز؛ والِقيَم القريبة من صفر تعكس تكافؤ أكرب 
يف توزيع حصص األسواق بني املصّدرين أو املستوردين. ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، انظر املوقع: 

.http://www.unctad.org/en/docs/tdstat33ch2_enfr.pdf

أ مؤرش هرفيندال - هريشمان.

)الش���كل 7(. وهذا يش���ري أيضًا إىل ارتفاع س���رعة التأثر املتصلة بتقلبات األسعار، على النحو 
امللحوظ يف اجلدول 3.
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املفاوضات يف إطار جولة الدوحة يف احلقيقة إىل طريق مسدود. ومنذ اهنيار الدفعة الكبرية األخرية 
من أجل إحراز تقدُّم يف متوز/يوليه 2008، بذل أعضاء منظمة التجارة الدولية حماوالت متكررة 
لتحريك املفاوضات حنو مرحلة هنائية، ولكن بدون جدوى. كما أن “عمليات التقييم” األخرية 
عقب انعقاد املؤمتر الوزاري السابع ملنظمة التجارة العاملية املعقود يف جنيف، سويسرا، يف هناية 
تشرين الثاين/نوفمرب 2009، خّيبت آمال أولئك الذين يأملون يف توليد قوة اندفاع إجيابية 15.

وص���درت أثناء املؤمتر الوزاري نداءات من أجل اختتام اجلولة بتأثري قوي يدعم التنمية، 
وال سيما فيما يتعلق باملسائل ذات االهتمام املشترك ألقل البلدان منوًا. وذكرت كل جمموعات 
البلدان النامية أن أّي شيء أقل من اختتام جولة الدوحة بطريقة شفافة ومنصفة ومتكافئة جلولة 
الدوحة س���وف يفش���ل يف القضاء على االختالالت احلالية يف النظام التجاري متعدد األطراف 
ال���ذي تنتج عنه آثار س���لبية فيما يتعلق بالبلدان الفق���رية 16. ويف النهاية، يبدو أن اهلدف الذي 
حّددت���ه جمموعة العش���رين الختتام املفاوضات يف س���نة 2010 غري قاب���ل للتحقق، ومل يتحدد 
موعد زمين هنائي جديد. وال تزال اخلالفات قائمة حول كيفية حتس���ني الوصول إىل األس���واق 
يف جمايل الزراعة والس���لع الصناعية، مبا يف ذلك ختفيض اإلعانات الزراعية بدرجة كبرية. إضافة 
إىل ذلك، بقيت دون إجابة طلبات البلدان النامية لتحس���ني املعاملة اخلاصة والتفضيلية لتجارهتا 

)مثل السماح بتخفيضات مجركية أقل(.
وم���ن املعترف به أن فرض تقييدات على احلركة الدولية لألش���خاص الطبيعيني الباحثني 
عن عمل بأنه عقبة خطرية أمام التجارة يف اخلدمات، وجمال آخر من جماالت مفاوضات منظمة 
التجارة العاملية. فإزالة التقييدات ميكن أن تسفر عن منافع هامة للعامل بأسره وخصوصًا للبلدان 
النامي���ة، وه���ي أكرب مورِّد هلذه العمالة. ووفقًا لبعض التقديرات، ميكن أن تبلغ قيمة املكاس���ب 
بالنس���بة للبلدان النامي���ة والنابعة من إمكانية التنقل املؤقت يف أس���واق العمل مبلغًا كبريًا قدره 
150 بلي���ون دوالر س���نويًا 17. ومع ذلك، ال تزال تنقالت األش���خاص الطبيعيني مثقلة بقيود 
تنظيمي���ة، وُوجدت املقترحات املتعلقة بالتفاوض حول املس���ألة يف إطار جولة الدوحة معارضة 
من البلدان املتقدمة النمو. زيادة على ذلك، ميكن إلجراء حتس���ينات، عن طريق هذه التجارة، 
يف كفاءة خدمات املرافق األساسية، مثلما يف جماالت املالية واالتصاالت الالسلكية والنقل، أن 

ُتنِتج مكاسب كبرية للبلدان النامية.
ويوىل اهتمام متزايد أيضًا حاليًا إىل حترير التجارة يف الس���لع واخلدمات البيئية، وكيف 
ميكن أن تسهم يف مكافحة تغيُّر املناخ 18. وميكن لتحّرر التجارة التدرجيي وافتتاح األسواق مع 
إدارهتا بدقة يف هذه القطاعات أن يصبح أداة قوية للتنمية االقتصادية من خالل إجياد فرص العمل 

منظمة التجارة العاملية، “تنتهي عملية التقييم بتصميم مجاعي على بدء إقامة جمموعة عاملية من تدابري الدوحة”،   15
جلنة املفاوضات التجارية، 26 آذار/مارس 2010.

بالتالزم مع انعقاد املؤمتر الوزاري، أّكد اجتماعان تنسيقيان ملجموعة العشرين التابعة ملنظمة التجارة العاملية والفريق   16
غري الرمسي للبلدان النامية التابع ملنظمة التجارة العاملية، على ضرورة اختتام جولة الدوحة باخلروج بنتائج قوية 

إمنائية املنحى.
 T. Walmsley and A. Winters, “Relaxing restrictions on temporary movement of natural persons:  17
a simulation analysis”, Journal of Economic Integration, vol. 20, No. 4 (December 2005). وعمليات 

املحاكاة النموذجية اليت يرتكز عليها التقدير املذكور تفترض أن احلصص بشأن عدد العمال املؤقتني املسموح 
هلم بالدخول إىل بلدان االقتصادات املتقدمة النمو تزداد إىل 3 يف املائة من القوة العاملة لدى بلدان االقتصادات 

املتقدمة النمو.
منظمة التجارة العاملية، “موجز الرئيس”، املؤمتر الوزاري السابع ملنظمة التجارة العاملية، جنيف، 2 كانون األول/  18

.)WT/MIN (09)/18( 2009 ديسمرب

إن رفع التقييدات على 
احلركة الدولية لألشخاص 
الطبيعيني ميكن أن تيّسر 
التجارة يف اخلدمات
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والتمك���ني من نقل املهارات والتكنولوجيا. بيد أن بع���ض البلدان النامية تظل قلقة إزاء تعريف 
السلع واخلدمات البيئية ونطاق السلع واخلدمات اليت يتعّين حتريرها. وللحصول على منافع هذا 
التحرر، حتتاج البلدان النامية إىل بناء قدرات خاصة باإلمداد، ومواءمة اأُلُطر التنظيمية الرقابية، 

وتطوير البنية األساسية املادية واملؤسسية والبشرية.
وهناك حاجة ملّحة لتسوية الن�زاعات بني القواعد التجارية املتعددة األطراف واالتفاقات 
البيئي���ة املتعددة األطراف 19.ويرى املدير العام ملنظمة التجارة العاملية أن توىل أفضلية للش���واغل 
املناخية عند حماولة مواءمة اتفاق املناخ املتعدد األطراف مع القواعد التجارية املتعددة األطراف، 
حيث إن التجارة تعتم�د على الظروف املناخي�ة وليس���ت ه��ي غاية يف حد ذاهتا، بل ينبغي أن 
تعّزز اخلري للناس 20. وتوجد بالفعل ش���واغل بأن البلدان اليت تنّفذ سياس���ات صارمة بشأن تغيُّر 
املناخ سيتعّين عليها أن تتنافس يف جمال الصادرات الواردة من بلدان حيث تنخفض هبا تكاليف 
اإلنت���اج نتيجة لعدم وجود ختفيضات إلزامية خاص���ة باالنبعاثات على املنتجني. ولتدارك اآلثار 
السلبية املمكنة بشأن التجارة، ُتطَرح مقترحات يف عدد متزايد من البلدان املتقدمة النمو تتعلق 
بالتداب���ري احلدودية القائمة على الكربون. ومن املحتمل أن ُتس���تخَدم ه���ذه الروابط املناخية - 

التجارية كأساس للسياسة احلمائية وميكن أن ُتلِحق الضرر بتجارة البلدان النامية.
وق���د أّك���د قادة جمموعة العش���رين على ضرورة االنتقال إىل ما بع���د الدعوة إىل التجارة 
ومناهضة السياس���ة احلمائية، بعدة تدابري من بينها دعم املفاوضات مع اإلرادة السياسية الكافية 
وضمان االتفاق بني تدابري السياسات الدولية والوطنية. بيد أن النداءات من أجل إعادة تعريف 
هة  مس���توى الطموح يف اجلولة يطرح تس���اؤاًل حول مستوى االلتزام السياسي إزاء النتائج املوجَّ

صوب التنمية 21.
ومثة ش���عور قوي بني بعض البلدان النامية بأن ُبعد املفاوضات اخلاص بالتنمية قد ُوِضع 
يف مؤّخرة املسائل. وباملثل، جتادل بعض البلدان النامية بأن إسهاماهتا يف التخفيضات اجلمركية 
املتعددة األطراف س���وف تكون أكرب من تلك اإلس���هامات من البلدان املتقدمة النمو يف أّي من 
جوالت التفاوض السابقة 22. وإزاء هذه اخللفية، هناك ختّوف من أّي اندفاع الختتام اجلولة يف 
املستقبل القريب قد يقوِّض املصاحل املشروعة للبلدان النامية. وينبغي أن يتمّثل اهلدف يف حتقيق 
تق���ّدم ه���ام ومتوازن يف مجيع جماالت التفاوض، وخصوصًا تل���ك املجاالت اهلامة للتنمية. ومن 
ناحية أخرى، سوف يعين أّي تأخري آخر يف اختتام جولة الدوحة مزيدًا من التأخري يف ختفيض 
اإلعان���ات الزراعية العاملية؛ وإعادة توازن قواع���د منظمة التجارة العاملية يف عدد من املجاالت؛ 

واختاذ خطوات أخرى ميكن أن تفتح حيِّزًا إضافيًا يف السياسات أمام البلدان النامية.

احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل سنة 2010: إعادة جتهيز التنمية العاملية )منشورات األمم املتحدة، رقم   19
.)E.10.II.C.I :املبيع

 Pascal Lamy, “Climate first, trade second: GATTzilla is long gone”, keynote address, Simon  20
 Reisman Lecture, organized by the Norman Paterson School of International Affairs, Carleton

 University, and the Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada, Ottawa,

2 November 2009, available from http://www2.carleton.ca/newsroom/speech/pascal-lamy-

.simon-reisman-lecture/

جمموعة العشرين، رسالة مشتركة من قادة جمموعة العشرين، 29 آذار/مارس 2010، متاحة من املوقع الشبكي:   21
.http://www.whitehouse.gov/the-press-office/joint-letter-G-20-leaders

منظمة التجارة العاملية، بيانات من األعضاء واملراقبني يف اجللسة العامة للدورة السابعة للمؤمتر الوزاري ملنظمة   22
التجارة العاملية، جنيف، 30 تشرين الثاين/نوفمرب - 2 كانون األول/ديسمرب 2009، متاح من املوقع الشبكي: 

.http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_statements_e.htm

ميكن أن ُتلِحق التدابري 
التجارية املتصلة باملناخ الضرر 

بتجارة البلدان النامية

وجيب إحراز تقدُّم يف جولة 
الدوحة يف مجيع جماالت 

التفاوض، وخصوصًا التنمية
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حالة السياسة الحمائية
اليت تعرِقل وصول  التجارية  السياسات  الدوحة وعودًا مبعاجلة كثري من أوجه  مت جولة  قدَّ
البلدان النامية إىل أسواق البلدان املتقدمة النمو. وتشري حالة السياسة احلمائية يف تلك األسواق 
إىل استمرار ما ُيدَفع من مثن لعدم تكملة املفاوضات بسياسة حتررية قوية يف جمال الوصول إىل 

األسواق.

الحواجز التعريفية يف البلدان املتقدمة النمو

ال يقوم معظم البلدان املتقدمة النمو بتغيري السياسات التجارية يف هذا الوقت )ما عدا بطرق 
فإن  مث،  ومن  أعاله(.  املذكور  النحو  على  العاملية،  االقتصادية  األزمة  إىل  استجابة  حمدودة 
التعريفات اجلمركية تعكس أساسًا التشكيل املتغيِّر  التغيريات املسّجلة يف متوسط مستويات 
للتجارة. وتشري البيانات إىل حدوث اخنفاض صغري أثناء العقد املنتهي يف سنة 2008، وهي 
أحدث سنة توافرت بيانات شاملة بشأهنا. وتشري البيانات أيضًا إىل أن متوسط التعريفات بشأن 
املنتجات األساسية من البلدان النامية، وخصوصًا املنسوجات واأللبسة، ال تزال مرتفعة نسبيًا. 
وقد اخنفضت التعريفات اجلمركية على املنتجات الزراعية فيما يتعلق بالبلدان النامية يف جمموعها 
وفيما يتعلق بأقل البلدان منوًا بصفة خاصة إىل 8 يف املائة وإىل 1.6 يف املائة على التوايل، وبالتايل 
تواَصل هامش األفضلية بالنسبة ألقل البلدان منوًا يف هذه املنتجات )الشكل 8(. وإزاء هذه 
اخللفية، فإن اهلوامش يف األلبسة واملنسوجات بقيت عند نقطتني من نقاط النسبة املئوية يف سنة 

مة ميزة قليلة ألقل البلدان منوًا. 2008، مقدِّ

ما يزال متوسط التعريفات 
اجلمركية على الصادرات 
األساسية للبلدان النامية 
مرتفعًا

الشكل 8
متوسط التعريفات الجمركية املفروضة من البلدان املتقدمة النمو عىل املنتجات 

 األساسية من البلدان النامية ومن أقل البلدان نمواً، الفرتة من 2000 إىل 2008

)النسبة املئوية عىل أساس القيمة(

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨
صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

الزراعة

املنسوجات

األلبسة

البلدان النامية

الزراعة

املنسوجات

األلبسة

ً أقل البلدان نموا

املصدر: منظمة التجارة العاملية - مركز التجارة الدولية - مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 
استنـاداً إىل منظمة التجارة العاملية - مرصف التنمية للبلدان األمريكية وقاعدة بيانات التعريفات 

الجمركية والوصول إىل األسواق التابعة ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية - مركز التجارة الدولية.
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ومل يتغيَّر هيكل التعريفات اجلمركية بدرجة كبرية يف السنوات األخرية أيضًا. ومن بني 
أهداف جولة الدوحة ختفيض املستويات العليا للتعريفات اجلمركية والتصعيد يف املنتجات ذات 
االهتمام اخلاص للبلدان النامية. وهناك قيمة مضافة أعلى ومن مث عائد ممكن أكرب، من صادرات 
الس���لع املصّنعة. وبالتايل، من الواضح هناك ما يربر التركيز على مس���ائل الوصول إىل األسواق 
واليت تتصل بالس���لع األساس���ية اخلام واملصّنعة على السواء وما يقابلها من مستويات تعريفية يف 

املرحلة التمهيدية واملرحلة التنفيذية النهائية.
وعلى وجه العموم، ظّلت احلدود القصوى للتعريفات اجلمركية يف بلدان الدخل املرتفع 
يف منظم���ة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي مس���تقرة نوعًا ما خ���الل العقد املاضي، عند 
 مستوى متوسط بنسبة 9 يف املائة يف مجيع خطوط التعريفات اجلمركية )اجلدول 4(. ومع ذلك، 
ال تزال احلدود القصوى للتعريفات اجلمركية الزراعية مرتفعة، حيث تبلغ 36 يف املائة. وباملثل، 
يف حني أظهر تصعيد التعريفات اجلمركية الشاملة اجتاهًا ثابتًا على مدى العقد املاضي، ال تزال 
هناك اختالفات كبرية بني التعريفات اجلمركية املطّبقة على املنتجات الزراعية املجهَّزة بش���كل 

كامل وعلى تلك املنتجات املتعلقة باملنتجات الزراعية اخلام.

اإلعانات الزراعية يف البلدان املتقدمة النمو

التعاون والتنمية  م من بلدان منظمة  يعَترب مستوى الدعم الزراعي الذي يشّوه التجارة واملقدَّ
يف امليدان االقتصادي مهمة تتعلق بالسياسة العامة وبأسعار السوق. ويف سنة 2008، أظهر 
اخنفاضًا ضئياًل كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل، حيث اخنفض من نسبة 0.9 يف املائة 
يف سنة 2007 إىل نسبة 0.8 يف املائة يف سنة 2008، ومن مث واصل االجتاه اهلابط امللحوظ 
منذ التسعينات يف القرن املاضي. ومع ذلك، ظل الدعم البالغ 376 بليون دوالر مرتفعًا مقّدرًا 
بالقيمة املطلقة بل ازداد مبقدار 12 بليون دوالر منذ سنة 2007 )اجلدول 5(. وباملثل، ظل 
مستوى الدعم املقّدم إىل املنتجني ينخفض يف قيم النسبة املئوية وبلغ أدىن مستوى له بعد منتصف 

الثمانينات 23.
وكما كان احلال يف سنة 2007، كان سبب االخنفاض يف الدعم الزراعي يرجع إىل حٍد 
كبري إىل األسعار الزراعية املرتفعة، اليت ظّلت فوق متوسطاهتا الطويلة األجل، بداًل من إصالح 
يف السياس���ة الزراعية. ويواصل الدعم القائم على ناتج السلع األساسية، وهو أكثر شكل يشّوه 

الدعم من حيث اإلنتاج والتجارة، بأنه املسؤول عن غالبية دعم املنتجني 24.
ومثة قلق إزاء ارتفاع مس���توى اإلعانات املش���وِّهة للتجارة واليت تقدمها البلدان األعضاء 
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، نظرًا آلثارها الضارة. وحىت عندما تستهدف 
اإلعانات املنتجات املس���تهلكة حمليًا، أو عند فصلها من اإلنتاج أو األس���عار، فإهنا متّثل حاجزًا 
أمام التجارة ومن مث حتّد من ُسبل الوصول أمام صادرات البلدان النامية. زيادة على ذلك، عندما 
تدخل املنتجات املعانة األسواق العاملية تدفع األسعار إىل االخنفاض، حيث يضر هذا املصّدرين 
م���ن البل���دان النامية، الذين يتضّررون من خالل قناتني. القن���اة األوىل: يعزل الدعم الزراعي يف 
اقتصادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املنتجني عن تغيُّرات األسعار يف العامل،

يتباين مستوى تقدير إعانات املنتجني املقّدمة تباينًا كبريًا حسب البلد، حيث يتراوح من نسبة 0.8 يف املائة   23
واملتحصالت الزراعية اإلمجالية يف نيوزيلندا إىل نسبة 62 يف املائة يف النرويج.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، السياسات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   24
االقتصادي: الرصد والتقييم 2009 )باريس، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، متوز/يوليه 2009(.

ال تزال احلدود القصوى 
للتعريفات اجلمركية الزراعية 

مرتفعة

ما زالت اإلعانات الزراعية يف 
بلدان منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي مرتفعة 

ومستمرة يف تشويه التجارة
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الجدول 4
الحـدود القصوى للتعريفات الجمركية والتصعيد يف بلدان الدخـل املرتفـع يف منظمـة 

التعـاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1996، و2000، والفرتة مـن 2004 إىل 2009 أ 
)نسبة مئوية(

19962000200420052006200720082009

الحدود القصوى للتعريفات الجمركية ب

10.49.29.79.59.59.39.08.9جميع السلع

35.433.435.637.637.637.437.536.5السلع الزراعية

4.03.12.42.22.32.22.22.2السلع غري الزراعية

تصاعد التعريفات الجمركية ج

1.11.00.50.10.20.10.10.1جميع السلع

13.412.610.810.710.711.211.811.2السلع الزراعية

2.42.11.61.61.61.31.41.4السلع غري الزراعية

الجدول 5
تقدير الدعم الزراعي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1990، 

2000، والفرتة من 2004 إىل 2008

2008 أ199020002004200520062007

مجموع الدعم الزراعي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ب

327323383375363364376بباليني الدوالرات األمريكية

257351308302289266257بباليني اليورو

كنسبة مئوية من الدخل املحيل اإلجمايل 
لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

2.01.21.11.01.00.90.8االقتصادي

الدعم للمنتجني الزراعيني يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ج

249245286271258260265بباليني الدوالرات األمريكية

196266230218206189182بباليني اليورو

كنسبة مئوية من إجمايل املتحصالت 
31.532.530.028.326.222.521.3الزراعية

وهذا ينقل عبء عملية التكيُّف يف اخلارج. والقناة الثانية: حتصل صادرات بلدان املنظمة على 
حصص هامة يف األسواق من مصّدرين ومنتجني حمليني من البلدان النامية ممن هم أكثر كفاءة. 

ويف بعض البلدان تعمل هذه احلالة على تفاقم مشاكل األمن الغذائي.

املصدر: مركز التجارة الدولية.

أ الِقيَم املجّمعة عرب البلدان 
هي متوسط مرّجح حسب 
الحصة يف الواردات العاملية.

ب مجموع بنود التعريفات يف 
جدول تعريفات معاملة الدولة 
األكثر رعاية لبلد ذات تعريفات 
أعىل من نسبة 15 يف املائة.

ج الفارق بالنقاط املئوية بني 
التعريفات الجمركية املطبَّقة 
من أجل البضائع تامة الصنع 
)أو املجّهزة تماماً( والتعريفات 
الجمركية املطبَّقة املتعلقة 
باملواد الخام. وقبل عملية 
التجميع عرب البلدان ُيعترَب 
املتوسط القطري متوسطاً 
بسيطاً خاصاً بمتوسطات 
الرسوم الجمركية بمستوى 
ق. األرقام الستة من النظام املنسَّ

املصدر: منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
قاعدة بيانات خاصة بتقدير 
إعانات اإلنتاج/تقدير إعانات 
االستهالك، 2009.

أ تقديرات أّولية.
ب التقدير اإلجمايل للدعم 
ويشمل الدعم املقّدم للمنتجني 
الزراعيني عىل املستوى الفردي 
واملستوى الجماعي، واإلعانات 
املقدمة للمستهلكني.

ج تقدير دعم املنتجني 
يقيس الدعم املقّدم للمنتجني 
الزراعيني.
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ً حالة أفضليات أقل البلدان نموا
وافق املجتمع الدويل يف خمتلف املنتديات على إيالء أقل البلدان منوًا معاملة تفضيلية يف الوصول 
إىل األسواق. ورغم أن مجيع الدول األعضاء املتقدمة النمو يف منظمة التجارة العاملية قد اعتمدت 
ُنظمًا لألفضليات لصاحل أقل البلدان منوًا وأن عددًا من البلدان النامية قامت بتحسني ُسبل وصوهلا 
إىل األسواق بالنسبة لتلك البلدان املتقدمة، مل يكن الفتتاح السوق الفعلي يف الواقع أّي أثر على 
تدفقات التجارة من أقل البلدان منوًا منذ سنة 2004. فنسبة الواردات من أقل البلدان منوًا 
املسموح بدخوهلا معفاة من الرسوم إىل أسواق البلدان املتقدمة النمو، باستثناء األسلحة والنفط، 
بلغت 81 يف املائة يف سنة 2008، أي أعلى بأقل من نقطة مئوية مما كانت يف سنة 2004 
)الشكل 9(. ويف الوقت نفسه، جنحت البلدان النامية يف جمموعها يف زيادة ُسبل وصوهلا بدون 
رسوم مجركية إىل 80 يف املائة يف سنة 2008 بسبب التخفيضات اجلمركية الشاملة على أساس 
الدولة األكثر رعاية، وبالتايل احلصول تقريبًا على نفس املستوى مثل مستوى أقل البلدان منوًا 
استنادًا إىل املعاملة التفضيلية. وفيما يتعلق بالبلدان النامية يف جمموعها، بلغ مشول ُسبل الوصول 
باملعاملة التفضيلية حوايل 20 يف املائة منذ سنة 2004 واستخدامها ملعاملة الدولة األكثر رعاية 
وُسبل الوصول معفاة من الرسوم اجلمركية بلغت ما يزيد على 60 يف املائة حبلول سنة 2008.
ويف الواقع ال تزال هناك خالفات هامة بالدرجة اليت تستطيع عندها بلدان منفردة احلصول 
على ُنظم األفضليات، نظرًا ألن هذه الُنظم ميكن أن تفّرق فيما بني البلدان بعدة طرق معّقدة. 
وعلى س���بيل املثال، يف حني ازدادت ُس���بل الوصول إىل األس���واق أمام الص���ادرات من بوتان 
ومجهورية تن�زانيا املتحدة من أقل من 97 يف املائة يف سنة 2007 إىل 98 و99 يف املائة يف سنة 
2008 عل���ى الت���وايل، نقصت إىل ما دون 97 يف املائة فيما يتعلق بالصادرات من مجهورية الو 
الدميقراطية الش���عبية، ومالوي وموزامبيق وميامنار والصومال وزامبيا )الشكل 10(. واخنفضت 

ُسبل الوصول فيما يتعلق بعشرة بلدان أخرى، بيد أهنا ظلت فوق نسبة 97 يف املائة.

ال تزال توجد ثغرة واسعة 
يف توفري ُسبل الوصول أمام 

منتجات أقل البلدان منوًا إىل 
األسواق معفاة من الرسوم 

واحلصص

الشكل 9
نسبة واردات البلدان املتقدمة النمو من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً بعد 

السماح بدخولها معفاة من الرسوم، حسب القيمة، 2000 - 2008 )نسبة مئوية(

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨
٦٠

٦٥

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

البلدان النامية باستثناء
األسلحة والنفط

البلدان النامية باستثناء
األسلحة

أقل البلدان نمواً باستثناء
األسلحة

أقل البلدان نمواً باستثناء
األسلحة والنفط

املصدر: منظمة التجارة العاملية - 
مركز التجارة الدولية - مؤتمر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية استناداً إىل 

منظمة التجارة العاملية - مرصف 
التنمية للبلدان األمريكية وقاعدة 

بيانات التعريفات وُسبل الوصول 
إىل األسواق التابعة ملؤتمر األمم 

املتحدة للتجارة والتنمية - مركز 
التجارة الدولية.
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وسوف تستفيد أقل البلدان منوًا اآلسيوية بدرجة كبرية إذا ما حصلت على اإلعفاء التام 
من الرس���وم ومن احلصص. وتش���ري التقديرات إىل أن اإلعفاء التام من الرس���وم ومن احلصص 
الذي تقّدمه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أقل البلدان منوًا سوف يتيح منافع 
لبنغالدي���ش وكمبوديا، مبا يف ذلك إعطاء دفعة انتعاش يف الصادرات بنس���بة 4 يف املائة )375 
مليون دوالر تقريبًا( وحوايل 3 يف املائة )100 مليون دوالر تقريبًا(، على التوايل 25. وباملثل، 
ُتواِجه أقل البلدان منوًا التحّدي اخلاص باحنسار املعاملة التفضيلية النامجة من ختفيض هام شامل 
للدول���ة األكث���ر رعاية واإلعان���ات يف البلدان املتقدمة النمو. ومن ش���أن االخنفاض يف تعريفات 
وإعانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على أساس نظام الدولة األكثر رعاية أنه 
س���وف ُيَخفِّض عائدات صادرات بنغالديش حب���وايل 220 مليون دوالر وكمبوديا حبوايل 54 
ملي���ون دوالر 26. بيد أن بلدانًا أخرى منخفضة الدخل تتعّرض أيضًا للخس���ارة. فبوليفيا على 
س���بيل املثال، س���وف تعاين احنس���ار املعاملة التفضيلية يف مواجهة أقل البلدان منوًا إذا ما ُمنَحت 

معهد التنمية اخلارجية، “بنغالديش: دراسة إفرادية لفرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية”   25
)أيار/مايو 2010( و“ كمبوديا: دراسة إفرادية لفرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية” 
 David Laborde, Looking for a meaning ful Duty Free Quota Free Market أيار/مايو 2010(. انظر أيضًا(
Access Initiative in the Doha Development Agenda, ICTSD Issue Paper No. 4 )جنيف، مركز التجارة الدولية 

والتنمية املستدامة، كانون األول/ديسمرب 2008(.
معهد التنمية اخلارجية، املرجع السابق.  26

الشكل 10
نسبة مجموع واردات اقتصادات األسواق املتقدمة )حسب القيمة( من بلدان مختارة 
من أقل البلدان نمواً، ومعفاة من الرسوم، 2006 - 2008 )باستثناء األسلحة والنفط(

)نسبة مئوية(

صفر
١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

كمبوديا
بنغالديش

مالوي
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

بنن

نيبال

السودان

موزامبيق

زامبيا

الصومال

ملديف

سرياليون

جمهورية تنزانيا املتحدة

إثيوبيا

إريرتيا

توغو

كرييباس

بوتان

مدغشقر

غامبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جيبوتي
مايل

النيجر
أفغانستان

موريتانيا

أنغوال

بوركينا - فاسو

بوروندي

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

جزر القمر

غينيا االستوائية

غينيا

هايتي

ليسوتو

ليربيا

رواندا

ساموا

سان تومي وبرينسيبي

السنغال

جزر سليمان
تيمور - ليشتي

توفالو
٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

غينيا - بيساو
فانواتو

أوغنداميانمار

اليمن

املصدر: منظمة التجارة 
العاملية - مركز التجارة 
الدولية - مؤتمر األمم املتحدة 
 للتجارة والتنمية 
استناداً إىل منظمة التجارة 
العاملية - مرصف التنمية 
للبلدان األمريكية وقاعدة 
بيانات التعريفات وُسبل 
الوصول إىل األسواق التابعة 
ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية - مركز التجارة 
الدولية
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إعفاًء تامًا من الرس���وم وإعفاًء من احلصص يف الوصول إىل األسواق. ورمبا تتعّرض أوغندا اليت 
تستفيد فعاًل من عدة ُنظم لألفضليات أيضًا من احنسار املعاملة التفضيلية 27.

وباإلضاف���ة إىل األفضليات املمنوحة ألق���ل البلدان منوًا من البلدان املتقدمة النمو، بدأ عدد 
من البلدان النامية الكبرية يف منح ُس���بل وصول معفاة من الرس���وم ومن احلصص إىل أقل البلدان 
منوًا )اجلدول 6(. وهذا تطّور ُيعَترب موضع ترحيب حيث ينطوي على احتمال من أجل توس���يع 
نطاق صادرات أقل البلدان منوًا نظرًا للدور املتزايد للبلدان النامية الناش���ئة باعتبارها قوى حمّركة 

للتجارة العاملية.
م كثري من البلدان نسبة 100 يف املائة يف فرص وصول صادرات أقل البلدان  وبينما يقدِّ
منوًا معفاة من الرس���وم، هناك جمال للتحس���ني يف كثري من هذه الربامج، وخصوصًا مع مراعاة 
أن التكاليف االقتصادية يف البلدان املاحنة لألفضليات يف متديد فرص الوصول الكاملة لألسواق 
أمام أقل البلدان منوًا بش���أن اإلنتاج والص���ادرات تعَترب صغرية جدًا 28. وتقف أقل البلدان منوًا 
اآلس���يوية بالذات، يف موقف الفائزة من التوّس���ع يف هذه الربامج، وخصوصًا من توسيع نطاق 
نظام الواليات املتحدة مبقتضى نظام األفضليات املعّمم، الذي يس���تثين حاليًا صادرات األلبسة. 
وبينما تعَترب هذه األفضليات انفرادية إىل حد كبري، سوف يوّحدها اختتام جولة الدوحة. وهذا 
بدوره يطرح حتّديًا حقيقيًا خاصًا باحنسار املعاملة التفضيلية فيما يتعلق ببلدان أخرى منخفضة 

الدخل ذات قدرة بسيطة على التكيُّف مع بيئة جتارية تنافسية يف املدى املتوسط.
وتس���تند املؤش���رات اإلحصائية لفرص الوصول التفضيلي إىل االفتراض بأن األفضليات 
القائمة يستفيد منها أقل البلدان منوًا بشكل كامل، لكن بعض األنظمة التفضيلية لديها شروط 
تعرقل االستفادة الكاملة 29. وما زالت معاجلة مشكلة احلواجز غري اجلمركية اليت ميكن أن جتعل 
ف�رص وصول أق�ل البلدان من�وًا إىل األسواق غري فعَّال�ة تشّكل حتّديًا هامًا. واألمثلة هي املعايري 
التقييدية يف “قواعد املنشأ” لتحديد استحقاق املعامالت التفضيلية )كما يف النسبة املئوية للُمنَتج 
الذي يتم تصنيعه يف أقل البلدان منوًا( أو املقاييس الصحية والصحية النباتية غري الالئقة وُيقَصد 

هبا إقصاء املنتجات بداًل من احلفاظ على سالمة املستهلكني.

املعونة لصالح التجارة
متابعة لتوافق اآلراء الناشئ بشأن تعزيز القدرة التجارية للبلدان النامية، ما زال التزام اجلهات املاحنة 
بشأن املعونة لصاحل التجارة مستمرًا. وقد ازدادت االلتزامات اإلمجالية املقّدمة للبلدان النامية

معهد التنمية اخلارجية، “بوليفيا: دراسة إفرادية لفرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية”   27
)أيار/مايو 2010( و“أوغندا: دراسة إفرادية لفرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية” 

)أيار/مايو 2010(.
 Antoine Bouët and others, The costs and benefits of duty-free, quota-free market access for poor countries:  28
 who and what matters, Center for Global Development, Working Paper 206 (Washington, D. C.,

March 2010( تبيِّن التقديرات أنه إذا كانت الواليات املتحدة ستمنح إعفاًء من الرسوم ومن احلصص لنسبة 97 

يف املائة من بنود التعريفة، رمبا تزيد أقل البلدان منوًا الصادرات إىل هذا البلد حبوايل 10 يف املائة، أو حوايل مبلغ 
 Celine Carrere and J. de Melo, “The Doha Round and market access for LDCs: :بليون دوالر؛ انظر
 scenarios for the EU and US markets” (Centre for Studies and Researches on International

.)Development (CERDI), March 2009

معدل االستفادة الفعلي قد يكون منخفضًا عند نسبة 40 يف املائة بالنسبة للمنسوجات واأللبسة. منظمة التجارة   29
العاملية، فرص الوصول إىل األسواق بالنسبة للمنتجات واخلدمات، املرجع السابق.

إن قواعد املنشأ الصارمة 
واحلواجز غري اجلمركية 

الصارمة جتعل فرص الوصول 
إىل األسواق غري فّعال بالنسبة 

ألقل البلدان منوًا
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الجدول 6
ُنظم األفضليات املقّدمة للصادرات من أقل البلدان نمواً أ

الربنامج أو البلد

دخول 

شمول املنتجاتحيّز النفاذ

ُسبل وصول صادرات 

أقل البلدان نمواً دون 

رسوم يف 2007 )النسبة 

املئوية لبنود التعريفات(

 قواعد املنشأ:

طول الربنامجمستوى املرونة

غري محّددمتوسطة100100 يف املائة2003أسرتاليا

مبدئياً 80 يف املائة من بنود 2010الربازيل
التعريفات، بحلول منتصف 2010؛ 

يتم توسيع نطاقها لتصل إىل 100 
يف املائة

أُعلِن يف أواخر 2009••••

كندا — التعريفة ألقل 
ً البلدان نموا

100 يف املائة )باستثناء منتجات 2003
األلبان والدواجن والبيض املحكومة 

بحصص(

تم تمديده لغاية 2014مرتفعة98.9

الصني — منتدى بشأن 
التعاون بني الصني 

وأفريقيا

البدء بنسبة 60 يف املائة من 2008
املنتجات، والتوّسع إىل 95 يف املائة 

)بالنسبة ألقل البلدان نمواً يف 
أفريقيا التي لها عالقات دبلوماسية 

مع الصني(

••متوسطة••

الصني — اإلعفاء من 
الرسوم ومن الحصص 

ألقل البلدان نمواً يف آسيا

اإلعفاء من الرسوم والحصص 2006
بشأن بنود مختارة من التعريفات 

الجمركية فحسب

••متوسطة••

االتحاد األوروبي — كل 
يشء ما عدا األسلحة

نسبة 100 يف املائة اعتباراً من سنة 2001
2010 )باستثناء األسلحة والذخرية(

غري محّددمتوسطة99.4

أساساً جميع املنتجات، ولكن ليس 2002آيسلندا
100 يف املائة

غري محّددمنخفضة••

الهند — نظام لألفضليات 
يقيض باإلعفاء من 
التعريفة الجمركية

85 يف املائة من بنود التعريفة خالل 2008
خمس سنوات )أداء كامل لعدد 14 
من أقل البلدان نمواً يف سنة 2010(

••متوسطة••

98 يف املائة من بنود التعريفة 2007اليابان
)باستثناء بعض منتجات الزراعة 

واألسماك والجلود(

جرى تمديده ملدة 10 منخفضة98.2
سنوات )لغاية 2011(

مرسوم رئايس يقدِّم فرص 2008جمهورية كوريا
الوصول بإعفاء جمركي وإعفاء من 
الحصص تم توسيع نطاقه إىل 75 

يف املائة

17.4 
)يف سنة 2006(

غري مؤّكدمنخفضة

نيوزيلندا — أقل البلدان 
نمواً/أقل البلدان نمواً غري 
الساحلية نظام األفضليات 

املعّمم

غري محّددمتوسطة100100 يف املائة2001

غري محّددمنخفضة100100 يف املائة2002النرويج

غري محّددمنخفضة10085.2 يف املائة اعتباراً من 20072010سويسا

تركيا )مبادرة أّي يشء 
فيما عدا األسلحة(

غري محّددعالية••100 يف املائة اعتباراً من 20052010
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الربنامج أو البلد

دخول 

شمول املنتجاتحيّز النفاذ

ُسبل وصول صادرات 

أقل البلدان نمواً دون 

رسوم يف 2007 )النسبة 

املئوية لبنود التعريفات(

 قواعد املنشأ:

طول الربنامجمستوى املرونة

الواليات املتحدة — نظام 
األفضليات املعّمم ألقل 

ً البلدان نموا

مخّصصة الغرض/عادة متوسطة8382.5 يف املائة )باستثناء األلبسة(1976
1 - 2 سنة )تم توسيع 

نطاقه لغاية 2010(

الواليات املتحدة — 
أفريقيا قانون النمو 

والفرص 

ترتاوح حتى 98 يف املائة )24 من 2000
أقل البلدان نمواً جنوب الصحراء 

الكربى(

تم تمديده ملدة 11 سنة مرتفعة••
)لغاية 2015(؛ وخمس 
سنوات بالنسبة لأللبسة

فرصة نصف الكرة من 
الواليات املتحدة — هايتي 

من خالل قانون تشجيع 
الرشاكة

اإلعفاء من الرسوم لأللبسة املصنّعة 2006
يف هايتي

متوسطة )جوانب ••
مرونة محتملة قيد 
املناقشة من خالل 

قانون برنامج 
املساعدة االقتصادية 

لهايتي 2010(

تم تمديده ملدة 10 
سنوات؛ مناقشات 

جارية للتمديد لغاية 
سنة 2020

بنس���بة 35 يف املائة بالقيمة احلقيقية يف س���نة 2008 لكي تبلغ مستوى قياسيًا قدره 42 بليون 
دوالر 30، وهذا يتناقض مع زيادات يبلغ متوسطها 10 يف املائة بالقيمة احلقيقية يف سنيت 2006 
و2007. وهذا ميّثل زيادة بنسبة 62 يف املائة من خط األساس لسنيت 2002 - 2005 الذي 

وضعته فرقة العمل املعنية باملعونة لصاحل التجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية. 
وازدادت حص���ة املعونة لصاحل التج���ارة يف جمموع االلتزامات اخلاصة باملعونة املخصصة 
للقطاعات إىل 37 يف املائة يف س���نة 2008. وقد انتقل تش���كيل االلتزامات بشكل طفيف حنو 
املرافق األساس���ية املتصلة بالتجارة، واليت مّثلت يف س���نة 2008 نس���بة 55 يف املائة من جمموع 
املعونة من أجل التجارة باملقارنة بنسبة 52 يف املائة يف الفترة ما بني 2002 و2007 )الشكل 
11(. ومن ناحية أخرى اخنفضت حصة االلتزامات للمعاونة على بناء القدرة اإلنتاجية إىل 41 

يف املائة، من 45 يف املائة يف الفترة ما بني 2002 و2007.
خيص البلدان العشر األوائل يف القائمة املتلّقية للمعونة من أجل التجارة نسبة 52 يف املائة 
من االلتزامات املخصصة للبلدان يف س����نة 2008، أو نس����بة 45 يف املائة من جمموع االلتزامات 
)اجلدول 7(. وتساعد االلتزامات املقدمة إىل عدد من البلدان من أجل املشاريع الكبرية يف توضيح 
التركيز املرتفع للمساعدة يف إطار املعونة لصاحل التجارة.وبعض هذه االلتزامات تفسرها القروض 
املقدمة ملرة واحدة لتمويل مشاريع كبرية يف البنية األساسية واليت بدأت يف سنة 2008. وُتعَترب 

أرقام املعونة لصاحل التجارة مؤقتة.  30

ما زالت موارد املعونة لصاحل 
التجارة مترّكزة يف بضعة 

بلدان

WT/COMTD/ املصدر: منظمة التجارة العاملية، الوصول إىل األسواق أمام املنتجات والخدمات ذات االهتمام بالتصدير ألقل البلدان نمواً )الوثيقة
 LDC/W/46/Rev.1); Kimberly Elliot, Opening markets for poor countries: are we there yet?, CGD Working Paper 184 (Washington, D. C., Center

 for Global Development, 2009); Kimberly Elliot, Open markets for the poorest countries: trade preferences that work, CGD Working Group on global

.trade preference reform (Washington, D. C., Center for Global Development, April 2010)

أ االتحاد الرويس، وأوزبكستان، وباكستان، وبيالروس، وجمهورية مولدوفا، ورسي النكا، وطاجيكستان، وقريغيزستان، وكازاخستان، 
واملغرب تنفذ أيضاً برامج األفضليات لصالح الصادرات الناشئة من جميع أقل البلدان نمواً أو من بلدان مختارة منها.

الجدول 6
ُنظم األفضليات املقّدمة للصادرات من أقل البلدان نمواً أ )تابع(
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الياب����ان م����ن بني اجلهات املاحنة الثنائية اآلن هي أكرب مس����اهم بالقيمة املطلقة )9 باليني دوالر(، 
وتليها الواليات املتحدة األمريكية )6 باليني دوالر( واالحتاد األورويب )6 باليني دوالر(.

وُيقَصد باملعونة لصاحل التجارة مس���اعدة البلدان النامية، وخصوصًا أقل البلدان منوًا، يف 
بناء بنيتها األساسية وقدرهتا اإلنتاجية ذات الصلة بالتجارة. ويف سنة 2008، كانت أكرب حصة 
من املعونة لصاحل التجارة )40 يف املائة( ُملَتزم هبا من أجل بلدان الدخل املتوس���ط األدىن. وقد 
تلّق���ت أق���ل البلدان منوًا 10.5 بليون دوالر يف ش���كل معونة من أجل التجارة، وهذا ميّثل 25 
يف املائة من اإلمجايل. وتضّمنت البلدان العش���ر األوائل املتلّقية للمعونة لصاحل التجارة يف س���نة 
2008 ثالثة بلدان من أقل البلدان منوًا )أفغانس���تان، وبنغالدي���ش، ومجهورية تن�زانيا املتحدة( 

مقارنة بأربعة بلدان يف سنة 2007.

صت موارد سياس���ية ومالية هامة ملب���ادريت املعونة لصاحل التجارة واإلطار  ويف حني ُخصِّ
���ن، س���وف تس���اعد أية موارد إضافي���ة على إدماج التج���ارة يف الربامج اإلمنائية  املتكامل املحسَّ
)“إدراج التجارة يف ُصلب السياسة العامة والربامج”( وتدابري الدعم ملواجهة تكاليف التكيُّف 
اخلاص بتحرير التجارة. وتش���ري التقديرات األّولية إىل أن هناك جمااًل لزيادة وحتس���ني استهداف 
املوارد لضمان أن تتلّقى البلدان األكثر حاجة معظم املعونة 31. ويف حني يتوّلى مزيد من البلدان 
النامية ملكية املبادرات - كما يتبّدى ذلك من عدد البلدان النامية املستجيبة لالستبيانات املقدمة 
م���ن منظم���ة التجارة العاملية/منظمة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتص���ادي فيما يتعلق باملعونة

 Elisa Garmberoni and R. Newfarmer, Aid for Trade: Matching potential demand and supply, World Bank  31
.Policy Research Working Paper, No. 4991 (Washington, D. C., World Bank, July 2009)

الشكل 11
مجموع االلتزامات الخاصة باملعونة لصالح التجارة، 2002 - 2008 )باليني الدوالرات 

األمريكية بسعر الدوالر الثابت يف سنة 2008، املقياس من ناحية الشمال؛ مجموع املعونة 
لصالح التجارة كنسبة مئوية من مجموع املعونة املخصصة للقطاعات؛ املقياس من ناحية 

اليمني(

املصدر: بيانات لجنة 
املساعدة اإلنمائية التابعة 
ملنظمة التعاون والتنمية يف 
صفرامليدان االقتصادي.
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التكيّف املتصل بالتجارة

السياسات والتنظيمات التجارية

بناء القدرة اإلنتاجية

البنية األساسية االقتصادية

النسبة املئوية ملجموع املعونة
املخّصصة للقطاعات
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الجدول 7
البلدان األوائل املتلّقية للمعونة لصالح التجارة يف سنة 2008 )بماليني الدوالرات 

األمريكية والنسبة املئوية(

املبلغالبلدالرتبةاملبلغالبلدالرتبة

871إندونيسيا25411 3الهند1

762الصني83612 2العراق2

761إثيوبيا42113 2تركيا3

729نيجرييا03314 2فييت نام4

654غانا89415 1املغرب5

640تايلند70116 1أفغانستان6

602تونس35317 1جمهورية تنزانيا املتحدة7

591مايل24018 1بنغالديش8

542موزامبيق12619 1باكستان9

533منغوليا01420 1مرص10

العرشون األوائل املتلّقية للمعونةالعرشة األوائل املتلّقية للمعونة

559 25املجموع الفرعي873 18املجموع الفرعي

حصة يف مجموع املعونة لصالح 
51.8التجارة املخصصة للبلدان

حصة يف مجموع املعونة لصالح 
70.2التجارة املخصصة للبلدان

حصة يف مجموع املعونة لصالح 
45.3التجارة

حصة يف مجموع املعونة لصالح 
61.3التجارة

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

لصاحل التجارة يف س���نة 2009، حيث يش���ري معظمها إىل وجود اجتاه متناٍم حنو إدماج التجارة 
يف االس���تراتيجية اإلمنائية الوطنية - كما أن زيادة التمويل س���تكفل أن تلّبي الصياغات القطرية 
األساس لالحتياجات ذات الصلة بالتجارة واألولويات تلّبي استجابة معّززة من اجلهات املاحنة.

وفيم���ا يتعلق بالبلدان ال���يت مل يتم حتديد احتياجاهتا وأولوياهتا املتصلة بالتجارة، س���وف 
تتمّثل خطة هامة بالنسبة للحكومة يف إجراء تقييمات مناسبة لالحتياجات الوطنية. ومثة إدراك 
ب���أن بع���ض الدول تتطلب مس���اعدة تقنية ومالية لدعم هذه العملية، مب���ا يؤّدي إىل وضع خطة 
عمل ملموس���ة تشمل مش���اريع حمّددة للتغّلب على معّوقات حمّددة وكذلك تدابري التكّيف اليت 
سوف تشّكل أساسًا من أجل احلصول على دعم إضايف من الشركاء يف التنمية 32. ومن األمور 
األساس���ية هلذه العملية هو إظهار هذه التقييمات يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، اليت حوهلا 

تربمج اجلهات املاحنة دعمها املايل.

 D. Gay, A. Mbonde and M. Riva, Aid for Trade and human development: A guide to conducting Aid for  32
.Trade Needs Assessment Exercises (United Nations publications, Sales No. E.09.III.B.28)

تتطّلب البلدان النامية مزيدًا 
من املساعدة لدعم جهودها 

اخلاصة “بإدراج جتارهتا 
يف ُصلب السياسة العامة 

والربامج”
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تعزيز الرشاكة العاملية يف التجارة الدولية
بفعالية  م  تقدِّ أن  شأهنا  من  اليت  التجارة  بشأن  التنمية  أجل  من  عاملية  شراكة  أّي  تستطيع 
فرصًا حمّسنة أمام البلدان النامية للوصول إىل أسواق أن ُتظِهر الفرق بني اإلسهامات الضعيفة 
واإلسهامات الدينامية للتجارة يف النمو واجلهود الرامية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول 

سنة 2015.

اإلجراءات املطلوبة عىل املستويني الوطني والدويل لضمان مواصلة تحسني ُسبل الوصول 
إىل األسواق أمام البلدان النامية وهي تشمل ما ييل:

yy مضاعفـة الجهود الراميـة إىل اختتام جولة الدوحة ذات املنحـى اإلنمائي مع وجود
إطـار زمني واقعي، للمفاوضات التجارية بغية إقامة نظام تجاري متعّدد األطراف 

يتسم باالنفتاح واإلنصاف ويقوم عىل القواعد ويمكن التنبؤ به وخاٍل من التمييز

yy ضمان أن تتلّقى البلدان النامية، وخصوصاً األكثر ضعفاً بينها، الدعم الالزم لتعزيز
إنتاجهـا وقدراتهـا التجارية بطريقة مرنة كجزء من اسـرتاتيجيات إنمائية أوسـع 
نطاقـاً. وُيعترَب تطوير هذه القدرة القطرية من مهام الخيارات املحلية للسياسـات 

العامة والدعم الدويل، وهو يتطلب أن:

�y تواصل البلدان النامية وضع أولويات للتجارة ولصلتها بالتنمية وبالحد من الفقر
يف االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية

�y ،ُتَعّجـل الجهات املانحـة بتدابري الوفـاء بااللتزامات الحالية الخاصـة باملعونة 
بما يف ذلك عن طريق تجّدد الدعم التقني واملايل والسيايس ملبادرة املعونة لصالح 
التجارة، وكذلك عن طريق زيادة الدعم إىل اإلطار املتكامل املحّسـن، الذي ُيعترَب 

نقطة الدخول ألقل البلدان نمواً يف الحصول عىل املعونة لصالح التجارة

yy ضمان إزالة تدابري السياسة الحمائية املتخذة استجابة لألزمات ومقاومة اتخاذ مزيد
من التدابري من بينها األشكال الجديدة للحواجز غري الجمركية

yy التعجيـل بإنجاز االلتزامات املعلنة من البلدان املتقدمة النمو يف سـنة 2005 إلزالة
جميـع إعانات الصادرات الزراعيـة وغريها من تدابري الدعـم ذات األثر املماثل قبل 
حلول سـنة 2013، بغية زيادة قـدرة البلدان النامية عىل إنتـاج وتصدير منتجات 

زراعية بطرق تنافسية

yy التعجيل بإحراز تقّدم صوب التنفيذ الكامل لفرص الوصول إىل األسواق مع اإلعفاء
الكامل من الرسـوم والحصص بالنسـبة لجميع املنتجات التي تصّدرها أقل البلدان 
نمـواً وهـو املوضوع الذي ال يزال حّساسـاً من أجل اإلرساع بخلـق فرص العمل يف 
قطاعـات الصـادرات يف أقل البلدان نمواً وللجمع بني هذا وإقامة قواعد منشـأ أكثر 

بساطة
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عندما اعُتمد إعالن األمم املتحدة لأللفية يف سنة 2000، كان كثري من حكومات البلدان 
النامية، وخصوصًا حكومات البلدان املنخفضة الدخل وعدد من البلدان ذات الدخل املتوسط 
تعاين حتت أعباء الديون اخلارجية اليت تتسم بعدم القدرة على حتّملها. وقد أنشأ املجتمع الدويل 
بالفعل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف سنة 1996 ملعاجلة مشاكل الديون ملجموعة 
ولكن  املبادرة يف سنة 1998،  بطريقة شاملة. وجرى حتسني  املنخفض  الدخل  بلدان   من 
م اإلغاثة الكافية. وإضافة إىل ذلك، بدأ املجتمع الدويل،  مع حلول سنة 2000 كانت ال تقدِّ
بداًل من عمليات اإلنقاذ للخروج من األزمات املالية يف التسعينات يف آسيا ويف أماكن أخرى، 
وضع سياسة دولية جديدة للضغط من أجل ‘إشراك القطاع اخلاص’ التعاوين يف آليات تسوية 
من أزمات الديون السيادية لدى بلدان الدخل املتوسط، حيث ميكن أن يتحّمل الدائنون من 
القطاع اخلاص اخلسائر يف إعادة هيكلة الديون. ومع ذلك، من املعَترف به وقت إعالن األلفية 
أن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون وغريها من املبادرات كانت شيئًا غري مكتِمل. وبعد 

10 سنوات، ال تزال غري مكتملة.
���نت فيما يبدو مع ُمضّي العقد طورًا بعد طور، على األقل إىل  بيد أن حالة الديون حتسَّ
حني أن كشفت األزمة املالية واالقتصادية العاملية عن جوانب الُعسر املايل. فأواًل، كانت مبادرة 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون قد اكتملت يف س���نة 2005 باملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف 
عبء الديون، واليت أتاحت ختفيفًا بنسبة 100 يف املائة يف الديون املستحقة اليت تدين هبا بلدان 
خمتارة من ذات الدخل املنخفض للمؤسسات املالية املتعددة األطراف املشاركة. وثانيًا، جرت 
تسوية مشاكل الديون على بلدان منفردة من ذات الدخل املتوسط وأساسًا تنطوي على التزامات 
إزاء دائنني من القطاع اخلاص، وذلك عن طريق املبادالت الس���وقية املنظمة مع الدائنني، حيث 
يتم تبادل السندات اجلديدة مقابل الديون القدمية. وبغض النظر عّما إذا كان حتقيق ختفيف عبء 
الَدْي���ن كافيًا إلعادة البلدان إىل احلاالت املس���تدامة، حصل���ت البلدان فعاًل على فرص الوصول 
إىل األس���واق املالية. ويف فترة الحقة، ختفَّف يف منتصف العقد أعباء الديون احلكومية اخلارجية 
لكثري من اقتصادات البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، وس���اعدها على ذلك 
اجتاهات مؤاتية يف التجارة العاملية وأسعار السلع األساسية وأسعار الفائدة املنخفضة. ومع ذلك، 
حدث بعد سنة 2008، أن ازدادت سوًءا أعباء الديون لكثري من البلدان مرة ثانية. ونظرًا ألن 
بعض البلدان دخلت األزمة يف أحوال أقل متانة من غريها، ازدادت خماطر أزمة الديون يف تلك 

البلدان األضَعف.
ويف ح���ني م���ن املأمول فيه أن تتمّكن البلدان املدينة من اجتياز مراحل الُعس���ر املايل، من 
األفضل أن تكون على اس���تعداد بش���كل واٍف ومن مث العودة ملس���ألة وضع إطار دويل عريض 
النطاق للتصّدي ألزمات الديون بطريقة ش���املة ومنصفة، حس���بما وعندما تنش���أ، وبالتايل يتم 
تنفيذ تدابري بشكل تام بشأن االلتزام باهلدف رقم 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية لتمكني النظام 

الدويل “من التصّدي بشكل شامل ملشكلة ديون البلدان النامية”.

بعد ممارسة حتسينات خالل 
العقد املاضي، تدهورت حالة 
الديون لكثري من البلدان أثناء 

األزمة
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السياسات املضطلع بها والسياسات املوعودة

سعى املجتمع الدويل وراء ثالثة مسارات خاصة باإلصالح املتصل بالديون غداة إعالن األلفية. 
وكان املسار األول يدور حول االلتزام ملعاونة حكومات بلدان الدخل املنخفض املستحقة اليت 
تشملها مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون على الوصول إىل حاالت حتّمل الديون اخلارجية. 
وتطّلب هذا جوالت متتالية من زيادة ختفيف أعباء الديون، حيث إن الدائنني الرمسيني هلذه 
البلدان اكتشفوا مرارًا أن ما وعدوا به من درجات ختفيف عبء الديون كانت غري كافية. 
ويف النهاية، أقدم الدائنون احلكوميون التقليديون الرئيسيون وأعضاء نادي باريس، واملؤسسات 
املتعددة األطراف املشمولة باملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون على إزالة فعلية 

ملعظم الديون املستحقة على البلدان الفقرية املثقلة بالديون.
وكان املس���ار الثاين يدور حول مضاعفة املس���اعدة الدولية املقّدم���ة للبلدان املدينة على 
التغّلب على ديوهنا الس���يادية بش���كل أجنع وتقدمي توجيهات إىل الدائنني الرمسيني لبلدان الدخل 
املنخفض عن مىت سيكون من املخاطرة البالغة اإلقراض، بداًل من تقدمي املساعدة يف شكل ِمنح. 
دًا لتحمُّل أعباء الديون  ولتحقيق هذه الغاية، وضع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل إطارًا حمدَّ
د صندوق النقد الدويل إطارًا مستقاًل للبلدان اليت يتاح هلا  من أجل بلدان الدخل املنخفض. وحدَّ
ز هذه اأُلطر فحسب  احلصول على مبالغ ضخمة من األموال من األسواق املالية الدولية. ومل تركَّ
على االهتمام بالسياسة العامة يف بلدان االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية 
زت أيضًا على حفز  بش���أن حاالهتا الناش���ئة اخلاصة بالَدْين العام اخلارجي واإلمجايل، وإمن���ا ركَّ
حدوث زيادة كبرية يف اإلعالم العام بشأن املديونية السيادية، نظرًا ألن نشر التقييمات اخلاصة 
بالديون أصبح ممارس���ة معتادة. ومع ذلك، فإن اأُلُطر ُتفهم على خري وجه على أهنا مؤش���رات 
عريضة إلفادة أّي مناقشة للسياسة العامة، نظرًا ألهنا تشمل بالضرورة قدرًا من الوجهة الذاتية. 
ويف الواقع، ُتستعرض املنهجية دوريًا وجيري تنقيحها يف اآلونة األخرية جدًا وبإحلاح من جمموعة 

العشرين يف نيسان/أبريل 2009 فيما يتعلق بإطار البلدان املنخفضة الدخل 1.
ونظر املسار الثالث يف إنشاء آلية لتسوية الديون السيادية اليت تسعى إىل إعادة هيكلة كافية 
اللتزام���ات ديون بلد يتعّرض لألزمة للقضاء على إعس���ار احلكوم���ة وإعطائه “بداية جديدة”. 
وس���وف هتدف هذه اآللية أيضًا إىل تقس���يم عبء ختفيف الديون بش���كل ع���ادل بني الدائنني 
احلكوميني، مبا يف ذلك خمتلف فئات الدائنني من القطاع اخلاص. وكانت مبادرة البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون شكاًل وليدًا من أشكال هذا النهج، بيد أنه ُقِصد به أن يكون ممارسة ملرة واحدة 
وليس س���ابقة ملعاجلة الديون الس���يادية بوجه عام. وكان توافق آراء مونتريي املعَتمد يف املؤمتر 
ال���دويل لتموي���ل التنمية يف س���نة 2002 قد وعد مبعاجلة هذه املش���كلة، كما فعل كل اجتماع 
هام من اجتماعات األمم املتحدة بشأن املسائل االقتصادية واملالية منذ ذلك احلني، مبا يف ذلك 
املؤمتر بش���أن األزمة املالية واالقتصادية العاملي���ة يف حزيران/يونيه 2009 وأثرها على التنمية 2. 

انظر املؤسسة اإلمنائية الدولية التابعة للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، “مذكرة توجيهية للموظفني بشأن   1
تطبيق اإلطار املشترك بني البنك الدويل والصندوق بشأن القدرة على حتّمل الديون فيما يتعلق ببلدان الدخل 
http://web.worldbank.org/ الشبكي:  املوقع  من  متاح   ،2010 الثاين/يناير  كانون   22 املنخفض”، 
WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,contentMDK:22482307~menuPK:

.4876135~pagePK:64166689~piPK:64166646~theSitePK:469043~isCURL:Y,00.html

التنمية، مونترّيي، املكسيك، 18 - 22 آذار/مارس 2002  التوايل، تقرير املؤمتر الدويل لتمويل  انظر على   2 
)A/CONF.198/11، الفصل 1، القرار 1، املرفق(، الفقرة 60، وقرار اجلمعية العامة 303/63 بشأن نتيجة 

املؤمتر حول األزمة املالية واالقتصادية العاملية وأثرها على التنمية )املرفق(، الفقرة 34.

لقد بذل املجتمع الدويل 
باطراد جهودًا من أجل زيادة 
القدرة على حتمُّل الديون
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 واختذ نادي باريس خط�وة جزئي�ة يف ه�ذا االجت�اه عندما اعتم�د “هن�ج إفيان” اخلاص به يف س�نة 
2003 3، ومبقتضاه عرض أن يأخذ زمام املبادرة يف البت يف احلاجة إىل ختفيف ش���امل لعبء 
الديون اخلاصة لغري البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف األزمة، وإذا اقتضت الضرورة، القيام بالتعاون 
مع صندوق النقد الدويل، بصياغة جمموعة تدابري شاملة لتسوية الديون وترمي إىل التطبيق على 
أساس مقاَرن مع مجيع الدائنني الثنائيني من القطاعني الرمسي واخلاص 4. وقدم اقتراح باإلصالح 
أكثر منهجية، بشأن آلية إعادة هيكلة الديون السيادية، عندما اقُترح يف صندوق النقد الدويل لكنه 
 ُرِفض يف سنة 2003، وهذا يرجع إىل حدٍّ كبري إىل املعارضة من أصحاب املصلحة يف األسواق 

املالية 5. ومل ُتناَقش مقترحات أخرى منذ ذلك احلني يف أّي منتدى دويل رمسي.

األزمة العاملية وديون البلدان النامية

أّثرت األزمة املالية واالقتصادية العاملية يف اقتصادات البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة 
انتقالية بصورة شاملة بطرق أّثرت على أوضاعها املتصلة بالديون العامة. وسعت حكومات 
كثرية إىل زيادات يف اإلنفاق املعاِكس للدورات االقتصادية أو مل ُتَقلِّص النفقات بالنسبة إىل 
االخنفاض املتصل بالدورات االقتصادية يف اإليرادات الضريب�ية. ويف أّي من احلالتني، كانت 

النتيجة أنواعًا من العجز احلكومي املوّسع، كما ُيالَحظ من الشكل 12.
وسرعان ما عكس هذا التطّور مؤّشر رئيسي للدين اخلارجي للبلدان النامية ُيرَصد بانتظام 
يف إطار اهلدف 8: فقد ارتفعت نسبة خدمة الدين اخلارجي — اليت تشمل جمموع مدفوعات 
الفائدة األجنبية ورأس املال املس���تحقة خالل س���نة معّينة — إىل صادرات البضائع واخلدمات. 
وإضافة إىل توس���يع نطاق الَدْين الذي ُتدَفع عنه خدمة الَدْين، أضَعفت األزمة العاملية رقم املقام 
املقس���وم عليه يف النس���بة، بسبب أثر الكساد العاملي على العائدات من الصرف األجنيب يف كثري 
من البلدان 6. وكما ُيالَحظ يف الش���كل 13، تأّثرت كل منطقة من مناطق العامل النامي، وإن 
كانت بدرجات خمتلفة، بسبب خيارات السياسات، وُفَرص االقتراض أو درجة احليِّز املايل الذي 

تؤّدي فيه أّي حكومة أنشطتها.
وكما ميكن أن ُيالَحظ أيضًا من الشكل 13، كانت ِنَسب خدمة الَدْين بوجه عام أدىن 
يف س���نة 2007 و2009 مما كانت عليه يف س���نة 2000، باستثناء االقتصادات اليت متر مبرحلة 
انتقالي���ة. وأجرى البنك الدويل تقديرًا مفاده أن االقتص���ادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف أوروبا 
وآس���يا الوسطى هي املناطق اليت تعّرضت ألش���د الضرر وهي تعَترب األكثر ضعفًا 7. وقد جتاوز 
التوّس���ع الس���ريع يف املوارد املالية )بالنس���بة لكل من الداخلية واخلارجي���ة( يف عدد من البلدان

http://www.clubdeparis. :شأن املنهج بوجه عام، انظر نادي باريس، “هنج إفيان”، متاح من املوقع الشبكي  3
.org/sections/types-traitement/reechelonnement/approche-d-evian/switchLanguage/en

أحد هذه الترتيبات األخرية جرت املوافقة عليه فيما يتعلق بسيشيل يف نيسان/أبريل 2009 وقيل بشروط مقاَرنة   4
من ماليزيا وجنوب أفريقيا، ومها الدائنان الرئيسيان الثنائيان من خارج نادي باريس، يف هناية 2009، وقامت 

سيشيل أيضًا بإعادة هيكلة دينها التجاري.
 Sean Hagan, “Designing a legal framework to restructure sovereign debt”, Georgetown انظر:   5

.Journal of International Law, vol. 36 (2005), pp. 299-402

يف املتوسط، نتج االرتفاع يف نسبة خدمة الَدْين إىل الصادرات لدى البلدان النامية من اخنفاض بنسبة 21 يف املائة   6
يف عائدات الصادرات يف حني ازدادت التزامات خدمة الَدْين مبا يقل عن 4 يف املائة يف سنة 2009.

البنك الدويل، التوّقعات االقتصادية العاملية - صيف سنة 2010: القوى املعاكسة املالية واالنتعاش )واشنطن   7
العاصمة، البنك الدويل(.

لقد تدهورت األوضاع 
املتصلة بالديون العامة

حدث انعكاس يف نسب 
خدمة الديون املتناقصة، اليت 

لوِحظت قبل األزمة
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الشكل 12
 املوازين املالية لالقتصادات النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أ، 

2005 - 2009 )النسبة املئوية للناتج املحيل اإلجمايل( 

املصدر: األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
مقّدمة يف قاعدة بيانات آفاق 
االقتصاد العاملي يف صندوق 
النقد الدويل يف نيسان/أبريل 
2010

أ مجموعات البلدان يف البنك 
الدويل.

٦-

٥-

٤-

٣-

٢-

١-

صفر

١

٢

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

جميع البلدان

الدخل املنخفض

الدخل املتوسط األدنى

الدخل املتوسط األعىل

األوروبية الناش���ئة قبل حدوث األزمة جتاوز قدرهتا االس���تيعابية، متحواًل إىل تضّخم وإىل عجز 
مرتفع يف احلسابات اجلارية، ويف هناية املطاف جيعل هذه االقتصادات عرضة للصدمات املحلية 
واخلارجي���ة. وقد صارت البل���دان األخرى اليت متّكنت من مواجه���ة َدْينها مبزيد من احلذر، يف 
ظروف أصح عندما دخلت األزمة، بيد أهنا كان عليها أيضًا أن تتكّيف مع صدمة سلبية قوية.
وفيما يتعلق باحلكومات اليت تقترض من أس���واق رؤوس األموال الدولية، كان أول وقع 
لألزمة العاملية حيدث يف تكلفة االقتراض الدويل. ففي تشرين األول/أكتوبر 2008، بلغ متوسط 
فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية للبلدان النامية 874 نقطة قاعدية وهو أعلى مستوى 
على مدى س���بع س���نوات 8. وقد اتسعت فروق أس���عار الفائدة إىل ما يزيد على 000 1 نقطة 
قاعدية يف مخس���ة بلدان )األرجنتني، إكوادور، أوكرانيا، باكس���تان، كازاخستان(. ويف الوقت 
نفس���ه، نقصت قيمة مجيع العمالت يف العامل مقاب���ل دوالر الواليات املتحدة، مع فقدان بعض 
عمالت البلدان النامية ما يزيد على 50 يف املائة من قيمتها. وعمل هذا على زيادة عبء خدمة 
الَدْي���ن اخلارج���ي زيادة كبرية يف نف���س الوقت متامًا عندما ش���هدت احلكومات اخنفاضًا كبريًا 
يف مصادر إيراداهتا. وبصورة ش���املة، ش���هدت البلدان النامية نزواًل يف الدرجات االئتمانية من 
ال���وكاالت الدولية لتقدير اإلدارة االئتمانية. وه���ذا عمل بدوره على زيادة تكاليف االقتراض، 
وأضَعف األوضاع املالية لكثري من احلكومات. وجنحت بضعة بلدان ذات الدخل املتوس���ط يف 
حتديد األثر الس���ليب هلذه التطّورات، حيث كانت احلكومة )وكذلك املؤسس���ات( قادرة على 
االعتماد بدرجة كبرية على أسواق سندات العملة املحلية. ومع ذلك، مل يكن كثري من البلدان 

النامية يف موقف يسمح له بالتعويل على األسواق املالية املحلية الغارقة.

العادة املّتبعة يف تسعري السندات الدولية تتمّثل يف إجراء مقارنة لسعر الفائدة أو العائد مع سعر أساسي ُيعطى   8
مما ُيعَترب بدياًل بدون خماطر )مبعى عدم اشتماله على فرصة ضئيلة نتيجة التقصري(، عادة سند من سندات خزانة 
الواليات املتحدة وله استحقاق مماثل. ويعتَبر “الفارق” أعلى من السعر املضمون وُيقاس “بنقاط قاعدية”، وهي 

واحد من مئة من نقطة النسبة املئوية الواحدة.
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نظرًا ألن األزمة العاملية شّكلت اخنفاضًا مفاجئًا وشديدًا يف التدفقات املالية اخلاصة الدولية، 
واجه كثري من البلدان فجأة مش����اكل يف متويل ميزان املدفوعات، واتصل هؤالء البلدان بصندوق 
النق����د الدويل طلبًا للدعم. واس����تطاع الصندوق االس����تجابة بتقدمي م����وارد إضافية وبعرض مرونة 
جدي����دة يف ترتيباته اخلاصة باإلقراض عماًل مببادرة جمموعة العش����رين، كما هو مذكور يف الفصل 
بش����أن املساعدة اإلمنائية الرمسية. ويف سنة 2007، وقبل نشوب األزمة، بلغت التزامات اإلقراض 
اإلمجالي����ة م����ن صندوق النقد الدويل 1 بليون دوالر متامًا، بيد أهنا ارتفعت إىل 49 بليون دوالر يف 
س����نة 2008 وإىل 120 بليون دوالر يف سنة 2009 9. وحبلول هناية نيسان/أبريل 2010، كان 

57 بلدًا قد عقد ترتيبات مع صندوق النقد الدويل، ومن بينها 30 بلدًا منخفض الدخل.

وزادت مؤسسات مالية دولية أخرى بشكل كبري يف مستوياهتا اخلاصة باإلقراض. وزاد 
البن���ك ال���دويل التزاماته اإلمجالية من 36.5 بليون دوالر يف س���نة 2007 إىل 65 بليون دوالر 
يف س���نة 2009 ملس���اعدة البلدان على مواجهة األزمة، وهو رقم قياس���ي فيما يتعلق باملؤسسة 
اإلمنائي���ة العاملية. وزادت املصارف اإلمنائية اإلقليمية الرئيس���ية معًا اإلقراض من جانبها من 30 

بليون دوالر إىل 50 بليون دوالر خالل نفس الفترة 10.

وينعكس أثر االقتراض اجلديد املحلي واخلارجي اس���تجابة لألزمة املالية يف ارتفاع نسبة 
الَدْين العام إىل الناتج املحلي اإلمجايل. وبعد هبوط دام عدة س���نوات، ارتفعت النس���ب يف سنة 
2009، كما يالحظ من الش���كل 14 الذي يبني البلدان مصنفة يف جمموعات حسب مستوى 
دخ���ل الف���رد. وعلى نفس املنوال، ارتفع إمجايل الدين اخلارجي )مب���ا يف ذلك التزامات القطاع 

معلومات قّدمها موظفون من صندوق النقد الدويل.  9
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقرير الرصد العاملي لعام 2010: األهداف اإلمنائية لأللفية بعد األزمة   10

)واشنطن العاصمة، البنك الدويل، 2010(، اجلدول 5 - 3.

زادت املؤسسات املالية 
الدولية بدرجة كبرية اإلقراض 

من جانبها ...

... مما أّدى إىل ارتفاع نسب 
الديون العامة

الشكل 13
نسبة خدمة الَدْين الخارجي لدى االقتصادات النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة 

انتقالية، 2000، و2007، و2009 )النسبة املئوية لصادرات السلع والخدمات( 

املصدر: األمم املتحدة/
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، استناداً إىل بيانات 
مقّدمة يف قاعدة بيانات اآلفاق 
االقتصادية العاملية لصندوق 
النقد الدويل يف نيسان/أبريل 

.2010

٢٠٠٠

٢٠٠٧

٢٠٠٩

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

االقتصادات النامية واالقتصادات التي تمر
بمرحلة انتقالية

املناطق النامية

رشق آسيا

أوقيانوسيا

أمريكا الشمالية

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

كمنولث الدول املستقلة

بلدان تمر بمرحلة انتقالية يف جنوب
رشق أوروبا
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الشكل 14 ألف
نسب الَدْين العام لدى مجموعات بلدان االقتصادات النامية واالقتصادات التي تمر 

بمرحلة انتقالية أ، 2005 - 2009 )النسبة املئوية للناتج املحيل اإلجمايل( 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٥٥

٦٠ كل بلدان االقتصادات
النامية والناشئة

بلدان الدخل املنخفض

بلدان الدخل املتوسط األدنى

بلدان الدخل املتوسط األعىل

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
٣٠

٥٠

٧٠

٩٠

١١٠

١٣٠

١٥٠ كل بلدان االقتصادات
النامية والناشئة

بلدان الدخل املنخفض

بلدان الدخل املتوسط األدنى

بلدان الدخل املتوسط األعىل

الشكل 14 باء
نسب الديون الخارجية لدى مجموعات بلدان االقتصادات النامية واالقتصادات التي 

تمر بمرحلة انتقالية أ، 2005 - 2009 )نسبة الصادرات( 

املصدر: األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، استناداً إىل بيانات مقدمة يف قاعدة 
بيانات اآلفاق االقتصادية العاملية يف صندوق النقد الدويل يف نيسان/أبريل 2010.

مالحظة: يشمل الَدْين العام الَدْين الحكومي املحيل والخارجي، ويشمل الَدْين الخارجي الَدْين األجنبي 
للحكومة والهيئات املقرتضة الخاصة.

أ مجموعات بلدان يف البنك الدويل.
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اخلاص والتزامات احلكومات( يف سنة 2009 لكل جمموعة من جمموعات البلدان. ومع ذلك، 
ال تزال هذه النسب، فيما عدا بضعة استثناءات، دون مستواها يف سنة 2000.

بدأت، منذ منتصف سنة 2009، حدة األزمة مع ذلك ختف، وبدأ االنتعاش االقتصادي 
العاملي — وإن كان بسيطًا وهّشًا 11. وتقلَّصت فروق أسعار الصرف بدرجة كبرية منذ نشوب 
األزم���ة، وقامت وكاالت تقدير اجلدارة االئتمانية برفع مس���توى كثري من اجلهات الس���يادية. 
وظهرت فرص جديدة يف ُسبل الوصول إىل أسواق رؤوس األموال الدولية فيما يتعلق بكل من 
اجلهات املقترضة السيادية والشركات املقترضة من بعض بلدان الدخل املتوسط، يف حني بدأت 
بضع���ة بل���دان )أبرزها ش���يلي والربازيل( يف اجتذاب تدفقات رأمسالية كب���رية مرة ثانية، بيد أن 
اإلقراض املصريف ال يزال ضعيفًا 12. وبالرغم من ذلك، ال تزال توجد تقّلبات كبرية يف األسواق 

املالية والدولية وحتيط باآلفاق العاملية موجات عالية من عدم اليقني.

التقدُّم املحرز يف توفري التخفيف من الديون يف إطار 
 مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة

املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون
حبلول هناية آذار/مارس 2010 كان من بني 40 بلدًا تستحق أو حيتمل أن تستحق ختفيف الديون 
مبوجب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، 28 بلدًا قد بلغت نقطة اإلجناز لديها وُمنحت 
التخفيف الكامل من الديون الذي تضّمنته الربامج من أجلها. وهي كانت عندئذ تستحق أيضًا 
إعانة إضافية لتخفيف الديون من االلتزامات املتعددة األطراف الواجبة جتاه املؤسسات املشاركة 
 مبقتضى املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون. وكانت هناك سبعة بلدان تتراوح 
ما بني نقطة “القرار” ونقطة “اإلجناز”، يف حني أهنا تتلّقى دعمًا مؤقتًا لتخفيف الديون، مما 
جيعل املجموع 35 بلدًا تتلّقى على األقل بعض معونات ختفيف الديون مبوجب املبادرة. وكانت 
هناك، منذ حزيران/يونيه 2009، أربعة بلدان — أفغانستان، ومجهورية أفريقيا الوسطى، 
والكونغو، وهاييت — قد استوفت شروطها املتعلقة بتخفيف حدة الَدْين بدون رجعة، املمنوح 

هلا عند نقطة اإلجناز يف عملية البلدان الفقرية واملثقلة بالديون.
ووفق����ًا ملب����ادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملب����ادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء 
الديون، وكذلك ختفيف الديون التقليدي وغريها من املساعدة اإلضافية، من املتوّقع أن ينخفض 
 ع����بء الدي����ون لتلك البل����دان البالغة 35 بلدًا مبا يزيد على 80 يف املائة باملقارنة إىل مس����تويات 
ما قبل مرحلة القرار. وقد اخنفضت النسبة التراكمية ملدفوعات هذه البلدان اخلاصة خبدمة الديون 
بالنس����بة إىل اإلنتاج املحلي اإلمجايل من 3.2 يف املائة يف س����نة 2001 إىل 1 يف املائة يف س����نة 
2009؛ ورمبا يشري هذا إىل املعّوقات اليت سّببتها صعوبات خاصة بالديون اليت مل تسّو قبل تقدمي 
عون ختفيف الديون، وازداد اإلنفاق من أجل ختفيف وطأة الفقر يف هذه البلدان يف املتوسط من 
6.3 يف املائة من اإلنتاج املحلي اإلمجايل يف سنة 2001 إىل 8.9 يف املائة يف سنة 2009 13.

.)E/2010/73( 2010 انظر: احلالة والتوّقعات االقتصادية يف العامل يف منتصف سنة  11
انظر البنك الدويل، التوّقعات االقتصادية العاملية - منتصف سنة 2010، املرجع السابق، واحلالة والتوّقعات   12

االقتصادية يف العامل، املرجع نفسه.
http://web.worldbank. :البنك الدويل، “ختفيف حدة الديون”، نيسان/أبريل 2010، متاح من املوقع الشبكي  13
org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:20040942~menuPK:34480~pagePK:34

theSitePK:4607,00.html~370 )مت الدخول إليه يف 11 أيار/مايو 2010(.

لقد بدأ االنتعاش االقتصادي، 
بيد أن اأُلفق ما زال حمفوفًا 

بالشكوك

بلغت أربعة بلدان نقاط 
اإلجناز لديها منذ حزيران/

يونيه 2009
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بالرغ���م من ذلك، مل يكن مجيع الدائنني ينجزون ما وعدوا بش���أن ختفيف أعباء الَدْين 
م أكرب الدائنني — البنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي وصندوق  الوارد يف الربامج. وقدَّ
النق���د الدويل ومصرف التنمية للبلدان األمريكية وأعضاء نادي باريس — معونات لتخفيف 
أعباء الديون متاش���يًا مع التزامات هؤالء مبوجب مب���ادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون. ومع 
ذلك، هناك دائنون آخرون، اعتبارًا من سنة 2009، أجنزوا أو اتفقوا على تقدمي حصة جزئية 
فحس���ب. وقد التزمت املؤسس���ات الصغرية املتعددة األطراف واليت خيصها 14 يف املائة من 
جمموع تكاليف ختفيض الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، بأن تنفِّذ تدابري 
التخفي���ف ملعاونة البل���دان الفقرية املثقلة بالديون عندما حتقق مراحل اإلجناز. ووفقًا لدراس���ة 
اس���تقصائية ُأجريت يف س���نة 2009، أش���ارت 7 جهات دائنة من بني 20 دائنًا من اجلهات 
الدائن���ة متعددة األطراف ممن أجابت على االس���تقصاء بأهنا نّف���ذت نصف أو أكثر من ذلك 
م���ن معونة ختفيف عبء الديون أثناء الفترة املؤقتة. وقّدمت جهات دائنة رمسية ثنائية من غري 
أعضاء نادي باريس، ومتّثل حوايل 13 يف املائة من إمجايل التكاليف، حنو 35 - 40 يف املائة 
من معونة ختفيف األعباء الواردة بالربنامج، رغم أن املجموع الشامل خيفي متامًا نتائج خمتلفة 
م أّي معونة لتخفيف األعباء  متام���ًا نظرًا ألن ما يقرب من نصف هذه اجله���ات الدائنة مل يقدِّ
 عل���ى اإلط���الق. وقّدمت جهات دائنة جتارية، ختصها نس���بة 6 يف املائة م���ن إمجايل التكلفة، 

ما يقرب من 33 يف املائة من املعونة املتوّقعة 14.
ولزي���ادة تعقيد األمور، قامت عدة جهات دائنة جتارية برفع دعاوى قضائية ضد بعض 
البل���دان الفق���رية املثقلة بالديون، هبدف التحصيل بالكامل نظ���ري االلتزامات األصلية. وخالل 
الس���نتني املاضيتني، اس���تهدف 12 بلدًا من البلدان الفقرية املثقلة بالديون على األقل يف 54 
قضي���ة على األق���ل رفعتها جهات دائنة جتارية. أما املبالغ ال���يت تطالب هبا اجلهات الدائنة فقد 
بل���غ إمجاهل���ا 2.6 بليوين دوالر. وجرت تس���وية معظ���م القضايا خارج املحاك���م، من بينها 
عن طريق مش���اركة اجلهات الدائنة يف عمليات إعادة ش���راء الديون بعد ختفيضها بش���دة من 
خالل مرفق ختفيض الديون التابع للبنك الدويل )وظّلت 14 قضية معّلقة حىت أيلول/س���بتمرب 
2009، رغ���م أنه ميكن رف���ع قضايا جديدة(. ويف بعض القضاي���ا، صدرت األحكام لصاحل 
اجلهات الدائنة، وَمنحت كامل املبالغ املطلوبة. ويف الوقت نفسه، أصدرت منظمات متعددة 
األطراف وعدة حكومات دائنة تش���ريعات على املس���توى الوطين أو اختذت مبادرات أخرى 

للحد من هذه األنشطة 15.
م جهات دائنة رمسية معونة لتخفيف عب ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون،  وعندما تقدِّ
فإهن���ا يف األص���ل تنقل مطالبة بالَدْين من دفاترها مقابل أصل من األصول األخرى. ومن مث ميّثل 
ختفي���ض َدْي���ن ثنائي أو متعدد األطراف يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ش���يئًا من 
تكلف���ة يف امليزاني���ة. وتقّدر هذه التكلفة يف جمملها حبوايل 76 بليون دوالر، تقاس بصايف القيمة 

البلدان الفقرية املثقلة بالديون  النقد الدويل، “مبادرة  التابعة للبنك الدويل وصندوق  املؤسسة اإلمنائية الدولية   14
التنفيذ”، 15 أيلول/سبتمرب 2009، متاحة من  واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون — حالة 
املوقع الشبكي: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/091509.pdf، الصفحات 17 - 19.

على سبيل املثال، حصل االحتاد األورويب يف سنة 2008 على التزام من مجيع الدول األعضاء ال� 27 يف االحتاد   15
األورويب بعدم بيع مطالبات بالديون الرمسية يف السوق الثانوية، واتفق الدائنون األعضاء يف نادي باريس على 
تدبري مماثل. وأطلق مصرف التنمية األفريقي مؤخرًا املرفق األفريقي للدعم القانوين لتوفري املشورة القانونية 
والتقنية. وتدير أمانة الكمنولث مركزًا للمساعدة القانونية بشأن الديون فيما يتعلق مببادرة البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون. وهو يعرض خدمات مستشار قانوين مقيم للبلدان اليت تواجه قضايا من جهات دائنة جتارية.

 صغار الدائنني مل ينجزوا 
ما وعدوا من حصة يف 
ختفيف أعباء الديون ...

... وقامت جهات دائنة 
جتارية برفع دعاوى قضائية



55 ل أعباء الديون  القدرة عىل تحمُّ

احلالية يف هناية س���نة 2009 16، وجرى منها االلت���زام مببلغ 58.5 بليون دوالر لتغطية ختفيف 
الع���بء يف 35 بلدًا جتاوز مرحلة اختاذ القرار. وخيص املؤسس���ات املتعددة األطراف والدائنني 
األعض���اء يف ن���ادي باريس أكرب حص���ة )45 يف املائة و36 يف املائة، عل���ى التوايل( من إمجايل 
م مبلغ آخر بقيمة 27 بليون دوالر  تكلف���ة مب���ادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون. وباملثل قد ُقدِّ
بصايف القيمة احلالية يف إطار املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون، وُأجِنز منها فعاًل 
حوايل 85 يف املائة ُقدِّمت إىل البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف مرحلة بعد اإلجناز وكذلك إىل 
م هلما  بلدي���ن خارج مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون )كمبوديا وطاجيكس���تان( اللذين َقدَّ
صندوق النقد الدويل مكوِّنًا من عنده يف إطار املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون 
17. ويق���دِّر صندوق النقد الدويل أن هناك م���وارد متوافرة لتغطية االلتزامات املتعددة األطراف 

لتخفيف أعباء الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف 
م���ة إىل 35 بلدًا، بيد أنه تلزم موارد إضافي���ة كبرية عندما يكون  لتخفي���ف ع���بء الديون املقدَّ
الصومال والس���ودان على اس���تعداد للش���روع يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون 18. ومن 
املتوّق���ع أن يزداد إمجايل تكلفة املبادرة املتع���ددة األطراف لتخفيف عبء الديون إىل 31 بليون 
دوالر بص���ايف القيمة احلالية يف هناي���ة 2009 إذا بلغت مجيع البلدان األربعني مرحلة اإلجناز يف 

إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون.
ومل يواَف���ق عل���ى دخول عملية البلدان الفقرية املثقلة بالديون إاّل مخس���ة بلدان، من بينها 
الصومال والس���ودان، لدخول عملية البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف إطار السياس���ات احلالية 
)البلدان األخرى هي جزر القمر وإريتريا وقريغيزستان(. وبعد عدة متديدات، جرى تثبيت “بند 
 االنقضاء” بش���أن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون لنهاية كانون األول/ديس���مرب 2006. 
وال جي���وز إضافة البلدان ال���يت ال ُتعتَبر حاليًا مدرجة باعتبارها مس���تحقة، أو ُيحَتمل أن تكون 
مس���تحقة، مبقتضى السياسات احلالية 19. وهذا معناه أنه ليس هناك بلد منخفض الدخل وعليه 
ديون وبعد ذلك يصبح غري قادر على حتّمل الديون، بسبب األزمة االقتصادية العاملية األخرية، 
على سبيل املثال سوف يكون قادرًا على السحب من معونة ختفيف عبء الديون املشتركة بني 
املبادرتني البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون. ومن 
ش���أن توس���يع نطاق بند االنقضاء أن خيدم خيارًا قصري األجل يتعلق بالتصّدي ألزمة الديون يف 
البلدان املنخفض�ة الدخ�ل واليت مل تتسّلم معونة لتخفيف الديون مبقتضى مبادرة البلدان الفقرية 

املثقلة بالديون/املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون.

نظرًا ألن الكثري من َدْين البلدان الفقرية املثقلة بالديون جرى تقدميه بشروط تساهلية، ُتعَترب قيمة املطالبة للجهة   16
الدائنة أي القيمة احلاضرة للتدفق النقدي للقرض مقسومة على الزمن، أقل من القيمة االمسية للَدْين. ويعَترب “صايف 
القيمة احلالية” لقرض تساهلي مبلغًا تقديريًا لقيمة َدْين بسعر السوق، ومن شأنه أن ُينِتج تدّفقًا نقديًا معاداًل 

للقرض التساهلي الفعلي.
املؤسسة اإلمنائية الدولية التابعة للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، “البلدان الفقرية املثقلة بالديون”، املرجع   17

السابق، الصفحات 11 - 14.
صندوق النقد الدويل، حتديث بشأن متويل املساعدة التساهلية املقدمة من الصندوق وختفيف عبء الديون لبلدان   18

الدخل املنخفض األعضاء، 20 نيسان/أبريل 2010، الصفحتان 16 - 17.
ميامنار هي استثناء حمَتمل حيث مل تكن البيانات املناسبة متوافرة عندما جرت ممارسة “ضمان السالمة”. وبالتايل   19
ميكن إدراجها يف قائمة البلدان اليت ُيحَتمل أن تكون مستحقة عند توافر هذه البيانات )صندوق النقد الدويل، 
“احلفاظ على القدرة على حتّمل الديون يف بلدان الدخل املنخفض غداة األزمة العاملية”، 1 نيسان/أبريل 2010، 

الصفحة 19(.

توسيع نطاق مبادرة البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون ليشمل 
البلدان املعّرضة ألزمة الديون 
ميكن أن يشّكل خيارًا قصري 

األجل
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البلدان املعرّضة لخطر أزمة الديون السيادية

بينما تستوجب حالة الديون اخلاصة ببلدان االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة 
يبدو،  فيما  بالذات،  البلدان  من  تواجه جمموعتان  عام عملية رصد مستمرة،  بوجه  انتقالية 
سيناريوهات الَدْين العام اليت تنطوي على صعوبات كامنة يف هذا الوقت: بلدان الدخل املنخفض 
واقتصادات الدخل املتوسط الصغرية والضعيفة، واليت مل تكن مستحقة لتلّقي موارد بشروط 
تساهلية من املؤسسات املالية الكبرية املتعددة األطراف. وعندما تكون ألية حكومة حصة كبرية 
من ديوهنا بالعملة األجنبية، ميكن أن يتحّول بسرعة عبء خدمة الديون الذي يكون من املقدور 
فيما يبدو حتّمله إىل َدْين ال ميكن حتّمله إذا تناقصت قيمة سعر الصرف بشكل مثري، كما ميكن 
أن حيدث عندما تتهاوى عائدات الصادرات أو يقوم أصحاب الثروة بنقل رؤوس أمواهلم إىل 
اخلارج. ويف إطار هذا السيناريو يتعّين على مقّرري السياسات أن يستشعروا القلق إزاء تعّرض 
ُنُظمهم املصرفية لتقّلب أسعار الصرف حيث يتعّين على احلكومات أن تتوىل املسؤولية عن 

مصارفها أثناء األزمات لكي ال تفقد خدماهتا املالية األساسية.
ويف هذا الس����ياق، تزخر باملعلومات تل����ك النتائج املتأّتية من التحليالت القطرية األخرية، 
وأساس����ًا يف ظل اإلطار املش����َترك بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اخلاص بالقدرة على 
����ل الدي����ون، وهو اإلط����ار الذي ُوِضع من أج����ل البلدان منخفضة الدخ����ل. ويفترض اإلطار  حتمُّ
مس����تويات لِنَسب الَدْين األساس����ي اليت ُيقال إهنا تأذن مبخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية بوطأة 
الديون، متوقفًا ذلك إىل حٍد ما على رأي البنك الدويل بش����أن جودة السياس����ات واملؤسس����ات 
االقتصادية للبلد. وعلى س����بيل املثال، يف حال البلدان اليت ُتعَترب جيدة وذات “سياس����ة وسطية” 
يكون املستوى املرجعي لنسبة الَدْين العام اخلارجي )ُيقاس بالقيمة احلالية( إىل الصادرات 150 
يف املائة، يف حني تكون النسبتان ذاتا الصلة بالناتج املحلي اإلمجايل وإيراد احلكومة 40 يف املائة 
و250 يف املائة، على التوايل. إضافة إىل ذلك، ينبغي أن تكون التزامات خدمة الَدْين أقل من 20 
يف املائ����ة م����ن الصادرات وأقل من 30 يف املائة من اإليرادات احلكومية. أما البلدان اليت ُتعَترب أهنا 
تتبع سياسات أضعف وتسند للمؤسسات مستويات مرجعية أقل، ويف املقابل ُيفَترض أن البلدان 
األقوى قادرة على مواجهة أعباء َدْين أكرب. ومع ذلك، ال ُتطّبق النسب على بيانات سنة بعينها، 
كما أهنا ال ُتطّبق بطريقة آلية. وعلى األصح ُتتبع وجهة نظر خاصة باملسار الزمين املتوّقع للنسب 
يف إجراءات التقديرات املس����قطة املتعلقة بالس����يناريو “األساسي” إىل جانب سيناريوهات بديلة 
واختبارات “اإلجهاد” اليت تتساءل ماذا حيدث إذا ما وقعت صدمات اقتصادية معيّنة، مثل إجراء 
ختفيض كبري يف قيمة العملة. والس����ؤال التحليلي املطروح عندئذ هو ما إذا كانت النس����ب خترق 
احلدود القصوى، وإذا حدث ففي ظل أّية ظروف؟ وهل هذا اخلرق مؤقت أم سيدوم طوياًل 20؟
وقد استعرض موظفو صندوق النقد الدويل والبنك الدويل حتليالت القدرة على حتّمل الديون 
اليت أجريت منذ أيار/مايو 2009 )ومن مث تتضمن توّقعات اقتصادية عاملية كما ُعّدلت بعد 
األزمة( فيما يتعلق بعدد 39 بلدًا منخفض الدخل أو بلدان االقتصادات الصغرية أو الضعيفة 
النقاط اإلرشادية على بلدان الدخل املنخفض، ولكن يتم تعديل بشأن ديناميات  )ال ُتطبَّق 
الديون. وقام هؤالء مؤخرًا بتصنيف 11 من البلدان باعتبارها )تعاين من عدم القدرة على سداد 
الديون( وتصنيف 16 منها باعتبارها “معّرضة خلطر كبري خاص بأزمة الديون” )انظر اجلدول 
8(. فأزمة الَدْين تعرف بتواجد نسب الَدْين وخدمة الَدْين اليت تعَترب متجاوزة احلدود القصوى 

لالطالع على عرض مفّصل عن كيف ُيطبِّق موظفو الصندوق والبنك اإلطار، انظر: املؤسسة اإلمنائية الدولية   20
التابعة للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، “مذكرة توجيهية للموظفني”، املرجع السابق.

تواجه بلدان الدخل املنخفض 
والبلدان الصغرية والبلدان 
الضعيفة احتمال صعوبات 
بشأن الديون ...

... حيث ُيصّنف كثري منها 
 بأهنا تعاين أزمة ديون 
أو معّرضة خلطر كبري
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بدرجة كبرية، أو اليت ُتعترب موضع مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون، أو أهنا بصدد تراكم 
املتأخرات. وُتعرف اخلطورة العالية بأن هلا سجاًل مديدًا من اإلخالل باحلدود القصوى، بيد أهنا 
ال تواجه بعد صعوبات يف تسديد الديون عند استحقاقها 21. وليس مما يثري الدهشة أن البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون يف مرحلة ما قبل اختاذ القرار تصّنف بأهنا تعاين أزمة الديون أو معّرضة 
خلطر كبري حيث إن هذا هو تأهيل للدخول يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون. ومع ذلك، 
جيدر بالذكر أن ستة بلدان من البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف مرحلة بعد اإلجناز ُصّنفت أيضًا 
بأهنا معّرضة خلطر كبري. وجيدر بالذكر أيضًا أن عدة بلدان ذات اقتصادات صغرية وضعيفة 
جرى تقييمها بأهنا معّرضة خلطر كبري. ويف الواقع، هناك بلدان مل ُيذكرا يف هذه القائمة، ومها 
جامايكا وسيشيل، وكانا سيدرجان لوال جمموعة تدابري إعادة هيكلة الديون اليت متت املوافقة 

عليها مؤخرًا مع اجلهات الدائنة الرمسية واخلاصة.
الجدول 8

البلدان املنخفضة الدخل والبلدان الصغرية والضعيفة املعرّضة لخطر كبري بسبب 
العجز عن تسديد الديون أو الواقعة تحت وطأة ديون مرهقة، 2010

معرّضة لخطر العجز عن تسديد الديون أتعاني أزمة ديون

البلدان الفقرية املثقلة بالديونالبلدان الفقرية املثقلة بالديون

مرحلة ما بعد القرارقبل مرحلة القرار

كوت ديفوارإريرتيا

مرحلة ما بعد اإلنجازجزر القمر

أفغانستانالسودان

بوركينا فاسوالصومال

بورونديمرحلة ما بعد القرار

سان تومي وبرينسيبيتوغو

غامبياجمهورية الكونغو الديمقراطية

هايتيغينيا

غري البلدان الفقرية املثقلة بالديونغينيا - بيساو

تونغاليربيا

جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةغري البلدان الفقرية املثقلة بالديون

جيبوتيزمبابوي

سانت فنسنت وجزر غرينادينميانمار

سانت لوسيا

طاجيكستان

غرينادا

ملديف

اليمن

صندوق النقد الدويل، “احلفاظ على القدرة على حتّمل الديون ”، املرجع السابق، الصفحة 6.  21

املصدر: صندوق النقد 
الدويل، “الحفاظ عىل القدرة 
ل الديون يف البلدان  عىل تحمُّ

املنخفضة الدخل غداة األزمة 
العاملية”، 1 نيسان/أبريل 

2010، الصفحة 17.

أ ملديف وسانت لوسيا 
وسانت فنسنت وجزر 

غرينادين مدرجة أيضاً يف 
القائمة بسبب جملة َمواطن 

ضعف شديدة ناتجة عن 
الَدْين العام، الذي ُيعرّف بأنه 

القيمة الحالية للَدْين العام 
بالنسبة للناتج املحيل اإلجمايل 

بما يتجاوز 65 يف املائة. أما 
دومينيكا التي تشهد نسبة 
القيمة الحالية للَدْين العام 

إىل الناتج املحيل اإلجمايل 
سوى إخالل بسيط ومؤقت 
بالحد األقىص حتى يف إطار 

السيناريو األسايس، فإنها لم 
ُتدَرج مع ذلك يف القائمة.
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ويقترح موظفو صندوق النقد الدويل والبنك الدويل إىل أن حالة الَدْين اخلاصة ب�ال� 27 بلدًا 
املعّرفة يف اجلدول 8 ميكن معاجلتها باختاذ تدابري غري عادية، مثل إعادة هيكلة الَدْين، وإن كان يف 
ظل افتراضات معّينة. أواًل، سوف حتتاج البلدان املعنية إىل تلّقي زيادة يف حصة متويلها اخلارجي 
يف ش���كل ِمن���ح بداًل من قروض أو على األقل أن حتصل عل���ى عنصر أكرب من املِنح يف قروضها. 
ويف الواقع، هناك ما يس���تلزم توفري املس���اعدة الدولية يف ش���كل ِمنح إىل بلدان الدخل املنخفض 
والبلدان املعّرضة خلطر شديد أثناء فترات الشّدة العامة، كما هو احلال يف عرض إجراءات وقف 
اختياري بشأن التزامات خدمة الَدْين )وهو مثال حيث يتخّلى الصندوق عن مدفوعات الفائدة يف 
قروضه بالش���روط امليّسرة حىت هناية سنة 2011(. وثانيًا، سوف يتطّلب األمر إجراءات مشّددة 
من التصحيح املايل، ويف الوقت نفسه محاية “اإلنفاق على األولويات” 22. ومع ذلك، ال ينبغي 

استبعاد احلاجة إىل تقدمي معونة لتخفيف وطأة الديون على األقل لبعض هذه البلدان.
إضاف���ة إىل ذل���ك، رمبا ال تكون ال� 27 بلدًا اليت حّددها التحليل املش���َترك بني صندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل هي البلدان الوحيدة اليت ُيحَتمل أهنا حتتاج إىل إعادة هيكلة الديون. 
وكما ُأش���ري آنفًا، اس���تند حتليل القدرة على حتّمل الديون، ونتيجة هلا مت حتديد هذه البلدان، إىل 
اآلفاق االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدويل. وقد أسند الصندوق، مثل األمم املتحدة والبنك 
الدويل ومعظم جهات التنبؤ اخلاصة، قدرًا جيدًا من عدم التيّقن إىل تنبؤات الصندوق األخرية. 
ويف الواقع، باإلمكان أن يشهد العامل كسادًا “مزدوجًا” وجولة أخرى من االضطراب املايل. 
وبعب���ارة أخرى، ق���د يوجد ما هو أكثر من 27 بلدًا منخفض الدخل أو متوس���ط الدخل اليت 
تكون أو ميكن أن تصبح عرضة لصعوبات خاصة بالديون يف األجل القصري إىل األجل املتوسط.

الطريق إىل األمام: سّد الثغرات يف هيكل الديون الدولية

إن النتيجة اليت مت التوّصل إليها بأن عددًا من البلدان قد حيتاج إىل إعادة هيكلة الديون السيادية 
يف السنوات القادمة، إمنا تؤّكد على النقطة اليت مت التوّصل إليها آنفًا بأن العامل يفتقر إىل آلية 
شاملة ليتم داخلها بشكل واٍف معاملة أزمات الديون السيادية. ففي قائمة البلدان الضعيفة يوجد 
العديد من البلدان الفقرية املثقلة بالديون بعد مرحلة اإلجناز، بيد أهنا خرجت من عملية البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون. وجيوز هلذه البلدان أن تتقّدم إىل نادي باريس من أجل املعاملة يف إطار 
هنج إفيان املجمل أعاله. ومع ذلك، من غري املحتمل أن يصبح أعضاء نادي باريس أنفسهم، 
الذين شطبوا أو خّفضوا مطالباهتم إزاء هذه البلدان، من كبار الدائنني يف هذه املرحلة. وليس من 
الواضح ما إذا كانت اجلهات الدائنة من غري نادي باريس )اجلهات الثنائية أو اخلاصة( أن تكون 
على استعداد لقبول الشروط املتعلقة بتخفيف عبء الديون على أساس “القابلية للمقاَرنة” اليت 

حددهتا اجلهات الدائنة الصغرية لبلد وقع يف أزمة.
وال ُيعتَ����رب ش����يئًا غري معهود االفتقار إىل منتدى دويل تس����تطيع فيه البل����دان الفقرية املثقلة 
بالديون بعد انتهاء مرحلة اختاذ القرار أو اإلجناز، الس����عي إىل تس����وية ش����املة ألزمة الديون، إذا 
ما احتاجت هذه البلدان إليها. فال توجد آلية دولية عامة ختص اإلعس����ار يف الديون الس����يادية. 
فحاالت اإلفالس بشأن الديون السيادية تسّوى، لكنها ليست بالضرورة بطريقة فّعالة أو عادلة. 
ففي الواقع، إعسار الديون السيادية ُيعاَمل بطريقة خمتلفة عن إعسار الديون غري السيادية: سواء 
يف إط����ار مبادرة البلدان الفق����رية املثقلة بالديون أو يف إطار نادي باريس أو بالترتيبات املخصصة 

املرجع نفسه، الصفحات 22 - 25.  22

ال توجد آلية شاملة لتسوية 
الديون السيادية
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الغرض العادية، فاجلهات املاحنة للحكومة املعس����رة حتّدد تس����وية الَدْين. ويكون االستثناء عندما 
ر أكرب اجلهات املدينة ويستحق عليها الكثري لدرجة أهنا حتصل على قدرة تعويضية، مثل تلك  يقصِّ
اليت مارس����تها األرجنتني بعد تقصريها عن الوفاء يف سنة 2001. ومع ذلك، ليست قدرة اجلهة 
الدائنة وال قدرة اجلهة املدينة هي النموذج املناسب؛ واألحرى، ال بد أن يكون هناك إشراف على 
املفاوضات بني األطراف من س����لطة مس����تقلة )قاض أو خبري حتكيم( ليس له مصلحة يف النتيجة. 
وهذا هو النموذج العادي مع البلدان من أجل تس����ويات من إفالس الش����ركات أو األش����خاص، 
وهو يعَترب إجباريًا. وال يوجد أيضًا نقص يف الُطرق اليت يتسى هبا أداء العمل هبذا النموذج 23.
وميكن للسلطة املذكورة أن تتلّقى أيضًا تعليمات من املجتمع الدويل مبراعاة املبادئ اليت 
س���يتفق عليها دوليًا من أجل تس���ويات فّعالة ومنصفة للديون، مبا يف ذلك التوجيهات يف كيفية 
معاملة أثر التزامات الديون على قدرة احلكومة على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من 
األهداف اإلمنائية. وقد اتفق فعاًل على البيانات العامة بش���أن املبادئ األساس���ية، مبا يف ذلك أن 
جتّس���د التس���وية “التقاس���م املنصف لألعباء بني القطاعني العام واخلاص وبني املدينني والدائنني 
واملستثمرين” وأن تدفع التسوية املدينني والدائنني إىل العمل معًا من أجل إعادة هيكلة الديون 
اليت ال ميكن حتّملها، بطريقة تتسم بالكفاءة وُحسن التوقيت 24؛ وأيضًا على النحو الذي تعنيه 
م أّي بلد حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتنمية  الغاية من اهلدف رقم 8 بأهنا ال تعرقل تقدُّ

املستدامة والعادلة.
والش���يء األعم، هو أن املجتمع الدويل لديه اهتمام مش���روع بإدارة الَدْين السيادي من 
جانب البلدان منفردة بسبب إمكانية أن ُتحدث صعوبات الَدْين احلكومي زعزعة يف االستقرار 
امل���ايل ال���دويل. ومن مث فإن���ه يفّوض صندوق النقد الدويل باملش���اركة يف حوار مع الس���لطات 
فيم���ا يتعلق بالبلدان النامي���ة منخفضة الدخل. وُتعترب املرونة اليت أضيفت مؤخرًا إىل إطار تقييم  الوطنية بشأن قدرهتا على حتّمل أعباء الديون، وهي مهمة ُيضَطلع هبا بالتعاون مع البنك الدويل 
الق���درة على احتم���ال عبء الديون يف البل���دان املنخفضة الدخل خط���وة يف االجتاه الصحيح. 
ورمبا تتطّور املنهجية أكثر مع س���يناريوهات إضافية )وال س���يما فيما يتعّلق بالبلدان اليت حتاول 
الوصول إىل أس���واق رأس املال(، اليت تراعي بش���كل أوضح التفاعالت بني البلدان وإمكانات 
التأثري الضار وآثار تعميق التكامل اإلقليمي. وأخريًا، بينما قد يس���تمر اختالف الس���يناريوهات 
ال���يت جيري حتليله���ا فيما يتعلق ببلدان الدخل املنخفض والدخل املتوس���ط إىل جانب مصادرها 
الرئيسية للتمويل، ال يبدو هناك سبب حتليلي من أجل هنج مستقل يستخدم نقاطًا إرشادية آلية 

على سبيل احلصر من أجل بلدان الدخل املنخفض.
ينبغي أن يكون اهلدف األصلي قبل كل ش���يء مس���اعدة احلكومات على إدارة ش���ؤون 
ديوهنا بفعالية يف س���ياق إدارهتا االقتصادية الكلية، واأُلطر املالية املتوسطة األجل واستراتيجيات 
التنمية. ويف هذا الصدد، ميكن لنتائج حتليالت ديناميات الديون أن تعاِون على إفادة التقييمات 
بشأن آثار االلتزامات املتوّقعة بشأن خدمة الَدْين العام على قدرة بلد على بلوغ األهداف اإلمنائية 
لأللفية 25. ويف احلقيقة، يقّدم املجتمع الدويل فعاًل مساعدات هامة يف إدارة البيانات إىل البلدان 

 Barry Herman, José Antonio Ocampo and Shari Spiegel, eds., Overcoming ،انظر على سبيل املثال  23
.Developing Country Debt Crises (New York and Oxford, Oxford University Press, 2010)

تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، املرجع السابق، الفقرتان 51 و60.  24
“استعراضات مستقبلية للقدرة على حتّمل الديون ينبغي أن تراعي أيضًا أثر ختفيف عبء الديون على التقّدم   25
صوب حتقيق األهداف اإلمنائية الواردة يف إعالن األلفية” )تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، املرجع السابق، 

الفقرة 49(.

يلزم أن تتسم ُأُطر القدرة 
على حتّمل الديون بقدر أكرب 

من املرونة

يقدم املجتمع الدويل 
مساعدات إىل البلدان من 
أجل إدارة ديوهنا بشكل 

أفضل
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ع���ن طريق نظ���ام إدارة الديون والتحليل املايل الذي أعّده مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 
ونظام أمانة الكمنولث اخلاص بتسجيل الَدْين وإدارته، ومرفق إدارة الديون التابع للبنك الدويل. 
وهتدف هذه الُنظم إىل معاونة البلدان على مجع إحصاءات كاملة ودقيقة ومناس���بة التوقيت عن 

الديون وإدارة الكشف عن الديون العامة للحد من خطر صعوبات خدمة الَدْين.

تشـري هذه االعتبـارات إىل عدد من اإلجراءات التي يوجد مربر التخاذها عىل املسـتويني 
الوطني والدويل:

yy أثر التزامات الديون عىل التقدُّم يف سـبيل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ينبغي أن
يؤخـذ يف االعتبار يف أُُطـر القدرة عىل تحّمل أعباء الَدْين، عـىل النحو املقرتح يف توافق 
آراء مونتريي. ومن ثم يوىص بتوجيه الدعوة إىل انعقاد فريق عامل تقني من األطراف 
املعنيـة املختصة، بما يف ذلك مؤسسـات بريتون وودز — مع االسـتفادة من طرائق 
املناقشات الدولية املوضوعة يف تمويل عملية التنمية — للنظر يف كيف تؤَخذ يف االعتبار 
عالقات الَدْين العام، واألُُطر الرضيبـية املتوسطة األجل وكيف تراعى األهداف اإلنمائية 

لأللفية بشكل أفضل يف تحليالت القدرة عىل احتمال الديون

yy ينبغـي أن تزيـد الجهات املانحـة الثنائية واملؤسسـات املتعددة األطـراف مواردها
الخاصة باملسـاعدة اإلنمائية الرسـمية يف شـكل منح للبلدان املنخفضة الدخل التي 

تعاني من أعباء الديون الحكومية الكبرية

yy ينبغـي أن ُيعـرَض عىل البلـدان التي ترّضرت بشـدة من األزمة املاليـة والصدمات
الخارجية والنزاع والكوارث الطبيعية خيار الوقف االختياري بشأن التزامات خدمة 

الَدْين استناداً إىل معايري موّحدة متفق عليها

yy يجب اختتام جميع الرتتيبات القطرية يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
بشكل كامل وعاجل. وهذا يتطلب ليس فقط أن تحرز البلدان الفقرية املثقلة بالديون 
تقّدمـاً كافياً بشـأن متطلبات “مرحلة اإلنجـاز” التي ُتمنَح عندهـا املعونة الكاملة 
لتخفيـف عبء الَدْيـن، بل يتطلّب أيضـاً أن تنّفذ جميع الجهـات الدائنة الحكومية 

واملؤسسية عىل الفور حصتها الكاملة يف معونة تخفيف الَدْين الواردة يف الربامج

yy يجـب عرقلة الجهـود التي يبذلها أصحاب ديـون البلدان الفقـرية املثقلة لتحصيل
مطالبات غري أخالقية، إن لم تكن غري مرشوعة

yy بعد إدراك رضورة استكشاف ُنهج معّززة إلعادة هيكلة الديون السيادية عىل النحو
املبـنيّ يف توافق آراء مونتـريي وما أعيد التأكيد عليه يف إعالن الدوحة بشـأن تمويل 
التنمية، يجب أن يجتمع فريق خرباء من أصحاب املصالح املتعددة إلعداد مقرتحات 
بديلة لينظر فيها املجتمع الدويل، مع االسـتفادة من طرائق املناقشـات الدولية التي 

اسُتحدثت يف عملية تمويل التنمية

yy ولحني إنشـاء آلية دولية معززة، ينبغي النظر يف أشـكال مبتكرة من تسـوية أزمة
الديون، بما يف ذلك ما ييل:

�y وضع ُنظم للتحكيم املسـتقل أو الوساطة املسـتقلة أو تقديم مزيد من الدعم يف
تنظيم اجتماعات مخصصة الغرض تضم املدين مع دائنيه

�y توسـيع نطاق رشوط االستحقاق وإعادة فتح الباب للمشاركة يف مبادرة البلدان
الفقـرية املثقلة بالديون؛ أي تمديد بند االنقضاء يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة 
بالديون عقـب تعديل املعايري وبنود إمكان إدراج أي بلد منخفض الدخل أو بلد 

الدخل املتوسط األدنى املعرّض ملعاناة أزمة الديون
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الحصول عىل األدوية األساسية 
ة بأسعار ميسَّ

يعَترب حتسني ُسبل الوصول للحصول على األدوية األساسية بأسعار ميّسرة غاية يف األمهية من 
أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخصوصًا األهداف 4 و5 و6 من األهداف اإلمنائية 
لأللفية. وحيث إن فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بدأت رصد 
احلالة يف سنة 2007، مل تكن هناك أّية حتسينات واضحة يف املتوسط يف عملية احلصول على 
األدوية األساسية بأسعار يسرية يف بلدان االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. 
ويف كثري من البلدان، ُيعَترب التوافر غري كاٍف بشكل كبري وتعَترب األسعار مرتفعة، مما جيعل من 
غري اليسري احلصول على األدوية بالنسبة لقطاعات كبرية من سكان البلدان النامية. وقد كان أثر 
األزمة االقتصادية العاملية على ُسبل احلصول على األدوية األساسية غري متعادل. ورغم أن نفقات 
املستحضرات الصيدالنية مل تنخفض على املستوى العاملي، فإهنا قد اخنفضت يف عدة بلدان، 
وخصوصًا يف دول البلطيق. إضافة إىل ذلك، تأثرت الربامج الوطنية والدولية املتعلقة مبعاجلة 
وختفيف أثر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز بشكل مباشر يف شكل تقليل التمويل.

وتعترب العقبات أمام زيادة احلصول على األدوية األساسية متعددة األوجه وهي توجد على 
املس���تويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وتشمل التحّديات القائمة معّوقات أمام التمويل العام، 
وقانون وسياسات امللكية الفكرية، وتكلفة املكّونات الصيدالنية، وحمدودية اخلربة الفنية يف جمال 
الرعاي���ة الصحية، وتوفري اإلمدادات الصحي���ة والصيدالنية الوافية وتوفري ُنظم كافية لإلمدادات 

الصحية والصيدالنية، واملعّوقات التكنولوجية وغريها يف تنفيذ الرعاية الصحية.

توافر األدوية األساسية وأسعارها
النامية تواجه اخنفاضًا يف املتاح من األدوية األساسية مع ارتفاع تكاليفها.  البلدان  ما زالت 
ويف املتوسط، يتوّفر لنسبة 42 يف املائة من املرافق اليت جرى إحصاؤها يف القطاع العام أدوية 
نًا غري كبري يف الفترة من  أساسية متاحة ونسبة 64 يف املائة من القطاع اخلاص، وهذا يبني حتسُّ
2001 - 2008 1. ويبلغ متوسط األسعار فيما يتعلق بالعقاقري يف البلدان النامية يف املتوسط 
أعلى مبقدار 2.7 مرة من األسعار املرجعية الدولية يف قطاع الرعاية الصحية العامة وأعلى مبقدار 

6.3 مرة يف القطاع اخلاص )انظر الشكل 15(.
يعترب توافر األدوية األساسية الالزمة ملعاجلة األمراض املزمنة )مثل أمراض األوعية الدموية 
واألمراض التنفس���ية وأمراض الس���كري( منخفضة بصفة خاصة. كما أن األدوية اليت ال حتمل 
عالمات جتارية واملستخدمة ملعاجلة األمراض املزمنة ُوِجد أهنا تتوافر بدرجة أقل كثريًا من تلك 

منظمة الصحة العاملية باستخدام املنهجية املوّحدة ملنظمة الصحة العاملية/الرابطة الدولية ملساعدة املسّنني والبيانات   1
http://www.haiweb.org/ الشبكي:  املوقع  متاح من  توافرها.  باألدوية ومدى  من االستقصاءات اخلاصة 

.medicineprices/

ال يزال اخنفاض املتاح من 
األدوية األساسية مع ارتفاع 

أسعارها

تعترب األدوية اليت تعاجل 
األمراض املزمنة أقل توافرًا 
من تلك األدوية اليت تعاجل 

األمراض احلادة ...
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املس���تخدمة من أجل األمراض املعدية أو احلادة يف القطاع العام )36 يف املائة مقابل 53.5 يف 
املائ���ة( والقطاع اخل���اص )55 يف املائة مقابل 66 يف املائة( 2. وُيعتَ���رب توافر األدوية يف البلدان 
املنخفض���ة الدخل وبلدان الدخل املتوس���ط األدىن لعالج األمراض احل���ادة أربعة أضعاف تلك 
األدوية املس���تخَدمة لعالج األم���راض املزمنة. ويف أفريقيا، ُيعَترب الفارق تس���عة أضعاف. وهذه 
الثغرات يف التوافر حس���ب أنواع األدوية ليس���ت متناسبة مع الفروق يف انتشار األمراض احلادة 
واألم���راض املزمن���ة. فاألمراض املزمنة ُتعترب الس���بب يف 60 يف املائة من إمج���ايل الوفيات على 
املستوى العاملي، و40 يف املائة من إمجايل الوفيات يف بلدان الدخل املنخفض و25 يف املائة من 

إمجايل الوفيات يف أفريقيا.
وَتنت���ج عن قل���ة توافر األدوية لعالج األم���راض املزمنة آثار اقتصادية س���لبية. فاألمراض 
املزمنة متيل إىل أن تضع عبئًا ثقياًل على اأُلسر املعيشية بسبب احتياجات الرعاية الصحية املمتدة 
واخنفاض الدخل بس���بب أيام العم���ل الضائعة ونقص إنتاجية العمل. وتعين زيادة انتش���ار هذه 
األمراض املزمنة أيضًا وجود تكلفة أعلى بالنسبة للُنظم الصحية وحتّد من إمكان النمو االقتصادي 

لالقتصاد بوجه عام 3.

بيانات مقّدمة من منظمة الصحة العاملية استنادًا إىل مقارنة لتوافر 30 من أدوية مستخدمة بشكل شائع لعالج احلاالت   2
احلادة واملزمنة يف 40 بلدًا ناميًا، باستخدام املعلومات املقتبسة من االستقصاءات القياسية من املرافق الصحية.

منظمة الصحة العاملية، درء األمراض املزمنة: استثمار أساسي )جنيف، منظمة الصحة العاملية ووكالة الصحة   3
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/ :العامة يف كندا، 2005(، متاح من املوقع الشبكي

.full_report.pdf

... وميكن أن تؤّدي إىل 
عواقب اقتصادية سلبية

الشكل 15 
نسبة األسعار االستهالكية إىل األسعار املرجعية الدولية املتعلقة بأنواع مختارة 

من األدوية التي ال تحمل عالمات تجارية يف املرافق الصحية العامة والخاصة أثناء 
الفرتة 2001 - 2008

صفر
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٧٫١
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القطاع العام
القطاع الخاص

١ ٣ ١١ ١٣ ٢ ٦ ٢ ٤ ٦ ٩ ٢ ٨ صفر ١
شمال أفريقيا جنوب الصحراء

الكربى
يف أفريقيا

أمريكا الوسطى
وأمريكا
الجنوبية

آسيا الوسطى رشق آسيا
وجنوب آسيا

غرب آسيا أوقيانوسيا

الحد األقىص

املتوسط

الحد األدنى

املصدر: منظمة الصحة 
العاملية، استخدام املنهجية 
املوّحدة ملنظمة الصحة 
العاملية/الرابطة الدولية 
ملساعدة املسننّي والبيانات من 
استقصاءات خاصة باألدوية 
وتوافرها، متاح من املوقع 
http://www.haiweb. :الشبكي
 .org/medicineprices/

مالحظة: تبنيِّ األرقام املبيَّنة 
فوق املناطق عدد البلدان يف 
العيِّنة.
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وقد ُأحرز مزيد من التقدم يف مكافحة األمراض احلادة يف البلدان النامية، بيد أن مشاكل 
جديدة ظهرت. وعلى سبيل املثال، العالج مبضادات الفريوسات العكوسة كاستراتيجية للوقاية 
فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البش���رية، مثل العالج مبضادات الفريوسات الناشطة له أثر هام 
على احلّد من األمحال الفريوس���ية يف املرضى الذين يعيش���ون مع اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البشرية. وهذا العالج تدعمه الدراسات القائمة على املالحظة واليت جتد عالقة ترابط بني تدّني 
األمحال الفريوس���ية واخنفاض خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية إىل الشركاء يف املمارسة 
اجلنسية. ولوحظت أيضًا العالقة بني اخنفاض األمحال الفريوسية واخنفاض خطر انتقال العدوى 
يف بعض حاالت النس���اء املصابات بفريوس نقص املناعة البش���رية ويقمن بإرضاع أطفاهلن غري 

املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 4.
ل شديد املقاومة لألدوية  ل املقاوم ألدوية متعددة ومرض السُّ ومع ذلك، يطرح مرض السُّ
أخطارًا جديدة. فوفقًا لتقرير منظمة الصحة العاملية سنة 2008 بشأن مقاومة العقاقري املضادة 
ل  ل املقاوم ألدوية متعددة منتشر بدرجة تبلغ تقريبًا ضعف عدد مرضى السُّ ل، ظهر أن السُّ للسُّ
���ل بدون اإلصابة  الذين يعيش���ون مع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البش���رية مقابل مرضى السُّ
���ل ش���ديد املقاومة لألدوية،  بفريوس نقص املناعة البش���رية 5. ووجد التقرير أيضًا أن مرض السُّ
وهو فعاًل ش���كل غري قابل للعالج من أمراض اجلهاز التنفس���ي، قد سّجل يف 45 بلدًا. وميكن 
���ل املقاوم ألدوي���ة متعددة مائة مرة تكلفة خط للعالج األول  أن تبلغ تكاليف عالج مرض السُّ
���ل ش���ديد  ���ل املقاوم ألدوية عديدة والسُّ للُس���ل، يف حني تبلغ حاالت الوفيات فيما يتعلق بالسُّ

املقاومة لألدوية إىل ما يزيد على 90 يف املائة.

القدرة عىل تحّمل نفقات األدوية األساسية
إن قلة توافر األدوية يف القطاع العام إما أهنا قد حترم املرضى من العالج وإما تؤّدي هبم إىل شراء 
أدوية يف القطاع اخلاص حيث تكون يف كثري من األحيان أغلى من حيث السعر، مما يضاعف 
من مشكلة احلصول عليها. ويبني الشكل 16 دورة كاملة لعالج إصابة اجلهاز التنفسي لشخص 
بالغ باملضاد احليوي سيربوفلوكساسني معربًا عنه من حيث قيمة إيرادات عدد من األيام لعامل يف 
احلكومة يتقاضى أدىن أجر 6. فتكلفة مرتب يوم واحد فيما يتعلق هبذا النوع من العاملني سوف 
يعترب من “اإلنفاق املعقول” يف معظم احلاالت. ومع ذلك جيب أن يكون ماثاًل يف األذهان أن 
قطاعات عريضة من السكان يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الدخل املتوسط يكسبون من 
الرزق أقل بكثري من العاملني يف احلكومة. ونتيجة لذلك، من املحتمل أن يقل، باستخدام هذا 
املؤشر، املدى الصحيح ملعوقات القدرة على حتمل اإلنفاق. ويبني الشكل 16 أنه حىت عند 
استعمال األدوية اليت ال حتمل عالمات جتارية بأقل سعر، يتكلف العالج باملضادات احليوية 
للبكترييا ما يزيد على أجر يوم واحد يف حوايل مجيع البلدان املشمولة بالدراسة وما يزيد على 

الدعوة العاملية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، “صحيفة وقائعية: العالج كوقاية”، كانون الثاين/يناير   4
.http://www.avac.org/ht/a/GetDocumentAction/i/5855 :2010، متاح من املوقع الشبكي

WHO/HTM/( الراب�ع  العاملي  التقرير  العامل:  يف  �ل  للسُّ املضادة  العقاقري  مقاوم�ة  العاملي�ة:  الصح�ة  منظم�ة   5
http://www.who.int/tb/publications/2008/drs_ الشبك��ي:  املوق�ع  م�ن  مت�اح   ،)TB/2008.394

.report4_26feb08.pdf

البيانات تتعلق بدورة عالج ملدة سبعة أيام بعقار سيربوفلوكساسني )كبسوالت/أقراص 500 ملغ، مرتان يوميًا(.   6
 A. Cameron and others, “Prices, availability and affordability”, in World Medicines Situation :انظر

Report 2010 )جنيف، منظمة الصحة العاملية، سيصدر قريبًا(.

عالج األمراض احلادة يواجه 
مشاكل جديدة

حىت األدوية اليت ال حتمل 
عالمات جتارية من غري اليسري 

احلصول عليها يف كثري من 
البلدان النامية
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أجر يومني يف نصف عدد البلدان. وهذا يشري إىل أن العالج غري ميسور يف كثري من البلدان، 
حىت مع استعمال أرخص األدوية اليت ال حتمل عالمة جتارية.

ومع ذلك، تعترب التكاليف أعلى وتنخفض القدرة على حتمل اإلنفاق بدرجة أكثر عندما 
تس���تخدم األدوية ذات األمساء املنس���وبة لشركاهتا املنتجة. فالعالج مبنتجات العالمات التجارية 
س���وف يكلِّف العامل الذي يتقاضى أدىن أجر باحلكومة أجر يومني يف غالبية البلدان املش���مولة 
بالدراس���ة. ويف أرمينيا وكينيا، س���وف يلزم لشراء هذا العالج ما يزيد على مرتب شهر كامل. 
وليس يف أّي من البلدان املشمولة بالدراسة كان العالج بأدوية حتمل عالمات جتارية تقل قيمته 
عل���ى أجر يومني. وهذا يكش���ف أن العالج بأدوية حتمل عالمات جتارية يف البلدان املش���مولة 
بالدراسة كان باستمرار خارج نطاق القدرة على حتمل اإلنفاق ليس فقط بالنسبة للعاملني بأدىن 
أجر يف احلكومة، بل أيضًا بالنس���بة ملعظم الناس ذوي الدخول املنخفضة. وتبني حالة مكافحة 
املالري���ا يف أوغن���دا كيف أن اس���تعمال عقار أكثر فعالية قد يقلل فرص احلصول عليه بأس���عار 

معقولة )انظر اإلطار 1(.

 النفقات الوطنية بشأن املستحرضات الصيدالنية
يف القطاعني الخاص والعام

ال تزال هناك ثغرات ضخمة يف النفقات اخلاصة باملستحضرات الصيدالنية بني البلدان املتقدمة 
النمو والبلدان النامية. ومن خالل عّينة مشلت 161 بلدًا، يتراوح متوسط اإلنفاق للفرد الواحد 

ال تزال الثغرة واسعة يف 
مستوى نفقات املستحضرات 
الصيدالنية

الشكل 16 
أجرة عدد من األيام الالزمة لعالج عامل بالحكومة يتقاىض أدنى أجر لتسديد ثمن 

عالج شخص بالغ من إصابة الجهاز التنفيس )مختلف السنوات( 

املصدر: منظمة الصحة 
العاملية، باستخدام املنهجية 
دة ملنظمة الصحة العاملية/ املوحَّ
الرابطة الدولية ملساعدة 
املسننّي والبيانات املستمدة 
من الدراسات االستقصائية 
الخاصة باألدوية ومدى توافرها 
http://www.haiweb.org/(
.)medicineprices/

مالحظة: دورة عالج كاملة 
ملدة سبعة أيام بدواء كبسوالت/
أقراص سيربوفلوكساسني 500 
ملغ مرتني يومياً.

* أقل من 0.1 يف املائة.

** نتائج استقصاء وطني 

فرعي أُجري يف مقاطعة 
غوتنغ.
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الكويت
املغرب

السلفادور
أرمينيا
األردن

كازاخستان
لبنان

نيجرييا
باكستان

اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا

كينيا
الفلبني
اليمن

نيكاراغوا
أوكرانيا

بريو

جنوب أفريقيا **
فيجي * 

تايلند *

أدنى سعر ألدوية ال تحمل
عالمات تجارية

منتج يحمل عالمة تجارية
باسم املنتج األصيل

أجر يوم واحد

٤٧٫٦ 

٣٠٫٨
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اإلطار 1
استعمال أدوية مضادة للمالريا أكثر فعالية يف أوغندا

تعترب املالريا مشـكلة صحية خطرية يف أفريقيا، وخصوصاً يف أوغندا حيث تصل نسـبة 
االعتالل يف البلد إىل 50 يف املائة وتعزى الوفيات إىل املالريا. وتسـري إجراءات االسـتعداد 
والقدرة عىل املسـتويني الوطني والدويل عىل التصدي للمالريا عىل مسـتوى لم يسبق له 
مثيل. وقد ظهـرت جوانب جديدة من التمويل واألدوات والقيادة، وظهرت نوعية فّعالة 
بة املكونة من مادة أرتيميسـينني، وهي يمكن أن  مـن العقاقري، وطوِّرت العالجات املركَّ
تحّل محل األدوية الفاشلة. ومنذ سنة 2004، كان هناك التزام قوي يف كثري من البلدان 

لجعل هذه املنتجات متوافرة يف القطاع العام. 

بة من مادة أرتيميسينني أعىل عدة مرات من األنواع  ومع ذلك، تعترب تكلفة العالجات املركِّ
القديمـة من العقاقـري مثل الكلوروكني وعالج املرحلة األوىل املوىص به سلفادوكسـني- 
بايرميثامـني. وتشـرتى العالجـات املركبة من أرتيميسـينني مـن أجل القطـاع العام 
ـل واملالريا، وتقدم  باسـتخدام أموال دولية، مثـل الصندوق الدويل ملكافحة اإليدز والسُّ
مجاناً للمرىض. ومع ذلك، تعترب العالجات باملادة املذكورة غري يسـرية بالنسبة لغالبية 
السـكان إذا ما جرى رشاؤها من مرصوف الشـخص من القطاع الخاص. وبالرغم من 
ذلك يلتمس العالج من املالريا يف غالبية األوقات من خالل القطاع الخاص نظراً ألنه ليس 

متوفراً دائماً يف القطاع العام.

ويف سـنة 2007، أُجريت دراسة استقصائية سـوقية لإلسهام يف وضع عالجات مركبة 
مكوَّنـة مـن مادة أرتيميسـينني فّعالة وجيدة النوعية ويسـرية التكلفـة يف البلد املوبوء 
باملالريـا مثل أوغندا. وأفادت النتائج تصميم آليات تمويل دولية لدعم سـعر العالجات 
التـي تحددها رشكات الصناعة، التـي تعترب نتيجة لذلك من املتوقـع أن تخفض كثرياً 

األسعار الخاصة باملرىض أ. وقد خلصت الدراسة إىل ما ييل:

yy قدمـت العالجات املركبة املذكـورة مجاناً يف املرافق العامة ومرافـق البعثات، لكنها
كانت متوافرة فحسب يف 50 يف املائة من مرافق الصحة العامة يف بعض املقاطعات، 

وكثري منها نفد ما لديه قبل املرحلة التالية من تنفيذها

yy بضعة منافذ قليلة تبلغ 4 يف املائة من منافذ القطاع الخاص يف بعض املقاطعات كان
لديها مخزون من هذه العالجات

yy بة املكونة من أرتيميسـينني أغىل 60 مـرة من األدوية القديمة كانـت العالجات املركَّ
غري الفّعالة

yy ليـس بمقدور الفقراء تحّمل سـعر أرخـص دواًء من الكلوروكني املضـاد للمالريا
املوجود يف السوق

yy نسبة كبرية من السكان ال تستطيع تحّمل نفقات العالج دورات كاملة من أّي أدوية
مضادة للمالريا، مع نسـبة 50 يف املائة فقط هي التي تشـرتي أدوية لدورة عالجية 

كاملة حتى بأدنى سعر )ولكن غري فّعالة(

yy يلزم دخل أرسة معيشـية ملدة 11 يوماً يف املتوسـط لرشاء دورة عالجية واحدة من
بة من مادة أرتيميسينني لطفل عمره خمس سنوات العالجات املركَّ

yy سـوف يلزم ما يعادل قيمة 1.5 شـهر - شهرين من االحتياجات الغذائية األساسية
لألرسة املعيشية املتوسـطة لرشاء احتياجاتها من األدوية املضادة للمالريا ملدة سنة 
واحدة باسـتخدام عـالج املرحلة األوىل املوىص به )أقـراص أرتيميرت - ليومفانرتين 

120/20 ملغ(
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من 7.70 دوالرات يف بلدان الدخل املنخفض إىل 434.7 دوالرًا يف بلدان الدخل املرتفع 
يف الفترة 2005 - 2006، مع تباين كبري بني البلدان يف كل فئة من فئات الدخل 7. وازداد 
اإلنفاق العام واإلنفاق اخلاص على األدوية للفرد الواحد من سنة 1996 إىل سنة 2006 يف 
مجيع فئات الدخل ما عدا فئة الدخل املنخفض، اليت فيما خيصها اخنفض اإلنفاق العام على 
األدوية للفرد الواحد ألول مرة يف سنة 2000، مث ازداد يف سنة 2006 )انظر الشكل 17(. 
وكانت الزيادة يف اإلنفاق اخلاص أسرع من اإلنفاق العام يف بلدان الدخل املتوسط، بينما حدث 

العكس يف حالة بلدان الدخل املرتفع.

 أثر األزمة االقتصادية العاملية عىل قطاع
املستحرضات الصيدالنية

املتاح  امليزانيات احلكومية والتمويل  أثرًا كبريًا على  العاملية تركت  املالية  رمبا تكون األزمة 
للخدمات الصحية 8. وقد بيَّنت مظاهر الكساد السابقة، وخصوصًا األزمة املالية اآلسيوية عام 
1997 أن األثر على الصحة العامة والنفقات على املستحضرات الصيدالنية قد يكون شديدًا. 
ومع ذلك، هناك تباين يف األدلة اخلاصة بأثر األزمة احلالية. فمن الناحية العاملية، لوحظ اخنفاض 
ضئيل، أو مل يالحظ اخنفاض يف استهالك املستحضرات الصيدالنية، ما عدا يف دول البلطيق 
البلدان  وأجزاء أخرى من أوروبا 9. وحىت قبل األزمة وأثناءها، ازدادت األسعار يف مجيع 
تقريبًا، وهو ما يشري إىل أن اأُلسر املعيشية، رغم اخنفاض الدخول، رمبا استوعبت كثريًا من 

التكاليف اإلضافية.
وكانت البلدان اليت شهدت أكرب اخنفاض يف استهالك املستحضرات الصيدالنية إستونيا 
والتفيا وليتوانيا حيث اخنفض االستهالك على األقل بنسبة 17 يف املائة أثناء النصف اآلخر من 
س���نة 2009، باملقارنة مع بداية س���نة 2008. وأظهرت ماليزيا واملكس���يك ورومانيا واالحتاد 

الروسي وأوكرانيا أيضًا اخنفاضات هامة يف استهالك املستحضرات الصيدالنية.
ولوحظت مع ذلك زيادات يف األسعار يف مجيع البلدان تقريبًا. وعند مقارنتها مع الربع 
األول من سنة 2008، شهدت بلدان الدخل املرتفع زيادة طفيفة نسبيًا يف األسعار بنسبة 5 يف 
املائة أثناء الربع األخري من س���نة 2009، يف حني ش���هدت بلدان الدخل املنخفض زيادة بنسبة 
11 يف املائة وبلدان الدخل املتوس���ط األعلى بنس���بة 15 يف املائة. ويف أوروبا، شهدت رومانيا 
أضخم زيادة يف األس���عار، بنس���بة 39 يف املائة، وجاءت بعدها إستونيا والتفيا مع زيادة بنسبة 

21 يف املائة و11 يف املائة، على التوايل.
وباس���تثناء البلدان األوروبية، ازدادت النفقات على املس���تحضرات الصيدالنية يف مجيع 
مراحل الفترة املش���مولة بالدراس���ة. ففي بلدان الدخل املنخفض، كانت الزيادة 31 يف املائة يف 
املتوسط باملقارنة مع الربع األخري من سنة 2009 مع بداية سنة 2008. ومن بني بلدان الدخل 

http://www. :انظر قاعدة بيانات حسابات الصحة الوطنية/منظمة الصحة العاملية، متاحة من املوقع الشبكي  7
.http://www.who.int/whosis/en/index.htmlو who.int/nha/en/

 I. Buysse, R. Laing and A.K. Mantel-Teeuwisse, “Impact of the economic recession on the  8
.pharmaceutical sector”, mimeo, February 2010

منظمة الصحة العاملية، “حتديث خاص بالربع األخري من سنة 2009: تتبع أثر األزمة االقتصادية على استهالك   9
http://www.who.int/ :املستحضرات الصيدالنية، والنفقات وأسعار الوحدات”، متاح من املوقع الشبكي

.medicines/areas/policy/imsreport/en/index.html

مل ينخفض االستهالك 
الشامل لألدوية رغم األزمة 
االقتصادية العاملية ...

... ما عدا يف دول البلطيق 
وبعض البلدان األخرى
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املتوس���ط، ازدادت نفقات الصني بنسبة 37 يف املائة يف الربع الثالث من سنة 2009 وازدادت 
نفقات ماليزيا بنسبة 14 يف املائة. وعلى النقيض من ذلك، اخنفضت النفقات يف دول البلطيق. 

وقد شهدت التفيا أكرب اخنفاض )23 يف املائة يف الربع الثالث من سنة 2009(.
دة، وخصوصًا تلك  ويربز وقع األزمة بش���كل ملم���وس يف متويل برامج وخدمات حم���دَّ
الربامج واخلدمات املتصلة باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز )انظر اإلطار 2(. وعلى 
املستوى العاملي، حدث اخنفاض يف متويل اجلهات املاحنة. وكان اخنفاض النشاط االقتصادي يعين 
قلة الدعم احلكومي هلذه الربامج. ويأيت هذا الدعم املنخفض يف وقت جتد فيه اأُلس���ر املعيش���ية 
م���ن الصع���ب بدرجة متزايدة التماس عالج أو مواصلته نظرًا ألن أوضاعهم من حيث املداخيل 

ن أغلى مثنًا. قد ضعفت وأصبح العالج اجلديد واملحسَّ

الشكل 17 
اإلنفاق يف القطاعني العام والخاص للفرد الواحد عىل األدوية حسـب فئة البلدان، 

مصنَّفة حسـب مسـتوى الدخل، السـنوات 1996، و2000، و2006 )تعادل القوة 
الرشائية بالدوالر( 

 L. Ye, P. Hernandez :املصدر
 and D. Abegunde, “Medicine

 Expenditures” in World

 Medicines Situation Report

 2010 (Geneva, WHO,

.forthcoming)
صفر
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اإلطار 2
أثر األزمة االقتصادية عىل الربامج والخدمات الخاصة باإلصابة بفريوس 

نقص املناعة البرشية/اإليدز

ما زالت االنتكاسة االقتصادية العاملية ترتك أثرها السلبي عىل الربامج الخاصة بمكافحة 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية يف معظم البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الدخل 
املتوسـط، رغم أن شـدة األثر تباينت من بلد إىل آخر. وقد تقلصت القدرة عىل التصدي 
لوباء اإليدز يف البلدان النامية بسـبب تدّني مداخيل األرُس املعيشية وانخفاض اإليرادات 
الحكومية التي أّدت إىل تخفيضات يف امليزانيات الخاصة بربامج مكافحة فريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز.
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وقـد انعكسـت تخفيضات برامـج معالجة مكافحـة فريوس نقص املناعـة البرشية يف 
تخفيضـات يف النفقات غري املرتبـات يف قطاع الصحة العامة وحـدوث نقص يف أدوية 
العالج بمضادات الفريوسات العكوسة، بما يف ذلك تلك األدوية املقدَّمة من خالل املعونة 
الخارجيـة، وترّدي أحوال التغذية أ. وتعمل قيـود امليزانية عىل زيادة الصعوبة يف تلبية 
الطلب عىل العالج. وبحلول نهاية سـنة 2008، كان حوايل 4 ماليني شـخص يعيشون 
مصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف بلدان الدخل املنخفض وبلدان الدخل 
املتوسط يف حاجة إىل عالج بمضادات الفريوسات العكوسة يتلّقون هذا النوع من العالج، 
تاركني نسـبة إضافية قدرهـا 58 يف املائة من أولئك املحتاجـني دونما عالج ب. وتعترب 
الحالة أسـوأ بالنسـبة لألطفال الذين يعيشـون وهم مصابون بفـريوس نقص املناعة 
البرشيـة. فمن بني 000 730 طفـل يف بلدان الدخل املنخفض والدخل املتوسـط ممن 
هم دون 15 سـنة من العمر وكانوا يعيشـون مصابني بفريوس قصور املناعة البرشية 
ويحتاجون العالج بمضادات الفريوسـات العكوسة، كان ال يتلقى العالج بحلول نهاية 
كانون األول/ديسمرب 2008 سوى 700 275 طفل، أو نسبة 38 يف املائة فقط ج. ومع 
ذلك، شـهد بلدان يقعان جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا، وهما كينيا وزامبيا، العدد 
اإلجمايل للمرىض الذين يعالجون بمضادات الفريوسـات العكوسة يرتفع من عدة مئات 
إىل قرابة 000 250 شخص بنهاية عام 2008. وازداد الشمول بالعالج يف جنوب أفريقيا 
إىل حوايل 000 700 مريض يعيشـون مصابني بفريوس نقص املناعة البرشية يف نهاية 

سنة 2008، مع إضافة 000 20 مريض يف املتوسط كل شهر من سنة 2009. 

وتوجد أيضاً ضغوط متزايدة من أجل التكاليف. فاملقاومة الناشئة للعقاقري أدت أيضاً إىل 
استعمال عالجات الخيارين الثاني والثالث بمضادات الفريوسات العكوسة، وهو عالج أكثر 
تقدمـاً وأغىل ثمنـاً، وهو أصبح يكلِّف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسـطة الدخل بحلول 
نهايـة 2008 مـا هو أكثر من عدة مرات من ثمن عالجات الخيار األول. وقد بلغ متوسـط 
ثمن التوليفات األربع املستخدمة عىل نطاق واسع يف عالج الخيار األول )يمثل 91 يف املائة 
مـن عالجات الخيار األول املوصوفـة يف البلدان املنخفضة الدخل( 143 دوالراً للشـخص 
الواحد يف سنة 2008. بيد أن متوسط تكلفة األسلوب املعييش للخيار الثاني األكثر شيوعاً 
)ديدانوسـني، أباكافري ولوبينافري املعزز بمادة ريتونافري( يبلغ 105 1 دوالرات للمريض 
الواحد يف السـنة يف البلدان املنخفضة الدخل ومبلغ 192 2 دوالراً يف بلدان الدخل املتوسط 
األدنى. وال تزال تكلفة العالجات بمضادات الفريوسات العكوسة، خصوصاً ارتفاع أسعار 

العديد من األدوية ذات الرباءات، يمثل عقبة رئيسية أمام فرص الحصول عليها.

ومن شـأن اآلثار السلبية املتوقعة من االنتكاسـة االقتصادية أن تعمل عىل تباطؤ تقدم 
البلدان نحو بلوغ أهداف العالج الواردة يف خططها االسرتاتيجية الوطنية. وهذا بدوره 
يمكن أن تكون له آثار سلبية تتعلق بالوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية. 
ويف جنوب أفريقيا، عىل سـبيل املثال، عملت التخفيضات يف امليزانية بما يزيد عىل 100 
مليـون دوالر عىل حفز وزير الصحة ليعلن يف أيلول/سـبتمرب 2009 أن البلد لن يكون 
قادراً عىل تحقيق هدف الوصول الشـامل بحلول 2011، ما لم يتسـّن له إيجاد تمويل 
إضايف من مصادر بديلة د. ويف جهود جنوب أفريقيا لتخفيف األثر السـّيئ لالنتكاسـة، 
بدأت جنوب أفريقيا حملة لالستشارة واالختبارات بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البرشية يف نيسـان/أبريل 2010. وتهدف الحملة إىل اختبار 15 مليون شخص بحلول 
حزيران/يونيه 2011 من أجل تحقيق الهدف الوطني بخفض حاالت العدوى الجديدة 
بنسـبة 50 يف املائـة ولتوفري العالج لنسـبة 80 يف املائة من األشـخاص املحتاجني عند 
حلول نهاية السـنة. وسوف يشهد برنامج جنوب أفريقيا للعالج بمضادات الفريوسات

أ انظر البنك الدويل، “تجنب 
حدوث أزمة إنسانية أثناء 
االنتكاسة العاملية: خيارات 
السياسات من شبكة 
التنمية البرشية التابعة 
للبنك الدويل”، متاح من 
http:// :املوقع الشبكي
siteresources.worldbank.

org/NEWS/Resources/

.AvertingTheHumanCrisis.pdf

ب منظمة الصحة العاملية، 
برنامج األمم املشرتك بشأن 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز ومنظمة األمم 
 Towards ،املتحدة للطفولة
 universal Access: Scaling

 up Priority HIV/AIDS

 interventions in the health sector:

 Progress report September 2009

 ،(Geneva, WHO, 2009)

متاح من املوقع الشبكي: 
http://www.who.int/hiv/

.pub/2009progressreport/en/

ج املرجع نفسه.
 Médecins Sans Frontières, د
 “Punishing success? Early

 signs of a retreat from

 commitment to HIV/AIDS

”care and treatment، متاح من 

 http://www. :املوقع الشبكي
msf.org/source/countries/

africa/southafrica/2009/

aidsreport/punishing_

.success.pdf
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العكوسـة، وهو أكرب برنامج يف العالم، املزيد من التوسـع من خالل نموذج ال مركزي، 
يقرِّب خدمات العالج إىل حيث يعيش املرىض. ويتمثّل الهدف النهائي للربنامج يف تمكني 
جميـع مرافق الرعاية الصحية العامة يف البلد وعددها 000 4 مرفق من تقديم عالجات 
بمضادات الفريوسات العكوسة. ويجري فعالً تنفيذ مشاريع تجريبية من هذا الربنامج. 
ونظراً ألن برنامج االستشارات واالختبارات بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية 

قد بدأ لتوه فحسب، فمن املبكر جداً تحديد آثاره.

وعـىل النقيـض من ذلـك، خفَّض كثري مـن الحكومـات الوطنية يف أهدافها يف شـمول 
العالج بمضادات الفريوسـات العكوسة، كما فعلت بوتسوانا ه�، أو أعلنت تخفيضات يف 
 مـيزانيات الربنامج، كما فعلت جمهورية تنزانيا املتحدة و. زيادة عىل ذلك، يمكن ملداخيل 
األرُس املعيشـية املتهاويـة أن تقلّـل فـرص التمتع بربامـج املعالجة، نظـراً ألن املرىض 
املحتاجني للعالج بمضادات الفريوسات العكوسة لن يستطيعوا بعد اآلن تحّمل النفقات 
ليسـددوا ثمـن سـفرهم وتنقلهم إىل العيـادات أو املراكـز الصحية التي تقـدم العالج 
املختص. وتوجد أيضاً تقارير متزايدة تسـجل أن الناس تتقاسـم أو تتشاطر عالجاتها 
بمضادات الفريوسات العكوسة. إضافة إىل ذلك، قد ينتج عن زيادة إفقار األرُس املعيشية 
تدهـور األحوال الغذائية وانخفاض ُسـبل الحصول عىل املاء واملرافـق الصحية، وكلها 
تميل إىل تقويض التمسـك بالعالج بمضادات الفريوسـات العكوسة والنجاح يف العالج 

طويل األجل.

ويؤثـر املزيـد من التمويل املقيَّد من الجهات املانحة عـىل برامج العالج يف بلدان الدخل 
املنخفـض املعتمدة بشـدة عىل هذا التمويـل. ويف إثيوبيا ورواندا، تقـوم جهات مانحة 
خارجيـة بدفـع تكاليف ما يقرب مـن 100 يف املائة من تكاليـف العالجات بمضادات 
الفريوسـات العكوسـة. وتعاني صناديق عاملية من االفتقار إىل مـوارد نقدية. وقد أملح 
ـل واملالريا إىل أنـه يتوقع ثغرة أو عجزاً بمبلغ 4  الصنـدوق العاملي ملكافحة اإليدز والسُّ
باليني دوالر يف احتياجاته يف امليزانية لسنة 2010. ولم تعد خطة الطوارئ التي وضعها 
رئيس الواليات املتحدة األمريكية إلغاثة املصابني باإليدز قادرة عىل توسيع نطاق أّي من 
برامجها ملدة سـنتني ز. وثمة نطاق لتخفيف قيود امليزانية عن طريق مكاسـب الكفاءة 
وذلك بتخفيض تكاليف املدخـالت وتقليل النفايات وتجنّب االزدواجية يف دعم التمويل 
للربامـج وتحسـني اسـتهداف املنتفعني. ويمكن تخفيـض تكاليف العـالج بمضادات 
الفريوسـات العكوسـة من خالل عدة طرق منها عىل سـبيل املثال، إرسـاء ُنظم أفضل 
للرشاء، واسـتغالل أشـكال املرونة يف جوانب حقوق امللكية الفكريـة املتصلة بالتجارة 
والتي وضعتها منظمة التجارة العاملية، حيثما أمكن ذلك، ونقل بعض مكونات خدمات 
العـالج إىل موظفـني صحيني أقل تكلفـة )ُيعرف هذا أيضاً بتحويـل املهام( وتخفيض 
عـدد املرىض لصالح متابعة العالج. وينبغي أن تستكشـف البلـدان أيضاً آليات أخرى 
لتخفيض أسعار األدوية، بما يف ذلك استخدام معلومات السوق للتفاوض حول تخفيض 
األسـعار مع رشكات املسـتحرضات الصيدالنيـة، وتخفيف التعريفـات الجمركية عىل 
 الواردات وزيادة اقتصادات الحجم وسـلطة التفاوض من خالل املشـرتيات املشـرتكة 

)أو “املجمَّعة”( واالستثمار يف القدرة املحلية لإلنتاج، حيثما أمكن ذلك.

 “Botswana: bleak :ه� انظر
 outlook for future AIDS

 funding”, PLUS News report,

 25 February 2009, available

from http://www.aidsmap.

com/en/news/0E611AB8-

9920-4BB9-AF53-

.D13F6B8987CD.asp

 UNAIDS, “The :و انظر
 global economic crisis

 and HIV prevention and

 treatment programmes:

 vulnerabilities and impact

 executive summary:

”Tanzania، متاح من 

http://:املوقع الشبكي
data.unaids.org/pub/

Report/2010/20100204_

executivesummary_tanzania_

coverpage_final_40210_

.en.pdf

 Médecins Sans Frontières, ز
املرجع السابق.
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 املبادرات العاملية لتحسني الحصول
عىل األدوية األساسية

يف حماولة لعالج عدم التالؤم بني استحداث عالجات جديدة وأفضل لألمراض اليت ُتعترب أعسر 
رة، جيري استكشاف  منااًل وإلحراز تقّدم يف زيادة ُسبل احلصول على أدوية أساسية بأسعار ميسَّ
مبادرات عاملية مبتكرة يف جماالت التمويل واحلوافز إلنتاج عالجات بأدوية مضادة للفريوسات 

العكوسة، واستخدام استثناءات حلقوق امللكية الفكرية.

آلية التمويل املبتكر

سوف يبدأ يف سنة 2010 استعمال آلية جديدة للتمويل املبتكر للتوسع يف احلصول على 
رة. ويهدف مرفق توفري األدوية بأسعار  جمموعة عالجات قائمة على أرتيميسينني بأسعار ميسَّ
رة — املعين باملالريا إىل تعزيز استخدام األدوية الفّعالة ملكافحة املالريا وإزاحة األدوية  ميسَّ
امليسورة من  املستهلكني إىل مستوى األسعار  السوق — بتخفيض أسعار  الفّعالة من  غري 
خالل املفاوضات حول األسعار واملشاركة مع املشتري لدفع التكاليف، وضمان رفع مستوى 
استعمال العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة بشأن آمن وفّعال، وذلك باستعمال 
ل واملالريا  التدخالت الداعمة داخل البلد. وإذ يقوم الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسُّ
رة يف بلدان جتريبية.  باإلدارة، سوف يبدأ يف سنة 2010 نشر مرفق توفري األدوية بأسعار ميسَّ

اإلنتاج املحيل لألدوية املضادة للفريوسات العكوسة

يف حماولة خلفض تكلفة األدوية األساسية، ُبذلت جهود لتعزيز اإلنتاج املحلي، بيد أن اخلربة 
كانت متباينة. فمن ناحية، تشري البيانات املتعلقة بعام 2006 إىل أن كمية اإلمدادات اهلندية 
لت نسبة 70 يف املائة من قيمة املعامالت من  من العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة شكَّ
املستحضرات  اهلندية لصنع  الشركات  10. وتؤّدي  املريض سنويًا  حيث معادالت ما خيص 
الصيدالنية اليت ال حتمل عالمات جتارية من العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة دورًا أساسيًا 
يف تلبية االحتياجات اخلاصة لعالج اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف البلدان املنخفضة 
الدخل وبلدان الدخل املتوسط. ومن ناحية أخرى، تنتج بلدان مثل غانا وكينيا وجنوب أفريقيا 
وأوغندا وزمبابوي أيضًا العالجات بعقاقري مضادات الفريوسات العكوسة حمليًا، رغم أن معظم 
الفّعالة  الشركات الصانعة هلذه العقاقري يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تستورد األجزاء 
التابعة  العقاقري يف بلداهنا  نة للمستحضرات الصيدالنية وتستكمل صياغة مستحضرات  املكوِّ
هلا. ومثة استثناء واحد يف شركة “أسنب فارماكري” يف جنوب أفريقيا، اليت تصنع املكونات 
الصيدالنية الفّعالة، وهي املواد اخلام األساسية املطلوبة يف صنع أشكال اجلرعات الصيدالنية 
تامة الصنع. وقد أمكن صنع املكونات الصيدالنية الفّعالة من خالل شركات املشاريع املشتركة 
التابعة لشركة أسنب يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، وحيدر أباد، اهلند، وتشترك يف ملكيتها 
خمتربات ماتريكس باهلند. وتوجد أمثلة أخرى لتحقيق وفورات اقتصادية هامة يف التكلفة نتيجة 

لإلنتاج املحلي لعقاقري مضادات الفريوسات العكوسة يف أفريقيا.

بيانات من اآللية العاملية لإلبالغ عن األسعار التابعة ملنظمة الصحة العاملية واليت تتابع اشتراء الصندوق العاملي   10
ل واملالريا وعدة وكاالت أخرى أدوية العالج مبضادات الفريوسات العكوسة. ملكافحة اإليدز والسُّ

إنتاج األدوية حمليًا يسفر عن 
نتائج متباينة
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ومع ذلك، تواجه الش����ركات املحلية لصنع املس����تحضرات الصيدالنية يف أفريقيا عددًا من 
د ثالثة  التحّدي����ات. فالش����ركة الغانية لصنع األدوية اليت ال حتمل عالمات جتاري����ة “دانادامز” حتدِّ
حتّديات أساس����ية. أواًل، الس����وق املمكنة املتاحة أمام ش����ركات الصناعة املحلية األفريقية ميكن أن 
تنخفض بش����دة إذا مل حتصل على التأهل املس����بق، وهو شرط أساسي للمشاركة يف برامج العالج 
ل واملالريا، أو املوافقة التسويقية من إدارة األغذية  اليت ميوهلا الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسُّ
والعقاق����ري التابعة للوالي����ات املتحدة، وهي املطلوبة إلمداد برامج الع����الج اليت ترعاها خطة رئيس 
الوالي����ات املتحدة للطوارئ إلغاثة املصابني باإلي����دز. وثانيًا، ُتعترب اختبارات التكافؤ احليوي لكل 
منتج باهظة التكلفة، وهي تعترب مطلوبة من أجل احلصول على التأهل املسبق الذي تشترطه منظمة 
الصحة العاملية. وثالثًا، تكون املكونات الصيدالنية الفّعالة باهظة الثمن عند شرائها بكميات صغرية.
ولتدعيم قدرة أفريقيا على صناعة وإمداد العقاقري األساسية على الصعيد املحلي، اعتمد 
القادة األفارقة خطة صناعة املستحضرات الصيدالنية ألفريقيا يف سنة 2007، يف إطار الشراكة 
اجلدي���دة م���ن أجل تنمية أفريقيا. وهتدف هذه اخلطة إىل احلّد م���ن اعتماد أفريقيا على املوردين 
من خارج البالد وكذلك احلّد من العبء املايل للتش���خيص والرعاية والوقاية. وميكن أن توفر 
اخلطة ومبادرات مماثلة فرصة هامة لتحديد اس���تجابات احلكومة بش���أن إنتاج األدوية األساسية 
يف أفريقيا، مبا يف ذلك إنش���اء بيئات تنظيمية ومالي���ة وكذلك إجراءات لرقابة اجلودة اليت تعترب 

مفضية إىل إشراك املستثمرين يف األجل الطويل.

امللكية الفكرية وسياسة االبتكار

ميكن لقوانني امللكية الفكرية وسياساهتا وتدابريها أن تؤّدي دورًا هائاًل يف تيسري أو عرقلة ُسبل 
احلصول على األدوية اخلاصة بعقاقري مضادات الفريوسات العكوسة واليت ال حتمل عالمات جتارية 
واألدوية األساسية ذات الصلة. وفيما يتعلق بالبلدان اليت ليست لديها صناعات هامة إلنتاج 
املستحضرات الصيدالنية ميكن للتشريعات التمكينية أن تيّسر استرياد أدوية أساسية بأسعار ميّسرة 
بدرجة أكثر. وحىت لو كان اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن اجلوانب ذات الصلة بالتجارة من 
حقوق امللكية الفكرية تؤذن بعصر جديد من االمتثال املطلوب، حتتفظ الدول األعضاء يف منظمة 
التجارة العاملية جبوانب هامة من املرونة والضمانات. وعلى سبيل املثال، فإن البلدان لديها املجال 
لتفسري املعايري الثالثة اخلاصة بالقدرة على تسجيل براءة االختراع )وهي احلداثة واخلطوة االبتكارية 
والتطبيق الصناعي( متاشيًا مع األهداف املحلية االستراتيجية. وتستطيع البلدان أيضًا أن تصدر 
تراخيص إجبارية وأوامر الستخدام احلكومات اليت تأذن باستخدام االبتكارات املحمية برباءات 
م  اختراع من جانب احلكومة أو تكليف طرف ثالث بدون موافقة صاحب الرباءة شريطة أن يقدِّ
ن البلدان النامية املنخفضة  تعويضًا كافيًا. وهذه اجلوانب املرنة، إذا ما استخدمت بشكل فّعال، متكِّ
الدخل وبلدان الدخل املتوسط بالقدرة على أن تقوم بذلك لتحقيق توازن بني محاية امللكية الفكرية 

دة، مبا يف ذلك زيادة فرص احلصول على األدوية. واألولويات اإلمنائية املحدَّ
ومن بني التحّديات املستمرة اليت تواجهها البلدان النامية يف زيادة ُسبل حصول مواطنيها 
على األدوية األساسية هو حتفيز أنشطة البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض اليت تؤثر أساسًا 
يف البلدان النامية املنخفضة الدخل. وتوجد مبادرتان تعرضان فرصة نفيسة يف هذا الصدد. أواًل، 
تعرض االستراتيجية العاملية وخطة العمل بشأن الصحة واالبتكار وامللكية الفكرية اليت اعتمدهتا 
مجعية الصحة العاملية يف سنة 2008 فرصة أمام البلدان للمشاركة واالنشغال يف املناقشة الدولية 
عن كيفية زيادة االبتكار من أجل إنتاج األدوية الالزمة لألمراض اليت تؤثر أساسًا على البلدان 

استخدام اجلوانب املتصلة 
بالتجارة من حقوق امللكية 

الفكرية ميكن أن ييّسر 
احلصول على األدوية بشكل 

ن وبأسعار يسرية حمسَّ

يلزم مزيد من البحث 
والتطوير بشأن األمراض اليت 

تؤثر على البلدان النامية
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ع الرباءات االختياري، الذي ووفق  النامية. ثانيًا، يقدم املرفق الدويل لش���راء األدوي���ة، وهو جممَّ
عليه يف كانون األول/ديسمرب 2009، فرصة هامة لتعزيز زيادة احلصول على عالجات اخليارين 
األول والثاين األحدث وتش���جيع تطوير عالجات أخرى هامة من عقاقري مضادات الفريوسات 
العكوسة، مثل خالئط من جرعات ثابتة من منتجات أحدث وصيغ خاصة من أجل األطفال.
وتتمثل خيارات أخرى متاحة أمام البلدان النامية يف زيادة اس����تخدام املعلومات الس����وقية 
للتفاوض حول ختفيض األسعار مع شركات املستحضرات الصيدالنية وزيادة االقتصادات ذات 
احلجم وقوة املس����اومة من خالل شراء مش����ترك أو “جمّمع”. ومثة أمثلة ملبادرات على املستويني 
اإلقليمي والدويل. وعلى س����بيل املثال، يف سنة 2007، أنش����أ الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 
ن البلدان اليت تشتري مقادير بسيطة من  ل واملالريا آلية الشراء املجّمع االختياري، اليت متكِّ والسُّ
جتميع مش����ترياهتا، وبالتايل تزيد الفرصة لتحقيق ختفيضات أكرب يف األس����عار عن طريق املنافسة. 
وحبلول كانون األول/ديسمرب 2009، أكد ما يزيد على 30 بلدًا من خمتلف املناطق مشاركتها 
يف مبادرة الشراء املجّمع االختياري. ويوجد الشراء املجّمع أيضًا على أساس إقليمي. وعلى سبيل 
املثال، قامت منظمة دول شرق البحر الكاريب�ي مرارًا بتوفري قرابة 44 يف املائة من خالل الشراء 
املشترك يف سنة 2002، باملقارنة مع املبلغ الذي دفعته البلدان اليت تشتري األدوية بشكل منفرد.

 تعزيز الرشاكة العاملية لزيادة ُسبل الحصول
ة عىل األدوية األساسية بأسعار ميسَّ

رة يف البلدان النامية مهمة عاجلة  ما يزال ضمان احلصول على األدوية األساسية بأسعار ميسَّ
وشاقة جدًا. وكما يفهم ضمنًا من الغاية 8 - هاء، جيب على القطاعني العام واخلاص أن يعمال 
معًا لتحسني توفري األدوية، وجيب أن يتكشف هذا عن أساس مستدام. وكما ورد وصفه آنفًا، 
فقد عرقلت األزمة االقتصادية العاملية التقدم بسبب ارتفاع التكاليف واخلفض يف امليزانيات 

املتعلقة بربامج العالج.

ميكن لعمليات الشراء 
اجلماعي أن تؤّدي أيضًا إىل 
ختفيض التكاليف

اإلجراءات املوىص بها عىل املستويني الوطني والدويل لتحسني تيّس الحصول عىل األدوية 
ة تشمل ما ييل: األساسية والحصول عليها بأسعار ميسَّ

yy ينبغي تشـجيع حكومات البلـدان النامية عىل زيادة توافـر األدوية يف القطاع العام
ولتعزيز ُنظم الصحة الوطنية، بدعم من املساعدة اإلنمائية الرسمية حيثما يلزم ذلك

yy ينبغـي أن تقـدِّم جميع الحكومـات حماية زائـدة ألرس الدخـل املنخفض من أجل
الحصول عىل األدوية األساسية، مثل التأمني الصحي الذي يشمل األدوية لكل املرىض 

يف العيادات الداخلية والعيادات الخارجية عىل السواء

yy التدابري لتحسـني توافر األدوية األساسية ينبغي أن يتالءم مع أحوال البلد من خالل
الوسائل التالية:

�y ينبغي أن تستفيد البلدان التي ليست لديها قدرة هامة عىل صناعة املستحرضات
الصيدالنية االسـتفادة مـن أوجه املرونة الواردة يف اتفـاق جوانب حقوق امللكية 
رة  الفكرية املتصلة بالتجارة بغية تيسـري الواردات من األدوية األساسـية املسـعَّ

بأسعار ميّسة بدرجة أكثر
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�y ينبغـي أن تسـتفيد البلـدان الناميـة ذات القـدرة عـىل إنتـاج املسـتحرضات
الصيدالنيـة من جوانب املرونة املتصلـة بالصحة العامة يف جوانب حقوق امللكية 
 الفكريـة املتصلة بالتجارة وذلـك لصناعة مختلف األدويـة ذات الرباءات والتي 
ال تحمل عالمات تجارية وينبغي أن تراعي االستثمار األجنبي كطريقة للحصول 

عىل تكنولوجيات جديدة إلنتاج هذه األدوية

�y ينبغـي أن تعمـل البلدان املتقدمة النمو عىل زيادة تيسـري تصديـر األدوية التي
ال تحمـل عالمـات تجارية بأدنى تكاليـف إىل البلدان التي ليسـت لديها القدرة 
عىل التصنيع وذلك بـإدراج جوانب املرونة ذات الصلة من جوانب حقوق امللكية 

الفكرية املتصلة بالتجارة يف الترشيعات املحلية

�y بغية تيسري اإلجراءات ذات الصلة بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
املشـار إليها أعاله، ينبغي أن يعمل املجتمع الـدويل عىل زيادة جهوده لتخفيض 
التكاليف التي تتكبدها البلدان النامية عند استغالل جوانب املرونة املعروضة يف 

االتفاق، أو تعويضها عن هذه التكاليف

yy وينبغـي أن تدعـم جميع البلدان املبادرات يف البلدان النامية لزيادة ُسـبل الحصول
عىل األدوية األساسية بتشجيع البحث والتطوير يف ميدان األمراض املهملة من خالل 
تنفيذ االسـرتاتيجية العاملية وخطة العمل بشـأن الصحة العامـة واالبتكار وامللكية 

الفكرية

yy ينبغي أن تعزز البلدان النامية آليات تقاسـم املعلومات فيما يتعلق بأسـعار األدوية
بغية تعزيز قدرتها عىل التفاوض عىل أسـعار أقل مع رشكات صنع املسـتحرضات 
الصيدالنيـة. ويمكن لهذه البلدان أن تدعم أيضاً قوتها عىل املسـاومة وذلك بتعزيز 
برنامج رشاء مشـرتك أو “مجّمع” أو أية آليات تمويـل مبتكرة، مثل اقرتاح تجميع 

الرباءات االختيارية لرشاء األدوية األساسية يف إطار املرفق الدويل لرشاء األدوية
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ُسبل الحصول عىل التكنولوجيات 
الجديدة

ساعدت ُسبل احلصول على التكنولوجيات اجلديدة البلدان النامية على أن تقفز إىل مستويات 
بأنشطة  االضطالع  تيّسر  وأن  بل  موارد  توفر  أن  هلا  يسمح  مبا  التكنولوجيا،  يف   أعلى 
ما كان باإلمكان القيام هبا لوال البنية األساسية الداعمة. ورغم أن الغاية 8 - واو تركز على 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، فإهنا تتضّمن أيضًا ُسبل الوصول إىل مجيع التكنولوجيات 
اجلديدة. وكما اتضح يف تقارير سابقة قدمتها فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية، وتأكد ثانية يف خمتلف املؤمترات الدولية، من األمهية أيضًا أن يلتّقي املجتمع 
الدويل معًا من أجل توفري تكنولوجيات رئيسية أخرى للبلدان النامية، مثل تلك التكنولوجيات 
املتعلقة بالتغلُّب على اآلثار السيئة لتغيُّر املناخ واحلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 
البلدان  أعلنتها  اليت  االلتزامات  املناخ  بتغيُّر  املتعلقة  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  وتكرِّس 
املتقدمة النمو بأن “تتخذ مجيع اخلطوات العملية لتعزيز وتيسري ومتويل، حسب االقتضاء، نقل 
التكنولوجيات السليمة بيئيًا، أو الوصول إليها. والدراية الفنية إىل األطراف األخرى، وخصوصًا 

الدول النامية األطراف” 1.

ويف جم���ال تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالتصاالت، ُأح���رز تقدم هائل يف زيادة اس���تخدام 
اهلوات���ف اخلليوية املحمولة وش���بكة اإلنترن���ت. وهذا النمو يف االس���تخدام وتطبيق تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتص���االت قد أنعش بدرجة كبرية إمكانياهتا باعتباره���ا عاماًل حّفازًا للتنمية عرب 
مجيع القطاعات. وقد س���اعد ازدياد استعمال “احلكومة اإللكترونية” على حتسني إدارة برامج 
التعلي���م والصح���ة والبيئة، وهذا ميكن أن يكون له أثر على إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية. ومع 

ذلك، ال تزال توجد “الفجوة الرقمية”، من حيث ُسبل احلصول وتيّسرها بأسعار معقولة.

ومن الصعب حتديد الفجوة الدقيقة يف التنفيذ مقابل االلتزامات الدولية من أجل حتس���ني 
ُس���بل احلصول على تكنولوجيات جديدة نظرًا ألنه مل يوضع هدف من الناحية الكمية كجزء 
من اهلدف رقم 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية. وكانت القمة العاملية ملجتمع املعلومات أعلنت 
ما جمموعه عش���رة أهداف متصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي تتحقق حبلول س���نة 
2015. وهذه تشمل األهداف “لربط القرى مع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وإنشاء 
نقاط املداخل املجتمعية” و“لضمان أن تتاح ملا يزيد على نصف س���كان العامل ُس���بل احلصول 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف متناول أيديهم” 2. وتش���هد س���نة 2010 منتصف 
الفترة ما بني سنة 2005 وهي مرحلة القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف تونس وسنة 2015، 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ، املادة 4، الفقرة 5، املعتمدة يف 9 أيار/مايو 1992، وهي   1
.http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf :متاحة من املوقع الشبكي

انظر: http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html من أجل االطالع على قائمة كاملة.  2

يلزم وضع أهدف ومؤشرات 
ملموسة لرصد ُسبل احلصول 

على التكنولوجيات اجلديدة
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وه���و املوعد النهائي لتحقيق األهداف العش���رة اليت وافقت عليها احلكوم���ات يف القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات 3.

 أثر األزمة االقتصادية العاملية عىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

مل تّدخر األزمة االقتصادية العاملية صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فقد ضعف الطلب 
فيما يتعلق باملعدات ذات الصلة بتكنولوجيا االتصاالت، مما أدى إىل تدّني االستثمارات. وكانت 
هناك بعض الدالئل بشأن اخنفاض االستثمارات يف إجراءات ترقية الشبكات كما هو وارد يف 
اخلطة، كما تباطأ أو أُلغي استخدام شبكات اجليل التايل يف السوق نتيجة للمعوقات املالية. 
ويف الوقت نفسه، استفادت الصناعة من سلسلة من جمموعة احلوافز اليت ُأدخلت يف العديد 
من االقتصادات الرئيسية — وخصوصًا البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي — استجابة لألزمة، اليت مشلت أنشطة يف قطاع االتصاالت الالسلكية. وتعترب 
االستثمارات اليت توجهها احلكومة يف البنية األساسية عريضة النطاق كوسيلة لتعويض اآلثار 
السلبية لألزمة ومواصلة حتسني توّقعات النمو، استنادًا إىل التسليم بأن تكنولوجيات املعلومات 
االجتماعية -  والتنمية  االقتصادية  التنمية  أجل  من  أساسية  عوامل متكني  واالتصاالت هي 

االقتصادية الشاملة من خالل حتفيز االبتكار وخلق وظائف جديدة 4.

استخدام خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اآلن  األخرية حىت  االقتصادية  االنتكاسة  أن  يبدو  ال  االستثمار،  الضعف يف  رغم عالمات 
الزيادة يف استخدام خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل  قد عملت على تباطؤ 
اهلواتف املحمولة واإلنترنت. وكان يدعم هذا االجتاه االخنفاض املستمر يف أسعار األجهزة مثل 
احلواسيب واألجهزة اليدوية للتخاطب. ويثري النمو املطرد يف عدد االشتراكات يف اهلواتف 
اخلليوية املحمولة الدهشة، حيث بلغ ما يقدَّر حبوايل 4.6 باليني هاتف حبلول هناية سنة 2009، 
ومستوى تغلغل بنسبة 68 لكل مائة من السكان على مستوى العامل. وعلى النقيض من ذلك، 
ظلت اخلطوط اهلاتفية الثابتة تفقد حصتها يف السوق 5 مع تغلغل يقل عن 18 يف املائة لكل 

مائة من السكان على املستوى العاملي 6.

يف حني ال تلحق خبطة عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات مؤشرات كمية دقيقة لألهداف، سيقدم التقرير العاملي   3
لالتصاالت/تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سنة 2010: رصد أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات - 
استعراض منتصف املدة )جنيف، االحتاد الدويل لالتصاالت، 2010( استعراضًا يف منتصف الفترة عن كل هدف 

من أهداف القمة العاملية ملجتمع املعلومات، استنادًا إىل جمموعة من املؤشرات الكمية املقترحة.
انظر: االحتاد الدويل لالتصاالت، “مواجهة األزمة: خطط حتفيز تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من أجل   4
http://www.itu.int/osg/csd/emerging_trends/crisis/ :النمو االقتصادي”، متاحة من املوقع الشبكي

جمال  يف  “التصديات  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة   ،confronting_the_crisis_2.pdf

السياسات العامة لألزمة االقتصادية: االستثمار يف االبتكار من أجل النمو الطويل األجل”، متاح من املوقع: 
.http://www.oecd.org/dataoecd/59/45/42983414.pdf

االخنفاض يف عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة يرجع إىل حد ما إىل زيادة الربوتوكول الصويت يف شبكة اإلنترنت، الذي   5
م يف أغلب األحيان كخدمة جمتمعة وجزء من خدمة اإلنترنت. يقدَّ

بيانات من االحتاد الدويل لالتصاالت، وقاعدة بيانات املؤشرات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت العاملية.  6

ازدادت إمكانات احلصول 
على خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
بالرغم من األزمة
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وما زال النمو يف اهلواتف املحمولة هو األقوى يف العامل النامي، حيث يوجد هناك أكثر 
م���ن الضعف يف عدد االش���تراكات يف اهلواتف املحمولة كما ه���و يف العامل املتقدم النمو )3.2 
باليني و1.4 بليون على التوايل(. وخيص الصني واهلند معظم املستخدمني يف البلدان النامية، مع 
ما يزيد على 1.2 بليون اشتراك )حوايل 750 مليون و525 مليون، على التوايل(. ويف الفترة 
ما بني 2008 و2009، جتاوز تغلغل اهلواتف اخلليوية املحمولة يف البلدان النامية عالمة ال� 50 
يف املائة، حيث بلغ ما يقدَّر حبوايل 57 هاتفًا لكل مائة س���اكن حبلول هناية س���نة 2009 )انظر 
الشكل 18(، يف حني جتاوز تغلغل اهلواتف املحمولة يف البلدان املتقدمة النمو مائة يف املائة بكثري.

وم���ا زال اس���تخدام اإلنترنت يتزايد أيض���ًا، وإن كان خبطى أبطأ م���ن اهلواتف اخلليوية 
املحمولة. وازدادت معدالت تغلغل اإلنترنت يف البلدان املتقدمة النمو مبتوس���ط يبلغ حوايل 6 
يف املائة سنويًا منذ سنة 2007. ويف البلدان النامية، كان النمو السنوي يف املتوسط أثناء نفس 
الفترة قويًا، مبا يزيد على 20 يف املائة، وإن كان أدىن بكثري من متوس���ط النمو الس���نوي وقدره 
38 يف املائة الذي تش���هده هذه البلدان يف الفترة ما بني 1998 و2009. ويف س���نة 2009، 
كان هناك ما يقدَّر حبوايل 26 يف املائة من سكان العامل، أي ما يزيد على 1.7 بليون شخص، 
يس���تخدمون اإلنترنت. ومع ذلك، تعترب النس���بة يف البلدان املتقدمة النمو أعلى بكثري مما هي يف 
البل���دان النامي���ة )64 يف املائة و18 يف املائة من الس���كان، على التوايل(، )انظر الش���كل 18(. 
 وبعبارة أخرى، كانت نسبة تزيد على 80 يف املائة من السكان يف سنة 2009 يف البلدان النامية 
ال تزال مستثناة من عامل االتصال املباشر وفوائده. وكثري من هؤالء كان يتاح هلم ُسبل الوصول 
وهي موجودة يف الصني اليت خيصها ثلث مس���تخدمي اإلنترنت يف العامل النامي. وال تزال أقل 
البلدان منوًا متخّلفة يف االستخدام بالرغم من الزيادة إىل 2.1 يف عدد املستخدمني لكل مائة يف 
س���نة 2008، وهذا ارتفع من 1.6 يف 2007. أما عن أوقيانوس���يا، وأفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى، وجنوب آسيا فما زالت هذه املناطق تشهد أقل اشتراكات يف اهلواتف اخلليوية املحمولة 

للفرد )الشكل 19( وتشهد أقل عدد يف اخلطوط اهلاتفية الثابتة )الشكل 20(.

ازداد بشكل سريع تغلغل 
اهلواتف اخلليوية يف البلدان 

النامية

بالرغم من النمو اهلام، ما زالت 
البلدان النامية متضي متخلفة 

وراء البلدان املتقدمة النمو يف 
استخدامات اإلنترنت

الشكل 18 
تغلغل اشـرتاكات الهواتف الخليوية املحمولة ومسـتخدمو اإلنرتنت يف البلدان 

املتقدمة النمو والبلدان النامية، 2000 - 2009 )نسـبة مئوية( 

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 

مؤرشات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت/االتصاالت العاملية. ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

١٢٠

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

اشرتاكات الهاتف
الخلوي املحمول

يف البلدان املتقدمة النمو

اشرتاكات الهاتف الخلوي
املحمول يف البلدان النامية

مستخدمو اإلنرتنت
يف البلدان متقدمة النمو

مستخدمو اإلنرتنت
يف البلدان النامية
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املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 
مؤرشات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت/االتصاالت العاملية.

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

الشكل 20
عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل مائة من السـكان، يف سـنتي 2002 و2008 

الشكل 19
عدد االشـرتاكات يف الهواتف الخليوية املحمولة لكل مائة من السـكان، السـنوات 

2002، و2007، و2008 

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠

    أوقيانوسيا

ً أقل البلدان نموا

 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

جنوب آسيا

رشق آسيا

الدول الجزرية الصغرية النامية

جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

غرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

البلدان يف مرحلة انتقالية يف جنوب رشق أوروبا

كمنولث الدول املستقلة

٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٢

٢٠٠٨
٢٠٠٢

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

العالم

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

رشق آسيا

كمنولث الدول املستقلة

البلدان يف مرحلة انتقالية يف جنوب رشق أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

غرب آسيا

جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

الدول الجزرية الصغرية النامية

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

ً أقل البلدان نموا
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ويؤدي النطاق العريض دورًا هامًا يف تشكيل املجتمعات من خالل استخدام التطبيقات 
اليت تغيِّر الطريقة اليت تتفاعل هبا قطاعات األعمال والناس فيما بينهم 7. وال تزال ُسبل احلصول 
على النطاق العريض الثابت مقتصرة إىل حد كبري على مستخدمي اإلنترنت يف البلدان املتقدمة 
النمو، وميكن مالحظة فجوة كبرية وثابتة يف النطاق العريض، حيث توجد نس���بة 27 يف املائة 
م���ن التغلغ���ل يف البلدان املتقدمة النمو باملقارنة إىل 3.5 يف املائة فقط يف البلدان النامية يف س���نة 
2009. وتتركز االش���تراكات يف النطاق العري���ض الثابت يف العامل النامي يف بضعة بلدان، مع 
الصني خيصها حوايل نصف االشتراكات يف النطاق العريض الثابت والبالغة 200 مليون، حيث 
جتاوزت الرقم يف الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها أكرب س���وق يف النطاق العريض الثابت 

يف العامل يف سنة 2008 8.

وبالرغم من أن استخدام النطاق العريض الثابت آخذ يف االزدياد، ال تزال توجد تفاوتات 
رئيسية بني املناطق )الشكل 21(. ففي كثري من أفقر املناطق يف العامل، ال يزال رقم االشتراكات 
يف النط���اق العريض الثابت ش���يئًا ال ُيذَكر. ويف أوقيانوس���يا، وجنوب آس���يا، وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى، تعَترب معدالت التغلغل أقل من نسبة 1 يف املائة. ورغم أن معظم أقل البلدان 
منوًا حبلول سنة 2009 قد استخدمت من الناحية التجارية النطاق العريض، ال تزال اخلدمة غري 

يسرية املنال حيث كانت باهظة الثمن وال يقدر الناس على دفعها.

وبالرغ���م من اس���تمرار االخنفاض، ظّلت األس���عار فيما يتعلق خبدم���ات النطاق العريض 
الثابت يف معظم البلدان النامية عالية باملقارنة إىل مستويات الدخل يف سنة 2009. ويف الواقع، 
يف 28 م���ن أق���ل البلدان منوًا جتاوز الس���عر اخلاص خبدمة النطاق العري���ض الثابت فعاًل الدخل 
 الوطين اإلمجايل الشهري للفرد. ويدفع املستخدمون يف البلدان النامية يف املتوسط سبعة أضعاف 
ما ُيدَفع هلذه اخلدمة يف تلك البلدان املتقدمة النمو، يف حني يتكلف يف أفريقيا 15 ضعفًا )والرقم 

اخلاص بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى أعلى من ذلك( )انظر الشكل 22(.

وُيعَترب النطاق العريض الثابت هو طريقة االتصال املس���يطرة يف العامل فيما يتعلق بُس���بل 
االتصال السريعة باإلنترنت، بيد أن استعمال السرعة العالية )3G( يف شبكات النطاق العريض 
للهوات���ف املحمول���ة يف عدد متزايد م���ن البلدان ميكن أن يعطي دفعة أخرى لعدد مس���تخدمي 
اإلنترن���ت، وخصوص���ًا يف البل���دان ذات التغطية القليلة من اتصاالت النط���اق العريض الثابت، 
كما يف الكثري من البلدان األفريقية. وقد جتاوز عدد االش���تراكات يف النطاق العريض للهواتف 
املحمولة فعاًل عدد االش���تراكات يف النطاق العريض الثابت يف س���نة 2008. ورغم أنه ال تزال 
هن���اك فجوة عريضة يف تغطية النطاق العريض للهوات���ف املحمولة ما بني البلدان املتقدمة النمو 
والبلدان النامية )39 اش���تراكًا لكل 100 مقابل 3 اش���تراكات لكل 100 يف س���نة 2009(، 
ميك���ن توقُّع أن تزداد اش���تراكات النطاق العريض للهواتف املحمول���ة بدرجة كبرية يف البلدان 

النامية يف املستقبل القريب.

منذ أن حتققت ُسبل احلصول على االتصاالت األساسية يف العامل النامي وهذا يرجع إىل حد كبري من خالل   7
االتصاالت اهلاتفية املحمولة، من املتوّقع أن يؤدي الوصول إىل الالسلكي عريض النطاق إىل أداء دور رئيسي يف 
البلدان النامية. وحاليًا، ليست البيانات املستخدمة على النطاق العريض يف اهلواتف املحمولة متوافرة على نطاق 

واسع )ومع ذلك ال ميكن مقارنتها على املستوى الدويل.
االحتاد الدويل لالتصاالت، قاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت العاملية.  8

ال تزال توجد تفاوتات 
إقليمية كبرية يف استخدام 

خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

ال تزال أسعار خدمات 
النطاق العريض الثابت عالية 

جدًا يف البلدان النامية، 
وخصوصًا يف أفريقيا
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الشكل 21
عدد االشـرتاكات يف النطاق العريض الثابت لكل 100 من السكان، السـنوات 2002، 

و2007، و2008 

الشكل 22
متوسط األسعار الشهرية لخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب املنطقة، 

سنة 2009 )بتعادل القوة الرشائية بالدوالر(

٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٢

٢٤٫٣

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥

العالم

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

البلدان يف مرحلة انتقالية يف جنوب رشق أوروبا

رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

غرب آسيا

الدول الجزرية الصغرية النامية

جنوب غرب آسيا

شمال أفريقيا

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

ً أقل البلدان نموا

٦٫١

٢٫٩

٨٫٩

٧٫٤

٤٫٩

٤٫٨

٣٫٨
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٠٫٠

صفر
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١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

٤٥٠

الهواتف 
الثابتة

الهواتف الخليوية
املحمولة

النطاق العريض
الثابت

البلدان املتقدمة النمو

البلدان النامية

أفريقيا

٢١ ٢٨
١٦

ال ينطبق
١٥

١٩٠

٢٠١٨

٤٢٦

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

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قياس مجتمع 
املعلومات سنة 2010 )جنيف، 
االتحاد الدويل لالتصاالت، 
.)2010
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 الخصخصة وسياسة التحّرر لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

أخذ قطاع االتصاالت الالسلكية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتعّرض للخصخصة بشكل 
متزايد وأخذت األسواق تتحّرر أكثر. ويف حوايل 65 يف املائة من البلدان على نطاق العامل، 
تعرض للخصخصة اآلن بشكل كامل أو جزئي شاغلو اخلطوط الثابتة، والعاملون األساسيون 
الذين اعتادوا أن يتبعوا الدولة بشكل خالص يف الثمانينات. ويف نسبة أخرى قدرها 19 يف 
املائة من البلدان، تعَترب اخلصخصة إّما قيد االعتبار وإما جيري التخطيط هلا. وبالرغم من االجتاه 
العاملي الواضح حنو اخلصخصة، هناك ما يزيد قلياًل عن ثلث الشاغلني على نطاق العامل ال يزال 

متتلكه الدولة.
وأصبحت أسواق االتصاالت الالسلكية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضًا أكثر 
انفتاحًا للمنافسة، وخصوصًا يف جمال خدمات اهلواتف املحمولة واإلنترنت. وحبلول هناية سنة 
2009، كان يوج���د يف 171 بل���دًا )أو قراب���ة 90 يف املائة من مجيع البل���دان( يف أحناء العامل 
سوق تنافسية للهواتف اخلليوية املحمولة. بل إن النسبة املئوية أعلى يف األسواق املتعلقة مبقّدمي 
خدم���ات اإلنترنت، حيث توجد منافس���ة يف هذه األس���واق يف 92 يف املائة م���ن البلدان على 
نطاق العامل )الشكل 23(. وُترِبز هذه األرقام الدور املتزايد للقطاع اخلاص، وال سيما يف نشر 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. ومتيل املنافس���ة أيضًا إىل خفض األس���عار، وهذا بدوره 

يؤدي إىل ارتفاع مستويات استيعاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 9.

دور الحكومة اإللكرتونية يف إنجاز األهداف اإلنمائية

احلكومة اإللكترونية هي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز احلوكمة 
واملؤسسات العامة. وهي تستطيع املساعدة على جعل تقدمي اخلدمات العامة أكثر استجابة وأقل 
تكلفة. وباملثل، تستطيع احلكومة اإللكترونية أن تكون مفيدة يف تنفيذ اإلصالحات التنظيمية 
جبعل العمليات أكثر شفافية وبتبسيط األنشطة 10. إضافة إىل ذلك، ميكن للحكومة اإللكترونية 
أن تكون مفيدة يف حتسني تقدمي اخلدمات االجتماعية اليت تعترب على قدر من األمهية من أجل 
ر  إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية. وعلى سبيل املثال، فإن اإلنترنت على النطاق العريض تيسِّ
نشر املعلومات الصحية بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع وتسمح بالتشخيص من ُبعد وتسمح 
باختاذ القرارات الطبية العالجية. وقد ُطّبق هذا الشكل من “الصحة اإللكترونية” بنجاح يف 
نيك لويرنغ، وهي قرية نائية يف كمبوديا. ويستطيع األطباء واملمرضات يف القرية اآلن استخدام 
اإلنترنت على النطاق العريض لالطالع على املعلومات املباشرة بشأن األمراض واالتصال مع 
الشركاء وغريهم من العاملني يف املجال الطيب من خالل الربيد اإللكتروين. وهذه التطّورات 
العاملني يف املجال الصحي من حتقيق املزيد من املعرفة الطبية وهذا بدوره يساهم يف  متّكن 
حتسني الرعاية الصحية آلالف الكمبوديني. وجيري استنساخ هذه التجربة يف 50 قرية أخرى. 

االحتاد الدويل لالتصاالت، قياس جمتمع املعلومات )جنيف، االحتاد الدويل لالتصاالت، 2010(، متاح من املوقع   9
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without%20 :الشبكي

.annex%204-e.pdf

دراسة األمم املتحدة االستقصائية عن احلكومة اإللكترونية لعام 2010: تعزيز احلكومة اإللكترونية يف وقت   10
.)E.10.II.H.2 :األزمة املالية واالقتصادية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت آخذ يف االجتاه 

حنو اخلصخصة وعرضة 
للمنافسة

ييّسر خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التنمية 

عرب القطاعات األخرى
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وبالتحديد، تعمل التكنولوجيا اجلديدة على أن تيّسر إدارة أفضل من خالل تعزيز استخدام ُنظم 
معلومات الصحة العامة، مبا يف ذلك َتتبع معلومات األطفال الفقراء، واملعاجلة الفّعالة للسجاّلت 

الطبية، ومطالبات التأمني، وسجاّلت التسديد.
ويف الوق���ت احلاض���ر، يوجد يف 189 دولة من ب���ني 192 دولة عضوًا يف األمم املتحدة 
موقع شبكي وطين للحكومات. ومع ذلك، مل يتحقق بعد استخدام اإلمكانية الكاملة للحكومة 
اإللكترونية يف غالبية البلدان النامية، ويرجع هذا أساسًا إىل الفجوة الرقمية الواسعة بني البلدان 
املتقدم���ة النم���و والبل���دان النامية يف طرق وصوهل���م إىل تكنولوجيات املعلوم���ات واالتصاالت 

واستخدامها.

الحصول عىل التكنولوجيا للتصدّي لتغريُّ املناخ

ُتعترب التكنولوجيات الالزمة ملواجهة تغيُّر املناخ جمااًل أساسيًا ينبغي للمجتمع الدويل أن يعزز 
فيه شراكته العاملية دعمًا للجهود املبذولة لتحقيق التنمية املستدامة. وقد أحاط مؤمتر األطراف 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ، يف دورته اخلامسة عشرة، املعقودة يف 
كوبنهاغن يف الفترة من 7 إىل 19 كانون األول/ديسمرب 2009، علمًا باتفاق كوبنهاغن. 
وميّثل االتفاق رسالة اإلفصاح عن النية السياسية ويقّدم توجيهات للمناقشات اجلارية يف إطار 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ. وقد وافقت البلدان املتقدمة النمو األطراف 
على زيادة التمويل اجلديد اإلضايف والكايف والذي ميكن التنبؤ به وكذلك توفري ُسبل حمّسنة 
أمام البلدان النامية لتتمّكن من تعزيز ودعم اإلجراءات بشأن ختفيف أثر تغيُّر املناخ والتكيُّف 
معه وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية. ويهدف االلتزام 
اجلماعي من جانب البلدان املتقدمة النمو إىل تقدمي موارد جديدة وإضافية تبلغ قرابة 30 بليون 

الشكل 23
توزيع البلدان ذات األسواق التنافسية وغري التنافسية من أجل تقديم خدمات 

اإلنرتنت، سنة 2009 )بالنسبة املئوية(

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 
تنظيمية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت/االتصاالت العاملية.

املنافسة

االحتكار
٨٩٫٤

٩٦٫٧ ٩٧٫٤

٨٧٫٥

١٠٫٦

٣٫٣ ٥٫٣ ٢٫٦

١٢٫٥

٩٤٫٧

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

أفريقيا األمريكتان آسيا أوروبا أوقيانوسيا
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دوالر من أجل الفترة 2010 - 2012 ومع خمصصات متوازنة بني التكيُّف وختفيف األثر. 
والتزمت البلدان املتقدمة النمو أيضًا هبدف تعبئة 100 بليون دوالر سنويًا حبلول سنة 2020 
لتلبية احتياجات البلدان النامية. ومن املأمول فيه أن ُتسَتجَلب هذه األموال من خالل طائفة 
متنوعة عريضة من القنوات العامة )ثنائية ومتعددة األطراف( واخلاصة وكذلك عن طريق مصادر 

مبتكرة للموارد املالية.

آلية جديدة للتكنولوجيا

يعَترب احلصول على تكنولوجيات جديدة من األمور األساسية لتمكني البلدان النامية من اختاذ 
إجراءات للحّد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري والتكيُّف مع اآلثار السيئة لتغّير املناخ. 
ويف سنة 2001، وبغية تعزيز نقل التكنولوجيات إىل البلدان النامية، أنشأت الدول األطراف 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ إطارًا لنقل التكنولوجيا 11، الذي يتضّمن 
أنشطة تعاونية عرب مخسة مواضيع: احتياجات التكنولوجيا وتقييمات االحتياجات؛ معلومات 
التكنولوجيا؛ متكني البيئات من أجل نقل التكنولوجيا؛ بناء القدرات من أجل نقل التكنولوجيا؛ 
آليات من أجل نقل التكنولوجيا. وقد اتفق على جمموعة عريضة من اإلجراءات اإلضافية يف 
سنة 2007 لتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك خيارات مبتكرة من أجل التمويل، 
وتعزيز التعاون مع االتفاقيات ذات الصلة والعمليات احلكومية الدولية، وتطوير التكنولوجيا 

املحلية، والبحث والتطوير التعاوين.
وخلص اس���تعراض أجري مؤخرًا عن فعالي���ة التنفيذ إىل أنه رغم وجود زيادة يف الدعم 
امل���ايل م���ن أجل تطوير ونقل التكنولوجيا يف البلدان النامية، من املطلوب تقدمي مبالغ أكرب لتلبية 
االحتياج���ات 12. إضاف���ة إىل ذلك، هناك حاجة من أجل سياس���ات وتداب���ري لتعزيز مزيد من 
االستثمار يف القطاع اخلاص يف التكنولوجيات من أجل ختفيف األثر والتكيُّف مع تغيُّر املناخ.

ويف قمة كوبنهاغن املعقودة يف سنة 2009، أحرز األطراف تقّدمًا بشأن صياغة النطاق 
والوظائف املمكنة “آللية تكنولوجيا” جديدة لكي يتم إنش���اؤها يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطاري���ة املتعلقة بتغيُّر املناخ. وينبغي أن تعّجل اآللية اجلديدة بالبحث والتطوير، واالس���تعمال 
ونش���ر ونق���ل التكنولوجيا دعمًا بش���أن إجراءات من البل���دان النامية لتخفيف أث���ر تغّير املناخ 

والتكّيف معه، وفقًا لظروفها وأولوياهتا الوطنية.

 تمويل االحتياجات والثغرات فيما يتعلق بتطوير
ونقل التكنولوجيات املتّصلة باملناخ

اعتبارًا من سنة 2009، بلغت التقديرات اخلاصة مبوارد التمويل املتاحة يف مجيع البلدان من أجل 
البحث والتطوير واالستعمال واالنتشار والنقل فيما يتعلق بتكنولوجيات ختفيف أثر املناخ مببلغ 
يتراوح بني 77.3 بليون دوالر و164 بليون دوالر سنويًا. وال تتوافر سوى تقديرات جزئية 

FCCC/( السابعة  دورته  بشأن  األطراف  مؤمتر  تقرير  املناخ،  بتغّير  املتعلقة  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية   11
.)4/CP.7 املقرر ،CP/2001/13/Add.1

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ، تقرير رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن التوصيات   12
عن خيارات التمويل يف املستقبل من أجل تعزيز تطوير واستعمال ونشر ونقل التكنولوجيات يف إطار االتفاقية 

)FCCC/SB/2009/2 واملوجز(.

يتطلب التصّدي لتغّير املناخ 
احلصول على تكنولوجيات 

جديدة
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من أجل املوارد املالية احلالية املتاحة داخل البلدان النامية )انظر اجلدول 9(. ومتيل املعلومات 
احلالية بشأن االحتياجات املالية من أجل تطوير التكنولوجيا ونقلها ألغراض ختفيف أثر تغيُّر 
املناخ حنو قطاع الطاقة. وال تتوافر حاليًا بيانات يوَثق هبا فيما يتعلق بالتكنولوجيات الالزمة 

لتخفيف أثر تغّير املناخ.

الجدول 9
تقديرات التمويل الجاري من أجل تطوير ونرش تكنولوجيات تخفيف أثر تغريُّ املناخ، حسـب مرحلة النضوج 

التكنولوجي واملصدر )باليني الدوالرات سـنوياً(

البحث والتطوير 
)إجمايل اإلنفاق(

عرض إرشادي 
)إجمايل اإلنفاق(

االستعمال )تكلفة إضافية 
لتكنولوجيات تخفيف أثر املناخ(

النرش )تكلفة إضافية لتكنولوجيات 
املجموعتخفيف أثر املناخ(

العامليالبلدان الناميةالعامليالبلدان الناميةالعامليالعامليالعاملي

القطاع العام
6 أ

10 ب

مدرج يف البحث 
والتطوير 

33 ج
45 د
30 ه�

55.5 - 882 - 15.5 ز19.5 - 27 و••

القطاع الخاص

عىل األقل
9.8 ج

13 أ
40 - 60 ط

مدرج يف البحث 
والتطوير

21.8 - 3.382 ح12 - 22 ح••••

77.3 - 11.3164 - 31.518.8 - 49••30 - 15.845 - 70املجموع

املصدر: بيانات قامت بتجميعها أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغرّي املناخ.

أ استناداً إىل حصة بنسبة 2 يف املائة يف اإلنفاق عىل البحث والتطوير عىل الصعيد العاملي يف سنة 2006.

http://wds.iea.org/WDS/ReportFolders/ :ب الوكالة الدولية للطاقة، ميزانيات البحث والتطوير )2008(، متاح من املوقع الشبكي
.reportFolders.aspx

.Nicholas Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2007), p. 347 ج

 R. Doornbosch, D. Gielen and P. Koutstaal, “Mobilising Investments in low-emission energy technologies on the scale needed to د
.reduce the risks of climate change” (SG.SD/RT(2008)1), p. 5

ه� اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغريُّ املناخ، االستثمار والتدفقات املالية للتصدّي لتغريُّ املناخ )بون، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
املتعلقة بتغريُّ املناخ، 2007(، الصفحة 7.

و هذا هو مبلغ التمويل من أجل تكنولوجيات التخفيف املقّدمة من آلية التنمية النظيفة، واملساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية، واملصارف 
اإلنمائية املتعددة األطراف، ووكاالت ائتمانات التصدير، ومرفق البيئة العاملية، باإلضافة إىل تقدير تمويل الطاقة الجديدة الخاص باالستثمار 

يف صناديق الكربون من أجل رشاء رخص إطالق االنبعاثات يف االمتثال واألسواق االختيارية يف سنة 2007.

ز مع استثناء االستثمار يف صناديق الكربون من أجل رشاء رخص إطالق االنبعاثات.

ح برنامج األمم املتحدة للبيئة، أدوات التمويل العام من أجل تخفيف آثار املناخ: وثيقة الخيارات )باريس، برنامج األمم املتحدة للبيئة - 
مبادرة تمويل الطاقة املستدامة، 2008(.

ط الوكالة الدولية للطاقة، آفاق تكنولوجيا الطاقة سنة 2008: سيناريوهات واسرتاتيجيات حتى سنة 2050 )باريس، الوكالة الدولية 
للطاقة، 2008(، الصفحة 169.
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وحت���ّددت ثغرة التمويل فيما يتعلق بالتكنولوجيات وهي تتقّدم من خالل دورة االبتكار 
من البحث والتطوير إىل العرض اإلرش���ادي واالستعمال للتكنولوجيات اجلديدة والنشر خالل 
االقتصاد العاملي )انظر الشكل 24(. والتقديرات ختص مزجيًا من مصادر القطاعني العام واخلاص، 
ويشري النطاق إىل حساسية خلط األساس وسيناريوهات األساس والتخفيف املستخدمة. ورغم 
أن هن���اك جم���ادالت تدور حول متطلبات التمويل الدقيقة، فإن الش���يء الواضح هو أن التمويل 
على نطاق واس���ع س���يكون ضروريًا. وتش���ري تقديرات اتفاقية األمم املتح���دة اإلطارية املتعلقة 
بتغيّ���ر املن���اخ إىل أن التموي���ل من أجل تكنولوجي���ات التخفيف يف مجيع البل���دان حيتاج إىل أن 
يزداد مبقدار 262 بليون دوالر ليبلغ 670 بليون دوالر س���نويًا، فوق املس���تويات احلالية. ومن 
املتوّق���ع أن م���ن هذه الزيادة، 40 - 60 يف املائ���ة، أو مبلغ إضايف قدره 105 باليني إىل 402 
بليون دوالر س���نويًا، س���وف تكون الزمة يف البلدان النامية، مما يدل على أن املساعدة اإلمنائية 
الرمسية اإلضافية س���تكون مطلوبة هلذا الغرض. وتقدِّر دراس���ة أجرهتا شركة ماكن�زي وشركائه 
أن تكالي���ف التخفي���ف ميك���ن أن ترتفع إىل مبلغ كبري يص���ل إىل 800 بليون دوالر. ويف حني 
تطلب التقديرات األخرية لشركة نيكوالس شترين تكلفة إضافية مبقدار 600 بليون دوالر إىل 
1.2 تريليون دوالر سنويًا حبلول سنة 2030، متوّقفًا ذلك عّما إذا كان مستوى اهلدف الالزم 

... والتمويل على نطاق 
واسع

الشكل 24
تقديرات احتياجات التمويل السنوي من أجل تكنولوجيات التخفيف حتى سنة 

2030، حسب املصدر ومرحلة النضوج التكنولوجي )باليني الدوالرات سنوياً(

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

العام ٩٠٠
الحالية

الخاص 

 اإلضايف 

البحث والتطوير
(عاملي)

عرض إرشادي
(عاملي)

االستعمال
(عاملي)

االستعمال
(البلدان النامية)

االنتشار
 (عاملي)

االنتشار
(البلدان النامية)

املجموع

منخفض  مرتفع منخفض  مرتفع منخفض  مرتفع منخفض  مرتفع منخفض  مرتفع منخفض  مرتفع منخفض  مرتفع

املصدر: أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغريُّ املناخ.

مالحظات: “الحالية” تشري إىل تقديرات املستويات الحالية من املوارد املالية؛ “اإلضايف” هو املبلغ املقّدر 
الالزم فوق املستويات الحالية. والتمويل الحايل للتنمية يف البلدان النامية ليس موّزعاً حسب املصدر. 

واحتياجات التمويل الحالية من أجل العرض اإلرشادي مدرجة يف البحث والتطوير. ومستويات التمويل 
املطلوبة هي تقديرات تتعلق بالسيناريو الذي يهدف إىل تثبيت ترّكزات غازات االحتباس الحراري يف الغالف 

الجوي بمقادير 500 جزء يف املليون من مكافئات ثاني أكسيد الكربون. “ومنخفض” و“مرتفع” تشري إىل 
تقديرات الحّد األدنى واألعىل من الدراسات املتاحة.
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الس���تقرار ترّكزات غازات االحتباس احلراري عند معادل 550 أو 450 جزًءا يف املليون من 
ر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ  ثاين أكسيد الكربون 13. إضافة إىل ذلك، تقدِّ
أن االس���تثمار الس���نوي والتدفقات املالية الالزمة على نطاق العامل من أجل التكيُّف ستكون يف 
حدود 49 بليون دوالر إىل 171 بليون دوالر حبلول سنة 2030. ومع ذلك، نظرًا ألن هذه 
االس���تثمارات يف التكنولوجيات اجلديدة واملراعية للمناخ حتتاج إىل وقت للنضوج لالس���تعمال 
على النطاق املالئم وبالتكلفة اليسرية، وقد ِقيل أيضًا أن حصة كبرية من االستثمارات والتمويل 
ُيحتمل أن حتتاج إىل مرحلة “التسبيق” )أي أهنا سوف حتتاج إىل بذهلا يف وقت أبكر بكثري من 
سنة 2030( بغية حتقيق األهداف العاملية اخلاصة خبفض االنبعاثات بطريقة مناسبة التوقيت 14.

وقد أجرى كثري من البلدان النامية تقييمات مفصلة الحتياجاهتا من التكنولوجيا. وتعترب 
االحتياجات اليت جرى حتديدها بشكل أكثر شيوعًا من أجل التخفيف هي تكنولوجيات الطاقة 
املتجددة والتكنولوجيات الالزمة إلدارة املحاصيل املحّسنة، واملعدات اليت تتسم بكفاءة استخدام 
الطاقة، وتكنولوجيات إدارة النفايات، والتكنولوجيات ذات الصلة باحلراجة، وتصميم مركبات 
تتس���م مبزيد من النظافة والكفاءة. أما احتياجات التكنولوجيات املحددة بشكل شائع من أجل 
التكّيف فهي تتصل بإدارة املحاصيل، واستخدام املياه بكفاءة، وحتسني ُنُظم الري، وُنظم اإلنذار 
املبّك���ر فيما يتعلق حبرائق الغابات، والتكنولوجيات الالزمة للتش���جري وإلعادة زراعة الغابات، 

والتكنولوجيات للحماية من االرتفاعات يف مستوى سطح البحر واستيعاب هذه الزيادات.
أما عن احلواجز األساسية أمام نقل التكنولوجيا اليت حّددهتا البلدان النامية فهي احلواجز 
االقتصادية والس���وقية، وخصوصًا االفتقار إىل ُس���بل احلصول على املوارد املالية. والتدابري اليت 
حددهت���ا األط���راف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيّ���ر املناخ الالزمة للتصّدي هلذه 
احلواجز هتدف إىل زيادة االستثمار األجنيب، وزيادة مشاركة القطاع اخلاص يف نقل التكنولوجيا، 
وإزالة اإلعانات والتشّوهات يف األسعار، وحتسني البحث والتطوير اجلماعي يف التكنولوجيات 
د معظم البلدان أن القدرات القطرية الداخلية احلالية تعترب غري  وزي���ادة الوعي اجلماهريي. وحتدِّ
كافية للتصّدي الحتياجات التكنولوجيا الوطنية بشكل كاٍف، مع بيان أن هناك ال يزال طلب 

كبري على دعم بناء القدرات داخل البلدان النامية.

 الحصول عىل الدراية الفنية من أجل الحّد

من مخاطر الكوارث

ُيعَترب السكان واالقتصادات يف أفقر البلدان معّرضني بوجه عام لألخطار الطبيعية ويتحّمل هؤالء 
املقّدر أن اخلسائر  اقتصاداهتم. ومن  ُيقاس هذا إزاء حجم  عبء اخلسائر، وخصوصًا عندما 
االقتصادية ذات الصلة كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل تزيد مبقدار 20 ضعفًا يف البلدان 
النامية عما هي يف االقتصادات األكثر تقّدمًا. وعلى سبيل املثال، تسبب إعصار لويس يف سنة 
1995 يف أضرار ألنتيغوا وبربودا بتكاليف تقدَّر حبوايل 66 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل 
للدولة الكاريبية. أما األضرار واخلسائر االقتصادية اليت سببها الزلزال الذي ضرب هاييت يف كانون 
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الثاين/يناير 2010 فتقدَّر حبوايل 7.9 باليني، وهو ما يعادل أكثر من 120 يف املائة من الناتج 
املحلي اإلمجايل هلاييت يف سنة 2009. وتتطلب التدابري الرامية حلماية األصول واألراضي من 
خالل االستثمارات يف جمال احلّد من خماطر الكوارث والتكيُّف مع تغّير املناخ موارد خارجية.

وقد أظهرت التجارب من بعض البلدان أّن تنفيذ تدابري احلّد من خماطر الكوارث له فوائد 
طويلة األجل، ابتداًء من اخلس���ائر املس���تقبلية املخفضة وتكاليف إع���ادة اإلعمار إىل فوائد مثل 
ُس���بل املعيشة األقل تعّرضًا للخطر، واملجتمعات املحلية املقاِومة للكوارث والُنظم اإليكولوجية 
احلمائية واإلنتاجية. وقد متّكنت بلدان مثل بنغالديش وكوبا ومدغشقر وفييت نام من ختفيض 
أثر األخطار املّتصلة بالطقس بشكل كبري، مثل األعاصري املدارية والفيضانات، من خالل حتسني 
ُنظم اإلنذار املبّكر وغريها من تدابري التأهب ملواجهة الكوارث واحلد من املخاطر. وقد جتنَّبت 
الصني خسائر تقّدر حبوايل 12 بليون دوالر بعد استثمار مبلغ 3.2 باليني يف بنية أساسية مقاومة 

للفيضانات يف الفترة ما بني 1960 و2000.
وُيعَترب املرفق العاملي للحد من الكوارث واإلنعاش شراكة بني البنك الدويل واالستراتيجية 
الدولي���ة للحّد م���ن الكوارث التابعة لألم���م املتحدة لدعم تنفيذ إطار عم���ل هيوغو 2005 - 
2015: بناء قدرة األمم واملجتمعات على مواجهة الكوارث. ويف س���نة 2009، رّكز املرفق 
العامل���ي للح���ّد من الكوارث واإلنع���اش على الدعوة إىل ُنُظم تقاوم الك���وارث يف جمال الصحة 
والتعليم، هبدف تقدمي أدوات من أجل مستش���فيات ومدارس أكثر سالمة. وَبَذل املرفق العاملي 
للحد من الكوارث واإلنعاش جهودًا متضافرة يف س���بيل ضمان أن تعود البلدان النامية بس���رعة 
إىل مس���ار التنمية املس���تدامة إذا ما وقعت كارثة. وبدعم من هذا املرفق املذكور، أعّد 30 بلدًا 
برام���ج وطنية ش���املة من أج���ل احلّد من خماطر الكوارث والتكيُّف م���ع تغيُّر املناخ، ومع وضع 

خارطة طريق لتحقيق أهداف إطار عمل هيوغو خالل السنوات الثالث التالية.
ويتطّل���ب احل���ّد من خماط���ر الكوارث وبناء ق���درة األمم التطوير واس���تخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتقدمي املعرفة واملعلومات إىل السكان، مبا يف ذلك نشر التحذيرات بشأن 
األخطار الوش���يكة من خالل ُنظم اإلنذار املبّكر. وس���وف حتت���اج احلكومات إىل تنفيذ برامج 

م التكنولوجيا. املعلومات هذه مبساعدة من القطاع اخلاص الذي سوف يقدِّ
وميك���ن تدعي���م تعاون القطاع اخلاص يف جمال التأمني بش���أن الك���وارث. وحتتاج محاية 
األص���ول واالس���تثمارات إىل تطويرها من خالل جهود منهجية، مب���ا يف ذلك وضع معايري من 
أجل احلّد من املخاطر. وينبغي أن يكون القطاع اخلاص هو املورِّد لُنظم التأمني ضد الكوارث 
وذلك للحماية من اخلس���ائر اليت حتدث بس���بب الكوارث. وينبغي أن يكون هذا التأمني جزًءا 
من خدمات مالية شاملة من أجل الفقراء لضمان التغطية بالنسبة ألفراد املجتمع األشد ضعفًا.

 تعزيز الرشاكة العاملية من أجل الحصول
عىل التكنولوجيا

مسحت التكنولوجيات اجلديدة للبلدان النامية بأن تتطّور أسرع مما حدث يف البلدان املتقدمة 
النمو يف مرحلة مماثلة من تطّورها. ويف الوقت نفسه، أنشأ التقّدم السريع يف التكنولوجيا أيضًا 
فجوات جديدة بني من ميلكون ومن ال ميلكون. وقد أنشأت األزمة االقتصادية العاملية وآثار تغيُّر 
املناخ أيضًا عقبات أكرب وحاجة إىل تكنولوجيات جديدة يف البلدان النامية. وحتتاج الشراكة 

العاملية إىل أهداف ومبادرات أوضح يف هذا املجال.

ُيعَترب استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لنشر 
املعلومات يف غاية األمهية يف 
تنفيذ تدابري احلّد من خماطر 

الكوارث
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لتحسـني ُسـبل الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة من أجل التنمية، ينبغي أن يتخذ 
املجتمع الدويل اإلجراءات التالية:

yy دعـم تنمية األهداف واملؤرشات امللموسـة لرصد ُسـبل الحصول عـىل تكنولوجيات
جديدة

yy تعزيـز رشاكات القطاعني العام والخاص دعماً السـتخدام خدمات اإلنرتنت، بما يف
ذلك يف شـكل شبكات اتصال إقليمية وحكومة إلكرتونية وتطبيقها يف سبيل تحسني 

تقديم الخدمات االجتماعية

yy تشجيع االستثمار يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية بغية
تعزيز ُسبل الحصول عىل خدمات اإلنرتنت عىل النطاق العريض. ولبلوغ هذه الغاية، 
ينبغي إيالء األولوية يف البلدان التي لديها مستويات منخفضـة جداً من التغطية عىل 
النطـاق العريض الثابـت، وخصوصاً تلك البلدان يف أفريقيا، أن تعمل عىل توسـيع 

الشبكات الالسلكية

yy تعزيز كل من املنافسة واألُُطر التنظيمية من أجل األسواق الخاصة بمقّدمي خدمات
اإلنرتنت بغية تعزيز انتشار التكنولوجيات الجديدة وتخفيض األسعار

yy تعزيـز الجهـود املتضافرة دوليـاً للنهوض بالتنميـة ونقل التكنولوجيـات الالزمة
للتخفيف والتكيّف مع تغريُّ املناخ يف البلدان النامية، وتقديم املوارد املالية واملساعدة 
التقنيـة الالزمة بغية العمل بشـكل عاجل عـىل تلبية احتياجات البلـدان النامية يف 

التصدّي آلثاره السيئة

yy زيادة املسـاعدة اإلنمائية لدعم البلدان الناميـة املعرّضة لتأثري األخطار الطبيعية يف
اعتماد برامج ملنع مخاطر الكوارث كجزء من اسرتاتيجيات التنمية الوطنية






