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العام  األمني  أنشأها  التي  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  لتنفيذ  الثغرات  برصد  املعنية  العمل  فرقة  إعداد  التقرير من  هذا 

الوكاالت.  بني  تنسيق مشرتك  إيجاد  لأللفية عن طريق  اإلنمائية  األهداف  الهدف 8 من  لتحسني رصد  املتحدة  لألمم 

وُتوجد أكثر من 20 وكالة تابعة لألمم املتحدة ممثلة يف فرقة العمل، من بينها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وكذلك 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية. وعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي وإدارة 

وقد  العمل.  فرقة  أعمال  لتنسيق  رائدتني  كوكالتني  املتحدة  باألمم  العامة  باألمانة  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون 

شارك يف رئاسة فرقة العمل غوالف كيورفن، مساعد األمني العام ومدير مكتب إدارة سياسات برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي، وجومو كوامي سندرام مساعد األمني العام للتنمية االقتصادية، وقام بالتنسيق روب فوث مدير إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة.

قائمة بالهيئات و الوكاالت املمثلة يف فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة 

لألمم املتحدة

إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة لألمم املتحدة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألوروبا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبـي

منظمة العمل الدولية

صندوق النقد الدويل

االتحاد الدويل لالتصاالت

مركز التجارة الدولية

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

منظمة األمم املتحدة للطفولة

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ

صندوق األمم املتحدة للرشاكات الدولية

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحّد من الكوارث

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع

مكتب املمثل السامي املعني بأقل البلدان نمواً 
والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية 

الصغرية النامية

صندوق األمم املتحدة للسكان

معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

البنك الدويل

برنامج الغذاء العاملي

منظمة الصحة العاملية

املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلنمائي التابع 
لجامعة األمم املتحدة

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

منظمة السياحة العاملية

منظمة التجارة العاملية

صورة الغالف: من صور األمم املتحدة/إسكندر دبيبي.



 

الهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية

 الرشاكة العاملية من أجل التنمية:
حان وقت التنفيذ

asdf
األمـم املتحـدة

نيويورك، 2011

 تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ
األهداف اإلنمائية لأللفية، 2011



منشورات األمم املتحدة

حقوق الطبع © محفوظة لألمم املتحدة، 2011

جميع الحقوق محفوظة



ج  

تقديم

التقّدم املحرز حنو حتقيق األهداف  يف أيلول/سبتمرب املاضي، عندما اجتمع قادة العامل لتقييم 
اإلمنائية لأللفية، اتفقوا على أن حتقيق األهداف يتسم بالواقعية، وأكدوا التزامهم ببلوغ هذه 

األهداف يف موعدها املحّدد عام 2015. 
وأك���دت احلكومات أيضًا من جدي���د التزاماهتا بدعم اجلهود الوطنية لتحقيق األهداف، 
س���واء عن طريق املس���اعدة املباش���رة أم عن طريق هتيئة بيئة اقتصادية دولية متكينية بدرجة أكرب 

من أجل التنمية.
وحتقيقًا هلذا اهلدف، أقامت الدول األعضاء، مع مؤسسات دولية وجهات من غري الدول 
يف املجتم���ع امل���دين والقطاع اخلاص، ش���راكة عاملية من أجل التنمية. ويقيّ���م هذا التقرير احلالة 

الراهنة هلذه الشراكة.
وقد حّققت الشراكة إجنازات هامة، من بينها حجم قياسي من املساعدة اإلمنائية الرمسية 
يف عام 2010، وزيادة املساعدة املقدمة ألقّل البلدان منوًا، ومنو التعامل فيما بني بلدان اجلنوب 

وغريه من أشكال التعاون األخرى من أجل التنمية.
وال يزال هناك من األس���باب ما يدعو إىل القلق فيما يتعلق مبعدل وحجم التقّدم املحرز 

مع اقتراب عام 2015. وهناك ثالثة أمثلة تسلط الضوء على املشكلة.
أواًل، يف الوقت الذي وصلت املس���اعدة اإلمنائية الرمسية إىل مس���تويات قياس���ية يف عام 
2010، تعتزم احلكومات املاحنة زيادة اإلنفاق خبطوات أبطأ خالل الفترة 2011 - 2013. 
وليس من الواضح كيف قد س���يتوافق ذلك مع التعّهدات برفع مس���تويات املس���اعدة إىل الرقم 
املس���تهدف الذي حّددته األمم املتحدة بتخصيص 0.7 يف املائة من الدخل القومي حبلول عام 

.2015
ثانيًا، على الرغم من املفاوضات املكثفة يف منظمة التجارة العاملية لتنفيذ برنامج الدوحة 
اإلمنائ���ي، هناك خماوف م���ن احتمال أاّل ُتختتم اجلولة بنجاح، حىت بعد مضي عقد على بدئها. 
وتناقش احلكومات حزمة من اإلصالحات اخلاصة بالسياسات التجارية للمؤمتر الوزاري الذي 
يعقد يف كانون األول/ديس���مرب 2011 والذي يهدف إىل مس���اعدة أقّل البلدان منوًا. ومع أن 

هذا ُيعّد تطورًا إجيابيًا، إاّل أنين أعتقد أنه ال يزال من املمكن عمل الكثري.
ثالث���ًا، عل���ى الرغم من أنه كان���ت هناك جهود ضخم���ة لزيادة احلصول عل���ى العقاقري 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إاّل أن تكاليفها ال تزال تقف عائقًا أمام الكثري من البلدان 

النامية. وكالمها ميثل عقبة بالنسبة للتنمية.
ويطال���ب هذا التقرير الرابع لفرقة العمل املعنية برص���د الثغرات لتنفيذ األهداف اإلمنائية 
لأللفي���ة املجتمع الدويل واجلهات املعنية األخرى بتكثيف جهودها لتحقيق إمكانات الش���راكة 
العاملية من أجل التنمية. وهناك مبادرات كثرية، منها الكبرية والصغرية، والرمسية وغري الرمسية، 
لرصد تنفيذها، وكما يوضح هذا التقرير، فإن منظومة األمم املتحدة تس���تهل إطارًا أكثر مشواًل 

يعترب مجيع الشركاء مسؤولني عما يفعلون، وأين خيفقون.
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وإنين أطالب مجيع أعضاء الشراكة العاملية بالوفاء بوعودها. فلم يتبّق سوى أربع سنوات. 
إن املخاطر كبرية، وكذلك العائدات.

بان كي- مون
األمني العام لألمم املتحدة
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موجز تنفيذي

نظرًا ألنه مل يتبّق سوى أربع سنوات لتحقيق الغايات الرئيسية لألهداف اإلمنائية لأللفية، جاء 
معظم رؤساء دول وحكومات العامل إىل األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2010 لتقييم التقّدم 
املحرز حىت اآلن. وعلى الرغم من النكسات الكبرية اليت نتجت عن األزمة االقتصادية العاملية 
2008 - 2009 والطفرة يف أسعار املواد الغذائية والطاقة، يبدو أن بلدان العامل النامي ككل 
ستحّقق الكثري من األهداف اإلمنائية لأللفية. غري أن بعض البلدان واألقاليم ليست يف سبيلها 
لبلوغ األهداف وحتتاج إىل جهود مكثفة لتخفيض الفقر ومعدالت وفيات األطفال والوفيات 
النفاسية وحتسني فرص احلصول على مياه الشرب والصرف الصحي. والغرض من اهلدف 8 
من األهداف اإلمنائية لأللفية هو مساعدة مجيع البلدان النامية على حتقيق األهداف عن طريق 

شراكة عاملية معّززة من أجل التعاون اإلمنائي الدويل.
ويوض���ح هذا التقرير كيف حتّقق هذه الش���راكة نتائ���ج هامة على جبهات كثرية، ولكن 
يالحظ أنه ال تزال هناك ثغرات هامة كثرية تباعد بني التطلعات والتنفيذ. ففي االجتماع العام 
الرفيع املس���توى للجمعية العامة بش���أن األهداف اإلمنائية لأللفية مؤمتر القمة بش���أن األهداف 
اإلمنائية لأللفية(، املعقود يف الفترة 20 - 22 أيلول/سبتمرب 2010، التزمت احلكومات بتعزيز 
الش���راكة العاملية من أجل “الوفاء بالوعود” اليت قدمتها قبل عش���ر س���نوات يف إعالن األلفية 

لشعوب العامل، وال سيما األكثر فقرًا فيما بينها.
وعندم���ا ب���دأ التفكري يف أهداف الش���راكة اخلاصة باألهداف اإلمنائي���ة لأللفية، مل يكن من 
املتوّق���ع حدوث األزمة املالية واالقتصادية العاملية العميقة يف الفترة 2008 - 2009 وما نتج عنها 
م���ن عواق���ب. ويف الواقع، حتتاج بلدان كثرية اآلن إىل ختصيص موارد إضافية كبرية للربامج املتعلقة 
باألهداف اإلمنائية لأللفية من أجل التغلب على آثار الكساد العاملي، ويف بعض احلاالت، حيتاج األمر 
إىل ختصيص نسبة تصل إىل 1.5 يف املائة من ناجتها املحلي اإلمجايل السنوي. وهذه النسبة تتجاوز 

ما ميكن لبلدان كثرية توفريه جبهودها اخلاصة. وهلذا فإن زيادة الدعم الدويل يعترب أمرًا ضروريًا.
ولتأكي���د أمهية وعود التعاون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 2015، تقوم 
األمم املتحدة بإنش���اء آلي���ة رصد معّززة لتحقيق قدر أكرب من املس���اءلة فيما بني كافة اجلهات 
املعنية عن تنفيذها التزامات الش���راكة العاملية من أجل التنمية. ومن املتوّقع أن يبدأ تش���غيل هذه 

اآللية اليت ُتسّمى “إطار التنفيذ املتكامل” حبلول هناية عام 2011.
ويف الوق���ت نفس���ه، أصبح م���ن املعترف به على حن���و متزايد أنه يل���زم يف نظامنا الدويل 
الالمركزي بشكل كبري مزيدًا من االتساق يف ما بني السياسات املتعلقة باملساعدة، والتجارة، 
والتموي���ل، والعمالة، والبيئة. ومع االلتزامات اليت قدمت يف الكثري من املنتديات واالجتماعات 
الدولية، من الضروري أن تكون هذه السياسات واجلهود األخرى مكملة لبعضها اآلخر بطريقة 
متسقة وال تعمل من أجل حتقيق أغراض متعارضة. ونظرًا ألن األمم املتحدة هي منتدى املجتمع 
العاملي لنقاش السياسات املتكاملة والشاملة، قّررت اجلمعية العامة أن تبدأ يف أواخر عام 2011 
يف حبث كيفية النهوض هبذه الوظيفة بش���كل أفضل من أجل تس���هيل حتقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية يف مجيع البلدان بصورة أفضل ضمن أمور أخرى.



الرشاكة العاملية من أجل التنمية: حان وقت التنفيذ ن 

املساعدة اإلنمائية الرسمية
قّدمت البلدان املاحنة مبلغًا قياسيًا من املساعدة اإلمنائية الرمسية بلغ 129 بليون دوالر يف عام 
القومي اإلمجايل ألعضاء جلنة املساعدة  املائة من الدخل  2010، وهو ما يعادل 0.32 يف 
اإلمنائية. وقدمت مخس بلدان فقط مساعدة جتاوزت الرقم املستهدف الذي حّددته األمم املتحدة 
وهو 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل، وال تزال هناك فجوة كبرية يف التنفيذ الفعلي 
تبلغ 153 بليون دوالر. وعالوة على ذلك، نظرًا للقيود املالية يف العديد من البلدان املاحنة، من 
املتوّقع أن يتباطأ منو املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل حنو2 يف املائة سنويًا خالل 2011 - 2013، 

مقابل 8 يف املائة سنويًا على مدى السنوات الثالث املاضية.
وقد زادت أيضًا املساعدة املقدمة ألقّل البلدان منوًا، لكنها ال تزال أيضًا دون املستويات 
املس���تهدفة. فقد قدمت البلدان األعضاء يف جلنة املس���اعدة اإلمنائية 37 بليون دوالر على شكل 
مس���اعدة إمنائية رمسية ألقّل البلدان منوًا يف ع���ام 2009، أو 0.10 يف املائة من دخلها القومي 
اإلمجايل جمتمعة، وهذا الرقم ال يرقى للرقم املستهدف الذي حّددته األمم املتحدة والذي يتراوح 
م���ا ب���ني 0.15 و0.20 يف املائة. وبالقيم املطلقة، كان النقص يتراوح ما بني 21 بليون دوالر 
و40 بليون دوالر. وهناك جمموعات أخرى من البلدان اليت حظيت باهتمام خاص من جانب 
األمم املتحدة وال سيما أفريقيا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية - 
واليت شهدت أيضًا تدّفقات متزايدة من املساعدة اإلمنائية الرمسية، ولكن ليس بالقدر املطلوب. 
وعمومًا، ال تزال املس���اعدة اإلمنائية الرمسية مركزة بدرجة عالية. فالبلدان املتلّقية العشرة األوىل 
حتصل على حنو ربع املساعدة املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية، وحتصل البلدان املتلّقية العشرين 

األوىل على 38 يف املائة. ويف املقابل، حتصل بلدان كثرية على نسبة أقل.
وق���د زاد التعاون فيما بلدان اجلنوب والتعاون الرمس���ي ألغراض التنمية فيما بني البلدان 
غري األعضاء يف جلنة املس���اعدة اإلمنائية بدرجة كبرية على مدى العقد املاضي. وليس���ت هناك 
بيانات كاملة عن مثل هذه التدّفقات، ولكنها كانت ُتقّدر مبا يتراوح بني 12 بليون دوالر إىل 
15 بليون دوالر حىت هناية عام 2008. وقدرت األموال اخلريية اخلاصة لدعم التنمية يف البلدان 
النامية بأهنا بلغت 53 بليون دوالر يف عام 2009، قدمت أساسًا، وليس بصورة حصرية، من 

مصادر يف الواليات املتحدة األمريكية.
ويف الوقت نفسه، ال تزال هناك احتياجات هامة من املوارد مل تتوفر، ومن مث، فقد حظيت 
املناقشات بشأن مصادر “مبتكرة” لتمويل التنمية باهتمام متجدد يف الفترة األخرية. ويبدو أن 
االهتم���ام بدأ يتزايد، وخاصة يف أوروبا، بفرض ضرائ���ب على املعامالت املالية، ميكن أن توفر 

مبالغ كبرية من املوارد اإلضافية اليت ميكن تسخريها ألغراض التنمية.
وقد وجه اهتمام دويل كبري إىل تعزيز فعالية املس���اعدة عن طريق املزيد من بناء قدرات 
حكوم���ات البل���دان النامية وتعزيز مب���ادئ الفعالية، مثل مواءمة أهداف املس���اعدة اليت تقدمها 
اجلهات املاحنة مع االس���تراتيجيات اإلمنائية الوطنية للبلدان املتلّقية، وتبسيط العمليات اإلدارية، 
وتش���جيع توىل اجلهات املتلّقية “للمس���ؤولية” عن الربامج واملش���اريع اليت تس���اعدها اجلهات 
املاحنة. وس���يجرى يف أواخر عام 2011 يف بوس���ان، مجهورية كوريا، تقييم دويل هام بقيادة 
جلنة املس���اعدة اإلمنائية للتقدم املحرز يف تنفيذ برنامج فعالية املساعدة. وسيعمل اجتماع الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة يف اجلزء الرفيع املس���توى للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف متوز/

يوليه 2012 على مواصلة تنفيذ تفويضات منتدى التعاون اإلمنائي التابع لألمم املتحدة، وتقدمي 
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توصيات من أجل استمرار تعزيز فعالية واتساق كافة اجلهود اإلمنائية، وكذلك التصّدي للمسائل 
األخرى اليت تتعلق بكمية املساعدة ونوعيتها.

وق���د بدأ بالفعل تنفيذ مبادرات معينة من أجل تس���هيل التنس���يق الدويل األفضل جلهود 
املساعدة على املستوى العاملي. ويف عام 2011، على وجه اخلصوص، اعتمدت جلنة املساعدة 
اإلمنائية توصية جديدة بش���أن ممارس���ات التعّهدات اجليدة، واليت يقصد هبا أن تؤدي إىل حتديد 
أوض���ح لبارامت���رات التعهد املقدم من جهة ماحنة، وتعزيز مقارن���ة التعّهدات املقدمة من خمتلف 
اجلهات املاحنة، وحتسني القدرة على رصد النواتج؛ وسيعمل كل هذا على حتسني املساءلة إزاء 

احتياجات اجلهات املتلّقية.

يويص هذا التقرير بما ييل فيما يتعلق باملساعدة اإلنمائية الرسمية:

y أن تنفذ الحكومات جميع التزاماتها الخاصة باملساعدة اإلنمائية الرسمية

y  أن تقـدم جميع الجهـات املانحة بيانات مفّصلة متعّددة السـنوات عن مسـاعدتها
الربمجة القطرية، ومواءمتها مع االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية

y  أن تبذل الجهات املانحة وبلدان الربامج الفردية جهوداً مشـرتكة إضافية لتحسـني
اتساق جهود التعاون فيما بينها ومع األهداف واملبادئ اإلنمائية الدولية

y  أن يواصل منتدى التعاون اإلنمائي التابع لألمم املتحدة يف عام 2012 مناقشة املسائل
التي تناولها املنتدى الرفيع املسـتوى الرابع املعنى بفعالية املساعدة يف بوسان بغية 
التوّصل إىل توافق عاملي يف اآلراء بشـأن ُطرق تحسـني فعالية واتسـاق كافة جهود 

التعاون الدويل من أجل التنمية

y  أن تعمـل كافة الجهات املعنية عىل مواءمة التعاون فيما بني بلدان الجنوب واألموال
الخريية ألغراض التنمية بصورة كاملة مع الخطط اإلنمائية للبلدان املتلّقية

y  أن يعمـل املجتمـع الدويل عـىل اإلرساع باعتماد مصـادر ابتكارية لتمويـل التنمية
واستخدامها

الوصول إىل األسواق )التجارة(
اخنفضت صادرات البلدان النامية بنس���بة 9 املائة يف عام 2009، بس���بب تبخر متويل التجارة 
كجزء من األزمة املالية العاملية واألوضاع االنكماش���ية يف أس���واقها الرئيس���ية. وقد انتعش���ت 
صادراهت���ا يف عام 2010، فزاد حجمها بنس���بة 13 يف املائة. وم���ن املتوّقع أن تنمو الصادرات 
بنسبة 8 يف املائة يف عامي 2011 و2012، وهو معدل أبطأ بكثري من متوسط املعدل السنوي 
الذي بلغ 11 يف املائة والذي س���ّجل على مدى فترة الس���نوات الثالث اليت سبقت األزمة. وقد 
تأثرت جتارة أقّل البلدان منوًا بش���كل خاص بارتفاع أس���عار السلع وتقّلبها. غري أن أقّل البلدان 
منوًا قد متكنت من تنويع أسواق صادراهتا بصورة متزايدة، مع ظهور اقتصادات سوقية جديدة 
استوعبت قدرًا أكرب من صادراهتا. ومع هذا، ال تزال البلدان املنخفضة الدخل، وال سيما بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، تواجه صعوبات يف احلصول على متويل التجارة وبالتايل فإهنا 

مهّددة حبرماهنا من منو التجارة العاملية يف املستقبل.
وعلى الرغم من تاليف احلمائية الواسعة النطاق، إاّل أن بعض البلدان اختذت تدابري تقييدية 
للتجارة بعد نشوب األزمة االقتصادية. وتشري التحليالت أيضًا إىل أن التدابري التمييزية اليت 
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اختذهتا بعض البلدان، مبا يف ذلك أعضاء جمموعة البلدان العشرين، قد أثرت على البلدان النامية، 
وخاصة أقّل البلدان منوًا. فقد أّدت الزيادة يف البطالة املتعلقة باألزمة إىل تفاقم املواقف العامة 
السلبي�ة جت�اه هج�رة العمال، حيث تتخذ بعض بلدان املقصد تدابري للح�ّد م�ن تدّف�ق العمال 
املهاجرين. واخنفضت التحويالت املالي�ة إىل البل�دان النامية يف عام 2009، لكنها أُنعشت لتصل 

إىل 326 بليون دوالر يف عام 2010.
وبعد حنو عشر سنوات من املفاوضات، فإن االفتقار إىل اإلرادة السياسية لتحقيق الوعد 
“جبولة إمنائية” حقيقية يقف يف طريق اختتام برنامج الدوحة. وبينما يوجد عدد من العقبات، 
إاّل أن الس���بب املباش���ر يف األزمة يتمثل يف مطالبة بعض أعضاء منظمة التجارة العاملية للبلدان 
الناش���ئة بإجراء ختفيض لتعريفاهتا اجلمركية على السلع غري الزراعية، ليصل إىل مستوى يقترب 
من مستوى البلدان املتقدمة النمو. وهذا يتعارض مع تفويض الدوحة ومع غايات اهلدف 8 من 
األهداف اإلمنائية لأللفية، واليت تركز على حتس���ني فرص الوصول إىل األس���واق أمام املنتجات 
ذات األمهية التصديرية للبلدان النامية. وميكن أن يؤّدي إخفاق جولة الدوحة إىل إضعاف نظام 

منظمة التجارة العاملية القائم على القواعد.
وجيرى اآلن اس���ترياد جانب كبري من صادرات البلدان النامية بدون رس���وم مجركية يف 
البل���دان املتقدم���ة النمو، وهو ما يع���رب عن احلرية العامة للتجارة العاملي���ة. ولكن مع وجود 20 
يف املائة من الصادرات اليت ال تزال تواجه رس���ومًا مجركية، وخاصة دون أّي حتّس���ن بالنس���بة 
لصادرات أقّل البلدان منوًا منذ عام 2004، ال تزال هناك عقبات كثرية تعترض التوّسع يف هذه 
الص���ادرات. وقد كان هناك اخنفاض طفيف يف التعريف���ات اجلمركية املفروضة على صادرات 
البل���دان النامية منذ عام 2005، باس���تثناء بعض املنتجات الزراعية م���ن أقّل البلدان منوًا. وُتعّد 
املستويات اجلمركية واألفضليات التجارية غري متكافئة، ليس فقط على نطاق املنتجات، ولكن 
أيضًا على نطاق األقاليم. وكان أيضًا للدعم الزراعي املقدم للمنتجني املحليني يف عدد من بلدان 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أثر س���ليب قوي على التجارة، مما أثر على وصول 

صادرات البلدان النامية إىل األسواق الزراعية.
وتق���وم التداب���ري غري اجلمركية بدور هام بش���كل متزايد كحواجز أم���ام التجارة، مبا يف 
ذل���ك جتارة اخلدمات، حيث ُتعّد هذه التدابري معّق���دة ويصعب تقييمها. وعمومًا، فإن ارتفاع 
تكالي���ف اللوجس���تيات املحلية واملعامالت يؤّدي إىل زيادة أس���عار الص���ادرات وحيّد من قدرة 
البلدان املنخفضة الدخل على املنافسة على املستوى الدويل. وُيعّد ختفيض تكاليف النقل والقيود 
الداخلية األخرى من بني أهم التدابري الالزمة لدعم جهود هذه البلدان من أجل استغالل فرص 

الوصول إىل األسواق.
وقد دعمت البلدان واملؤسس���ات املاحنة جهود البل���دان النامية لبناء قدراهتا التجارية عن 
طري���ق مبادرات من قبيل املس���اعدة لصاحل التجارة، واإلطار املتكامل املعّزز للمس���اعدة التقنية 
املتصل���ة بالتج���ارة املقدمة ألقّل البلدان منوًا. وتعمل املس���اعدة لصاحل التج���ارة على دعم تنمية 
القدرات اإلنتاجية والتصديرية وكذلك تعديل التكاليف الناش���ئة عن حترير التجارة. وواصلت 
املبادرة زيادة مس���اعداهتا لتصل إىل رقم قياسي بلغ 40.1 بليون دوالر يف عام 2009، مع أن 

هذا النمو كان أبطأ إذا ُقورن بالسنوات السابقة.
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ل الديون القدرة عىل تحمُّ
حتّسنت مؤشرات الديون بالنسبة ملعظم البلدان النامية يف عام 2010 إىل جانب االنتعاش الذي 
حتّقق بعد األزمة املالية واالقتصادية العاملية يف الفترة 2008 - 2009. غري أن بعض البلدان 
وجدت صعوبة أكرب يف اخلروج من حالة الكساد أو ال تزال تواجه عجزًا كبريًا وحيزًا ماليًا 
منخفضًا، خاصة نظرًا للصدمات اإلضافية الرتفاع أسعار األغذية والطاقة. وُتعّد احلالة حرجة 
يف بعض البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا اليت واجهت بالفعل مشاكل قبل األزمة 
العاملية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن التنبؤات غري املؤكدة بالنسبة لالقتصاد العاملي حتمل يف طياهتا 
خماطر تتعلق بالقدرة على حتمُّل الديون، نظرًا ألن تدهور األداء االقتصادي ميكن أن يهّدد اخلدمة 
السلسة للدين. وُيعّد االهتمام املستمر بتحسني القدرات اخلاصة بإدارة الديون يف البلدان املدينة 

من األمور احلامسة بالنسبة لإلدارة املالية السليمة.
وبفضل انتعاش التجارة العاملية، عادت معدالت خدمة الديون بالنسبة لصادرات البلدان 
النامية والبلدان الناشئة إىل مستويات ما قبل األزمة، على الرغم من حدوث زيادة يف مدفوعات 
 خدمة الديون بالنس���بة للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوس���طة الدخل من الش���رحية الدنيا. 
غري أن احلالة تتفاوت على نطاق البلدان واألقاليم. وعلى سبيل املثال، سّجلت بلدان منطقة البحر 
الكاريب�ي، وأوقيانوسيا، وجنوب آسيا زيادات يف معدالت خدمة الديون بالنسبة للصادرات - 

مع مستويات عالية من التعّرض يف بعض احلاالت.
وح���ىت منتص���ف أيار/مايو 2011، حّدد صندوق النقد ال���دويل 19 بلدًا واجهت حمنة 
خاص���ة بالدي���ون أو معّرضة بدرجة كبرية ملواجهة هذه املحنة، مبا يف ذلك 8 بلدان وصلت إىل 

ُيويص هذا التقرير املجتمع الدويل بما ييل يف مجال التجارة:

y  تكثيف الجهود الختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بصورة متوازنة وشاملة
وطموحة وموجهة نحو التنمية

y  ،ًزيادة الدعـم لتنمية القدرات التجاريـة للبلدان النامية، وخاصة أقـّل البلدان نموا
ومواءمتهـا مـع اسـرتاتيجياتها اإلنمائية الوطنية وعـن طريق مبـادرات من قبيل 

املساعدة لصالح التجارة واإلطار املتكامل املعّزز ألقّل البلدان نمواً

y  وضـع وتعزيز برامج لضمان وصـول أقّل البلدان نمواً والبلـدان األخرى منخفضة
الدخـل إىل تمويل التجارة بأسـعار ميّسة ومواصلة خفـض تكاليف املعامالت عن 

طريق تحسني إدارة الحدود واللوجستيات

y  إزالة التدابري التقييدية للتجارة التي اتخذت بعد أزمة 2008 - 2009، واالمتناع عن
اتخاذ تدابري جديدة، وخاصة تلك التي ترتك أثراً سلبياً عىل املصالح التجارية للبلدان 

ً النامية، وخاصة مصالح أقّل البلدان نموا

y  ضمـان التوّصل إىل اتفاق بشـأن تدابري ملموسـة لصالح أقّل البلـدان نمواً يف موعد
غايته نهاية عام 2011، بما يف ذلك التنفيذ الكامل للوصول إىل األسواق بدون رسوم 
جمركية وحصص مفروضة عىل أسـاس دائم، وإلغاء دعم الصادرات وتدابري الدعم 
املحلية للقطن، والوصول التفضييل للصادرات الخدمية ألقّل البلدان نمواً إىل األسواق

y  اإلرساع بتنفيذ االلتزام الخاص بإلغاء جميع أشكال دعم الصادرات الزراعية بحلول
عـام 2013 ودعـم اإلنتاج الزراعي يف البلدان املتقدمة النمـو يف إطار زمني معقول 

ومتوسط املدى
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نقطة اإلجناز اخلاصة باملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون. ومنذ حزيران/يونيه 2010، 
استمر التقّدم يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، حيث وصلت أربعة بلدان 
إىل نقطة اإلجناز، ولذلك أصبحت مؤهلة لتخفيف عبء الديون بصورة ال رجعة فيها يف إطار 
البل���دان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعّددة األط���راف لتخفيف عبء الديون، ووصل بلد 
واح���د - ج���زر القمر - إىل نقطة اختاذ القرار. ونتيجة لذلك وحىت هناية آذار/ مارس 2011، 
وص���ل 32 بل���دًا من جمموع 40 بلدًا مؤه���اًل إىل نقطة اإلجناز، بينما ظلت 4 بلدان يف املرحلة 

ما بني نقطة اختاذ القرار ونقطة اإلجناز.
وتتمث���ل األدوات الرئيس���ية لرصد القدرة على حتمُّل الدي���ون يف إطار القدرة على حتمُّل 
الديون املشترك بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل، وإطار 
حتليل القدرة على حتمُّل الديون التابع لصندوق النقد الدويل بالنسبة لبلدان الوصول إىل األسواق. 
وجيرى حاليًا استعراض هذين اإلطارين هبدف حتسني حتليالهتما وبالتايل قدرهتما على مساعدة 

البلدان النامية يف إدارة حاالت الديون اخلاصة.
وينبغ����ي جتهيز البنيان املايل الدويل بصورة أفضل حلل احلاالت اخلاصة مبحنة الديون نظرًا 
ألن حاالت التأخري وعدم التكافؤ تفرض تكاليف عالية بالنس����بة للحكومات املدينة وحكوماهتا 
الدائنة على حّد سواء. وكان هناك اعتراف يف كثري من االتفاقات احلكومية الدولية بوجود ثغرات 
كب����رية يف بني����ان إعادة هيكلة الديون، مبا يف ذلك الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي عام 2010 
بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، حيث وجهت نداءات لتعزيز آليات إعادة هيكلة الديون. ويلزم 
اختاذ خطوات للمضي ُقُدمًا يف هذا الش����أن نظرًا ألن التسويات املالئمة للديون - وجتميدها إذا 
لزم األمر - كفيلة بأن حتّقق توزيعًا أكثر إنصافًا لألعباء فيما بني املدينني والدائنني وسكان البلد 
املدي����ن املتضرر، ميكن أن ُتس����هم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. ويف الوقت نفس����ه، حيتاج 
األمر إىل إدخال حتس����ينات على تنس����يق السياسات فيما بني املؤسسات الدولية، واجلهات املاحنة 
الثنائية، والبلدان املتلّقية لضمان أن تراعى القرارات اخلاصة باملس����اعدة اإلمنائية الرمسية وختفيف 

عبء الديون، وكذلك قرارات االقتراض واإلقراض، والقدرة على حتمُّل الديون.

يقـرتح هذا التقرير عىل املجتمع الدويل يف مجال الديون السياسـات السـيادية املتعلقة 
بالديون ما ييل:

y  ،ل الديون إنشـاء فريق عامل تقني مشـرتك بني الـوكاالت معنى بالقدرة عـىل تحمُّ
ويهدف إىل تحسني تحليل وفعالية األُُطر السابقة والقائمة حالياً

y  ل الديون عن طريق زيادة كبرية يف نصيب تقديم املسـاعدة تأمـني القدرة عـىل تحمُّ
للبلدان املنخفضة الدخل عىل شكل منح

y  بحـث توسـيع املبـادرة املتعلقة بالبلـدان الفقرية املثقلـة بالديون لتشـمل البلدان
املنخفضة الدخل والتي تواجه محنة الديون

y  اعرتاض دعاوى الدائنني غري املشـاركني يف عمليات تسـوية الديون التي تم ترتيبها
عىل املستوى الدويل

y  التفكري يف تحسـني فعالية طرائق إعادة هيكلة الديون وتخفيفها، بما يف ذلك معايري
الحتمال استخدام تجميد الديون، بغية وضع إطار معّزز لتسويات الديون السيادية 

بصورة منظمة ألّي بلد يف حاجة إليها
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y  استدعاء فريق عامل مشرتك بني الوكاالت، باإلضافة إىل الفريق التقني املعني بالقدرة
عىل تحّمل الديون، ملعالجة املحن امللّحة املتعلقة بالديون إىل أن يتم وضع إطار دويل 

شامل

y  تعزيـز القـدرة عىل إدارة الديون عـن طريق بذل جهود إضافيـة يف مجال التعاون
التقني، وخاصة يف البلدان ذات اإلدارة التشغيلية الهزيلة للديون

ة الحصول عىل العقاقري األساسية بأسعار ميسرَّ
وتلبية  بالصحة  املتعلقة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  هامًا  العقاقري  على  احلصول  ُيعّد 
العقاقري األساسية متاحة يف 42 يف املائة فقط  النامية. غري أن  االحتياجات الصحية للبلدان 
التوفر اهلزيل،  العام مقابل 64 يف املائة يف القطاع اخلاص. وعالوة على   من مرافق القطاع 
ال يزال االفتقار إىل القدرة الرقابية الوطنية لضمان اجلودة ميثل مشكلة يف بلدان كثرية، ولذلك 
يظل السكان عرضة للعقاقري ذات النوعية الرديئة. وُيعّد توفر العقاقري الالزمة لعالج األمراض 
غري املعدية أقل من توفرها بالنسبة لألمراض املعدية. وهذا أيضًا يسّبب قلقًا متزايدًا يف البلدان 

املنخفضة الدخل، حيث يزداد عبء هذه األمراض بصورة سريعة.
وُيع����ّد عدم كفاية احلصول على العقاقري الالزمة لألطفال جمااًل رئيس����يًا آخر للقلق. وهناك 
حاجة ليس فقط لزيادة إمدادات أدوية األطفال، بل إىل تس����هيل اس����تخدامها من جانب موظفي 

الرعاية الصحية بصورة أفضل.
ويؤّدي التوفر املحدود للعقاقري األساسية يف القطاع العام إىل إجبار املرضى على شرائها من 
القطاع اخلاص بأس����عار أعلى. ونظرًا ألن غالبية مشتريات العقاقري يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
����ل تكلفة العقاقري ُيعّد من  الدخ����ل تدف����ع أمثاهنا من اجليوب اخلاصة للمرضى، فإن القدرة على حتمُّ
العوامل األساسية إلمكانية احلصول عليها. وميكن أن تتسّبب تكاليف مشتريات العقاقري يف إفقار 
قطاعات كبرية من الس����كان يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، خاصة عندما يتعّين استخدام 
منتج����ات العقاقري األصلية. وميكن أن يؤّدي التحول من مش����تريات العقاق����ري األصلية من القطاع 

اخلاص إىل بدائل جنيسة بأسعار أقل إىل ختفيض اإلنفاق بنسبة 60 يف املائة.
وق���د اختذت عدة خط���وات خلفض التكاليف وزيادة توفر العقاقري األساس���ية. ومن بني 
هذه اخلطوات أنش���طة املرفق الدويل للعقاقري املضادة لإليدز واملالريا والس���ل لتش���جيع التوّسع 
يف عالج اإليدز وختفيض تكاليفه، مع ضمان جودته من خالل برنامج اإلثبات املس���بق لألهلية 
التابع ملنظمة الصحة العاملية؛ واس���تخدام كثري من حكوم���ات البلدان النامية جلوانب املرونة يف 
اتف���اق منظمة التجارة العاملية املتعلق جبوانب حقوق امللكي���ة الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة 
العامة، مثل التراخيص اإلجبارية لإلنتاج املحلي أو استرياد العقاقري اليت حتميها براءات االختراع. 
وكانت املبادرات األخرية مفيدة أيضًا، من بينها مبادرة صناعة املس���تحضرات الصيدالنية ملنح 
منظم���ات البحوث األخرى إمكانية الوصول إىل “املراحل املبكرة” لتركيبات العقاقري، مما زاد 
من فرص التطوير الناجح ملنتجات جديدة من أجل أمراض مهملة، ووضع ُنُهج ابتكارية لتيسري 

املنافسة العامة وبناء القدرات املحلية.
وميكن أن يوفر اإلنتاج املحلي طريقة إضافية لتحس���ني توفر العقاقري، وميكن أن يس���هل 
احلص���ول على االبتكارات، خاصة عن طري���ق ترتيبات نقل التكنولوجيا. وقد ُأعطيت األولوية 
لتنمي���ة ق���درات اإلنتاج املحلي يف العديد من الربامج اإلقليمي���ة ودون اإلقليمية يف أفريقيا، كما 
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مت االعت���راف هب���ا كأولوية على املس���توى الوطين، كما حدث يف بوتس���وانا، ومجهورية تن�زانيا 
املتحدة، وغانا، وكينيا.

رة اختاذ تدابري أقوى وأكثر تعقيدًا  وستتطلب إتاحة احلصول على العقاقري األساسية امليسَّ
على املس���تويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، وكذلك مزيدًا من التعاون بني القطاعني 

العام واخلاص.

ُيـويص هـذا التقرير باتخاذ اإلجـراءات التالية لزيادة إمكانية الحصـول عىل العقاقري 
لها: األساسية والقدرة عىل تحمُّ

y  مسـاعدة الحكومـات الوطنيـة يف البلدان املنخفضة واملتوسـطة الدخـل عىل الرتويج
السـتخدام عقاقـري جنيسـة ذات نوعية مؤكدة ومنخفضـة التكلفة، وتوفـري العقاقري 

األساسية بتكلفة زهيدة أو بدون تكلفة للفقراء عن طريق نظام الصحة العامة

y  وضع برامج تركز عىل العقاقري األساسية لألمراض غري املعدية كجزء من السياسات
الطبية الوطنية

y  توفـري مزيد مـن التمويل املقـدم من الجهـات املانحة لعالج األمـراض غري املعدية
والوقاية منها

y  زيادة اسـتخدام جوانب املرونـة يف االتفاق املتعلق بجوانب حقـوق امللكية الفكرية
املتصلة بالصحة العامة وتحسني توفر املعلومات الخاصة بالرباءات يف البلدان النامية

y  تسهيل وتشجيع التعاون اإلقليمي من جانب البلدان النامية لرتويج االبتكارات فيما بني
منتجي املستحرضات الصيدالنية عن طريق مجمع براءات العقاقري، عىل سبيل املثال

الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة
البلدان  التكنولوجيا املالئمة من  النامية ونقل  البلدان  التكنولوجيا ذات الصلة يف  ُيعّد تطوير 
املتقدمة النمو أمرًا ضروريًا للتنمية على املدى الطويل. وكمثال على ذلك، ُأحرز تقّدم كبري 
يف التقاسم العاملي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ويف التكنولوجيات اليت تتصّدى لتغّير 

املناخ وتواجه آثاره مبا يف ذلك املخاطر املتزايدة للكوارث الطبيعية.
وق���د اس���تمر احلصول على تكنولوجي���ا املعلومات واالتصاالت يف النمو على املس���توى 
العاملي. ففي البلدان النامية، ال تزال االش���تراكات يف اهلواتف اخللوية تنتش���ر بس���رعة على حنو 
خاص، فازدادت بنسبة 17 يف املائة يف الفترة ما بني عامي 2009 و2010 ووصلت إىل 68 

يف املائة من السكان. غري أن هناك عدة أقاليم ال تزال متخلفة يف هذا املجال.
كذلك اس���تمر النمو يف اس���تخدام اإلنترنت يف البلدان املتقدمة النمو والنامية على حّد 
سواء، ليتجاوز عدد املستخدمني بليوين شخص. وبدأ االنتشار العاملي لشبكات اهلواتف اخللوية 
والتكنولوجي���ات املحس���نة يتيح اس���تخدام خدمات هواتف النطاق العري���ض لتصبح بدياًل عن 
احلصول على اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت. وهذا ينطوي على أمهية خاصة يف البلدان 
النامية، حيث ال يزال احلصول على النطاق العريض الثابتة حمدودًا، خاصة يف مناطق العامل األكثر 
فق���رًا حيث ال يزال عدد املش���تركني ال يذكر. واعتراف���ًا بالنطاق العريض كأداة هامة ميكن أن 
حتّقق طائفة واس���عة من الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية، اعتمد 70 بلدًا يف مجيع أحناء 

العامل ُخططًا أو سياسات وطنية خاصة بالنطاق العريض.
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وقد بذلت جهود كبرية على مدى العقد املاضي خلصخصة مقدمي خدمات تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتصاالت اململوكة للدولة وتش���جيع املنافس���ة يف أس���واق تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بغية ختفيض األس���عار. ومع هذا، ال تزال خدمات النطاق العريض مكلفة بصورة 
مس���تعصية يف كثري من بل���دان العامل األكثر فقرًا، وتوجد فوارق يف األس���عار فيما بني األقاليم 
وداخله���ا، حىت يف الوقت اليت تواصل فيه أس���عار خدم���ات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

اخنفاضها بدرجة كبرية.
وحتتاج البلدان النامية إىل املس���اعدة التكنولوجية واملالية يف جهودها حلماية نفس���ها من 
اآلثار املعاكس���ة لتغّير املناخ. ويف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش���أن تغّير 
املناخ عام 2010 يف كانكون، أكدت البلدان املتقدمة النمو من جديد التزاماهتا اليت أعلنتها من 
قبل يف كوبنهاغن لتقدمي متويل سريع وطويل األجل للتخفيف من تغّير املناخ والتكّيف مع آثاره 
يف البل���دان النامية، بل ووافقت أيضًا على إنش���اء الصندوق األخضر للمناخ وآلية للتكنولوجيا 

اجلديدة من أجل تعزيز وتطوير ونقل التكنولوجيا لدعم إجراءات التخفيف والتكّيف.
وهناك اعتراف واس���ع النطاق باحلاجة العاجلة إىل ختفيض أخطار الكوارث اليت تس���ّببها 
الظواه���ر الطبيعي���ة. وقد ُأحرز تقدم يف تطوير تكنولوجيات جديدة وتقامسها واس���تخدامها من 
أجل احلّد من الكوارث. غري أنه يلزم بذل جهود أكرب، مبا يف ذلك مواصلة تطوير ُنُظم اإلنذار 

املبكر ومجع بيانات موثوق هبا عن اخلسائر اليت سّببتها الكوارث السابقة.

ُيـويص هـذا التقرير املجتمع الـدويل باتخاذ اإلجـراءات التالية لتحسـني الحصول عىل 
التكنولوجيات الجديدة من أجل التنمية:

y  تشـجيع التعـاون يف مجال البحـث والتطوير فيمـا بني األطراف الخاصـة واألطراف
الرسـمية التي ال تستهدف الربح عرب الحدود لتحسـني تطوير التكنولوجيا ونقلها إىل 

البلدان النامية

y  تعزيـز الرصد العاملي لتطويـر تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، وخاصة لتتبع
االحتياجات املتغرية للبلدان النامية

y  تشـجيع وتسهيل استخدام آلية التكنولوجيا الجديدة للتخفيف من آثار تغرّي املناخ
والتكيّف معها عندما يبدأ تشـغيلها يف عام 2012

y  ضمان تنفيذ التزامات التمويل السيع والطويل األجل للتخفيف من آثار تغرّي املناخ
والتكيّف معها وتقديمه للبلدان النامية يف موعدها

y  مساعدة الحكومات الوطنية يف دعم مبادرات الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوني
والخدمات العامة األخرى بالتعاون مع القطاع الخاص

y  تعزيز القدرات الوطنية واملحلية لالسـتفادة من التكنولوجيات املتقدمة يف الحد من
أخطار الكوارث الطبيعية





1

مقّدمـة
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املحرز حنو حتقيق  التقّدم  لتقييم  املتحدة  األمم  دورية يف  بصورة  معًا  الدويل  املجتمع  يلتقي 
األهداف اهلامة اليت يتمسك هبا اجلميع؛ ولبحث االلتزامات اليت قدمت لبلوغ هذه األهداف؛ 
ولإلحاطة علمًا بقصص النجاح والدروس املستفادة، مبا يف ذلك أوجه عدم االتساق فيما بني 
السياسات املختلفة؛ وجتديد االلتزام بتحقيق األهداف عن طريق التزامات جديدة وأكثر تكاماًل 
وتنفذ بصورة أكثر مشواًل يف جمال السياسات. ويف الفترة من 20 إىل 22 أيلول/سبتمرب 2010، 
القبيل،  استضافت الدورة اخلامسة والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة اجتماعًا من هذا 
وهو االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية. ويتناول 
هذا التقرير، الذي أعدته فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، 
تنفيذ االلتزامات اخلاصة باهلدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية خالل النصف األول من عام 
2011، واليت أعلنت بداية يف مؤمتر قمة األلفية يف عام 2000 1 مث استكملت يف مؤمتر القمة 
العاملي لعام 2005 2 ويف االجتماع العام الرفيع املستوى يف أيلول/سبتمرب 2010، وكذلك 
يف منتديات أخرى. وتشّكل هذه التعّهدات واملمارسات معًا الشراكة العاملية من أجل التنمية.

 اإلجراء الذي ُقّدم تعّهد بشأنه

من عام 2010 وما بعده
الذين اجتمعوا يف نيويورك يف  التزم رؤساء الدول واحلكومات، والوزراء وكبار املسؤولني 
أيلول/سبتمرب 2010 “بالوفاء بالوعد” وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 2015 
ورحبوا بالتقّدم الذي ُأحرز منذ االجتماع األخري يف عام 2005، لكنهم أعربوا عن بالغ القلق 
ألنه كان أقل بكثري من املستوى املطلوب 3. ومبا أهنم يدركون متامًا أنه مل يتبق سوى مخس 
سنوات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، فقد صّمموا على “العمل معًا، يف السنوات املقبلة، 
على النهوض بالشراكة العاملية من أجل التنمية وتعزيزها، بوصفها حجر الزاوية لتعاوهنم” 4.

وق���د الت���زم املجتمع الدويل يف الوثيقة اخلتامية ال���يت اعتمدهتا احلكومات بتوافق اآلراء يف 
هناية مؤمتر القمة خبطة عمل عاملية لبلوغ مجيع األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية يف العام املحّدد.

قرار اجلمعية العامة 2/55، املؤرخ 8 أيلول/سبتمرب 2000.  1
قرار اجلمعية العامة 1/60، املؤرخ 16أيلول/سبتمرب 2005.  2

قرار اجلمعية العامة 1/65، املؤرخ 22 أيلول/ سبتمرب 2010، الفقرة 1.  3
املصدر نفسه، الفقرة 7.  4
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ويف الوقت نفسه، قدمت حكومات فردية، ومؤسسات متعّددة األطراف، وكيانات من 
غ����ري الدول، تعّهدات منفصلة، كبرية وصغرية، تقليدية وابتكارية، لإلس����راع بالتقّدم حنو حتقيق 
أهداف حمّددة من األهداف اإلمنائية لأللفية 5. وعلى س���بيل املثال، وكمس���امهة يف القضاء على 
الفق���ر واجلوع )اهلدف 1(، تعّهد البنك الدويل بزيادة دعمه املقدم للزراعة إىل ما بني 6 باليني 
و8 باليني دوالر س���نويًا )مقابل 4 باليني دوالر س���نويًا قبل عام 2008( يف إطار خطة العمل 
الزراعية اليت وضعها. والتزمت ش���ركة ديل )DELL( املنتجة للحواس���يب، بتقدمي 10 ماليني 
دوالر ملب���ادرات تكنولوجي���ا التعليم يف ع���ام 2010 كخطوة حنو النه���وض بالتعليم االبتدائي 
)اهلدف 2(. والتزمت الس���نغال بتنفيذ قانون اعتمد مؤخرًا بش���أن املساواة بني اجلنسني، مبا يف 
ذلك التكافؤ يف متثيل املرأة والرجل يف مجيع املؤسسات )اهلدف 3(. وحصل األمني العام لألمم 
املتحدة على التزامات تتجاوز 40 بليون دوالر من عدة جهات ماحنة رمسية وغري رمسية، وتنفق 
على مدى الفترة 2011 - 2015، من أجل استراتيجية عاملية لصحة املرأة والطفل )اهلدفان 4 
و5(. ووعد الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا مبواصلة دعم إعادة الربجمة للوقاية 
من انتقال اإليدز من األم إىل الطفل يف البلدان العشرين اليت تتحّمل العبء األكرب )اهلدف 6(. 
والتزمت الواليات املتحدة مببلغ 51 مليون دوالر على مدى الفترة 2011 - 2015 من أجل 
التحالف العاملي ملواقد الطهي النظيفة، وهو ش���راكة بني القطاع العام واخلاص تقودها مؤسسة 
األمم املتحدة، لتوفري 100 مليون موقد للطهي النظيف يف مجيع أحناء العامل )اهلدف 7(. وفضاًل 
ع���ن هذا، تعّهدت الصني بإعفاءات مجركية ملزيد من الس���لع املس���توردة م���ن أقّل البلدان منوًا، 

ومواصلة إلغاء الديون )اهلدف 8(.
وينطوي برنامج العمل املتفق عليه — إىل جانب االلتزامات الفردية، وقد ُذكرت منها 
عّينة صغرية أعاله — على برنامج عمل حافل من أجل البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو، 
واملؤسسات الدولية، واجلهات غري الرمسية اليت التزمت بأن تدعم نشاط حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية. والفترة الزمنية قصرية نظرًا ألن عام 2015 يقترب بس���رعة؛ وهلذا ينبغي إجراء عملية 
االستعراض بصورة أكثر تكرارًا منها كل مخس سنوات. والواقع أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة 
طلبت إىل اجلمعية العامة أن تواصل استعراض التقّدم املحرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

على أساس سنوي 6. وستبدأ هذه االستعراضات يف أواخر عام 2011.
وحتت���اج أمانات املنظمات الدولية املتعاونة يف رصد تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، مثل 
تل���ك املنظمات اليت تعمل معًا يف فرقة العمل املعني���ة برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية 
لأللفية، إىل رصد كم هائل من الوعود املحّددة اخلاصة بالشراكة من أجل التنمية واليت تضّمنتها 
نصوص متفق عليها وتعّهدات من جانب واحد أعلنت أثناء مؤمتر القمة بشأن األهداف اإلمنائية 
لأللفية عام 2010، وكذلك غايات ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية اليت اختريت قبل ذلك 

الستعراضها بصورة منتظمة 7.

األمثلة املقدمة مأخوذة من مصفوفة االلتزامات واملبادرات اليت ُأعلنت أثناء مؤمتر قمة األلفية عام 2010، وهي   5
 http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/MDGSummit_Matrix_ :متاحة على املوقع الشبكي

.12Nov2010_rev2_REV%20DZ.pdf

قرار اجلمعية العامة 1/65، املصدر نفسه، الفقرة 79.  6
جيرى سنويًا رصد 22 غاية حمّددة و60 مؤشرًا. وآخر حتديث إحصائي عاملي هو تقرير عام 2011 عن األهداف   7
اإلمنائية لأللفية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: A.11.I.10( وقد قامت معظم احلكومات اليت تصدر تقارير 
قطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية بتطويع الغايات و املؤشرات العامة لتناسب احتياجاهتا الوطنية بشكل أفضل، 
مثاًل، عن طريق االستعاضة عن مقياس الدوالر الواحد يوميًا املستخدم على املستوى العاملي مبؤشر وطين خلط 
الفقر )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ما بعد نقطة الوسط: حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )نيويورك: برنامج األمم 



3 مقدمة

وفض���اًل عن ه���ذا، يتواصل اعتماد تعّه���دات جديدة ونصوص حتظ���ى بتوافق اآلراء يف 
املنتدي���ات املختلفة ويل���زم وضعها يف االعتبار. وعلى س���بيل املثال، اعتم���دت جمموعة البلدان 
العش���رين يف مؤمتر القمة الذي عقدته يف س���يول يف تش���رين الثاين/نوفمرب “توافق آراء س���يول 
بش����أن التنمية اهلادفة إىل حتقيق النمو املش���ترك” والذي يتضّمن خطة عمل متعّددة الس���نوات 
تشمل التزامات ومواعيد حمّددة لتنفيذ املجاالت التسعة 8. وفضاًل عن ذلك، قّدم كل بلد عضو 

يف جمموعة البلدان العشرين تعّهدات تكميلية، تضّمنت تلك املتعلقة بالتزامات إمنائية حمّددة.
وعالوة على ذلك، يواصل املجتمع الدويل اس���تعراض وتطويع وتوس���يع اس���تراتيجيات 
سياس���ات إمنائية عاملي���ة أخرى هلا تأثري على نتائج مؤمتر القمة بش���أن األهداف اإلمنائية لأللفية 
 عام 2010، بينما ال تتخطاها. ومن بني هذه االجتماعات الدولية، اجتماع ُعقد يف الفترة من 
9 إىل 13 أيار/ماي���و2011 يف إس���طنبول، وهو مؤمتر األمم املتح���دة الرابع املعىن بأقّل البلدان 
منوًا، وفيه اتفقت احلكومات على اإلس���راع بتدابري خاصة بالتجارة واالس���تثمار واملساعدة من 
أجل التنمية املس���تدامة ألقّل البلدان منوًا يف العقد القادم 9. وس���ُيعقد يف أيلول/س���بتمرب 2011 
يف نيوي���ورك االجتم���اع الرفيع املس���توى للجمعي���ة العامة عن الوقاية من األم���راض غري املعدية 
ومكافحتها، وسريكز على حتفيز العمل على املستويني العاملي والوطين ملواجهة اآلثار االجتماعية 
واالقتصادية لألمراض غري املعدية ومكافحتها. وفضاًل عن ذلك، سُيعقد احلوار الرفيع املستوى 
اخلامس بش���أن متويل التنمية أثناء اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يومي 7 و8 كانون 
األول/ديسمرب 2011. وستعقب ذلك الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
املقّرر عقده يف الدوحة يف الفترة من 21 إىل 26 نيس���ان/أبريل 2012، ومؤمتر األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة ريو+20(، املقّرر عقده يف ريو دي جانريو يف الفترة من 4 إىل 6 حزيران/يونيه 
2012. وسيتناول مؤمتر ريو+20 مواضيع “االقتصاد املراعي للبيئة يف سياق التنمية املستدامة 
والقضاء على الفقر” و“اإلطار املؤسس���ي للتنمية املس���تدامة” 10. وإىل جانب هذه املؤمترات 
اخلاصة، فإن االجتماعات العادية للهيئات احلكومية الدولية ملنظومة األمم املتحدة قد تؤثر أيضًا 

على املسرية حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 11.
ويف هذا الس���ياق، جيري إعداد آلية جديدة مش���تركة بني الوكاالت للمساعدة يف حتديد 
ورصد التقّدم فيما يتعلق مبجموعة االلتزامات املش���تركة والفردية اليت قدمت يف إطار الش���راكة 
العاملي���ة م���ن أجل التنمي���ة. ونظرًا لوجود الكثري م���ن االلتزامات املح���ّددة يف منتديات خمتلفة، 
أصب���ح من الصعب ليس فقط تقي�يم وحتس���ني اتس���اقها املتبادل وإمنا تعزي���ز رصد التنفيذ. ومن 
ش���أن هذه املب���ادرة اخلاصة بإطار التنفيذ املتكامل إنش���اء ومواصلة حتدي���ث قاعدة بيانات عن 
بوابة ش���بكية تفاعلية الس���تخدامها من جانب اجلهات املعنية ؛ وإجراء استعراض شامل جلميع 
االلتزامات الدولية اليت تدعم األهداف اإلمنائية لأللفية ؛ وتقدمي معلومات عن هذه االلتزامات، 
وتتبع التنفيذ، وحتديد الثغرات ومظاهر عدم االتس���اق؛ وحتديد االحتياجات غري املحّققة دعمًا 

املتحدة اإلمنائي، كانون الثاين/يناير 2010(، الصفحات 8 - 12(. ولالطالع على التقارير القطرية الفردية، 
.http://www.mdgmonitor.org/factsheets.cfm :انظر

اهلياكل األساسية، وتنمية املوارد البشرية، والتجارة، واالستثمار اخلاص وإجياد الوظائف، واألمن الغذائي، والنمو   8
مع الصمود، واالندماج املايل، وتعبئة املوارد املحلية، وتقاسم املعرفة انظر: “وثيقة مؤمتر سيول ملجموعة البلدان 

العشرين”، 11 - 12 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، املرفق األول(.
.)A/CONF.219/3/Rev.1( ”2020 - 2011 األمم املتحدة، “برنامج عمل لصاحل أقّل البلدان منوًا للعقد  9

قرار اجلمعية العامة 236/64، املؤرخ 24 كانون األول/ديسمرب 2009، الفقرة 20.  10
وهذه تشمل اجتماعات اجلمعية العامة، واملجلس االقتصادي واالجتماعي، ومنتدى التعاون اإلمنائي التابع له،   11

واهليئات املرتبطة بالوكاالت املتخّصصة لألمم املتحدة، وكذلك اجتماعات أخرى غري منتسبة.
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الستراتيجيات التنمية الوطنية 12. والغرض من هذه اآللية هو زيادة الشفافية الفّعالة لاللتزامات 
 وق���درة اجلهات املعنية ذات الصلة على مس���اءلة اجلهات الفاعلة ع���ن تعّهداهتا اخلاصة بالدعم. 

ومن املتوّقع أن يبدأ عمل هذه اآللية مع هناية عام 2011.

سياسة تعّهدات الرشاكة اإلنمائية
يف موازاة اجلهود املبذولة من قبيل إطار التنفيذ املتكامل، واملوجهة حنو الرصد الدقيق لتعّهدات 
التعاون الدويل، تبذل جهود أخرى يف بعض املنتديات احلكومية الدولية جلعل التعّهدات أكثر 
حتديدًا وكذلك لوضع مواعيد هنائية لتحقيقها 13. وقد بذلت كل من هذه اجلهود استجابة 
خليبة األمل من مستوى تنفيذ بعض االلتزامات الرمسية يف السنوات األخرية. وهذا يعّبر يف جانب 

منه، عن الطبيعة السياسية لاللتزامات.
وُتعّد االلتزامات املشتركة املقدمة يف وثائق مت التفاوض بشأهنا ألّي منتدى متعّدد البلدان، 
سواء كان منتدى عامليًا، مثل األمم املتحدة، أم منتدى ذو عضوية حمّددة، مثل جمموعة البلدان 
العشرين، مبثابة بيانات نوايا مجاعية قّدمها زعماء أو ممثلون لسلطات ذات سيادة وليست ملزمة 
قانونًا. وليس���ت هناك أّي هيئة إنفاذ عاملية ملحاس���بة البلد الذي ال يفي بالتزاماته. وااللتزامات 
امللزم���ة الوحيدة هي تلك اليت تقّدم يف اهليئات املنش���أة مبوج���ب معاهدات — مثل االتفاقات 
التجارية املتعّددة األطراف اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية. وُتعّد معظم التزامات التعاون اإلمنائي، 
إىل ح���د م���ا، وعودًا من الذراع التنفيذي حلكومة تس���عى الختاذ إجراء م���ن أجل تنفيذها عن 
طريق سلطاهتا التشريعية. والواقع أن التزامات الشراكة تعلن على املأل يف معظمها، حىت تتمّكن 
املجموع���ة أو قادة احلكومات الفردية من حش���د التأييد العام للمب���ادرة والتغّلب على املعارضة 

التشريعية املحتملة.
وهنا ُيطرح س���ؤال يتعلق باألس���اليب. فإذا كانت االلتزامات غري واضحة، يصبح لدى 
الس���لطة امللتزمة جمال تفاوضي مع اهليئة التش���ريعية املنفذة. ويف بلدان كثرية، تطلب االلتزامات 
املحّددة بصورة مفيدة من مؤيدي الوعد حشد الدعم السياسي، مبا يف ذلك عن طريق وسائط 
اإلع���الم، واملجتمع املدين، لتحقيق هذه الغاية. وهكذا فإن االلتزامات املحّددة تفرض ضغوطًا 
أكرب على الس���لطات التش���ريعية املنفذة لاللتزام بوعود القادة، ولكنها ختاطر أيضًا بالفش���ل إذا 

رأت السلطة التشريعية عدم املوافقة على اإلجراء املوعود.
وتنطوي درجة دقة أو عدم وضوح التزام ما على أس���اليب سياس���ية أخرى عندما تقدم 
جمموع���ة ما التزامًا بالعمل. وأعضاء املجموعة الذين يتعهدون بالعمل معًا يعلنون أيضًا بصورة 
ضمنية كيف يعتزمون تقاس���م العبء فيما بينهم. ومن الناحية املفاهيمية، فإن املسألة ال ختتلف 

األمم املتحدة، “إطار تنفيذ متكامل: دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بصورة أكثر فعالية من خالل املساءلة   12
املتبادلة”، مذكرة مفاهيمية قدمت يف الدورة احلادية والعشرين لّلجنة الربناجمية الرفيعة املستوى التابعة ملجلس 
CEB/2011/( 2011 الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعىن بالتنسيق، نيويورك، 3 و4 آذار/مارس
HLCP - XXI/CRP.3/Rev.2(، الفقرة 4 )أقّر جملس الرؤساء التنفيذيني هذا االقتراح يف اجتماعه يف 2 نيسان/

أبريل 2011(.
املواعيد النهائية حمّددة بشكل خاص يف “خطة العمل املتعّددة السنوات بشأن التنمية” اليت وافق عليها مؤمتر   13
قمة سيول ملجموعة البلدان العشرين، حيث مت حتديد مواعيد التنفيذ الفعلية لإلجراءات )انظر: “وثيقة مؤمتر 
قمة سيول ملجموعة البلدان العشرين”، 11 - 12 تشرين الثاين/نوفمرب2010، املرفق الثاين(. وباإلضافة إىل 
ذلك، اعتمدت جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مؤخرًا مبادئ توجيهية 

ملمارسات التعّهد اجليدة بالنسبة للمساعدة اإلمنائية الرمسية )انظر الفصل اخلاص باملساعدة اإلمنائية الرمسية(.
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سواء كان االلتزام ينطوي على مساعدة، أو جتارة، أو ختفيف عبء الديون، أو أّي جانب آخر 
من الشراكة العاملية من أجل التنمية. وميكن توضيح ذلك باستخدام حالة املساعدة.

وعماًل بأحد اخليارات اليت تتبعها بعض املؤسسات املتعّددة األطراف، فإن املسامهة النسبية 
ل���كل جهة ماحنة للتمويل حتّدد مس���بقًا وفقًا لصيغة خاصة بتقاس���م األعب���اء )فمثاًل، قد تكون 
وفقًا لألصوات املخّصصة الختاذ مقّررات بشأن الطريقة اليت ستنفق هبا األموال(. ويف مثل هذه 
احلاالت، تتعلق املفاوضات فيما بني اجلهات املاحنة باملسامهة الكلية، إذ حتسب كل جهة ماحنة 
ما سيعنيه ذلك بالنسبة اللتزامها. وهكذا، فإن اجلهة املاحنة األقل سخاء هي، من الناحية الفعلية، 
اجلهة اليت تقّرر املبلغ اإلمجايل للتعّهد. وقد تعترب هذه الصيغة “غري منصفة” كما أهنا توفر موارد 
غري كافية. وطبقًا خليار بديل، تتعهد احلكومات طوعًا مببالغ تعتربها مناسبة هلا )مع القبول بأن 
تقاسم األعباء لن يكون متكافئًا( من أجل تعبئة مبالغ أكرب. وهناك هدف تطلعي ال تبلغه سوى 
اجلهات املاحنة األكثر سخاء وميكن أن يضيف مفهومًا لتقاسم األعباء إىل عملية االلتزام الطوعي. 
ويتيح ذلك وس���يلة ملمارس���ة ضغط معنوي على اجلهات املاحنة األقل سخاًء لزيادة جهودها يف 
جمال املساعدة وإقناع اجلهات املحلية بأن احلكومة حتاول الوفاء مبعاي�ي�ر السخاء دعمًا للتنمية. 
والواقع أن هذه كانت الوظيفة الفّعالة للرقم املس���تهدف الذي حّددته األمم املتحدة بتخصيص 

0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلد املانح كمساعدة إمنائية رمسية.
والواقع أن هناك حكومات ماحنة معينة مل تقبل الرقم املستهدف للمساعدة الذي حّددته 
األمم املتحدة، وهلذا فإن قياس أدائها على أس���اس الرقم املس���تهدف ُيعّد انتقادًا أدبيًا اللتزامها 
بتقاس���م األعباء وليس انتقادًا ملا إذا كانت تفي بالتزاماهتا. غري أنه عندما يعقب منظمو محالت 
املجتمع املدين، ووس���ائط اإلعالم واجلهات السياس���ية على املس���توى غري املقبول للفقر العاملي 
ويقولون إن املساعدة الدولية اإلضافية ميكن أن تساعد البلدان على النهوض، فإن ذلك يضيف 
ضغطًا قويًا، مما يدفع احلكومات اليت ال تليب أو ال تقبل الرقم املستهدف املشترك للتعّهدات حبيث 

توافق على رقم مستهدف من جانب واحد وبذلك تزيد من مسامهتها ونصيبها من العبء.
وكانت هذه العملية السياس���ية واضحة متامًا عند التحضري للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية 
عام 2002، حيث انعكس الضغط العام املتزايد حلمالت املجتمع املدين الواس���عة النطاق لرفع 
مستويات املساعدة، وختفيض أعباء الديون، واحلصول على التزامات جديدة بإجراء إصالحات 
أخرى يف توافق آراء مونتريي الذي أسفر عنه املؤمتر 14. ومع هذا فقد كان يتعّين اإلعالن عن 
االلتزام الفعلي املش���ترك بزيادة مس���تويات املس���اعدة بطريقة ميكن أن تقبلها مجيع احلكومات، 
وهي بالتحديد أنه “ال بد من زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها من املوارد زيادة كبرية”. 
وترك���ت كلمة “كب���رية” دون حتديد، ولكن احلكومات وافقت على أن حتث البلدان املتقدمة 
النمو اليت مل تبذل جهودًا ملموسة “لتحقيق هدف ختصيص 0.7 يف املائة، أن تفعل ذلك” 15.
وال تتضّمن العبارة األخرية يف حّد ذاهتا التزامًا بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية من جانب 
أّي بلد مل يقبل هذا اهلدف. وُيفهم من العبارة األوىل أهنا ُتلزم كافة اجلهات املاحنة، وإن كانت 
بطريق���ة غامض���ة. وقد أتاح إدراج كلتا الفقرتني التوّصل إىل توافق آراء حول زيادة املس���اعدة 

 Barry Herman, “Civil society and the financing for development initiative at the United :انظر  14
 Nations”, in Civil Society and Global Finance, Jan Aart Scholte and Albrecht Schnable, eds. (London:

.Routledge, 2002), pp. 162-177.

 ،A/CONF.198/11( 2002 انظر: تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك، 18 - 22 آذار/مارس  15
الفصل 1، القرار 1، املرفق(، الفقرتان 41 و42.
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اإلمنائي���ة الرمسية “زيادة كب���رية”. والواقع أن بلدانًا فردية وجمموعات من البلدان أضافت نوعًا 
م���ن التحديد باإلعالن عن التزامات حمّددة خاصة باملس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية، من بينها التزام 
االحتاد األورويب بزيادة مس���اعدته اإلمنائية الرمسية من 0.33 يف املائة من ناجته القومي اإلمجايل 
إىل 0.39 يف املائة حبلول عام 2006 16، والتزام الواليات املتحدة بزيادة مساعداهتا األساسية 
للبلدان النامية بنسبة 50 يف املائة على مدى السنوات الثالث التالية، وحّددت مستويات اهلدف 
لكل سنة. وقد ُقّدمت أيضًا تعّهدات حمّددة إضافية من جانب سويسرا، وكندا، والنرويج 17.

وهكذا وجد الدبلوماس���يون الذين ُيحّضرون ملؤمتر مونتريي صيغة للتغلب على مش���كلة 
كيفي���ة ربط مبدأي املس���اعدة الطوعية وتقاس���م األعب���اء بصورة حمكمة، يف ح���ني قدم بعض 
احلكومات التزامات منفصلة وحمّددة بدقة تتعلق باملساعدة وميكن أن تكون مسؤولة عنها. غري 
أن املسألة األهم يف النهاية مل تكن الكلمات يف حّد ذاهتا وإمنا تعبريها عن درجة الزخم السياسي. 
وقد عاد رؤس���اء الدول واحلكومات وممثلوهم إىل عواصمهم وبدأوا يف الضغط على س���لطاهتم 

التشريعية لتنفيذ االلتزامات اجلديدة.
ونظرًا ألنه من الصعب إىل هذا احلّد حش���د الزخم السياس���ي من أجل إجياد تعاون دويل 
أكرب، فإنه جيب أيضًا رعاية هذا الزخم بعد حتقيقه، خش���ية أن يتآكل. ويش���ّكل الرصد العام 
لتنفيذ االلتزامات أداة ميكن أن متنع مثل هذا التآكل حيث إنه يساعد على دفع احلكومات لتنفيذ 
األهداف املتفق عليها أو املعلنة. وهذا يعّزز من قدرة وسائط اإلعالم على توجيه االهتمام املالئم 

إىل هذه املسألة، كما يعّزز قدرة املجتمع املدين على مناصرة هذا التنفيذ.
والتفك���ري اجل���اد يف األهداف والغايات املتفق عليها من قب���ل، عالوة على االهتمام العام 
املتج���ّدد وضغ���وط املجتمع املدين كفيل بأن يبعث احلياة يف التزام���ات مل تتحّقق أعلن عنها يف 
س���نوات س���ابقة، أو ميكن أن ي���ؤّدي إىل التزامات جديدة يناضل زعم���اء احلكومات من أجل 
 تنفيذه���ا. وكان مؤمت���ر القمة بش���أن األهداف اإلمنائي���ة لأللفية عام 2010 مث���ااًل على ذلك. 
فقد جاء بقرابة 140 رئيس دولة وحكومة إىل األمم املتحدة واختتم باستراتيجية أعيد تأكيدها 
ووعود جديدة بالعمل. وجّدد اإلعالن اخلتامي الزخم السياسي لدعم الشراكة العاملية من أجل 
التنمي���ة. وأصبح يتعني اآلن على أنصار التنمية يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي اس���تغالل هذا 

الزخم وإعطاء دفعة أخرية ناجحة حنو األهداف اليت وضعت لعام 2015.

تعزيز االتساق يف الرشاكة العاملية
تتضّمن الشراكة العاملية من أجل التنمية، كما لوحظ أعاله، التزامات مت التفاوض بشأهنا بصورة 
مشتركة يف خمتلف املنتديات العاملية والرمسية األخرى، وكذلك تعّهدات من جانب احلكومات، 
واملؤسسات الدولية، واملشروعات اخلاصة الفردية واملؤسسات وجهات أخرى من غري الدول. 
العامة  الفاعلة  نظام عاملي من اجلهات  امللتزمة يف  للسلطات  التنفيذ إيل حّد كبري  ُترك   وقد 
وغري الرمسية تغلب عليه الالمركزية. وهلذا ينبغي أاّل يندهش املرء من أن اإلجراءات الكثرية يف 

مت فيما بعد حتديد هدف التخصيص للمساعدة اإلمنائية الرمسية كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل، وهو   16
تغيري تقين حبت.

 ،)A/57/319-E/2002/85( األمم املتحدة، “جهود املتابعة للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية”، تقرير األمني العام  17
الفقرات 4 - 14.
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جمال السياسات ليست متسقة دائمًا، أو ألن السياسات عندما تتخذ بصورة مجاعية، ال تشّكل 
كاًل مترابطًا.

وهناك أمثلة كثرية على سياسات التعاون الدويل تعمل من أجل أغراض متعارضة. والواقع 
أن منظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لديها برنامج عمل رئيس���ي يهدف إىل زيادة 
“اتس���اق السياس���ات من أجل التنمية” 18. ومن األمثلة الواضحة لعدم االتساق عندما تساعد 
سياس���ات املساعدة للبلدان املاحنة على زيادة الصادرات اليت تواجه بعد ذلك حواجز للواردات 
يف البلدان املقدمة للمس���اعدة. وباملثل، هناك حاالت عدم اتس���اق جديدة للسياس���ات قد تبدأ 
يف الظهور إذا س���عت البلدان املتقدمة النمو بش���كل واضح للتخفي���ف من االحترار العاملي عن 
طريق “احلمائية املراعية للبيئة”، مما يؤثر بصورة سلبية على صادرات البلدان النامية، وهو أحد 

الشواغل اليت حيتمل أن تكون موضوعًا للمناقشة يف مؤمتر ريو+20 عام 2012 19.
وكمثال على مستوى أكثر تفصياًل يتعلق بوعود جلهات ماحنة بتقدمي موارد لتعزيز قدرة 
الُنُظم القطرية على إدارة املس���اعدة بصورة أكثر فعالية، متش���يًا مع االلتزامات الواردة يف إعالن 
باريس بش���أن فعالية التنمية عام 2005، ويتم بعد ذلك جتاوز هذه االلتزامات بس���بب اللوائح 
املالي���ة الداخلي���ة للجهات املاحنة. وإذا مل تتم االس���تفادة من هذه الُنُظ���م، فإنه ال ميكن تعزيزها 
وس���تظل تنمية القدرات مس���ألة نظرية إىل حّد كبري. وقد اجتهت املناقشة حول استخدام الُنُظم 
القطرية يف س���ياق برنامج فعالية املس���اعدة إىل التركيز على ختفيض تكاليف املعامالت، وبعبارة 
أخ���رى، إذا اس���تطاعت البلدان املتلّقية اس���تخدام ُنُظمها اخلاصة لإلبالغ عن اس���تخدام أموال 
اجلهات املاحنة ورصدها، بداًل من وجوب تلبية متطلبات اإلبالغ اخلاصة لكل جهة ماحنة، فإن 
هذا من شأنه أن يعمل على تبسيط وختفيض تكاليف إدارة املساعدة. ويف حني أن هذا ينطوي 
عل���ى قيم���ة واضحة، إاّل أنه مل يذكر الكثري يف ذلك النقاش عن األثر اإلجيايب الس���تخدام الُنُظم 

القطرية على تنمية القدرات القطرية 20.
وليس���ت مجيع حاالت عدم اتساق السياسات تتعلق باملس���اعدة اإلمنائية الرمسية، ولكن 
تلك احلاالت اليت تتعلق بذلك ُتعّد يف الواقع موضوعًا للنقاش يف منتديات اجلهات املاحنة واألمم 
املتحدة بش���أن املساعدة وفعاليات املس���اعدة، )انظر الفصل اخلاص باملساعدة اإلمنائية الرمسية(. 
وجيري أيضًا معاجلة قضايا االتس���اق األخرى يف منتديات عديدة وعمليات هلذا الغرض. وعلى 
س���بيل املثال، أصدر مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية مؤخرًا، مبس���اعدة فريق من اخلرباء، 
جمموعة من “مش���اريع مبادئ لتش���جيع اإلقراض واالقتراض الس���يادي املسؤول” واليت هتدف 
إىل تعزيز النقاش الدويل عن مفهوم“املسؤولية”، مبا يف ذلك اتساق القرض مع املبادئ اإلمنائية 

الوطنية والدولية 21.
غري أن كثريًا من الش���واغل اخلاصة باالتس���اق يتجاوز سياسات التعاون اإلمنائي يف حّد 
ذاهتا. وإىل جانب اخلوف من “احلمائية املراعية للبيئة” املذكورة أعاله، فإن سياسات االقتصاد 
الكلي يف البلدان املتقدمة النمو ميكن أن تقّوض إدارة االقتصاد الكلي وس���عر التبادل يف البلدان 

أيضًا  http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_18532957_1_1_1_1_1,00.html. وهذا  انظر:   18
جمال اهت��م��ام دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل عام 2010، جتديد أدوات التنمية العاملية، )منشورات 

.)A.10.II.C.1 :األمم املتحدة، رقم املبيع
انظر: األمم املتحدة، “تلخيص الرئيسني املشاركني”، االجتماع الثاين لّلجنة التحضريية، مؤمتر األمم املتحدة   19

للتنمية املستدامة، 7 و8 آذار/مارس 2011، الصفحة 2.
معلومات مقدمة من صندوق النقد الدويل يف 6 أيار/مايو 2011.  20

.http://www.unctad.org/en/docs//gdsddf2011misc1_en.pdf :انظر املوقع الشبكي  21
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النامية، مثاًل، عن طريق وجوب االستجابة لزيادة السيولة العاملية من جانب السياسات النقدية 
اخلاصة “بالتخفيف النوعي” يف الفترة 2010 - 2011 22. ويف هذا السياق، فإن قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة لبحث تعزيز دور األمم املتحدة يف إدارة الش���ؤون االقتصادية العاملية ميكن 

أن يكون قرارًا هامًا 23.
وت���أيت ه���ذه املبادرة إثر جهود س���ابقة من أجل تعزيز مس���امهة النق���اش الدويل يف إجياد 
سياسات عاملية أكثر اتساقًا، مبا يف ذلك إنشاء جلنة التنمية املستدامة يف مؤمتر األمم املتحدة املعين 
بالبيئة والتنمية )مؤمتر قمة األرض( يف عام 1992 للتصّدي بصورة ش���املة لركائز االس���تدامة 
الثالث: االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وكان هناك جهد الحق إلنشاء منتدى شامل بصورة 
كامل���ة من أجل االتس���اق يف األم���م املتحدة، وإن كان ذا اهتمام مايل، متث���ل يف عملية املتابع��ة 
)“مواصلة االهتمام”( ملؤمتر مونتريي الدويل لتمويل التنمية. وميكن هلذه املبادرة اليت انعكست 
يف نق���اش اجلمعي���ة العامة حول إدارة الش���ؤون االقتصادية العاملية، االس���تفادة من عوامل جناح 
وإخفاق هذه املبادرات الس���ابقة، نظرًا ألن العامل حيتاج إىل بذل جهود مضنية لتحقيق اتس���اق 

اجتماعي واقتصادي ومايل وبيئي عاملي من أجل التنمية.

حان وقت التنفيذ

كانت األزمة املالية واالقتصادية العاملية األخرية مبثابة نكسة هامة يف التقّدم املحرز حنو حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية، ولكن بلدانًا كثرية ال تزال )أو أصبحت مرة أخرى( يف طريقها 
البلدان  من  الساحقة  األغلبية  تزال  وال   .2015 عام  حبلول  األهداف  هذه  بعض  لبلوغ 
املنخفضة الدخل متخلفة عن حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية، ألهنا من ناحية ابتعدت 
أكثر عن هذه األهداف 24. وتتوقف االحتماالت على حتقيق منو اقتصادي هام ومستدام، 
وإن كان غري مؤكد، وسريع لتوفري العمالة. وفضاًل عن هذا، وبسبب هذه النكسات، حتتاج 
بلدان نامية كثرية إىل تكريس موارد إضافية لربامج األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل بلوغ 
هذه األهداف، والذي قد يصل يف بعض احلاالت إيل ختصيص نسبة إضافية تبلغ 1.5 يف 
املائة من الناتج املحلي اإلمجايل سنويًا 25. وتعبئة موارد حملية إضافية هبذه الضخامة ويف فترة 

قصرية أمر يتجاوز قدرة معظم هذه البلدان.
وهلذا فإنه من الضروري زيادة الدعم الدويل املقدم من الشراكة العاملية من أجل التنمية. 
وهذا يعين أن تستثىن البلدان املاحنة، اليت تفكر يف فرض قيود مالية، خمّصصاهتا للمساعدة اإلمنائية 
الرمسي���ة من ختفيضات امليزانية، بل وزي���ادة هذه املخّصصات يف الواقع كما تفعل بعض البلدان 
املاحنة ملزيد من املناقشة، )انظر الفصل اخلاص باملساعدة اإلمنائية الرمسية أدناه(. وهذا يعين أيضًا 
أن���ه يلزم دعم جهود البل���دان النامية لزيادة عائداهتا عن طريق السياس���ات التجارية املؤاتية اليت 

World Economic Situation and Prospects 2011 (United Nations publication, Sales No. E.11. انظر:   22
 .II.C.2), pp. 28-30

قرار اجلمعية العامة 94/65، املؤرخ 8 كانون األول/ديسمرب 2010؛ ولالطالع على املناقشة املتعلقة مبسائل   23
اتساق السياسات، انظر: World Economic and Social Survey 2010: Retooling Global Development، مصدر 

سابق.
 Global Monitoring Report 2011: الدويل،  النقد  وصندوق  الدويل  البنك  انظر  التوّقعات،  لتفاصيل  بالنسبة   24

.Improving the Odds of Achieving the MDGs (Washington, D.C., 2011), chap. 2

انظر التقييم اخلاص لستة بلدان يف World Economic Situation and Prospects 2011، املصدر نفسه، الصفحات   25
.16 - 14



9 مقدمة

وعدت هبا بلدان ماحنة، حىت يف مواجهة االعتراضات من جانب جهات قوية سياسية والشواغل 
الداخلية األوس���ع بشأن مس���تويات العمالة. وهناك ُطرق كثرية لتوفري الوظائف حبيث ال تكون 
على حس���اب ش���عوب العامل األكثر فقرًا. وباملثل، جيب على السياس���ات التجارية واالستثمار 
واملس���اعدة اإلمنائية الرمسية دعم التدّفقات الضرورية من العقاقري األساس���ية على البلدان النامية 
���رة. وحيتاج األمر أيضًا إىل مستويات قوية ولكن مس���تدامة من االستثمار الرمسي  بأس���عار ميسَّ
واخلاص من ناحية، واالستثمار املحلي واألجنيب من ناحية أخرى، وليس ملجرد توسيع املخزون 
من رأس املال الثابت واملوارد البش���رية، وإمنا لترويج التكنولوجيات اجلديدة اليت تنطوي عليها 
مش���اريع وأنش���طة جديدة. وباإلضافة إىل ذلك، حتتاج احلكومات إىل إدارة سياس���اهتا النقدية 
واملالية والسياس���ات اخلاصة بالديون الس���يادية بعناية من أجل احلفاظ على االستدامة وهتيئة بيئة 
اقتصادي���ة متكيني���ة، يف حني يلزم أن يرصد املجتمع الدويل عن كث���ب التقّدم العاملي حنو املوعد 
املستهدف وهو عام 2015 وضمان أن تكون مسامهة الشراكة العاملية من أجل التنمية كافية، 

ويف حينها، وتصل إىل كافة املجتمعات ذات الصلة.
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املساعدة اإلنمائية الرسمية

الوفاء جبميع االلتزامات املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية ُيعّد أمرًا أساسيًا 
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1/65

أكدت البلدان املاحنة من جديد التزاماهتا بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية أثناء مؤمتر قمة األمم 
املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2010 بشأن اإلسراع بالتقّدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
وكان كثري من هذه البلدان يهدف إىل بلوغ هدف ختصيص 0.7 يف املائة من الدخل القومي 
اإلمجايل، مث ختصيص نسبة تتراوح بني 0.15 - 0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل 
للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقّل البلدان منوًا 1. وقد تعّهد االحتاد األورويب ببلوغ هذا 
التخصيص 0.7 يف املائة حبلول عام 2015. كما تعّهدت البلدان اليت حّددت أهدافًا مؤقتة 
حلجم املساعدة اإلمنائية الرمسية لعام 2010 وحماولة بلوغ هذه األهداف مع حلول هناية العام.
مل تكن االلتزامات اخلاصة باملس���اعدة اإلمنائية الرمسية اليت قدمت يف مؤمتر القمة بالشيء 
اجلديد، وكذلك معظم التعّهدات اليت ُقّدمت للوفاء هبا. وهكذا، عند التصّدي ألحد الشواغل 
املذك���ورة يف مقدم���ة هذا التقرير، وهي عل���ى وجه التحديد ضرورة أن تك���ون االلتزامات يف 
الشراكة من أجل التنمية أكثر حتديدًا ويتم رصدها على النحو الصحيح، اعتمدت جلنة املساعدة 
اإلمنائية، وهى املنتدى الرئيسي للجهات املاحنة الدولية، والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، توصية بش���أن ممارس���ات التعّهد اجليدة يف نيسان/أبريل 2011. وسيسعى أعضاء 
جلنة املساعدة اإلمنائية يف أنشطتهم اخلاصة بالتعّهدات يف املستقبل لضمان الوضوح، عن طريق 
حتديد مجيع البارامترات املتعلقة بتقييم التعّهدات؛ والقابلية للمقارنة، حىت ميكن جتميع تعّهدات 
خمتل���ف اجلهات املاحنة، والواقعية، يف ضوء ميزانية كل جهة ماحنة وظروفها االقتصادية؛ وقابلية 
القياس على أس���اس مؤشرات ميكن الوصول إليها أو توفريها، واملساءلة على أساس احتياجات 

البلدان املتلّقية، والشفافية ألغراض الرصد من جانب البلدان املستفيدة 2.
وباإلضافة إىل ذلك، حبث املجتمع الدويل عن ُطرق جديدة لتحس���ني فعالية املس���اعدة. 
وسيلتقي يف املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املساعدة املقّرر عقده يف بوسان، مجهورية 
كوريا، يف الفترة من 29 تشرين الثاين/نوفمرب إىل 1 كانون األول/ ديسمرب 2011، عدد من 
اجلهات املعنية باملساعدة إىل جانب جمتمع املاحنني لتقييم اجلهود األخرية لتحسني تأثري املساعدة. 
وس���يواصل أعضاء األم���م املتحدة املجتمعون يف اجل���زء الرفيع املس���توى للمجلس االقتصادي 
واالجتماع���ي يف متوز/يوليه 2012 العمل على تنفيذ تفويض���ات منتدى التعاون اإلمنائي التابع 
لألمم املتحدة، وس���تقدم توصيات من أجل استدامة تعزيز فعالية واتساق كافة اجلهود اإلمنائية، 
وس���يتناولون املس���ائل املتعلقة بكمية املساعدة ونوعها، وقد حيمل بعضهم البعض املسؤولية عن 
تنفيذ التزاماهتم بشأن التعاون اإلمنائي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. ويتيح كال االجتماعني 

انظر قرار اجلمعية العامة 1/65، املؤرخ 22 أيلول/سبتمرب 2010، الفقرة 78 )و(.  1
منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف امليدان االقتص���ادي، “توصيات جلنة املس���اعدة اإلمنائية بش���أن ممارس���ات التعّهد   2
 اجلي���دة”، قّدم����ت إىل اجتماع جل�ن���ة املس���اع��دة اإلمنائي���ة على املس���ت�وى الرفي�ع يف 6 نيس���ان/أبري�ل 2011

 .(DCD/DAC (2011)12/REV.1)

وافقت اجلهات املاحنة على 
اختاذ خطوات لتحسني رصد 

التزاماهتا
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منح صافية لإلعفاء من الديون

معونة إنسانية

مساعدة إنمائية رسمية
متعّددة األطراف
مشاريع وبرامج إنمائية ثنائية
وتعاون تقني
معونة للخدمات االجتماعية
األساسية

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

فرصًا لتعزيز اتساق جهود املساعدة الوطنية واملؤسسية، واليت تشمل عددًا متزايدًا من مصادر 
املساعدة اإلضافية والفعلية واملحتملة من أجل مواءمتها مجيعًا بشكل أفضل مع االستراتيجيات 

اإلمنائية الوطنية.

 تقديم املساعدة يف عام 2010 واحتماالتها
عىل املدى القريب

اإلمنائية  املساعدة  للجنة  التابعة  املاحنة  املقدمة من اجلهات  الرمسية  اإلمنائية  املساعدة  سجلت 
رقمًا قياسيًا عاليًا بلغ قرابة 129 بليون دوالر يف عام 2010، طبقًا للبيانات األّولية. وبلغت 
املساعدة اإلمنائية الرمسية 0.32 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان األعضاء يف جلنة 
املساعدة اإلمنائية عام 2010، بعد أن بلغت 0.31 يف املائة يف عام 2009. وباستثناء ختفيف 
عبء الديون )الذي ال يتضّمن حتويالت جديدة للموارد( واملساعدة اإلنسانية )اليت تقدم تلبية 
الحتياجات طارئة وليست مساعدة خمططة(، زادت قيمة املساعدة اإلمنائية الرمسية، حمسوبة 
بسعر الدوالر يف عام 2009، بصورة منتظمة منذ عام 2004، فيما عدا هبوط طفيف حدث 

يف عام 2006 )انظر الشكل 1(.
على الرغم من أن حجم املس���اعدة اإلمنائية الرمسية قد س���جل أرقامًا قياس���ية عالية، إاّل أنه 
ال يزال دون هدف ختصيص 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة. ولو أن مجيع 
اجلهات املاحنة التابعة للجنة املس���اعدة اإلمنائية قدمت املساعدة على أعلى مستوى، فإن املساعدة 
اإلمنائية الرمسية كانت ستصل إىل 282 بليون دوالر، أي أكثر من ضعف املستوى احلايل الشكل 
1(. وقد استوفت مخسة بلدان فقط - الدامنرك، ولكسمربغ، وهولندا، والنرويج، والسويد — 
يف عام 2010 اهلدف الذي خّصصته األمم املتحدة )الش���كل 2(. وزادت أكرب اجلهتني املاحنتني 

سجلت املساعدة رقمًا قياسيًا 
عاليًا يف عام 2010...

... ولكن ال تزال دون 
اهلدف الذي حّددته األمم 
املتحدة

الشكل 1
املكونات الرئيسية للمساعدة اإلنمائية الرسمية من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية، 

2000 - 2010 )بباليني الدوالرات بأسعار 2009 (
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الجدول 1
ثغرات تنفيذ التزامات املساعدة حسب الجهات املانحة التابعة للجنة املساعدة 

اإلنمائية

النسبة املئوية 
للدخل القومي 

اإلجمايل

باليني الدوالرات 
 بأسعار
2010

باليني الدوالرات 
 بأسعار
2004

مجموع املساعدة 

اإلنمائية الرسمية

-0.7282.2الهدف العام لألمم املتحدة

-0.32128.7التنفيذ يف عام 2010

-0.38153.4الثغرة يف عام 2010

املساعدة اإلنمائية 

الرسمية ألقّل 
البلدان نمواً

-58.2 - 0.1577.6 - 0.20الهدف

-0.1037.6التنفيذ يف عام 2009

-20.6 - 0.0540.0 - 0.10الثغرة يف سنة 2009 
التزامات غلني إيغلز لعام 2010 أ

مجموع املساعدة 

اإلنمائية الرسمية

ب
0.38148.5126.9االلتزام 

0.32127.6109.0التنفيذ 

0.0521.017.9الثغرة

املساعدة اإلنمائية 

الرسمية ألفريقيا

64.054.5-االلتزام
ج
46.040.0-التنفيذ 

18.014.5-الثغرة

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية التابعة 

لألمم املتحدة، استناداً إىل بيانات 
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.

ملحوظة: يشري )-( إىل أن 
البند ال ينطبق.

أ باستثناء جمهورية كوريا، 
التي لم تكن عضواً يف لجنة 

املساعدة اإلنمائية الرسمية وقت 
اإلعالن عن التزامات غلني إيغلز 

يف عام 2005.

ب يعدل الهدف بالنسبة للدخل 
القومي اإلجمايل األقل من املتوّقع 

بسبب الكساد العاملي.

ج بناًء عىل تقديرات منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي للمساعدة اإلنمائية 
الرسمية املقدمة ألفريقيا يف عام 

.2010

بالقيم���ة املطلق���ة، ومها الواليات املتحدة األمريكية واليابان، مس���اعداهتما يف عام 2010، ولكن 
عند حساهبا كنسبة من الدخل القومي اإلمجايل، فإهنما ال يزاالن من بني أصغر اجلهات املاحنة.

تلّق���ت املس���اعدة اإلمنائية الرمسية يف الس���نوات األخرية دفعة من تعّه���دات حمّددة قدمت يف 
منتدي���ات دولية، مث���ل مؤمتر قمة غلني إيغلز ملجموعة البلدان الثمانية يف عام 2005. غري أن تنفيذ 
ه���ذه التعّهدات قد تعث���ر أيضًا. ولو كان قد مت الوفاء هبذه االلتزامات، لوصلت املس���اعدة اإلمنائية 
الرمسية إىل 149 بليون دوالر يف عام 2010. وحبس���اب س���عر الدوالر يف عام 2004 وهي س���نة 
األساس لاللتزامات األصلية(، التزمت البلدان املاحنة بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل 127 بليون 
دوالر حبل���ول عام 2010، ولكن التنفي���ذ الفعلي بلغ 109 باليني دوالر يف عام 2010. ومع أن 
ه���ذا يعين زيادة قدرها 30 بليون دوالر عن مس���توى عام 2004 وه���و 79 بليون دوالر، إاّل أنه 

اخنفض مبقدار 18 بليون دوالر عن مبلغ التعّهد )اجلدول 1، والشكل 3(.
كجزء من مبادرة غلني إيغلز، تعّهد 15 عضوًا من أعضاء االحتاد األورويب األعضاء يف جلنة 
املس���اعدة اإلمنائية بالوصول إىل مستوى املساعدة أو احلفاظ على هذا املستوى وهو0.51 يف املائة 
عل���ى األق���ل من الدخل القوم���ي اإلمجايل يف عام 2010. وكما يتضح من الش���كل 2، التزم مثانية 
من هذه البلدان هبذا اهلدف، بينما مل تصل فرنس���ا إىل هذا اهلدف بنس���بة 0.01يف املائة فقط من 
الدخل القومي اإلمجايل. وتعّهدت الواليات املتحدة مبضاعفة مس���اعداهتا ألفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى يف الفترة ما بني عامي 2004 و2010. وقد جتاوزت هذا اهلدف يف عام 2009، أي قبل 
عام من املوعد املقّرر. وأوفت كندا بوعدها مبضاعفة مس���تويات عام 2001 من املساعدة الدولية. 
وحّققت أس���تراليا هدفها بزيادة ميزانيتها اخلاصة باملساعدة إىل 4 باليني دوالر. وجتاوزت النرويج 
التزامه���ا بإبقاء املس���اعدة اإلمنائية الرمسية عند مس���توى 1 يف املائة م���ن الدخل القومي اإلمجايل، يف 

مل تتحّقق أهداف غلني 
إيغلز...

... مع أن بعض البلدان 
املاحنة أوفت فعاًل بتعّهداهتا 

الفردية
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الشكل 2
املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية يف عامي 

2000 و2010 )كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل(
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الشكل 3
 ثغرة تنفيذ املساعدة اإلنمائية الرسمية فيما يتعلق بالتزامات غلني إيغلز،

2004 - 2010 أ )باليني الدوالرات بأسعار 2004(
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املساعدة اإلنمائية املقدمة

الزيادة يف املساعدة اإلنمائية
الرسمية املطلوبة لتحقيق
أهداف غلني إيغلز

باستثناء تخفيف عبء
الديون ألفريقيا ونيجرييا
يف الفرتة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

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

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

أ تشري إىل املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية. وال تشمل البيانات جمهورية 
كوريا، التي لم تكن عضواً يف لجنة املساعدة اإلنمائية وقت اإلعالن عن التزامات غلني إيغلز عام 2005.
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حني حافظت سويس���را على التزامها مبعدل للمس���اعدة اإلمنائية الرمسية إىل الدخل القومي اإلمجايل 
وه���و 0.41 يف املائ���ة. ووع���دت اليابان أيضًا يف عام 2005 بتق���دمي 10 باليني دوالر زيادة عما 
قدمته الفترة 2004 - 2009، ولكنها مل تتمّكن من بلوغ هذا االلتزام مبقدار 3.6 باليني دوالر. 
غري أن ميزانية املساعدة اخلاصة باليابان زادت بدرجة كبرية مرة أخرى يف عام 2010. ويبدو أن 
نيوزيلندا يف طريقها لتحقيق مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية الذي خططته وهو600 مليون دوالر 

نيوزيلندي يف الفترة 2012 - 2013.
وباإلضافة إىل مظروف التعّهدات الفردية واجلماعية اخلاصة باملساعدة اإلمنائية الرمسية واليت 
قدمت يف مؤمتر القمة بش����أن األهداف اإلمنائية لأللفية يف أيلول/س����بتمرب 2010 )كما ُأش����ري يف 
الفصل السابق( ويف غلني إيغلز، تقوم احلكومات أيضًا بتنسيق التزاماهتا اخلاصة باملساعدة اإلمنائية 
الرمسي����ة املتعّددة األطراف، واليت تتقّرر باملفاوضات الدورية لتجديد التمويل املتعّدد الس����نوات. 
وقد متت أضخم عملية أخرية عند التجديد السادس عشر ملوارد املؤسسة الدولية للتنمية بالبنك 
الدويل، اليت استكملت يف كانون األول/ديسمرب 2010، واليت ستوفر 49 بليون دوالر لصرفها 
يف الفترة من متوز/يوليه 2011 إىل حزيران/يونيه 2014، ومتثل زيادة بنس����بة 18 يف املائة عن 
التس����ديدات خالل دورة الثالث سنوات الس����ابقة 3. وباملثل، زادت البلدان املاحنة من التزاماهتا 
لصن����دوق التنمية األفريقي التابع ملصرف التنمية األفريقي بنس����بة 11 يف املائة تقريبًا، وهذا، إذا 
ما أضيف إىل األموال املتولدة داخليًا، سيوفر قرابة 9.5 باليني دوالر من املوارد امليّسرة بدرجة 
عالي����ة ألفريقيا خالل الفت����رة 2011 - 2013 4. ومن بني األمثلة األخرى أنه مت جتديد موارد 
مرف����ق البيئ����ة العاملية يف أيار/مايو2010 وتلقى زيادة يف التموي����ل قدرها 34 يف املائة )أكثر من 
4 باليني دوالر( ملش����اريع من املقّرر تنفيذها يف الفت����رة ما بني متوز/يوليه2010 وحزيران/يونيه 
2014 5. وبلغت املس����امهات اإلمجالية لألنش����طة التنفيذية من أجل التنمية التابعة ملنظومة األمم 
املتحدة 22 بليون دوالر يف عام 2009، وهو نفس مستوى العام الذي سبقه بالقيمة احلقيقية. 
وميث����ل التمويل غري األساس����ي اآلن 73 يف املائة من متويل األم����م املتحدة، وهناك قدر ضئيل من 

التنسيق هلذا التمويل فيما بني اجلهات املاحنة 6.
وليست احتماالت املدى القريب مؤكدة بالنسبة للمساعدة اإلمنائية الرمسية. وإذا اختذ التاريخ 
كدليل، هناك أس���باب تدعو للقلق من االحتماالت بالنس���بة للمس���اعدة. فقد خّفضت احلكومات 
املاحنة عادة ميزانياهتا اخلاصة باملس���اعدة لعدة س���نوات يف أعقاب أزمة مالية حدثت منذ اثين عش���ر 

مجعت عملية جتديد املوارد أكثر من 26 بليون دوالر على شكل التزامات جديدة من البلدان املاحنة املتقدمة النمو   3
والنامية، ستضاف إىل التزامات التمويل الرئيسية لتغطية اإلعفاء من الديون من جانب املؤسسة الدولية للتنمية، 
وسداد قروض املؤسسة الدولية للتنمية )مبا يف ذلك تسديدات معجلة من جانب بعض البلدان اليت رفعت أمساؤها 
من املؤسسة الدولية للتنمية( وحتويالت من عائدات للبنك الدويل من أماكن أخرى )انظر البنك الدويل، “تلخيص 
الرئيس”، االجتماع الرابع للتجديد السادس عشر ملوارد املؤسسة الدولية للتنمية، بروكسل، 14 - 15 كانون 

األول/ديسمرب 2010، الفقرة 4(.
انظر صندوق التنمية األفريقي “تقرير التجديد الثاين عشر ملوارد صندوق التنمية األفريقي: حتقيق النتائج واستدامة   4

النمو”، التجديد الثاين عشر ملوارد صندوق التنمية األفريقي، تونس، أيلول/سبتمرب 2010.
لالط���الع عل���ى تفاصي���ل ع���ن ه���ذه العملي���ة وعمليات أخ���رى متع���ّددة األط���راف إلع���ادة التموي���ل، انظر:  5 

 “2010 General Capital Increases and replenishments”, in Organization for Economic

 Cooperation and Development, 2010 DAC Report on Multilateral Aid (Paris, September 2010),

.annex 4,  pp. 140 - 143.

لالطالع على التفاصيل الكاملة، انظر األمم املتحدة، “حتليل لتمويل األنشطة التنفيذية اليت اضطلعت هبا منظوم���ة   6
.(A/66/79-E/2011/107) األم���م املتح���دة من أج���ل التنمي���ة لع���ام 2009”، تقرير األمني العام
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عامًا تقريبًا يف املتوسط، طبقًا إلحدى الدراسات 7. غري أنه ليس من املحتم أن يعيد التاريخ نفسه. 
ففي السياق احلايل، ظلت بلدان كثرية ملتزمة بأهداف املساعدة. وهذا ينطوي على احتمال حدوث 
زيادة كبرية يف املساعدة، على الرغم من الضغوط السياسية احلالية خلفض اإلنفاق املايل يف مواجهة 
مديوني���ة عام���ة متزايدة يف معظم البلدان املاحنة. غري أن عددًا من احلكومات املاحنة تعترب املس���اعدة 
اإلمنائية الرمسية غري أساس���ية، وإنفاقًا متييزيًا، وبالتايل فإهنا متثل أحد بنود امليزانية اليت ميكن أن تتأثر 

كجزء من تصحيح أوضاع املالية العامة.
وعلى أّي حال، س���تظل اجتاهات املستقبل بالنسبة للمس���اعدة اإلمنائية الرمسية تتأثر بتحديد 
األولويات السياس���ية. ويف هذا الصدد، بعثت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش���مالية 
بإش���ارة إجيابي���ة. فعلى الرغم م���ن أن احلكومة االئتالفي���ة اجلديدة قد أج���رت ختفيضات كبرية يف 
املصروفات العامة للميزانية، إاّل أهنا حافظت على املساعدة اإلمنائية الرمسية. وقد أكدت أيضًا تعهد 
احلكوم���ة الس���ابقة ببلوغ اهلدف ال���ذي حّددته األمم املتحدة بتخصي���ص 0.7 يف املائة من الدخل 
القومي اإلمجايل حبلول عام 2013. وقد أعلنت احلكومة يف الواقع أهنا تعتزم تقدمي تشريع إىل الربملان 
يتضّمن من الناحية القانونية هدف ختصيص 0.7. وقد توّصلت مجيع األحزاب السياس���ية الرئيسية 

إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة 8.
غري أنه يتضح بش���كل عام من اس���تقصاء ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عام 
2011 عن ُخطط إنفاق اجلهات املاحنة أن “املس���اعدة املربجمة القطرية” )املساعدة اإلمنائية الرمسية 
املخططة لربامج ومش���اريع يف البلدان النامية( من املتوّقع أن تنمو بنس���بة تبلغ حنو 2 يف املائة س���نويًا 
)باألسعار الثابتة وأسعار الصرف الثابتة( يف الفترة ما بني عامي 2011 و2013. وميكن أن يؤخذ 
هذا كعالمة إجيابية على ضوء التحول حنو التقش���ف املايل فيما بني البلدان املاحنة، ولكنه رغم ذلك 
س���يضع االجتاه دون معدل النمو الس���نوي الذي حتّقق خالل الفترة 2008 - 2010 وهو 8 يف 
املائة. وفضاًل عن ذلك، من املتوّقع أن تأيت معظم الزيادة املرتقبة من مصروفات الوكاالت املتعّددة 
األطراف. ومن املتوّقع أن تنمو املس���اعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية للبلدان األعضاء يف جلنة املس���اعدة 

اإلمنائية بنسبة 1.3 يف املائة فقط سنويًا 9.
يف هذه الظروف غري املؤكدة بالنس����بة للمس����اعدة اإلمنائية الرمسية، س����وف تتحّسن قدرة 
البلدان املتلّقية للمس����اعدة اإلمنائية الرمسية على ختطي����ط براجمها اإلمنائية بصورة واقعية إذا كانت 
البل����دان املاحنة على اس����تعداد لاللتزام بدعم هذه الربامج على أس����اس ُخطط متعّددة الس����نوات 
ملصروفات املساعدة اإلمنائية الرمسية. ويف حني ال توجد لدى احلكومات املاحنة ميزانيات ملموسة 
متعّددة السنوات للمساعدة اإلمنائية الرمسية، إاّل أن لديها عادة ُخططًا إرشادية. ويقدم أعضاء جلنة 
املساعدة اإلمنائية مثل هذه املعلومات حاليًا بصورة سرية ألمانة جلنة املساعدة اإلمنائية الستخدامها 
يف اس����تقصائها عن اجتاهات املس����اعدة. وعالوة على ذلك، هناك إجراءات تعاونية، مثل املبادرة 
الدولية للش����فافية يف املس����اعدة، تلزم أيضًا عددًا من البلدان املاحنة بتزويد البلدان النامية خُبططها 
اخلاصة باإلنفاق والتنفيذ يف املس����تقبل، ومبخّصصات إرش����ادية من املوارد متّك����ن البلدان النامية 
من االعتماد عليها يف ختطيطها. وينبغي أن يكون اهلدف الرئيس����ي هو التيسري والتطوير التعاوين 

 Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving ،انظر البنك الدويل وصندوق النقد الدويل  7
.the MDGs (Washington, D.C., 2011), p. 128.

 “The United Kingdom: Development Assistance االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمي�ة  التع�اون  منظمة   8
.Committee DAC) Peer Review” (Paris, 2010), p. 48.

 2011 OECD Report on Aid Predictability: Survey on Donors’ ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  9
.Forward Spending Plans, 2011 - 2013 (Paris, forthcoming).

ستتباطأ املساعدة خالل 
السنوات القليلة القادمة

ينبغي بذل جهود من أجل 
تدفق للمساعدة ميكن التنبؤ 
به ومنسق بدرجة أكرب
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حلزمة من الدعم من أجل االستراتيجية اإلمنائية الوطنية للبلد املتلّقي للمساعدة. وال تقوم البلدان 
املاحنة، كما هو احلال، بتنس����يق قراراهتا اخلاصة مبخّصصات املس����اعدة بصورة كاملة مع بعضها 
البعض، بصرف النظر عن التنس����يق مع البلد املتلّقي. ويوجد لدى املؤسس����ات املتعّددة األطراف 
وبعض اجلهات املاحنة الثنائية نظام رمسي للتخصيص 10، ونتيجة لذلك، بينما قد تكون قرارات 
التخصي����ص الفردي����ة للبلدان املاحنة قرارات رش����يدة، إاّل أن آثارها التراكمي����ة قد تعين أن بعض 
البلدان “حتصل على مساعدة أقل”. وميكن أن تصبح مسألة التنسيق هذه أحد اجلوانب املعقدة 
للمس����اعدة اإلمنائية الرمسية يف السنوات القليلة القادمة نظرًا ألن عددًا من البلدان املاحنة مييل إىل 

توجيه املساعدة إىل عدد أقل من البلدان.

مخّصصات املساعدة حسب البلد
تعّهدت البلدان املاحنة التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية بإعطاء األولوية عند ختصيص املساعدة 
ملجموعات معينة من البلدان يف أشد احلاجة إليها، وخاصة أقّل البلدان منوًا. وقد زادت املساعدة 
اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املاحنة التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية إىل أقّل البلدان منوًا زيادة 
كبرية، لتصل إىل حنو 37 بليون دوالر يف عام 2009 )وهي آخر سنة ُتتاح بشأهنا بيانات 
مفصلة(، بعد أن بلغت 21 بليون دوالر يف عام 2000، حمسوبة بأسعار عام 2009 وأسعار 
الصرف 11. وهذا يعكس زيادة يف جهد املساعدة املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية لصاحل 
أقّل البلدان منوًا من 0.06 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلد املانح يف عام 2000 إىل 
0.10 يف املائة يف عام 2009. غري أن تسعة بلدان فقط من البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة 
اإلمنائية البالغ عددها 23 بلدًا هي اليت وصلت إىل احلّد األدىن هلدف األمم املتحدة اخلاص 
بتقدمي املساعدة ألقّل البلدان منوًا، وهو 0.15 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل )الشكل 
4(. ولو كان مجيع أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية قد التزموا هبدف 0.15 يف املائة، لكانت 
املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقّل البلدان منوًا قد زادت مبقدار 21 بليون دوالر )اجلدول 
1(. وعالوة على ذلك، فقد ُقصد هبدف ختصيص 0.15 يف املائة أن ميثل احلّد األدىن لنطاق 
يبدأ من 0.15 إىل 0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل. وقد وصلت سبعة بلدان ماحنة 
فقط إىل نسبة 0.20 يف املائة. ولو أنه مت بلوغ هدف ختصيص 0.20 يف املائة من جانب مجيع 
البلدان املاحنة التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية، لكانت املساعدة املقدمة هلذه البلدان قد زادت 

مبقدار 40 بليون دوالر.
ويف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعىن بأقّل البلدان منوًا، املعقود يف إسطنبول يف أيار/مايو 
2011، وضع الشركاء يف التنمية هدفًا لتمكني نصف عدد أقّل البلدان منوًا من استيفاء معايري 
اخل���روج م���ن فئة أقّل البل���دان منوًا حبلول عام 2020 12. ومل يعدل هدف ختصيص املس���اعدة 
اإلمنائي���ة الرمسية ألقّل البل���دان منوًا، ولكن تزايد الضغط من أجل اس���تيفائه. ومن املتوّقع زيادة 

انظر الدراسات األساسية ملنتدى التعاون اإلمنائي عام 2008 املعقود يف نيويورك يف الفترة من 30 حزيران/ يوني��ه   10
 Edward Anderson, “Practices and implications of aid ،إىل 1 متوز/يوليه 2008، وعلى وجه اخلصوص
 allocation”, pp. 21-27, and Patrick Guillaumont, “Adopting aid allocation criteria to development

http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/2008dcfbckgrd. :وهي متاحة على املوقع الشبكي ،goals”

.shtml

ختتلف هذه البيانات بصورة طفيفة عن تلك الواردة يف الشكل 5، الذي يتناول املساعدة املتلقاة من مجيع املصادر.  11
 ،(A/CONF.219/3/Rev.1) ”2020 - 2011 األمم املتحدة، “برنامج عمل لصاحل أقّل البلدان منوًا للعقد  12

الفقرة 28.

زادت املساعدة املقدمة ألقّل 
البلدان منوًا ولكنها ال تزال 
دون أهداف األمم املتحدة 

بكثري
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املساعدة املربجمة القطرية ألقّل البلدان منوًا مببلغ 2.3 بليوين دوالر يف الفترة ما بني عامي 2009 
و2012 ولكن ستقدم مجيعها تقريبًا يف عامي 2010 و2011. وعالوة على ذلك، من املتوّقع 
أن تنخفض املس���اعدة املربجم���ة القطرية لعدد 13 بلدًا من أقّل البل���دان منوًا والبالغ عددها 48 
بلدًا مبقدار 847 مليون دوالر يف السنوات القليلة القادمة، مع تركز 90 يف املائة من التخفيض 
يف إثيوبيا وأفغانس���تان، اللتني كانتا من أكرب البلدان املتلّقية للمس���اعدة اإلمنائية الرمسية يف عام 

2009 )انظر أدناه( 13.
فضاًل عن هذا، تعّهدت احلكومات اليت قدمت تعّهدات يف غلني إيغلز أيضًا بتقدمي مبلغ 
إض���ايف قدره 25 بليون دوالر على ش���كل مس���اعدة إمنائية رمسية للبل���دان اإلفريقية حبلول عام 
2010. وكما يتضح من اجلدول 1، فإنه لو مت تنفيذ هذا االلتزام، لوصلت املس���اعدة املقدمة 
ألفريقي���ا إىل قراب���ة 64 بليون دوالر، بداًل من 46 بليون دوالر حس���ب تقدير منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي. وعلى أساس سعر الدوالر يف عام 2004، أي سنة األساس اليت 
قدمت فيها االلتزامات، بلغ اهلدف لعام 2010 حوايل 55 بليون دوالر؛ وكان التسليم يف عام 

2004 يبلغ 40 بليون دوالر، وهو ما يعين اخنفاضًا قدره حوايل 15 بليون دوالر.
وطالبت احلكومات يف األمم املتحدة البلدان املاحنة بتركيز االهتمام على تقدمي املساعدة 
لل���دول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الس���احلية. وقد قدمت البلدان املاحنة ككل 
أكثر من 4 باليني دوالر كمس���اعدة للدول اجلزرية الصغرية النامية و25 بليون دوالر للبلدان 

انظر األمم املتحدة، “اجتاهات يف التعاون املايل الدويل ألقّل البلدان منوًا”، مشروع دراسة أساسية ملنتدى التعاون   13
http://www.un.org/en/ecosoc/ :اإلمنائي عام 2012، 29 نيسان/أبريل 2011، متاح على املوقع الشبكي

.newfunct/pdf/ldc_study - executive_summary_en.pdf

وباملثل، مل يتم استيفاء هدف 
غلني إيغلز للمساعدة املقدمة 
ألفريقيا

الشكل 4
املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان املانحة التابعة للجنة املساعدة 

اإلنمائية إىل أقّل البلدان نمواً، 2000 و2009 )كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل(

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

٢٠٠٠
٢٠٠٩

٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠ ٠٫٣٥ ٠٫٤٥٠٫٤٠

لكسمربغ

النرويج
الدانمرك

السويد

آيرلندا
هولندا
بلجيكا

اململكة املتحدة
فنلندا

كندا

سويرسا
فرنسا

أملانيا
الربتغال

إسبانيا

نيوزيلندا

أسرتاليا

إيطاليا

النمسا

الواليات املتحدة
اليابان

اليونان
جمهورية كوريا

مجموع لجنة املساعدة اإلنمائية
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الشكل 5
إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلّقتها مجموعات البلدان ذات األولوية، 2000 - 

2009 )باليني الدوالرات بأسعار عام 2009(

املصدر: بيانات لجنة املساعدة 
اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي. ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
صفر

٥

١٠

١٥

٢٥

٣٥

٢٠

٣٠

٤٠

٤٥

الدول الجزرية
الصغرية النامية

ً أقل البلدان نموا

البلدان النامية
غري الساحلية

٤٠٫١

٢٥٫٠

٤٫٢

النامية غري الساحلية يف عام 2009 14. وزادت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للدول اجلزرية 
الصغرية النامية بنسبة 16 يف املائة بالقيمة احلقيقية يف عام 2009، وهو العام السادس للزيادات 
منذ عام 2003 )الشكل 5(. وزاد حجم املساعدة املقدمة للبلدان النامية غري الساحلية )بأسعار 
ع���ام 2009 وبأس���عار الصرف يف نفس العام ( بنس���بة 13 يف املائة يف ع���ام 2009، لتواصل 

اجتاهها التصاعدي طوال عقد كامل.
استوعب بلدان اثنان من أكرب البلدان املتلّقية للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف املجموعة، ومها 
أفغانستان وإثيوبيا، النمو يف تدّفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية على البلدان النامية غري الساحلية 
خالل العقد املاضي. ويف عامي 2007 و2008، كان العراق أكرب البلدان املتلّقية من بني مجيع 
البلدان النامية، إذ اس���توعب حنو10 باليني دوالر من املساعدة اإلمنائية الرمسية كل عام، ولكن 
هذا ُيعزى أساس���ًا إىل إدراج اإلعفاء من عبء الديون يف إحصاءات املس���اعدة اإلمنائية الرمسية. 
غري أنه يف عام 2009، اخنفضت املس���اعدة اإلمنائية الرمسية للعراق بنس���بة تتجاوز 70 يف املائة 
)اجلدول 2(، مما جعل أفغانس���تان من أكرب البلدان املتلّقية للمس���اعدة حىت اآلن. وتشمل أكرب 
البلدان املتلّقية للمساعدة واملدرجة يف اجلدول 2 كاًل من الدول املتضّررة من الن�زاعات والدول 
الس���لمية، والبلدان ذات النمو البطيء والنمو الس���ريع، واالقتصادات الكبرية والصغرية للغاية. 
يف ع���ام 2009، حصل أكرب البلدان املتلّقية للمس���اعدة اإلمنائي���ة الرمسية على 25 يف املائة من 
املساعدة اإلمنائية الرمسية. وقد استوعبت هذه البلدان 13 يف املائة من املجموع يف عام 2000. 
واس���توعبت أيضًا أكرب 10 بلدان متلّقية للمساعدة يف عام 2000 حنو 25 يف املائة من إمجايل 

بلغ تدفق املساعدة 3.8 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلد املتلّقي بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية،   14
و6.4 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلد املتلّقي بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية )حيّدد املؤشران 8 - 
4 و8 - 5 للهدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية املساعدة اإلمنائية الرمسية فيما يتعلق بالبلد املتلّقي كنسبة من 

دخله القومي اإلمجايل وليس كنسبة الدخل القومي اإلمجايل للبلد املانح(.

ال تزال املساعدة مركزة بني 
قليل من البلدان املتلّقية
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املساعدة اإلمنائية الرمسية يف ذلك الوقت. وباملثل، بلغ نصيب أكرب 20 بلدًا من البلدان املتلّقية 
38 يف املائة من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية املتلّقاة يف عامي 2000 و2009. وهذا يشري 
إىل أنه بينما تتغري البلدان املفضلة املتلّقية للمس���اعدة مبرور الوقت، إاّل أن التركيز القطري العام 

ظل ثابتًا نسبيًا عند أعلى هناية الطيف.

رشوط املساعدة واستخداماتها
وضعت جلنة املساعدة اإلمنائية عدة معايري لتعريف نقل أحد املصادر كمساعدة إمنائية رمسية. 
فيجب أن يكون إما منحة )دعمًا ماليًا أو مساعدة تقنية( وإما قرضًا ألحد البلدان النامية 
بشروط ميّسرة للغاية، وجيب استخدامها ألغراض إمنائية. وحبلول عام 2009، كان 11 يف 
املائة من املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية على شكل قروض، مع 
تقدمي مجهورية كوريا واليابان النصيب األكرب )54 يف املائة و48 يف املائة على الترتيب(. 
وتقدم معظم البلدان املاحنة املساعدة اإلمنائية الرمسية أساسًا على شكل منح. مبرور الوقت، 
زادت املنح ومكون املنحة يف القروض امليّسرة، خاصة يف املساعدة املقدمة ألقّل البلدان منوًا، 
واليت بلغ ما حصلت عليه كمنح باإلضافة إيل مكونات املنحة كنسبة من إمجايل املساعدة 
بالنسبة  املقابل  الرقم  الفترة 2008 - 2009. وكان  املائة يف  الرمسية 99.3 يف  اإلمنائية 
للمساعدة اإلمنائية الرمسية جلميع البلدان املتلّقية 96.1 يف املائة، بعد أن كان 94.3 يف املائة 

يف الفترة 1998 - 1999 15.
تزداد قيمة املس���اعدة املقدمة للبلد املتلّقي ليس فقط عندما تكون ش���روطها املالية أقرب 
إىل املنحة، ولكن أيضًا عندما تفرض قيود أقل على طريقة اس���تخدام األموال. وقد س���عت جلنة 
املساعدة اإلمنائية إىل احلصول على اتفاق من أعضائها بأاّل تشترط إنفاق األموال على موردين 
م���ن البل���د املانح. ويف عام 2009، صنف 84 يف املائة من املس���اعدة الثنائي���ة املقدمة من جلنة 
املس���اعدة اإلمنائية على أهنا مساعدة غري مقيدة هبذا املعىن. غري أنه طبقًا للمعلومات اليت قدمتها 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بينما زادت عدة بلدان ماحنة نصيبها من املساعدة 
غ���ري املقي���دة منذ منتصف العقد، خفضت بلدان أخرى من نصيبها. وحبلول عام 2009، رأت 
النمس���ا وإيطاليا وهولندا وإس���بانيا أن نصيبها من املساعدة غري املقيدة وصل إىل ما دون 85 يف 
املائة بعد أن بلغ أعلى مس���توياته يف منتصف العقد. وكما يتضح من الش���كل 6، كان أقل من 
نصف املس���اعدة املقدمة من اليونان والربتغال على ش���كل مساعدة غري مقيدة يف عام 2009، 
كما كان احلال مع مجهورية كوريا، اليت تعتزم عدم تقييد 75 يف املائة من مساعداهتا حبلول عام 
2015. وينبغي مالحظة أن تقديرات املساعدة غري املقيدة اليت تقدمها البلدان املاحنة األعضاء يف 
جلنة املساعدة اإلمنائية تستبعد التعاون التقين واملساعدة الغذائية. وبإضافة هذين البندين، ينخفض 

نصيب املساعدة غري املقيدة إىل حنو70 يف املائة يف املتوسط 16.

منظمة التعاون و التنمية يف امليدان االقتصادي، “إحصاءات عن تدّفقات املوارد إىل البلدان النامية”، واجلدوالن   15
http://www.oecd. :20 و22، مستكملة حىت 23 كانون األول/ديسمرب 2010، ومتاحة على املوقع الشبكي

.org/dac/stats/dcrannex

األمم املتحدة، “االجتاهات يف التعاون املايل الدويل”، املصدر نفسه، صفحة 36.  16

زادت البلدان املاحنة نصيبها 
من املنح، وخاصة ألقّل 
البلدان منوًا...

... ولكن ميكن عمل املزيد 
لعدم تقييد املساعدة
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الجدول 2
أكرب البلدان املتلّقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية يف عام 2009 )بماليني الدوالرات 

بأسعار 2009 وبحسب الحصة املئوية(

 املقبوضات

عام 2000

 املقبوضات

عام 2009

التغيري من عام 

2008 إىل عام 

2009

23531.0 2206أفغانستان

82018.3 0373 1إثيوبيا

74447.7 1513 2فييت نام

02621.8 9613فلسطني

93431.4 5472 1تنـزانيا

- 79171.7 1642العراق

78188.3 9172باكستان

50220.9 8372 1الهند

366287.2 5742كوت ديفوار

35438.0 2882جمهورية الكونغو الديمقراطية

- 2891.3 3452السودان

0135.6 4292 1موزامبيق

78612.2 2961 1أوغندا

77834.3 7231كينيا

65931.1 2441نيجرييا

58325.6 8431غانا

36221.7 5031تركيا

26917.7 2091 1زامبيا

- 22738.0 6761 1بنغالديش

- 13218.9 2711 2الصني

554 69632 9املجموع الفرعي، أكرب 10 بلدان متلّقية يف عام 2009

13.425.5النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

17.736.0املخّصص للبلد

2023648651املجموع الفرعي، أكرب 20 بلداً متلّقياً يف عام 2009

27.938.2النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

37.053.8املخّصص للبلد

174 18املجموع الفرعي، أكرب10 بلدان متلّقية يف عام 2000

25.1النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

33.3املخّصص للبلد

488 27املجموع الفرعي، أكرب 20 بلداً متلقياً يف عام 2000

37.9النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

النصيب من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية 

50.3املخّصص للبلد

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية التابعة 

لألمم املتحدة، استناداً إىل بيانات 
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.
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وفض����الًً عن ه����ذا، مع وضع األهداف اإلمنائية لأللفية يف االعتب����ار، وّجه املجتمع الدويل 
اهتمامًا إىل القطاعات االجتماعية عند ختصيص املس����اعدة. فقد زادت املساعدة الثنائية املوّجهة 
للخدم����ات االجتماعية األساس����ية على مدى العقد املاضي لتص����ل إىل قرابة 17 بليون دوالر يف 
عام 2009، وهو ما يعادل 21 يف املائة من إمجايل املس����اعدة الثنائية — وهو أعلى مس����توى 
منذ عام 2000 )انظر الش����كل 1(. وعالوة على ذلك، خّصص حنو60 يف املائة من املس����اعدة 
اإلمنائي����ة الرمسي����ة املخّصصة للقطاع واملقدمة م����ن البلدان املاحنة التابعة للجنة املس����اعدة اإلمنائية 
الرمسي����ة للهياكل األساس����ية واخلدمات االجتماعية يف ع����ام 2009، بينما وّجه 20 يف املائة حنو 
اهلياكل األساس����ية واخلدمات االقتصادية. وكانت األنصبة املقابلة يف عام 2000 بنس����بة 50 يف 
املائة و26 يف املائة على الترتيب. وُتعّد “املس����اعدة لصاحل التجارة” إحدى األولويات األخرى 
عند ختصيص املس����اعدة، إذ متثل حنو حوايل 33 يف املائة من املس����اعدة اإلمنائية الرمسية املخّصصة 
للقطاع يف عام 2009. وتشمل تقديرات املساعدة اإلمنائية الرمسية اهلياكل االقتصادية، والتجارة، 
ووضع السياسات الرقابية، وبناء القدرة اإلنتاجية، واملساعدة اخلاصة بالتسويات املتعلقة بالتجارة 
يف إطار املس����اعدة لصاحل التجارة )انظر الفصل عن الوصول إىل األس����واق للحصول على مزيد 

من التفاصيل(.
حصل القطاع الزراعي على 5.3 يف املائة من املساعدة املخّصصة للقطاع يف عام 2009. 
ومن املحتمل زيادة هذه احلصة يف السنوات املقبلة إذا نفذت التعّهدات اليت ُقّدمت يف مؤمتر قمة 
األمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية يف أيلول/سبتمرب 2010 لتشجيع “هتيئة بيئة مؤاتية 
قوية لتعزيز اإلنتاج واإلنتاجية واالس����تدامة يف جمال الزراعة يف البلدان النامية” 17. وعالوة على 

قرار اجلمعية العامة 1/65، املصدر نفسه، الفقرة 70 )س(.  17

تواجه البلدان املاحنة حتديات 
خاصة بتلبية األولويات 
املتعّددة

الشكل 6
 نصيب أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية أ من املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية

غري املقّيدة، 2009 )نسبة مئوية(

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠

آيرلندا
لكسمربغ

الدانمرك

السويد

هولندا

بلجيكا

اململكة املتحدة

فنلندا

كندا
سويرسا

فرنسا

أملانيا

الربتغال

إسبانيا

نيوزيلندا

أسرتاليا

النمسا

الواليات املتحدة

اليابان

اليونان
جمهورية كوريا

مجموع لجنة األهداف اإلنمائية

النرويج

١٠٠٫٠
١٠٠٫٠
١٠٠٫٠
١٠٠٫٠
٩٩٫٩
٩٩٫٢

٩٨٫٣
٩٧٫١
٩٦٫٦

٩٥٫٥
٩٤٫٨

٩٠٫٨
٩٠٫٣
٩٠٫١
٨٩٫٢

٨٠٫٨
٧٦٫٦

٦٩٫٨
٥٦٫٢

٥٥٫٢
٤٩٫٨

٤٨٫٤
٢٧٫٩

٨٤٫٤

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

أ باستثناء املساعدة التقنية 
والتكاليف اإلدارية.
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ذل����ك، تعّه����د املجتمع الدويل بدعم أولويات أقّل البلدان منوًا لتعزيز القدرة اإلنتاجية يف عدد من 
القطاعات 18. وإذا أصبح منو املس����اعدة اإلمنائية الرمسية مقيدًا يف املس����تقبل، كما توّقعت منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وكما ُلوحظ أعاله، فسيكون من الصعب زيادة خمّصصات 
املس����اعدة اإلمنائية الرمسية لالستثمار يف القدرة اإلنتاجية دون أن يؤثر ذلك على األفضلية احلالية 
ملخّصصات القطاع االجتماعي. ويف حني أن املساعدة ليست املصدر الوحيد لتمويل االستثمار 
اإلنتاج����ي — إاّل أن التدّفق����ات اخلاص����ة املحلية واألجنبية تتحّمل ع����ادة معظم العبء يف واقع 
األمر. إاّل أن مس����امهة االس����تثمار العام الذي متّوله املس����اعدة لتحسني اإلنتاجية يف البلدان النامية 
ُيعّد ضروريًا. ويؤكد ما سبق الصعوبات اليت تواجهها البلدان املاحنة لتلبية األولويات املتعّددة يف 
بيئة تتسم بضعف النمو يف حجم مساعداهتا، وهي حالة تشّكل بدورها هتديدًا الستمرار القصور 

يف حتقيق األهداف املتفق عليها دوليًا.

زيادة فعالية املساعدة
ُتعّد الشواغل بشأن كيفية زيادة درجة إسراع املساعدة اإلمنائية الرمسية بعملية التنمية شواغل 
قدمية قدم هذه املساعدة ذاهتا. والواقع أن االلتزام العاملي جبعل املساعدة أكثر فعالية قد اكتسب 
زمخًا بعد إقراره يف “توافق آراء مونتريي” يف آذار/مارس 2002 19. وبعد ذلك، استهلت 
جلنة املساعدة اإلمنائية جهودًا خاصة لتعزيز فعالية املساعدة عن طريق حوار دويل غري رمسي بني 
البلدان املاحنة والبلدان املتلّقية، أواًل يف إعالن باريس بشأن فعالية املساعدة عام 2005 مث يف 
برنامج عمل أكرا عام 2008. وقد التزم عدد كبري من البلدان باختاذ إجراءات لتنفيذ مبادئ 
هاتني الوثيقتني، خاصة عن طريق تشجيع توّلي البلدان املتلّقية ملسؤولية الربامج واملشاريع اليت 
تساعدها املساعدة، ومواءمة جهود البلدان املاحنة مع االستراتيجيات الوطنية، وتنسيق جهود 
البلدان املاحنة لتبسيط العمليات اإلدارية؛ وبشكل أعم، عن طريق اإلدارة القائمة على النتائج 
واالعتراف باملسؤولية املتبادلة للبلدان املاحنة واملتلّقية عن نتائج املساعدة اإلمنائية الرمسية. ومن 
املقّرر تنفيذ االلتزامات اخلاصة اليت حتّملها املشاركون يف هذه االجتماعات حبلول عام2010، 
كما أن املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املساعدة يف بوسان سيقّيم التنفيذ ويساعد 

على حتديد إطار جديد لنوعية املساعدة. 
ويف الوقت نفس���ه، أصبح من املعترف به بش���كل متزايد أن حتس���ني نوعية وأثر التعاون 
اإلمنائي يتطلب اإلدارة الفّعالة لشبكة أكرب من مقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية التقليدية الثنائية 
واملتع���ّددة األطراف وبلداهنا املتلّقية. فمن ناحية، جتري إقامة تعاون إمنائي كبري بش���كل متزايد 
يف سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 20. واعترافًا هبذا التعاون، استضاف 
الفريق العامل املعين بفعالية املساعدة التابع للجنة املساعدة اإلمنائية فريق عمل معنيًا بالتعاون فيما 
ب���ني بلدان اجلنوب يضّم حكومات من الش���مال، وبعض احلكومات من اجلنوب، ومنظمات، 
ومؤسسات إقليمية، وشبكة “املساعدة األفضل” التابعة ملنظمات املجتمع املدين. وباملثل، أنشأ 
ائتالف ملنظمات املجتمع املدين املنتدى املفتوح لفعالية تنمية منظمات املجتمع املدين الذي اعتمد 

األمم املتح�دة، “برن�امج عمل لصاحل أقل للبلدان من�وًا”، املصدر نفس���ه، الفقرة 43.  18
 2002 آذار/م�ارس   22  -  18 املكسي�ك،  م�ون�تي�ري،  التنميـة،  لتمـويـل  الدويل  املـؤمتـر  تقـريـر  انظ�ر:   19 

(A/CONF.198/11، الفصل األول، القرار 1، املرفق(، الفقرة 43.

األمم املتحدة، “التعاون اإلمنائي من أجل األهداف اإلمنائية لأللفية: حتقيق النتائج القصوى”، تقرير التعاون اإلمنائي   20
الدويل الذي أعدته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة (ST/ESA/326)، الفصل 3.

املنتدى الرفيع املستوى بشأن 
فعالية املساعدة سيساعد يف 
حتديد إطار جديد للمساعدة
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يف أول مجعية عاملية له يف إس���طنبول يف الفترة من 28 إىل 30 أيلول/ س���بتمرب 2010، جمموعة 
من مثانية مبادئ لفعالية التنمية املقدمة من منظمات املجتمع املدين “مبادئ إس���طنبول”( بشأن 
قضايا تشمل حقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، وامللكية الدميقراطية، واالستدامة البيئية 21.

ومب���وازاة هذه العمليات اخلاصة، حتول منتدى التع���اون اإلمنائي التابع لألمم املتحدة منذ 
إنش���ائه يف عام 2007، إىل فرصة رئيس���ية للحوار العاملي يف جمال السياسات عن كمية ونوعية 
التعاون اإلمنائي واتس���اق سياسات املساعدة اإلمنائية الرمسية. ويستكمل النقاش واألنشطة فيما 
بني طائفة واس���عة من املهتمني بالتعاون اإلمنائي يف إطار منتدى التعاون اإلمنائي تلك األنش���طة 
اليت جتري يف إطار مبادريت باريس وأكرا. وعلى سبيل املثال، أشارت مناقشات منتدى التعاون 
اإلمنائ���ي إىل بع���ض جماالت القلق بالنس���بة للبلدان النامية وغريها من اجله���ات األخرى املهتمة 
بالتع���اون اإلمنائ���ي، واليت ينبغي التصّدي هلا مبزيد من التفصيل يف برنامج فعالية املس���اعدة )مثل 
املرونة واملشروطية والتساهلية( 22. وتشمل أنشطة منتدى التعاون اإلمنائي االستقصاء الثاين عن 
املساءلة بني البلدان املاحنة والبلدان اليت يشملها الربنامج وشفافية املساعدة على املستوى القطري، 
والذي جيري بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويستكمل االستقصاء عن رصد إعالن 
باريس. ومن املقّرر إصدار نتائج االس���تقصائني بعد إرس���ال هذا التقرير إىل املطبعة. ويس���تطلع 
منتدى التعاون اإلمنائي أيضًا الطرق اليت ميكن هبا تعزيز حيز السياسات للبلدان النامية والقدرة 
من أجل حتديد النتائج ورصدها “وإدارهتا” بش���كل أفضل. والواقع، أن هذا كان جمال اهتمام 
 الندوة التحضريية األوىل ملنتدى التعاون اإلمنائي عام 2012، والذي عقد يف باماكو، مايل، يومي

5 و6 أيار/مايو2011.
نظرًا ألن عام 2010 كان العام املتفق عليه النتهاء التزامات باريس، فإنه س���يلزم إجراء 
نقاش سياسي دويل لفعالية املساعدة بعد املنتدى الرفيع املستوى يف بوسان، والذي سيكون آخر 
حلقة يف سلسلة خمططة من االجتماعات السياسية املخّصصة. وينبغي عرض نتائج منتدى بوسان 
على األمم املتحدة، مثلما نشأ اجتماع باريس األّويل من االلتزامات اليت أعلنت يف مؤمتر األمم 
املتحدة الدويل لتمويل التنمية. وميكن أن يؤّدي تأمني املناقشات، كتلك اليت ستجرى يف منتدى 
التعاون اإلمنائي عام 2012 إىل توافق عاملي يف اآلراء يف األمم املتحدة على أهداف وُنُهج لتعزيز 
مستمر لنوعية وفعالية املساعدة اإلمنائية — اليت قد يكلف منتدى التعاون اإلمنائي باستعراضها، 
مس���تعينًا باخلربة الفنية ووظائف اإلبالغ احلالية للجنة املساعدة اإلمنائية، وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي، والبنك الدويل، وشركاء املجتمع املدين الرمسيني اآلخرين يف املجتمع الدويل.

طرائق متعّددة للتعاون اإلنمائي
جيري استكمال املساعدة اإلمنائية الرمسية، على حنو متزايد، بربامج أخرى للمساعدة، من بينها 
تلك اليت تقدمها بلدان نامية وبلدان متر مبرحلة انتقال. ويقوم بعض هذه البلدان بإبالغ منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي جبهودها اخلاصة للمساعدة، واليت كانت تعادل 7 باليني 
دوالر يف عام 2009 — وإن كان يعتقد أن هذا املبلغ يقل كثريًا عن املستوى الكلي للتعاون 
فيما بني بلدان اجلنوب. وقد قدرت دراسة للبنك الدويل املساعدة الرمسية املقدمة من غري أعضاء 

انظر: “مب��ادئ إسطنب�ول لفعالي���ة املساعدة املقدم���ة من منظمات املجتمع املدين”، متاحة على املوقع الشبكي:   21
http://www.cso - effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness_

.principles_ footnote.pdf

انظر األمم املتحدة، “التعاون اإلمنائي من أجل األهداف اإلمنائية لأللفية”، املصدر نفسه، صفحة 23.  22

سيواصل منتدى التعاون 
اإلمنائي استعراض كيفية تعزيز 
نوعية املساعدة وفعاليتها 
واتساقها

أصبح التعاون فيما بني 
بلدان اجلنوب واألموال 
اخلريية اخلاصة مصادر هامة 
للمساعدة اإلمنائية بصورة 
متزايدة...



25 املساعدة اإلنمائية الرسمية

 جلنة املساعدة اإلمنائية مببلغ يتراوح ما بني 12 بليون دوالر و15 بليون دوالر يف عام 2008 23.
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مببلغ  التعاون اإلمنائي تدّفقات   وقدرت دراسة ُأعّدت ملنتدى 
15 بليون دوالر يف عام 2008، أي بزيادة بلغت 78 يف املائة يف عامني 24. وباإلضافة إىل الدعم 
 الذي تقدمه بلدان اجلنوب على مستوى احلكومات، توجد أيضًا حركة متنامية، وإن كانت 
ال ترصد بصورة منهجية، لألموال اخلريية يف البلدان النامية، واليت توّفر أحجامًا كبرية وصغرية 

من األموال الستخدامها يف برامج التعاون املحلية واإلقليمية.
وُتع���ّد األموال اخلريية اخلاصة اليت اس���تهلتها بلدان متقدمة النم���و مصدرًا متزايد األمهية 
لتمويل التعاون اإلمنائي، على شكل حتويالت مباشرة ملقدمي اخلدمات يف البلدان النامية ومتويل 
مؤسسات معينة متعّددة املاحنني، مثل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا. واستنادًا 
إىل بيانات االستقصاءات عن األنواع الرئيسية ملقدمي هذه األموال يف 14 بلدًا من بلدان جلنة 
املساعدة اإلمنائية وإىل بيانات غري مستكملة عن املساعدة اخلاصة اليت أبلغتها احلكومات للجنة 
املس���اعدة اإلمنائية، ُيقّدر أن املس���اعدة غري الرمسية املقدمة من البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة 
اإلمنائية بلغت 53 بليون دوالر يف عام 2009 25. وكانت الواليات املتحدة أكرب مصدر وطين، 
حيث قدمت 37.5 بليون دوالر؛ وهذا يش���مل منظمات خاصة وطوعية )12 بليون دوالر(، 
وشركات )9 باليني دوالر(، ومنظمات دينية )7 باليني دوالر(، ومؤسسات )قرابة 5 باليني 

دوالر(، وأعمااًل تطوعية )3 باليني دوالر(، وجامعات وكليات )بليونا دوالر( 26.
ونظرًا للنمو العاملي للثروات اخلاصة وتركزها يف العقود األخرية، فإنه ميكن بذل جهود 
أكرب. وهلذا، فإن مؤسس���ات األعمال اخلريية الرئيس���ية تش���جع أصحاب الثروات اآلخرين من 
األف���راد لالنضمام إليها وزيادة عطائها ألغراض التنمية — كما يتضح من الزيارات الش���هرية 
اليت قام هبا بيل غيتس ووارين بوفيت إىل اهلند يف عام 2011 وللصني يف عام 2010 27. وقد 
ر أن هناك 210 1 أش���خاص يف العامل ميتلك كل منهم ث���روة ال تقّل عن بليون دوالر 28.  ُق���دِّ
ويس���تحوذ هؤالء األش���خاص معًا على ثروة تبلغ 4.5 تريليون دوالر، ميكنهم ختصيص نس���بة 
ضئيلة منها س���نويًا للتنمية والقضاء على الفقر دون أن يتأثر مس���توى معيش���تهم أو احتماالت 

النمو املستمرة لثرواهتم.
وح����ىت م����ع هذه اجلهود الطوعية اخلاصة املتنامية، ف����إن نطاق احلاجة إىل إنفاق إضايف من 
جانب الس����لطات املس����ؤولة أمام مواطنيها يف البلدان املاحنة والبلدان املتلّقية يتجاوز بكثري املبالغ 
اليت متت تعبئتها حىت اآلن عن طريق العائدات العامة املحلية واملساعدة الرمسية الدولية، وخاصة 
عندما توضع يف االعتبار مسائل التخفيف من اآلثار البيئية الرئيسية ونفقات التكّيف اليت ال تدخل 
ضمن جمال االهتمام املعتاد للتعاون اإلمنائي الرمسي. وجيري على املستوى الدويل حبث طرق تعبئة 

 Penny Davies, “A review of the roles and activities of new development partners”, CFP Working  23
 Paper series, No. 4 (Washington, D.C.: Concessional Finance and Global Partnerships, World

.Bank), January 2010

األمم املتحدة، “التعاون اإلمنائي من أجل األهداف اإلمنائية لأللفية”، املصدر نفسه، صفحة 72.  24
 Center for Global Prosperity, The Index of Global Philanthropy and Remittances, 2011 (Washington,  25

.D.C.: Hudson Institute, 2011), pp. 12-14

املصدر نفسه، الصفحة 9.  26
 Heather Timmons and Vikas Bajaj, “Buffett and Gates prod India’s wealthy to be more  27

.philanthropic”, The New York Times, 25 March 2011

 Luisa Kroll, “The world’s billionaires 2011: Inside the List”, Bounty Hunter blog, Forbes  28
.Magazine, 9 March 2011

... بينما جيري حبث وتنفيذ 
آليات ابتكارية أخرى 

للتمويل
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أموال عامة إضافية الس����تكمال اآلليات التقليدية لفرض ضرائب حملية واملساعدة اإلمنائية الرمسية 
حت����ت عن����وان “اآلليات االبتكارية”. وقد نفذت بعض هذه اآلليات بالفعل، مثل فرض ضرائب 
على تذاكر السفر بالطائرات، ومرفق التمويل الدويل للتحصني 29. وقد أحاطت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة علمًا باآلليات االبتكارية لتعبئة موارد إضافية على أس����اس مستقر وطوعي وميكن 

التنبؤ به، وستعقد اجتماعًا خاصًا هلذا الغرض يف أواخر عام 2011 30.
وُتعّد الضريبة على املعامالت املالية إحدى اآلليات االبتكارية اليت حظيت باهتمام خاص 
يف الفترة األخرية. وسيدفع هذه الضريبة األفراد الذين جيرون أّي معامالت مالية يف بلدان تشترك 
يف هذه اآللية. وميكن أن تكون الضريبة على شكل رسم ضئيل للغاية، ولكن نظرًا للحجم الكبري 
من املعامالت املالية اليومية، فإن هذه الضريبة ميكن أن حتّقق مبالغ كبرية للتنمية وس���يكون هلا 
أثر طفيف على األسعار بالنسبة للخدمات املالية وتكلفة إدارية زهيدة للغاية 31. وقد ثار جدال 
بس���يط ضد نزاهة هذه الضريبة على النحو التايل: فاألغنياء يقومون مبعامالت مالية تزيد كثريًا 
عما يقوم به الفقراء، خاصة املعامالت غري النقدية، وهلذا فإن عبء الضريبة سيقع أساسًا على 
األثرياء الذين س���يعارضوهنا بقوة بال ش���ك. ولعله مع توقع ظهور مثل هذه املعارضة السياسية، 

أصبح هذا االقتراح ُيسّمى بضريبة روبن هود يف اململكة املتحدة 32.
ويف ح���ني يلزم بذل جهد مفاهيمي وعملي إضايف لوضع اآلليات وعمليات اختاذ القرار 
من أجل ختصيص األموال اليت س���يتم مجعها، أعرب عدد من احلكومات على اهتمامها بتطوير 
االقتراح اخلاص بالضريبة على املعامالت املالية، من بينها النمس���ا، وبلجيكا، وبنن، وفرنس���ا، 
وأملانيا، واليابان، والنرويج، وإسبانيا؛ وأعرب مجيع أعضاء الفريق الرائد املعين بالتمويل املبتكر 
للتنمية عن دعمهم 33. والواقع أن املؤمتر األورويب اعتمد يف آذار/مارس 2011 قرارين يطالبان 
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بفرض ضريبة منخفضة النسبة على املعامالت املالية ميكن أن 
توّلد ما يقدر بنحو200 بليون يورو سنويًا للحكومات األوروبية. ويف حالة عدم وجود تأييد 
عامل���ي لف���رض مثل هذه الضريبة على نطاق العامل، فإن الق���رار يطالب االحتاد األورويب بفرضه 

على املستوى األورويب كخطوة أوىل.
ويطال���ب قرارا االحت���اد األورويب أيضًا باخت���اذ مزيد من اإلجراءات للح���ّد من التهّرب 
الضريب�ي والتحايل الضريب�ي، وتقدمي الدول األعضاء يف االحتاد األورويب مزيدًا من املساعدات 
اإلمنائي���ة املتعلقة بالضرائب لزيادة عائدات وكفاءة البلدان النامية. ويأيت هذا نتيجة الدراس���ات 
األخرية اليت تشري إىل أن البلدان النامية تفقد سنويًا ما يصل إىل 800 بليون يورو بسبب املالذات 

 “Mapping of ،لالطالع على خريطة مفصلة للمبادرات، انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  29
 some important innovative financing for development mechanisms”, DAC Working Party on

.Statistics (DCD/DAC/STAT/RD(2011)1/RD1), 7 February 2011

قرار اجلمعية العامة 146/65، املؤرخ 20 كانون األول/ديسمرب 2010.  30
انظر خيارات الضريبة على املعامالت املالية اليت أوصى ببحثها يف دراسة للفريق الرائد املعىن بالتمويل املبتكر   31
للتنمية: “عوملة التضامن: احلجة املؤيدة للضرائب املالية”، تقرير جلنة اخلرباء إىل فرقة العمل املعنية باملعامالت 

املالية الدولية والتنمية )باريس(: وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية الفرنسية، حزيران/يونيه 2010(.
.http://robinhoodtax.org :انظر املوقع الشبكي  32

الفريق الرائد املعين بالتمويل املبتكر للتنمية، “توّقع عدة بلدان رمسيًا يف نيويورك بيانًا يؤيد فرض ضريبة على   33
http://www. :النشرة الصحفية، 21 أيلول/سبتمرب 2010، متاح على املوقع الشبكي املالية”،  املعامالت 
leadinggroup.org/article844.html، و“التقّدم حنو الضريبة املقترحة على املعامالت املالية”، النشرة الصحفية، 

.http://www.leadinggroup.org/article836.html :3 آذار/مارس 2011، متاح على املوقع الشبكي
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الضريبية والتدّفقات املالية غري املش���روعة 34. والواقع، أن محل الش���عوب على دفع ضرائبها من 
شأنه أن يوّفر يف حاالت كثرية مصدرًا رئيسيًا لتمويل التنمية وميثل ابتكارًا هامًا.

توصيات يف مجال السياسات

استناداً إىل املناقشة السابقة، ُتقدَّم التوصيات التالية كوسائل لتعزيز الدعم املايل امليّس 
ألغراض التنمية:

y  يجـب عـىل الحكومات، كأولوية فوريـة، القضاء عىل الثغرة بـني التزاماتها وتقديم
 املسـاعدة اإلنمائية الرسـمية، مـن أجل الوفاء بوعـد إعالن األلفية للبلـدان النامية، 

وال سيما أقّل البلدان نمواً من بينها

y  ينبغي لجميع البلدان املانحة تقديم بيانات مفصلة متعّددة السـنوات عن املسـاعدة
الربنامجية القطرية لتمكني البلدان املتلّقية للمسـاعدة اإلنمائية الرسمية من تعزيز 
التخطيـط املسـبق السـرتاتيجياتها اإلنمائية الوطنيـة وإمكانية التنبـؤ بالتدخالت 

اإلنمائية

y  يلزم أن تبذل البلدان املانحة وفرادى البلدان التي يشـملها الربنامج جهوداً مشرتكة
إضافية لتحسني اتساق التعاون فيما بينها وفيما يتعلق باألهداف واملبادئ اإلنمائية 

الدولية، بغية تعزيز املساءلة املتبادلة والشفافية

y  ينبغـي ملنتـدى التعاون اإلنمائي التابع لألمم املتحدة مناقشـة القضايا التي ُتثار يف
املنتدى الرفيع املسـتوى الرابع القادم املعنى بفعالية املساعدة يف بوسان، جمهورية 
كوريـا، بغية التوّصل إىل توافق عاملي يف اآلراء بشـأن ُطرق تحسـني نوعية وفعالية 

واتساق كافة جهود التعاون اإلنمائي الدويل

y  يجـب عىل كافة الجهات املعنية، وهى تراقب وتواصل تشـجيع تعميق التعاون فيما
بـني بلدان الجنوب واألعمال الخريية املحلية والدوليـة املتزايدة من أجل التنمية، إىل 
جانب تدّفقات االسـتثمار الخاص، ضمان مواءمة مثل هذه التدّفقات بصورة كاملة 

مع الُخطط اإلنمائية للبلدان املتلّقية ضمن أُُطر للمساءلة املتبادلة

y  ينبغـي للمجتمع الدويل بذل جهود ملواصلة اإلرساع بالزخم املتزايد خالل السـنوات
األخرية إليجاد مصادر ابتكارية لتمويل التنمية وتنفيذها وتنظيميها، بما يف ذلك عن 
طريـق بحثها يف الجمعية العامة لألمم املتحدة — كما كان مقّرراً يف أواخر عام — 

وكذلك يف منتديات إقليمية ومنتديات أخرى

انظر النشرة الصحفية للربملان األورويب، “مطالبة أعضاء الربملان األورويب بفرض ضريبة على املعامالت املالية”،   34
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/ :8 آذار/مارس 2011، وهي متاحة على املوقع الشبكي

.content/20110308IPR15028
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الوصول إىل األسواق )التجارة(

إننا نلتزم... بالدعم الكامل لوضع نظام جتاري 
عاملي متعّدد األطراف يستند إىل قواعـد ويتسم 
باالنفتاح وعدم التمييز واإلنصاف والشفافية
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1/65

قّرر قادة العامل تأكيد أمهية الدور الذي تؤّديه التجارة كمحرك للنمو والتنمية يف االجتماع العام 
الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية يف أيلول/سبتمرب 2010، واعترفوا 
مبسامهة التجارة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 1. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 2010، قّررت 
أثناء اجتماعها يف سيول،  العامل،  الرئيسية يف  البلدان العشرين اليت متثل االقتصاديات  جمموعة 
مجهورية كوريا، تأكيد االلتزام الذي أعلن يف مؤمتر القمة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية يف أيلول/
سبتمرب، مبحاربة احلمائية. واعترفت أيضًا أن هناك “فرصة حرجة” 2 يف عام 2011 للوصول 

جبولة الدوحة للمفاوضات التجارية املتعّددة األطراف إىل هناية طموحة وشاملة ومتوازنة.
وعل���ى الرغم من التصرحيات السياس���ية اليت تؤيد اختتام جول���ة الدوحة، إاّل أنه ال تزال 
هناك خالفات هامة حول قضايا رئيس���ية فيما بني أعضاء منظمة التجارة العاملية. وقد عّرضت 
هذه االختالفات اختتام اجلولة بنجاح “خلطر بالغ” 3، ولذلك فإهنا تسّبب شواغل بشأن آثار 
فش���ل جولة الدوحة بالنسبة ملس���تقبل النظام التجاري املتعّدد األطراف الذي تقوم عليه منظمة 
التج���ارة العاملي���ة. وتقف أزم���ة الدوحة أيضًا يف طريق إحراز تق���دم يف حتقيق غايات اهلدف 8 
من األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بالوصول إىل األس���واق. ويف الوقت نفس���ه، على الرغم 
 من اعتماد مبدأ املس���اعدة لصاحل التجارة كعنصر رئيس���ي من عناصر املساعدة اإلمنائية الرمسية، 
إاّل أن تدابري السياس���ات التجارية اليت يتخذها الش���ركاء يف التنمية ال تزال تعطي صورة خمتلطة 
فيما يتعلق بدعم التنمية. ويف الوقت نفس���ه، فإن انتعاش االقتصاد العاملي اهلش وتقّلب األسعار 

الدولية للسلع األساسية يشّكالن حتّديات ملقّرري السياسات يف البلدان النامية.

االنتعاش العاملي الهش وأثره عىل التجارة
ُتعّد التجارة ضرورية للنمو االقتصادي السريع الذي حتتاج إليه البلدان النامية من أجل زيادة إيراداهتا 
واحلّد من الفقر. وقد تسّببت األزمة العاملية يف اخنفاض حجم صادرات البلدان النامية بنسبة 9 يف 
املائة يف عام 2009، ولكنها انتعشت يف عام 2010، إذ ارتفعت بنسبة 13 يف املائة مع حدوث 
انتعاش قوي يف شرق وجنوب آسيا. ومن املتوّقع أن ينمو حجم صادرات البلدان النامية بنسبة 

قرار اجلمعية العامة 1/65، املؤرخ 22 أيلول/سبتمرب 2010.  1
انظر: ,”The G-20 Seoul Summit Leaders‘ Declaration, 11 - 12 November 2010“، وهو متاح على   2

.http://www.g20.org/Documents2010/11/seoulsummit_declaration.pdf :املوقع الشبكي
 “Cover note by TNC chair”, Trade Negotiations Committee (TN/C/13), ،منظم�ة التج�ارة العاملية  3

.21 April 2011

انتعشت التدّفقات التجارية 
بعد األزمة...
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تبلغ حنو 8 يف املائة سنويًا يف عامي 2011 و2012، وهى نسبة ال تقارن باملتوسط السنوي الذي 
بلغ 10.6 يف املائة خالل السنوات الثالث قبل بدء األزمة يف عام 2008 4. وعلى نطاق العامل، 
أّدت األزمة إىل زيادة ُتقّدر بنحو 28 مليون عاطل يف الفترة ما بني عامي 2007 و2010، مع 
تضاؤل األمل يف أن يعود هذا الرقم إىل مستويات ما قبل األزمة يف املستقبل القريب 5. وكانت 
معظم خسائر الوظائف لدى البلدان النامية يف قطاعات التصدير، مما أرغم مزيدًا من العمال على 
قبول وظائف غري مضمونة بأجور متدنية، وإن كان لفترة مؤقتة بالنسبة للكثريين، نظرًا ألن العمالة 
قد انتعشت بسرعة أكرب يف البلدان النامية منها يف البلدان املتقدمة النمو. وعالوة على ذلك، كانت 
األسعار الدولية للسلع األساسية متقّلبة بدرجة كبرية، لتحّقق مكاسب يف شروط التبادل التجاري 
ملصّدري الوقود واملعادن بلغت )حنو 5 يف املائة لكليهما( والسلع الزراعية )1 يف املائة( يف عام 
2010. غري أن مصّدري املصنوعات تكبدوا خسارة طفيفة يف شروط التبادل التجاري )1 يف 
املائة(، كما حدث ملستوردي األغذية الصافية الذين ال يصّدرون املنتجات النفطية والتعدينية 6. 

ونظرًا لتقّلب أسعار السلع األساسية، فإن هذه املكاسب واخلسائر ميكن أن تتبدل بسهولة.
هناك بلدان نامية كثرية معّرضة بدرجة كبرية الس���تمرار تقّلب األس���عار الدولية للس���لع 
العاملي���ة حي���ث إهنا تعتمد اعتمادًا كبريًا على القليل من الس���لع يف حصائ���ل صادراهتا. وتتركز 
صادرات أقّل البلدان منوًا بش���كل خاص يف القليل من الس���لع، فقد زاد اعتمادها عليها خالل 
العقد املاضي. وارتفع متوسط مؤشر تركيز الصادرات بالنسبة ألقّل البلدان منوًا من 0.23 يف 
عام 1995 إىل 0.54 يف عام 2008 7 — وهو يزيد كثريًا عن متوسط جمموعات أخرى من 

البلدان النامية. وهلذا ُتعّد أقّل البلدان منوًا معّرضة بشكل خاص للصدمات اخلارجية.
وتعث���رت أق���ّل البلدان منوًا بدرجة أك���رب يف التجارة العاملية نظ���رًا الخنفاض نصيبها من 
الص���ادرات العاملي���ة إىل أقل من 1 يف املائة يف عام 2009. غ���ري أن أقّل البلدان منوًا زادت من 
جتارهتا مع بلدان نامية أخرى، وخاصة مع االقتصادات املتطّورة يف ش���رق آس���يا. وزاد نصيب 
صادرات أقّل البلدان منوًا إىل البلدان النامية ليصل إىل 49 يف املائة يف عام 2009، بعد أن بلغ 

45 يف املائة يف عام 2006.

تمويل التجارة

املالية وتقييد أسواق االئتمانات، مما أثر على جتارة  التجارة بعد نشوب األزمة  تقّلص متويل 
البلدان النامية. واستجابة لذلك، التزمت جمموعة البلدان العشرين يف مؤمتر القمة الذي عقدته 
يف لندن عام 2009 بتعبئة 250 بليون دوالر لتمويل التجارة خالل عامني 8. ويف العام األول 
بعد املبادرة، متت تعبئة متويل إضايف للتجارة بلغ 170 بليون دوالر، بصورة أساسية عن طريق 

.)E/2011/113( ”2011 األمم املتحدة، “احلالة والتوّقعات االقتصادية يف العامل يف منتصف عام  4
منظمة العمل الدولية، اجتاهات االستخدام العاملية عام 2011: حتّدي انتعاش الوظائف )جنيف: األونكتاد، 2011(.  5

 ،)E.11.II.C.2 املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات  عام 2011،  العامل  يف  االقتصادية  والتوّقعات  احلالة   6
الصفحات 49 - 51.

مقياس تركيز الصادرات املذكور هنا هو مؤشر هريفنداهل - هريمشان لتركيز منتجات التصدير الذي يستخدم   7
مقياسًا يبدأ من صفر إىل 1. وترمز القيمة 1 إىل التركيز الكامل على منتج واحد فقط، يف حني تعين القيمة اليت 
تقترب من صفر تنويعًا كاماًل للمنتجات )انظر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير أقّل البلدان منوًا عام 

2010: حنو بناء إمنائي دويل جديد ألقّل البلدان منوًا )جنيف، 2010((.
 http://www.g20. :وهو متاح على املوقع الشبكي ،“G-20 London Summit Leaders’ Statement” :انظر  8

.org/documents/final-communique.pdf

... ولكن البلدان النامية، 
 وخاصة أقّل البلدان منوًا، 
ال تزال معّرضة

ال تزال البلدان املنخفضة 
الدخل تواجه صعوبات يف 
الوصول إىل متويل التجارة
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وكاالت ائتمانات التصدير 9. وقد أوضحت املناقشات اخلاصة بالصادرات واليت عقدهتا منظمة 
التجارة العاملية أن سوق متويل التجارة قد حتّسنت بدرجة كبرية منذ الربع الثاين من عام 2009. 
غري أن البلدان املنخفضة الدخل على وجه اخلصوص، وال سيما تلك البلدان الواقعة يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى، ال تزال تواجه صعوبات يف احلصول على متويل التجارة بتكلفة ميّسرة. 
وال يستفيد سوى ثلث أفقر بلدان العامل البالغ عددها 60 بلدًا بصورة منتظمة من اخلدمات 
اليت تقدم يف إطار برامج متويل التجارة. وبدون برامج لتخفيف املخاطر الدولية اليت تواجه هذه 
البلدان، فإن املستوردين املحليني سيواجهون رسومًا مرتفعة للغاية وشروطًا إضافية 10. وهلذا 

ينبغي إعطاء األولوية لتعزيز وتوسيع برامج تيسري متويل التجارة.

التدابري املقيّدة للتجارة 

مل يتبلور اخلوف من أن تسفر األزمة عن محائية واسعة النطاق. ومع هذا، اختذت بعض البلدان 
 بالفعل تدابري لتقييد التجارة. غري أن التغطية التجارية ملثل هلذه التدابري زادت بصورة طفيفة من 
1 يف املائة من جمموع الواردات العاملية يف عام 2009 إىل 1.2 يف املائة يف عام 2010 11. 
وفضاًل عن هذا، زاد عدد التدابري املقيدة للتجارة اليت اختذهتا جمموعة البلدان العشرين خبطوات 
الفترات  نيسان/أبريل 2011 مما كانت يف  انتهت يف  اليت  الستة  أسرع على مدى األشهر 

السابقة، وقد أّدى هذا إىل زيادة الضغط على التزامها مبقاومة احلمائية 12.
وتضّمن���ت غالبية التدابري اجلديدة زي���ادات يف التعريفات اجلمركية، والضرائب األخرى 
املتعلق���ة بال���واردات وتدابري غري مجركية، وكذلك بدء التحري���ات اخلاصة بتصحيح التجارة 13 
واليت قد تؤّدي إىل فرض تعريفات مجركية إضافية على الواردات. ونتجت التشوهات األخرى 
للتج���ارة عن تدابري خاصة تضّمنتها جمموعات م���ن التدابري املحفزة لالقتصاد واليت اختذها عدد 
من احلكومات، وأّدت إىل ش���واغل بش���أن أثرها املحتمل على املنافسة املفتوحة والن�زيهة. وقد 
تأثرت البلدان النامية، مبا يف ذلك أقّل البلدان منوًا، بصورة معاكسة نتيجة ملثل هذه التدابري 14.
بناًء على حتليل التحذير التجاري العاملي 15، اختذت البلدان على نطاق العامل 141 تدبريًا 
أث���رت على املصاحل التجارية ألقّل البلدان منوًا، وقد اختذ أعضاء جمموعة البلدان العش���رين 70 

 Marc Auboin, “The G20 mandate on fixing trade finance for low - income nations”, VOX, 25  9
.http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5844 :وهو متاح على املوقع الشبكي ،November 2010, 

 World Trade Organization “Expert group meeting on trade finance—22 October 2010”,  10
.informal report by the WTO Secretariat (WT/WGTDF/W/49), 26 October 2010

 World Trade Organization, “Overview of developments in the international trading  11
.environment”, Annual report by the Director-General (WT/TPRO/OV/13), 24 November 2010

 ،World Trade Organization, “Report on G20 trade measures (mid-October 2010 to April 2011)”  12
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/g20_wto_report_ :وهو متاح على املوقع الشبكي

.may11_e.doc

تشري التحريات اخلاصة بتصحيح التجارة إىل إجراءات مبوجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية، لتحديد ما إذا   13
كان هناك مربر لتدابري مكافحة اإلغراق، والتدابري التعويضية، أو التدابري اخلاصة بالضمانات.

األونكتاد، “تقييم تطور النظام التجاري الدويل وزيادة مسامهته يف التنمية ويف التعايف االقتصادي”، مذكرة من   14
أمانة األونكتاد )TD/B/C.I/15(، 28 آذار/مارس 2011.

 Simon J. Evenett, “The harm done to the commercial :للحصول على تفاصيل عن هذه املنهجية، انظر  15
 interests of the LDCs: what role of the G20?”, in Tensions Contained…For Now: The 8th GTA

.Report, Simon J. Evenett, ed. (London: Centre for Economic Policy Research, 2010)

تأثرت أقّل البلدان منوًا على 
وجه اخلصوص بالتدابري 

التقييدية
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يف املائة من هذه التدابري منذ تش���رين الثاين/نوفمرب 2008. وقد اس���تخدمت بش���كل ما فرض 
زي���ادات يف التعريف���ات اجلمركية، أو ضرائب الصادرات، أو قي���ود على الصادرات، وإعانات 
للتصدي���ر. وقد كان هلذه التدابري — اليت أثرت على قطاعات التصدير الرئيس���ية ألقّل البلدان 
منوًا، مثل املنس���وجات وامللبوس���ات واجللود والس���كر واحلبوب الغذائية — آثار مباشرة على 
التدّفقات التجارية من جانب أقّل البلدان منوًا؛ غري أنه ال يتوّفر تقدير لقيمة اخلس���ارة التجارية 

اليت تكبدهتا هذه البلدان.
وكان للتدابري املقيدة للتجارة أثر سليب على مزايا الوصول إىل األسواق اليت حّققتها أقّل 
البلدان منوًا من األفضليات التجارية. وملواجهة هذه احلالة، يلزم إجياد مزيد من اتساق السياسات 

وإلغاء التدابري املقيدة اليت أثرت بصورة سلبية على أقّل البلدان منوًا وبلدان نامية أخرى.

القيود املشّددة عىل تنّقل األيدي العاملة 

متعّدد  نزيه  جتاري  لنظام  اهلامة  العناصر  أحد  احلدود  عرب  للعمل  السكان  تنقل  تيسري  ُيعّد 
األطراف. وتسّبب االجتاهات األخرية بعض القلق يف هذا الشأن. فقد أّدت الزيادة احلادة يف 
معدالت البطالة املتعلقة باألزمة إىل التهاب املواقف العامة احلّساسة بالفعل الجتاه اهلجرة يف 
بلدان كثرية. وقد اختذ عدد من بلدان املقصد ُخطوات للحّد من تدّفقات العمال املهاجرين. 
وختتلف السياسات فيما بني البلدان، ولكن مقّرري السياسات بشكل عام حاولوا تنظيم تدّفقات 
املهاجرين عن طريق تدابري من قبيل تعديل احلدود العددية للمهاجرين )احلصص، واألهداف، 
واحلدود القصوى(، وتقييد اختبارات سوق العمل لتقدير احلاجة إىل العمالة األجنبية، وحتديد 
قدرة املهاجرين على تغيري حالتهم أو جتديد التصاريح، أو تطبيق شروط تكميلية للحّد من 
التدّفقات )مثاًل عن طريق حتديد ل�ّم مشل اأُلسر والتدّفقات اإلنسانية(، وتقدمي حوافز لعودة 
املهاجرين. وفضاًل عن هذا، كثفت عدة بلدان جهودها للحّد من اهلجرة غري النظامية 16. 
واختذت اإلجراءات يف معظمها تطويع وتقييد تطبيق القواعد القائمة 17. ويف الوقت نفسه، 
اعتمد بعض بلدان املنشأ عددًا من التدابري حلماية حقوق العمال املهاجرين، مثل تقدمي الدعم 
العمل اخلاصة هبم ومساعدة املهاجرين املحتملني على  العائدين يف أسواق  إلعادة استيعاب 

استكشاف وجهات أخرى أقل تأثرًا باألزمة 18.
وعل���ى اجلان���ب اآلخر، ح���ّول املهاجرون أموااًل أق���ل إىل بلداهنم نظ���رًا ألن الكثريين 
واجهوا اخنفاضًا يف األجور أو فقدوا وظائفهم أثناء األزمة االقتصادية. واخنفضت التحويالت 
اإلمجالية إىل البلدان النامية يف عام 2009، لكنها انتعش���ت بعد ذلك لتصل إىل 326 بليون 
دوالر يف عام 2010. وبالنس���بة ألق���ّل البلدان منوًا، كمجموع���ة، زادت التحويالت لتصل 
إىل مس���تويات م���ا قبل األزمة: م���ن 17.4 بليون دوالر يف عام 2007 إىل 26 بليون دوالر 
يف عام 2010 19. وُيعزى الس���بب يف ذلك إىل أن مس���ارات اهلجرة الرئيس���ية بالنسبة ألقّل 

 “Protecting migrant workers beyond the crisis”, Global Jobs Pact Policy ،منظمة العمل الدولية  16
 http://www.ilo.org/wcmsp5/ :وهو متاح على املوقع الشبكي ،Briefs series, No. 17 (Geneva: ILO), 

.groups/public/- - -dgreports/- - -integration/documents/publication/wcms_146814.pdf

 C. Kuptsch, “The economic crisis and labour migration policy in European countries”, paper  17
 presented at the Research Conference on Key Lessons from the Crisis and the Way Forward,

.held in Geneva on 16 and 17 February 2011

منظمة العمل الدولية، “محاية العمال املهاجرين”، املصدر نفسه.  18
.Migration and Remittances Factbook 2011 (Washington, D. C., 2010) ،البنك الدويل  19

اختذت عدة بلدان ُخطوات 
لتنظيم تدّفقات العمال 
املهاجرين
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البلدان منوًا اليت حتصل على أكرب التحويالت املالية تضّم بلدانًا أقل تأثرًا باألزمة، مثل عمال 
بنغالديش واهلند واململكة العربية الس���عودية.

جولة الدوحة مهّددة بالفشل

بعد قرابة عشر سنوات من املفاوضات، توجد ثغرات خطرية تقف يف طريق اختتام جولة الدوحة. 
وإزاء احتمال الفشل، ويف حماولة الستعادة الثقة يف العملية والسماح باستمرار املفاوضات بشأن 
القضايا األكثر صعوبة إىل ما بعد هناية العام، حّول أعضاء منظمة التجارة العاملية اهتمامهم حنو 
إجياد جمموعة من احللول القابلة للتنفيذ — “باكورة اإلنتاج” — يف املؤمتر الوزاري الثامن 
ملنظمة التجارة العاملية املقّرر عقده يف جنيف، سويسرا، يف الفترة من 15 إىل 17 كانون األول/
ديسمرب 2011. ولكن التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأن طبيعة ونطاق جمموعة “احللول القابلة 

للتنفيذ” ليس مؤكدًا. كما أنه من غري املحتمل أن ختتتم اجلولة يف املستقبل املنظور.

وُتع���ّد اخلالف���ات فيما بني أعض���اء منظمة التجارة العاملية بش���أن ختفيض���ات التعريفات 
اجلمركي���ة يف املنتج���ات الصناعية — واليت تصنف على أهن���ا )وصول منتجات غري زراعية إىل 
األس���واق( — من أهم األس���باب املباشرة لألزمة. فإصرار بعض أعضاء منظمة التجارة العاملية 
على خفض التعريفات اجلمركية للبلدان الناش���ئة إىل مستوى البلدان املتقدمة النمو يف عدد من 
قطاعات التصدير ذات األمهية بالنسبة هلذه البلدان األخرية يتعارض مع والية مفاوضات الدوحة. 
فتطالب هذه الوالية فقط بتخفيضات لتعريفات مجركية أو إزالتها حسب االقتضاء، خاصة على 

املنتجات ذات األمهية التصديرية للبلدان النامية.

وفضاًل عن هذا، مل حيرز س���وى تقدم حمدود يف املفاوضات بش���أن الزراعة. ويتمثل أحد 
الش���واغل يف نطاق “جوانب املرونة” املس���موح هبا الس���تيفاء االلتزام���ات بتخفيض احلواجز 
اجلمركي���ة على املنتجات احلّساس���ة اليت حّددهتا البلدان املتقدمة النمو. ويتمثل أحد الش���واغل 
األخرى يف احلاجة إىل ضمان إجراء ختفيض كبري للدعم املحلي يف البلدان املتقدمة النمو، وبذلك 
تضيق الفجوة بالنسبة الستمرار املستويات العالية للدعم املقدم للزراعة؛ وهذا من شأنه أن يشمل 

القطن، وهو قطاع هام يف كثري من البلدان النامية.

وكان���ت املفاوضات بطيئة أيضًا بش���أن التج���ارة يف اخلدمات، وال���يت جتري عن طريق 
مناقش���ات ثنائية ومتعّددة “تتس���م باألخذ والعطاء”. وال تزال هناك ثغرات هامة بني الطلبات 
املقدمة واالس���تجابات املتلقاة من حيث تغطية القطاع والوصول على حّد س���واء. وعلى سبيل 
املثال، فإن العروض بش���أن “الطبعة الرابعة” لالتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات )تنقل 
“األش���خاص الطبيعي���ني” عرب احلدود لتقدمي خدمة ما( ال تش���مل قطاع���ات كثرية هتم البلدان 
النامية، وختضع ملتطلبات اإلقامة واجلنسية، واألسقف العددية واالختبارات اخلاصة باالحتياجات 
االقتصادية، ضمن قيود أخرى حتّد من قيمة العرض. غري أن التنازل املقترح للس���ماح ألعضاء 
منظمة التجارة العاملية بتقدمي املزيد من الش���روط املؤاتية لوصول صادرات أقّل البلدان منوًا إىل 
األس���واق ُيعّد عالمة إجيابية. ومع هذا، فإن األزمة االقتصادية كما ُذكر أعاله، دفعت البلدان 

إىل فرض قيود على تنقل األيدي العاملة عرب احلدود.

حتّول اهتمام جولة الدوحة 
حنو “باكورة اإلنتاج”
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س���اعدت منظمة التجارة العاملية، عن طريق أساليب تشمل وظائف رقابية وقضائية 20، 
على منع االجتاه التنازيل أثناء األزمة املالية، كما ساندت حترير التجارة بشكل عام. وقد يؤدي 
فش���ل جولة الدوحة إىل إثارة الش���كوك يف درجة االلتزام الدويل بالنظام املتعّدد األطراف الذي 
يستند إىل قواعد. كذلك فإن انتشار االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية ال ُيعّد بدياًل لإلطار 
املتع���ّدد األطراف. فهناك قضايا معلقة ذات أمهية بالنس���بة للبل���دان النامية، مثل ختفيض الدعم 
الزراعي، حيتمل أن تتحّقق خارج هذا اإلطار. وقد ال تتحّسن فرص الوصول إىل األسواق — 
س���واء فيما يتعلق بالزراعة أم الس���لع الثانوية أم اخلدمات — بالنس���بة للبلدان النامية، وخاصة 
أقّل البلدان منوًا، أو قد ال تتحسن إاّل على حساب تيسريات متبادلة كبرية. وهكذا، إذا أمكن 
حتقيق باكورة إنتاج يف جولة الدوحة يف كانون األول/ديس���مرب 2011، فإهنا سترس���ل إش���ارة 
إجيابي���ة إىل الع���امل بقدر تعبريها عن التزامات الدوحة الرئيس���ية. وينبغي أن تنطوي على عنصر 
إمنائي قوي وينبغي أن تؤّدي إىل نتائج قابلة للتنفيذ يف جماالت تنطوي على أمهية خاصة بالنسبة 
ألقّل البلدان منوًا، مثل الوصول إىل األس���واق بدون رس���وم مجركية أو حصص مفروضة، مع 
قواعد منشأ بسيطة وشفافة وميكن التنبؤ هبا، وتنازل ألقّل البلدان منوًا يف جمال اخلدمات، وإلغاء 
دعم الصادرات والدعم الداخلي املشوه للتجارة بالنسبة إلنتاج القطن يف البلدان املتقدمة النمو.

مؤرشات الوصول إىل األسواق
جيري اآلن استرياد حصة كبرية من صادرات البلدان النامية بدون رسوم مجركية يف أسواق 
البلدان املتقدمة النمو. وكان التقّدم يف زيادة النصيب املعفى من الرسوم اجلمركية بالنسبة ألقّل 
البلدان منوًا أبطأ منه بالنسبة لبلدان أخرى متقدمة النمو. وبالنسبة ألقّل البلدان منوًا، اجتهت 
هذه احلصة، اليت جتاوزت املتوسط يف البداية ولكنها شهدت حتّسنًا طفيفًا منذ عام 2004، 
حنو املتوسط بالنسبة جلميع البلدان املتقدمة النمو لتصل إىل حوايل 80 يف املائة من الصادرات، 
باستثناء األسلحة والنفط )الشكل 1(. ونظرًا ألن 20 يف املائة من الصادرات ال يزال يواجه 

حواجز مجركية، فإنه ال تزال هناك عوائق كبرية أمام منو صادرات البلدان النامية.

الحواجز الجمركية واألفضليات الجمركية

واصلت التعريفات اجلمركية املفروضة على صادرات البلدان النامية اجتاهًا تنازليًا بطيًئا )الشكل 
التقّدم األخري نتيجة لعدة مبادرات، مثل إدراج االحتاد األورويب لألرز والسكر  2(. وكان 

بالكامل يف إطار مبادرة “أّي شيء فيما عدا األسلحة”.
تس���تفيد البل���دان األفريقية جن���وب الصحراء الكربى من املتوس���ط املنخفض للتعريفات 
اجلمركية بالنس���بة لصادراهتا. ففي عام 2009، بلغت هذه التعريفات اجلمركية 4.5 يف املائة 
بالنسبة للزراعة، و1.6 يف املائة بالنسبة للملبوسات، و2.9 يف املائة بالنسبة للمنسوجات. وعلى 
العكس من ذلك، كانت تفرض تعريفات مجركية على الواردات من ش���رق آس���يا أعلى منها 
بالنسبة للواردات من أقاليم أخرى. وبلغ متوسط التعريفات اجلمركية على الواردات من شرق 

 J. Bhagwati and Peter Sutherland, “The Doha Round: Setting a deadline, defining a final  20
,deal” High level trade experts group interim report, January 2011، وهو متاح على املوقع الشبكي: 

http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/2011/01/2011-01-28-

.davos,property=publicationFile.pdf/2011-01-28-davos

فشل اجلولة ميكن أن يثري 
الشكوك حول االلتزام الدويل 
بالنظام املتعّدد األطراف

ُتوجد عوائق كبرية أمام 
وصول منتجات أقّل البلدان 
منوًا إىل األسواق

تغّيرت التعريفات اجلمركية 
على صادرات أقّل البلدان 
منوًا بصورة طفيفة منذ عام 
2005
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الشكل 1
نسبة واردات البلدان املتقدمة النمو من البلدان النامية املعفاة من الرسوم 

الجمركية، حسب القيمة، 2000 - 2009 )نسبة مئوية(

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
٦٠

٦٥

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

بلدان نامية، باستثناء
األسلحة والنفط

بلدان نامية، باستثناء
األسلحة

أقل البلدان نمواً، باستثناء
األسلحة

أقل البلدان نمواً، باستثناء
األسلحة والنفط

املصدر: مركز التجارة العاملية، 
واألونكتاد، ومنظمة التجارة 

العاملية، استناداً إىل قاعدة 
البيانات التحليلية املشرتكة عن 

الوصول إىل األسواق.

آس���يا 11 يف املائة بالنسبة للمنتجات الزراعية وامللبوسات على حّد سواء، و6 يف املائة بالنسبة 
للمنس���وجات األخرى. وكان متوس���ط التعريفات اجلمركية على املنتجات الزراعية املستوردة 
م���ن أق���ّل البلدان منوًا 1 يف املائة يف عام 2009؛ وكان يزيد بصورة طفيفة عن 6 يف املائة على 
امللبوس���ات وبلغ 3 يف املائة على املنسوجات. ومل يتغّير متوسط التعريفات اجلمركية املفروضة 
على صادرات أقّل البلدان منوًا من امللبوس���ات واملنس���وجات منذ عام 2005، وهذا يبني عدم 

حدوث حتّسن إمجايل يف هذا املؤشر للوصول إىل األسواق.
وتع���رّب هذه االجتاهات بدرج���ة كبرية عن التحرر العام للتج���ارة العاملية نظرًا ألن املزيد 
من املنتجات يس���تورد اآلن بصورة روتينية دون رس���وم مجركية يف إطار املعاملة اخلاصة بالدولة 
األوىل بالرعاي���ة. ويف إطار االتفاق املتعلق بتكنولوجيا املعلومات، تش���مل معاملة الدولة األوىل 
بالرعاي���ة املعف���اة من الرس���وم اجلمركية ليس فقط املنتجات اخلام، وإمن���ا املصنوعات أيضًا مثل 
املع���دات اإللكتروني���ة. والواقع أنه يف عام 2009، مل تدفع أّي رس���وم عل���ى 78 يف املائة من 
ص���ادرات البلدان النامية للبلدان الصناعية )باس���تثناء النفط واألس���لحة(؛ وكانت 59 يف املائة 
م���ن هذه اإلعفاءات نتيجة ملعاملة الدولة األكثر رعاي���ة و19 يف املائة نتيجة للمعاملة التفضيلية 

“احلقيقية” يف عام 2009 21.
ويف حالة أقّل البلدان منوًا، ال تدفع أّي رسوم على 80 يف املائة من صادراهتا إىل البلدان 
الصناعية، وكان 27 يف املائة منها يف إطار معاملة الدولة األوىل بالرعاية و53 يف املائة يف إطار 
الوصول التفضيلي احلقيقي )وهو مستوى مل يتغري منذ عام 2006(. ومل يكن هناك فقط تفاضل 
يف األفضليات اجلمركية حس���ب جمموعة البلدان ولكن تغطية األفضليات اجلمركية للمنتجات 

تشري األفضليات احلقيقية إىل نسبة الواردات اليت تستفيد من الوصول املعفى من الرسوم خبالف منتجات تستفيد   21
من معاملة معفاة الرسوم يف إطار نظام الدولة األوىل بالرعاية.
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مل تكن أيضًا متس���اوية. وعلى س���بيل املثال، حيصل 11 يف املائة فقط من صادرات شرق آسيا 
على معاملة تفضيلية حقيقية. وُيعزى هذا أساسًا إىل استبعاد املنسوجات وامللبوسات من بعض 
املخطط���ات التفضيلية، وخاصة بالنس���بة للص���ادرات إىل الواليات املتح���دة األمريكية. غري أن 
النصيب املنخفض ُيعّد أيضًا نتيجة االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية واليت يستبعد منها 22. 
ونظرًا لالس���تبعاد واملعدالت اجلمركية املختلفة على خمتلف املنتجات، فإن متوس���ط التعريفات 
اجلمركية خيتلف حسب فئات الصادرات. ويبّين الشكل 3 هذه االختالفات بالنسبة لصادرات 

أقّل البلدان منوًا.
وبس���بب األفضلي���ات اخلاصة املمنوحة للبلدان املنخفضة الدخ���ل، ُيعّد هامش األفضليات 
اخلاص هبا، واملحس���وب على أس���اس الفرق ب���ني أقّل التعريفات اجلمركية ال���يت يتعّين أن تدفعها 
ومعاملة الدولة األوىل بالرعاية، أعلى من هامش األفضليات لبلدان نامية أخرى. ويف عام 2009، 
بلغ هذا اهلامش 5.9 من النقاط بالنسبة للملبوسات، و4.7 بالنسبة للزراعة، و3.1 للمنسوجات. 
وظل هذا اهلامش ثابتًا مبرور الوقت، باستثناء الزراعة، حيث ارتفع ألن البلدان املتقدمة النمو متنح 

أفضليات أكرب على التعريفات اجلمركية األقل بشكل عام للدولة األوىل بالرعاية.
وفضاًل عن هذا، فإن األولويات املتاحة للوصول إىل األس���واق ال يستخدمها املصّدرون 
دائمًا بصورة كاملة. فقد بلغ متوسط معدل استخدام خمططات األفضليات ألقّل البلدان منوًا يف 
عدد خمتار من البلدان املتقدمة النمو )أس���تراليا، وكندا، واالحتاد األورويب، والواليات املتحدة( 
87 يف املائ���ة يف ع���ام 2008. هو أقل يف االحت���اد األورويب )81 يف املائة( وأعلى يف الواليات 

انظر األمم املتحدة، “استقصاء عن تدابري الدعم الدويل املتعلقة بأحكام منظمة التجارة العاملية والوصول التفضيلي   22
إىل األسواق بالنسبة ألقّل البلدان منوًا: ردود أقّل البلدان منوًا — تلخيص وحتليل”، متاح على املوقع الشبكي: 

.www.un.org/ldcportal

توسيع املعاملة بدون رسوم 
مجركية وحصص مفروضة 
لتشمل مجيع صادرات أقّل 
البلدان منوًا لن يكون له أثر 
كبري على البلدان املتقدمة النمو

الشكل 2
 متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان املتقدمة النمو

 عىل املنتجات الرئيسية من البلدان النامية وأقّل البلدان نمواً ،

2000 - 2009 )النسبة املئوية حسب السعر(
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صفر

٢

٤

٦

٨
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١٢

الزراعة
املنسوجات
امللبوسات

البلدان النامية

الزراعة
املنسوجات
امللبوسات

ً أقل البلدان نموا

املصدر: مركز التجارة العاملية، 
واألونكتاد، ومنظمة التجارة 
العاملية، استناداً إىل قاعدة 
البيانات التحليلية املشرتكة عن 
الوصول إىل األسواق.

ملحوظة: يعتمد الوصول إىل 
األسواق عىل أفضل التعريفات 
الجمركية املطبقة )الدولة األوىل 
بالرعاية واملعاملة التفضيلية 
املمنوحة ألقّل البلدان نمواً 
والبلدان النامية(. ويرجح 
متوسط التعريفات الجمركية 
باستخدام هيكل معياري 
للصادرات يستند إىل بيانات 
الفرتة 1999 - 2001 للحّد من 
أثر التغريات التي تحدث من 
عام إىل عام يف تكوين الصادرات 
واألسعار النسبية عىل املؤرشات.
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املتحدة 93 يف املائة(، ولكنه يس���ري عل���ى طائفة صغرية من املنتجات 23. وبصرف النظر عن 
اس���تبعاد بعض منتجات التصدير الرئيس���ية واخنفاض هوامش األفضليات، يبدو أن االس���تخدام 
املنخف���ض ناتج عن عدم اليق���ني فيما يتعلق بإمكانية التنبؤ باألفضلي���ات، وقيود القدرة املتعلقة 
مبنتجات منحت هلا أفضليات، واحلواجز غري اجلمركية، وقواعد املنش���أ املعقدة 24. ومن ناحية 
أخرى، بينما تشري البحوث اليت أجراها صندوق النقد الدويل 25 إىل توسيع جمال املعاملة بدون 
رسوم مجركية وحصص مفروضة من جانب البلدان املتقدمة النمو واالقتصادات الناشئة ليشمل 
مجيع املنتجات القادمة من أقّل البلدان منوًا مجيعها ميكن أن تش���جع الصادرات من أقّل البلدان 
منوًا مبقدار 10 باليني دوالر س���نويًا، فإن مثل هذه الزيادة يف الصادرات ال متثل س���وى 0.02 
يف املائ���ة م���ن إمجايل واردات البلدان املتقدمة النمو، وليس من املحتمل يكون هلا أثر ُيذكر على 
اقتصاداهتا. ويف حالة االقتصادات الناش���ئة، س���يتطلب األثر املحلي اإلمجايل، مع أنه ليس كبريًا 

أيضًا، حتديد خطوات وخط زمين يتسق مع احتياجات التنمية االقتصادية هلذه البلدان.

لضم���ان تقدمي األفضليات اجلمركية للمصّدرين املؤهلني فقط، تطبق البلدان املس���توردة 
“قواعد املنش���أ” من أجل اس���تبعاد الس���لع غري املؤهلة. والطريقة اليت مت هبا حتديد وتطبيق هذه 
االش���تراطات هي اليت حّددت درجة الس���هولة اليت استطاعت هبا أقّل البلدان منوًا االستفادة من 
نظام األفضليات، خاصة يف حالة سلع مصنعة معينة مثل امللبوسات. وكانت هناك قواعد معينة، 
مثل تلك اليت تتطلب من أقّل البلدان منوًا تصنيع منتجات نسيج للتصدير باستخدام الغزل بداًل 
من األلياف )قاعدة “التحّول املزدوج”(، فرضت بشكل خاص قيودًا بالنسبة ألقّل البلدان منوًا 
اليت يعنيها األمر. ويف هذا الصدد، أدخلت بعض التحسينات على قواعد املنشأ يف بعض البلدان 

 “Market access for products and services of export interest to least developed ،منظمة التجارة العاملية  23
.countries”, Note by the Secretariat (WT/COMTD/LDC/W/48/Rev.1), 9 March 2011

املصدر نفسه.  24
 Katrin Elborgh-Woytek, Rob Gregory and Brad McDonald. “Reaching the MDGs: an action plan  25
 for trade”, IMF Staff Position Note, No. SPN/10/14 (Washington, D.C.: IMF), 16 September

. http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1014.pdf :2010، وهو متاح على املوقع الشبكي

ينبغي أن تكون قواعد املنشأ 
بسيطة وشفافة وميكن التنبؤ هبا

الشكل 3
متوسط التعريفات الجمركية للبلدان املتقدمة النمو عىل الواردات من منتجات 

رئيسية من أقّل البلدان نمواً ،2000 و2009 )نسبة مئوية(

٢٠٠٩
٢٠٠٠

صفر ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠

املنسوجات

امللبوسات

الزراعة
املصدر: مركز التجارة العاملية، 

واألونكتاد، ومنظمة التجارة 
العاملية، استناداً إىل قاعدة 

البيانات التحليلية املشرتكة عن 
الوصول إىل األسواق.

ملحوظة: يعتمد الوصول إىل 
األسواق عىل أفضل التعريفات 

الجمركية املطبقة )الدولة األوىل 
بالرعاية واملعاملة التفضيلية 

املمنوحة ألقّل البلدان نمواً 
والبلدان النامية(. ويرجح 

متوسط التعريفات الجمركية 
باستخدام هيكل معياري 

للصادرات يستند إىل بيانات 
الفرتة 1999 - 2001 للحّد من 

أثر التغرّيات التي تحدث من 
عام إىل عام يف تكوين الصادرات 
واألسعار النسبية عىل املؤرشات.
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املاحنة لألفضليات. وعلى س���بيل املثال، أدخل االحتاد األورويب قواعد جديدة للمنش���أ بالنس���بة 
لنظامه اخلاص لألفضليات املعّمم يف كانون الثاين/يناير 2011، مبا يف ذلك قواعد خاصة بأقّل 
البلدان منوًا بالنس���بة للسلع املصنعة. وخيضع اآلن عدد كبري من منتجات النسيج لشروط املنشأ 
اليت تعرف ب�اسم “التحويل الواحد” واليت تسمح باستخدام ألياف مستوردة يف إنتاج األنسجة. 
وقد جعل هذا من الس���هل على مصدري املنس���وجات وامللبوس���ات يف أقّل البلدان منوًا التأهل 
للمعاملة التفضيلية. ومن ناحية أخرى، فإن إدخال إجراءات إدارية جديدة مقترحة لتنفيذها يف 
عام 2017، واليت تنقل العبء التجاري واملايل للتحّقق من املنش���أ إىل املصّدرين واملستوردين، 

قد تكون له آثار بالنسبة لالستخدام الفّعال لألفضليات من جانب أقّل البلدان منوًا.

الحدود القصوى للتعريفات الجمركية وتصاعدها

هناك شواغل تتعلق ليس فقط مبتوسط التعريفات اجلمركية املفروضة على الواردات، إمنا تتعلق 
أيضًا هبيكل املعدالت يف جداول التعريفات اجلمركية. ويؤّدي تطبيق معدالت خمتلفة على خمتلف 
املنتجات املستوردة إىل تشوهات للتجارة التفضيلية. ويتمثل أحد هذه الشواغل يف “احلدود 
القصوى” للتعريفات اجلمركية، واليت تشري إىل حاالت تكون فيها التعريفات اجلمركية على 
بعض املنتجات على مستويات أعلى بكثري من املعدل املعتاد. ويف اجلدول 1، تعرف احلدود 
القصوى للتعريفات اجلمركية بأهنا تعريفات مجركية فردية تتجاوز 15 يف املائة. ويشري اجلدول 
إىل تغيري طفيف يف تطبيق احلدود القصوى للتعريفات اجلمركية يف البلدان املرتفعة الدخل مبنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واليت أثرت على 9 يف املائة يف املتوسط من بنود التعريفات 
اجلمركية على مدى العقد املاضي. وميكن أن ُتعزى غالبية احلدود القصوى للتعريفات اجلمركية 
إىل املنتجات الزراعية، حيث تظل عالية، عند 35 يف املائة من بنود املنتج. ويؤكد مؤشر تقييد 
التجارة الذي وضعه البنك الدويل 26 أن البلدان املرتفعة الدخل طبقت أعلى التعريفات اجلمركية 
على املنتجات الزراعية يف عام 2008. وتفرض البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا أقل 

التعريفات اجلمركية على هذه املنتجات.
وُيع���ّد “تصاع���د” التعريف���ات اجلمركية أحد الش���واغل األخرى. فهو يش���ري إىل نظام 
للتعريف���ات تف���رض فيه رس���وم على املنتجات اجلاهزة والوس���يطة أعلى م���ن املنتجات األّولية. 
وعمومًا، فإن درجة تصاعد التعريفات اجلمركية مل تتغري يف النصف الثاين من العقد السابق، مع 
أن التعريفات اجلمركية املطبقة على املنتجات الزراعية اجلاهزة ظلت أعلى بكثري منها بالنس���بة 
للمنتجات الزراعية اخلام. ويشجع تصاعد التعريفات اجلمركية على التجهيز املحلي للمنتجات 
األّولية املستوردة، لتحويلها إىل سلع وسيطة أو جاهزة تتمتع حبماية أعلى. وهبذه الطريقة، فإهنا 
ال تش���جع مصّدري املنتجات األّولية على االنتقال إىل الص���ادرات ذات القيمة املضافة العالية، 
تارك���ة هلم التركيز بدرجة عالية على صادرات املنتجات األّولية وبالتايل التعرض بدرجة كبرية 

لتقّلبات أسعار السلع األساسية.

يلخص مؤشر تقييد التجارة وضع السياسات التجارية لبلد ما عن طريق حساب التعريفة اجلمركية املوحدة اليت   26
ستبقى وارداهتا اإلمجالية عند املستوى احلايل عندما يكون لدى البلد، يف واقع األمر تعريفات مجركية خمتلفة 
بالنسبة لسلع خمتلفة. وعلى عكس املتوسط املرجح التجاري للتعريفات اجلمركية، فإن مؤشر تقييد التجارة يضع 
يف اعتباره أمهية كل سلعة يف مجلة الواردات، وكذلك استجابة استرياد كل سلعة فيما يتعلق بالتعريفات اجلمركية.

ال تزال احلدود القصوى 
للتعريفات الزراعية وتصاعد 
التعريفات عالية
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الجدول 1
الحدود القصوى للتعريفات الجمركية وتصاعدها يف البلدان املرتفعة الدخل بمنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1996 و2000 و2005 - 2010 أ )نسبة مئوية(

1996200020052006200720082009 2010
ب
الحدود القصوى للتعريفات الجمركية 

10.49.29.59.59.39.08.98.8جميع السلع

35.433.437.637.637.437.536.534.6سلع زراعية

4.03.12.22.32.22.22.22.2سلع غري زراعية
ج
تصاعد التعريفات الجمركية 

1.11.00.10.20.10.10.10.1جميع السلع

13.412.610.710.711.211.811.29.8سلع زراعية

2.42.11.61.61.31.41.41.2سلع غري زراعية

دعم الزراعة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
تتجه احلكومات حنو دعم املنتجني املحليني عن طريق التعريفات اجلمركية واإلعانات. وال تقدم 
اإلعانات بالضرورة لغرض محاية التجارة، ولكن هلا من الناحية العملية بعض األثر نظرًا ألهنا 
تعطي جمااًل تنافسيًا للمنتجني املحليني. وُتعّد تدابري الدعم الزراعي من جانب بلدان منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي مثااًل رئيسيًا ملثل هذه احلمائية التجارية الضمنية.
زاد الدعم الذي تقدمه بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي للمنتجني يف 
قطاعات الزراعة كنس���بة مئوية من احلصائل الزراعية يف عام 2009، ولكنها اخنفضت يف عام 
2010 ع���ن مس���تويات ع���ام 2008. وكانت الزيادة يف عام 2009 متث���ل انقطاعًا يف االجتاه 
التنازيل املعتدل والثابت والذي ُشوهد منذ عام 1986 27. وتقول أمانة منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي إن “أش���كال الدعم األكثر تش���ويهًا... ال تزال س���ائدة يف غالبية بلدان 
منظم���ة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي” 28. ومثل هذا الدعم له تأثري س���ليب قوي على 
إنتاج وجتارة البلدان النامية، مبا يف ذلك أقّل البلدان منوًا. وتتصّدى تدابري الدعم ملكاسب الرفاه 
املحتملة اليت حتّققها املس���اعدة اإلمنائية الرمسية املحس���نة واملقدمة من البلدان املاحنة التابعة ملنظمة 
التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهي ال تتس���ق مع اجلهود املبذولة لتحس���ني القدرات 

التجارية للبلدان النامية يف جمال الزراعة، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة لصاحل التجارة.

التدابري غري الجمركية األخرى

أصبحت التدابري غري اجلمركية، مع احلواجز اجلمركية املنخفضة أكثر أمهية باعتبارها أشكااًل 
النامية. فاإلجراءات اجلمركية واإلدارية، والتدابري  البلدان  اليت تؤثر على صادرات  للحماية 
التقنية، واللوائح الداخلية، وقواعد املنشأ، ودعم الصادرات )سواء كان يتوافق أم ال مع منظمة 

التجارة العاملية( حتّد من وصول البلدان النامية إىل األسواق، وخاصة أقّل البلدان منوًا.

 Agricultural Policies in OECD Countries and Emerging االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة   27
.Economies, 2011 (Paris, forthcoming)

 Agricultural Policies in OECD Countries: At a Glance, 2010 ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  28
.(Paris), p. 5

الدعم الزراعي يف البلدان 
املتقدمة النمو له أثر سليب 

قوي على جتارة البلدان النامية

حتّد التدابري غري اجلمركية 
والقيود الداخلية من الوصول 
إىل األسواق، خاصة بالنسبة 

ألقّل البلدان منوًا

املصدر: مركز التجارة الدولية.

أ القيم املجمعة للبلدان هي 
املتوسط املرجح حسب النصيب 

من الواردات العاملية.

ب نسبة بنود التعريفات 
الجمركية اإلجمالية يف جدول 
التعريفات لبلد أوىل بالرعاية 

حيث تتجاوز التعريفات 
الجمركية 15 املائة.

ج الفرق بالنسب املئوية بني 
التعريفات الجمركية املطبقة 

عىل السلع الجاهزة )أو املجهزة 
بالكامل( والتعريفات الجمركية 

املطبقة عىل املواد الخام. وقبل 
التجميع بالنسبة للبلدان، فإن 
املتوسط القطري هو متوسط 
بسيط من متوسطات رسوم 
جمركية من 6 أرقام خاصة 

بالنظام املنسق.
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الجدول 2
الدعم الزراعي التقديري املقدم من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 1990 و2000 و2005 - 2010 أ 

1990200020052006200720082009
ب
 2010

ج
إجمايل الدعم الزراعي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

324321370359355377378366بباليني دوالرات الواليات املتحدة

255349298286260258272277بباليني اليورو

كنسبة مئوية من الناتج املحيل 

اإلجمايل لبلدان منظمة التعاون 

1.811.221.030.950.860.860.920.85والتنمية يف امليدان االقتصادي
د
الدعم املقدم للمنتجني الزراعيني يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

251245270258252261251227بباليني دوالرات الواليات املتحدة 

197266217206184179180172بباليني اليورو

كنسبة مئوية من إجمايل الحصائل 

31.732.227.825.821.420.221.918.3الزراعية 

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، السياسات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي واالقتصادات الناشئة، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس، 2011.

أ ابتداًء من عام 2010، يشمل مجموع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي شييل وإرسائيل.

ب بيانات أّولية.

ج يشمل تقدير الدعم الكىل الدعم املقدم للمنتجني الزراعيني، عىل املستويني الفردي والجماعي، والدعم املقدم 
للمستهلكني.

د يقيس تقدير دعم املنتجني الدعم املقدم بصورة مبارشة للمنتجني الزراعيني.

وتؤث���ر التدابري غري اجلمركية أيضًا عل���ى التجارة يف اخلدمات، مع أن مثل هذه احلواجز 
معق���دة ويصعب حتديدها. فهي تتعلق باالس���تثمار واللوائح املعق���دة خارج احلدود اليت ختتلف 
حسب القطاع. ففي حني أن حترير التجارة يف اخلدمات قد حيّقق مكاسب يف الكفاءة االقتصادية، 

إاّل أنه قد ال يتحّقق بدون إصالحات رقابية منسقة وسياسات إضافية 29.
وتش���ري نتائج اس���تقصاء أجراه مركز التجارة الدولية بني شركات تصدير يف بلدان نامية 
إىل أنه يعتقد أن “التدابري التقنية” ُتعّد من العوائق اليت تنطوي على أكرب التحّديات، رمبا بسبب 
تعقيد هذه التدابري وافتقارها إىل الش���فافية 30. وجيوز أن توضع مثل هذه الش���روط التقنية على 

املنتجات من جانب احلكومات أو الكيانات اخلاصة.
وُتعّد املعايري ضرورية، ولكن يلزم أيضًا أن تنطبق بش���كل صحيح. وعلى س���بيل املثال، 
ميكن أن تكون املعايري البيئية فّعالة يف اإلس���راع بالتحّول التكنولوجي من أجل التنمية املستدامة 

 P. Brenton and others, “Africa’s trade in services and the opportunities and risks of economic  29
.partnership agreements”, Africa Trade Policy Notes, No. 6 (Washington, D.C.: World Bank, 2010)

يغطي االستقصاء التجارة يف السلع وحدها. وللحصول على تفاصيل عن منهجية االستقصاء، والتغطية القطرية،   30
  Market Access, Transparency and Fairness in Global Trade: Export ،وغري ذلك، انظر مركز التجارة الدولية

.Impact for Good, 2010 (United Nations publication, Sales No. E.11.III.T.1)
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يف البلدان النامية وكذلك يف البلدان املتقدمة النمو، إذا اقترنت خُبطط تعاون مالئمة 31. غري أن 
اجلمع بني املعايري ومحاية الرباءات ينطوي على تأثري النسبة النتشار التكنولوجيات البيئية بشكل 
مالئم. فهو يؤكد احلاجة إىل بيئة متكينية للتنمية، والتكّيف، ونقل التكنولوجيا البيئية من جانب 

البلدان النامية. وهذا سيتضّمن تعديل ضوابط التجارة الدولية 32.
وُيعزى عدم مش���اركة البلدان النامية يف اهليئ���ات الدولي�ة لوضع املعايري، بصورة جزئية، 
إىل ع���دم اعتي���اد هذه البلدان على التدابري الدولية ويؤّدي إىل املخاطرة بأاّل تراعى القدرة التقنية 
للبل���دان النامي���ة وهياكل الطلب اخل���اص هبا عند وضع املعايري الدولية 33. وال تزال الش���فافية، 
واملش���اركة الفّعالة للبلدان النامية يف وضع املعايري، وكذلك الدعم التقين واملايل املالئم العتماد 

واستيفاء التدابري التقنية، مبا يف ذلك املعايري البيئية، من األمور البالغة األمهية.
وتؤكد نتائج استقصاء مركز التجارة الدولية أيضًا أمهية اإلجراءات اإلدارية غري املالئمة 
وضعف تيس���ري الصادرات كعقب���ات أمام جتارة البلدان النامية. وعلى س���بيل املثال، يتضح من 
إحدى الدراس���ات أنه “يف بوركينا فاس���و، واجه أكثر من 50 يف املائة من 74 شركة ُأجريت 
معها لقاءات، حواجز جتارية مرتبطة بتحّديات داخلية. ومت التوّصل لنتائج أّولية مماثلة بني بلدان 
أخرى مشلها االستقصاء. وهناك عقبات أخرى ال ترتبط مباشرة بالتدابري غري اجلمركية وتتعلق 

بالنقل، وبيئة األعمال، واألمن” 34.
ويواجه مصدرو أقّل البلدان منوًا يف الواقع تكاليف حملية أعلى لّلوجس���تيات ومعامالت 
الت���داول. كم���ا أن حاالت التأخري يف إهناء األعمال الورقية والرس���وم اإلدارية العالية تؤثر على 
القدرة التنافس���ية للصادرات. وتؤكد مقارنة دولية لتكاليف املعامالت أن مصّدري أقّل البلدان 
من���وًا حمرومون من املزايا بش���كل واضح. فهم يقضون وقتًا أطول يف انتظار اس���تيفاء إجراءات 
التصدي���ر 35. وتبل���غ تكلف���ة احلاوية قرابة 800 1 دوالر، وهى أعلى بنس���بة 63 يف املائة منها 
بالنس���بة للمصّدرين يف البلدان املتقدمة النمو و95 يف املائة بالنس���بة للمصدرين يف ش���رق آسيا 
واملحيط اهلادئ. ومثل هذه الفروق يف تكاليف املعامالت تقّلل كثريًا من أّي هامش للمنافس���ة 
ميك���ن أن تك���ون أقّل البلدان منوًا قد حصلت عليه عن طريق ُنُظ���م األفضليات التجارية. وُيعّد 
ختفيض تكاليف النقل عن طريق حتس���ني تيس���ري التجارة واللوجس���تيات من األمور الضرورية 
ملساعدة البلدان النامية على استغالل فرص الوصول إىل األسواق بشكل أفضل. وهناك اعتراف 

هبذه احلاجة يف مفاوضات الدوحة بشأن تيسري التجارة ويف مبادرة املساعدة لصاحل التجارة.

 World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation (United Nations  31
.publication, Sales No. E.11.II.C.1)

املصدر نفسه، الصفحة 43.  32
 World Trade Report 2005: Exploring the Links Between Trade, Standards and the :منظمة التجارة العاملية  33

.WTO (Geneva)

 Carolin Averbeck and Olga Skorobogatova, “Non-tariff measures and technical regulations: the  34
challenges of compliance for exporters”, International Trade Forum, Issue 3/2010، وهو متاح على 

.http://www.tradeforum.org/news/fullstory.php/aid/1592 :املوقع الشبكي
انظر: Trading across borders methodology”, World Bank Doing Business project“، وهو متاح على   35

.www.doingbusiness.org/MethodologySurveys/TradingAcrossBorders.aspx :املوقع الشبكي
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املساعدة لصالح التجارة
البلدان  وّجهت  اإلمنائية،  االستراتيجيات  يف  رئيسي  بدور  التجارة  يف  النمو  قيام  توّقع  مع 
واملؤسسات املاحنة اهتمامًا خاصًا لتقدمي املساعدة من أجل تعزيز قدرات البلدان النامية اإلنتاجية 
املعّزز  املتكامل  واإلطار  التجارة  لصاحل  املساعدة  قبيل  من  مبادرات  من خالل  والتصديرية 
للمساعدة املتعلقة بالتجارة ألقّل البلدان منوًا. وزادت املساعدة اإلمنائية الرمسية املصنفة كمساعدة 
لصاحل التجارة لتصل إىل 40.1 بليون دوالر يف عام 2009، وهو آخر عام ُتتاح له بيانات 
)الشكل 4(. وميثل هذا الرقم زيادة بنسبة 60 يف املائة عن فترة األساس 2002 - 2005. 
غري أن املعدل السنوي لزيادة املساعدة لصاحل التجارة يف عام 2009 اخنفض بشكل حاد إىل 
2 يف املائة مقارنة بالفترة اليت استهلت فيها املساعدة من جانب أعضاء منظمة التجارة العاملية 
يف عام 2005. وال تزال اهلياكل األساسية االقتصادية متثل أهم املكونات، يليها الدعم املقدم 
لبناء القدرات اإلنتاجية. وحتصل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا على معظم التمويل 
املخّصص للمساعدة لصاحل التجارة )الشكل 5(. وقد زادت املساعدة لصاحل التجارة بالنسبة 
ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى مببلغ 3.5 باليني دوالر، لتسجل رقمًا قياسيًا قدره 12.5 
بليون دوالر يف عام 2009. ويف آسيا، شهدت اهلند والعراق اخنفاضًا يف املساعدة اإلمنائية 
الرمسية املخّصصة للمساعدة لصاحل التجارة. وكانت التزامات املساعدة لصاحل التجارة بالنسبة 
ألقّل البلدان منوًا والبلدان األخرى منخفضة الدخل متثل 49 يف املائة من إمجايل املساعدة لصاحل 

التجارة يف عام 2009. وكانت فييت نام من أكرب البلدان املتلّقية، تليها اهلند.
تتوّلى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية إجراء استعراض 
للتجارب القطرية يف جمال اس���تخدام املس���اعدة لصاحل التجارة، واملقّرر مناقشته يف االستعراض 
العاملي الثالث، املعقود يف 18 و19 متوز/يوليه 2011 يف جنيف. وُتعّد االستراتيجيات اإلمنائية 

ال تزال املساعدة لصاحل 
التجارة تواجه اخنفاضًا

تعّهدت جمموعة البلدان 
العشرين باحلفاظ على 
مستويات املساعدة لصاحل 
التجارة

الشكل 4
 التزامات املساعدة لصالح التجارة، متوسط 2002 - 2005 و2006 - 2009

)بباليني الدوالرات بالسعر الثابت عام 2009، املقياس األيس؛ وإجمايل لصالح التجارة 
كنسبة مئوية من إجمايل املساعدة املخّصصة للقطاع، املقياس األيمن(
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والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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الوطني���ة حموري���ة يف حتديد االحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات التجارية. وينبغي أن تصب 
نتائج االس���تعراض العاملي املعقود يف جنيف يف االس���تعراض األوسع يف املنتدى الرفيع املستوى 
الرابع بشأن فعالية املساعدة، املقّرر عقده يف بوسان، مجهورية كوريا، يف الفترة من 29 تشرين 
الثاين/نوفم���رب إىل 1 كان���ون األول/ديس���مرب 2011، وبعد ذلك، يف املناقش���ات اليت جتري يف 
منتدى التعاون اإلمنائي التابع يف األمم املتحدة عام 2012 )انظر الفصل عن املس���اعدة اإلمنائية 
الرمسية(. وقد تعّهدت جمموعة البلدان العشرين مبواصلة دعم املساعدة لصاحل التجارة إىل ما بعد 
عام 2011 عند مس���توى يوازي ما ال يقّل عن 32.5 بليون دوالر س���نويًا، واملتوس���ط املقدم 
خالل الفترة 2006 - 2008 36. ويعتمد االس���تخدام الفّعال هلذا الدعم بدرجة كبرية على 
إطار السياسات األعرض )الذي يشمل االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية للبلدان املتلّقية( من أجل 

تعزيز القدرة اإلنتاجية وتشجيع التنوع االقتصادي، مبا يف ذلك عن طريق التجارة.

Calculations based on the OECD/DAC Credit Reporting System online database (OEDC-  36
.CRS)

الشكل 5
تخصيص التزامات املساعدة لصالح التجارة حسب اإلقليم، متوسط 2002 - 2005، 

و2008 - 2009 )باليني الدوالرات بأسعار عام 2009(

املصدر: إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية التابعة 

لألمم املتحدة، استناداً إىل بيانات 
لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي.

ملحوظة: مساعدة مخّصصة 
للقطر لصالح التجارة فقط، 

باستثناء املساعدة لصالح 
التجارة متعّددة األقطار 
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توصيات يف مجال السياسات

تشـمل اإلجراءات عىل املستويني الوطني والدويل واملطلوبة لضمان تحسني الوصول إىل 
األسواق بالنسبة للبلدان النامية ما ييل:

y  تكثيف الجهود الختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية بصورة متوازنة شـاملة
وطموحة وموجهة نحو التنمية

y  زيادة الدعم املقدم لتنمية القدرات التجارية يف البلدان النامية، وال سيما ألقّل البلدان
نمواً، عن طريق املساعدة لصالح التجارة واإلطار املتكامل املعّزز، مع ضمان مواءمة 

هذا الدعم مع االسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية

y  وضع وتعزيز برامج لتمويل التجارة وتيسري التجارة حسب االقتضاء لضمان وصول
أقّل البلدان نمواً والبلدان األخرى املنخفضة الدخل إىل تمويل التجارة بتكلفة ميّسة؛ 

وتقديم الدعم لتحسني إدارة الحدود واللوجستيات

y  إلغـاء التدابري املقيّدة للتجارة والتي اعتمدت ملواجهـة األزمة واالمتناع عن اتخاذ تدابري
جديدة، وال سـيما تلك التي ترتك آثاراً سـلبية عـىل املصالح التجارية للبلـدان النامية، 

وخاصة مصالح أقّل البلدان نمواً

y  ضمان اتخاذ تدابري ملموسـة لصالـح أقّل البلدان نمواً عن طريـق اإلطار التجاري
املتعّدد األطراف وىف موعد ال يتجاوز نهاية عام 2011، تشمل ما ييل:

التنفيـذ الكامل من جانب البلدان املتقدمة النمـو والبلدان النامية القادرة عىل أن  �
تفعل ذلك لإلعفاء من الرسـوم الجمركية والحصص املفروضة عىل أسـاس دائم 
بالنسـبة لجميع املنتجـات وأقّل البلدان نمواً جميعها، مع قواعد منشـأ بسـيطة 

وشفافة ويمكن التنبؤ بها

وضع اتفاق طموح وعاجل ومحّدد للتغلّب عىل العوائق يف تجارة القطن، وخاصة  �
عـن طريق إلغـاء دعم الصادرات والدعم املحيل املشـوه للتجـارة واملقدم إلنتاج 

القطن يف البلدان املتقدمة النمو

الوصول التفضييل إىل األسـواق بالنسـبة ألقّل البلدان نمواً يف قطاعات الخدمات  �
والُطرق ذات األهمية بالنسبة للصادرات يف إطار تنازل ملنظمة التجارة العاملية

y  اإلرساع بتنفيذ االلتزام للقضاء عىل جميع أشـكال دعـم الصادرات الزراعية بحلول
عـام 2013 ودعـم اإلنتاج الزراعي يف البلدان املتقدمة النمـو يف إطار زمني معقول 

ومتوسط األجل
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ل الديون القدرة عىل تحمُّ

نلتزم مبساعدة البلدان النامية يف كفالة القدرة على 
ل الديـن يف املـدى الطويل عن طريق تنسيق  حتمُّ
السياسات الرامية إىل تعزيز متويل الديون وختفيف 
عبئها وإعـادة هيكلتها، حسب االقتضاء
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1/65

يقوم االقتراض اخلارجي بدور حاسم يف استكمال املّدخرات املحلية لتمويل االستثمارات اإلمنائية 
املرغوبة )مبا يف ذلك اهلياكل األساسية(، واإلسراع بالنمو االقتصادي، وتيسري دورات االقتصاد 
الكلي. ولكن ألسباب كثرية، خارجية وداخلية على حّد سواء، تشمل أيضًا الكوارث االقتصادية 
والطبيعية، تراكمت على كثري من البلدان النامية من وقت آلخر أعباء ديون متزايدة والتزامات 
العامة شرطني  الديون  الكلي احلصيفة وإدارة  الديون. وُتعّد سياسات االقتصاد  مرهقة خلدمة 
ل عبء الديون، ولكن على الرغم من هذه اجلهود، فإن القدرة على حتمُّل  ضروريني الستمرار حتمُّ

الديون ميكن أن تتأثر بسبب عدم االستقرار االقتصادي واملايل العاملي والصدمات غري املتوّقعة.
وعندما تتحول أعباء الديون الس���يادية إىل أزمة، فإن السياس���ات الرئيس���ية تتمثل يف قدرة 
تسوية الديون بسرعة وفعالية على إعادة البلد إىل وضع يكون فيه قادرًا على حتّمل الديون، وكيفية 
اقتسام عبء التسوية بني الدائنني واملدينني، وجتّنب أّي تضحيات ال مرّبر هلا من جانب السكان 
أو التأخر يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وهلذه األسباب، فإن الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام 
الرفيع املس���توى للجمعية العامة بش���أن األهداف اإلمنائية لأللفية )“قمة األلفية”( 1 تؤكد أمهية 
تأمني القدرة على حتّمل الديون يف املدى الطويل وتكرر من جديد احلاجة إىل تس���ويات مالئمة 
للديون عندما يتعذر حتّمل الديون الس���يادية. ويف الواقع، يتمثل أحد ش���واغل مقّرري السياسات 
يف املعاملة غري املتساوية ملختلف البلدان النامية عند تسوية ديوهنا وعدم اليقني فيما يتعلق بطريقة 
التعام���ل يف املس���تقبل مع أزمات الديون يف البلدان الفقرية واملتوس���طة الدخ���ل. وعلى الرغم من 
االعتراف باحلاجة إىل ُنُهج معّززة إلعادة هيكلة الديون، إاّل أنه مل تّتخذ أّي إجراءات إلنشاء آلية 
دولية شاملة فّعالة إلعادة هيكلة الديون منذ إخفاق املناقشات حول هذا املوضوع يف عام 2003.

 حالة الديون والتدّفقات املالية

عىل البلدان النامية
مع أن البلدان النامية تقود االنتعاش العاملي، ومع أن معدالت الديون قد اخنفضت يف جمملها،
إاّل أن بعض البلدان وجدت صعوبة أكرب يف اخلروج من حالة الكساد أو ال تزال تواجه عجزًا 
كبريًا وحيزًا ماليًا حمدودًا، وخاصة على ضوء الصدمات اإلضافية الرتفاع أسعار األغذية والطاقة.

قرار اجلمعية العامة 1/65، املعتمد يف 22 أيلول/سبتمرب 2010.  1

اخنفضت معدالت الديون، 
 ولكن ال ت��زال هناك

ضغوط مالية
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وقد زادت الديون اخلارجية املستحقة على البلدان الناشئة والبلدان النامية األخرى بنسبة 
8 يف املائ���ة يف ع���ام 2010 2. وعلى الرغم من ه���ذه الزيادة ، فإن االنتعاش االقتصادي العاملي 
س���اعد على خفض متوس���ط معدل الدين اخلارجي إىل الناتج املحلي اإلمجايل بنس���بة 24 إىل 
22 يف املائ���ة. وواص���ل اإلقراض املتعّدد األطراف ارتفاعه املعاك���س للدورة االقتصادية يف عام 
2010. فق���د ق���دم الصندوق النقد الدويل التزامات للق���روض بلغت يف مجلتها أكثر من 250 
بليون دوالر منذ منتصف عام 2008. ويف الس���نة املالي���ة 2010، التزم البنك الدويل بإقراض 
44 بليون دوالر على ش���كل موارد غري ميّسرة، وهو ما جتاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 
33 بليون دوالر يف عام 2009. وبلغت التدّفقات امليّسرة من املؤسسة اإلمنائية الدولية التابعة 
للبنك الدويل 14.5 بليون دوالر يف الس���نة املالية 2010، أي بزيادة قدرها 3.5 يف املائة عن 
عام 2009. وُتعّد األموال امليّسرة اليت تقدمها مصارف التنمية املتعّددة األطراف مثل املؤسسة 
اإلمنائي���ة الدولي���ة مقّيدة حبجم املوارد الثابتة اليت يف حوزهتا. غري أنه لإلس���راع مبواجهة األزمة، 
زادت هذه املصارف من تدّفقاهتا إىل أفقر البلدان عن طريق تركيز صرف موارد يف البداية 3.

ونتيج���ة للزي���ادة يف االقتراض من مقرضني متعّددي األطراف، فضاًل عن زيادة اإلقراض 
من قبل القطاع اخلاص والدائنني يف األس���واق الناش���ئة، وكذلك بسبب عمليات سابقة خلفض 
الدي���ون بالنس���بة لعدد من البلدان املنخفضة واملتوس���طة الدخل، أصب���ح نصيب االئتمانات من 
أعضاء نادي باريس يف الديون اإلمجالية منخفضًا نوعًا ما. وبالنس���بة للبلدان املنخفضة الدخل 
والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا على الترتيب، كان املقرضون التابعون لنادي باريس 
ميثلون 20 يف املائة و13 يف املائة من إمجايل الديون يف عام 2009. وكان النصيب ميثل 2 يف 
املائة فقط بالنسبة للبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا 4. ونظرًا الخنفاض أمهية املقرضني 
الرمسيني الذين جيمعهم نادي باريس، تزداد احلاجة لوضع ترتيبات جديدة إلعادة هيكلة الديون 

على النحو الذي يناقش أدناه.
وع���الوة على ذل���ك، وإزاء الوصول املحدود إىل التمويل امليس���ر واالحتياجات اإلمنائية 
امللّحة، س���عت بعض البلدان املنخفضة الدخل، لفترة من الوقت حىت اآلن، إىل توس���يع فرص 
وصوهل���ا إىل اإلقراض الدويل، وبدأت تصدر مزيدًا من الس���ندات يف األس���واق املالية الدولية. 
والبل���دان املعني���ة هي تلك البل���دان اليت لديها مس���تويات ديون وخدمة دي���ون منخفضة؛ ومع 
ه���ذا، ف���إن لدى هذه البلدان تقديرات منخفضة للجدارة االئتمانية )أي رتبة يف نطاق يرمز إليه 
باحل���روف B+/B( ومن مث فإهن���ا تواجه تكاليف اقتراض مرتفعة نس���بيًا. وبناًء على ذلك، فإن 

عالوة املخاطرة اليت تواجهها تتفاوت بدرجة كبري فيما بني هذه البلدان.
وهن���اك عدد ال بأس به من البلدان األخرى املنخفضة الدخل مل تتمكن من التغلب على 
صعوباهت���ا يف جم���ال الديون، ومع هذا ال تزال لديها متأخرات مس���تحقة الس���داد. وبلغ حجم 
متأخرات البلدان املنخفضة الدخل يف املتوسط 18 يف املائة من الصادرات يف 2008 - 2009 

 World Economic Outlook: Tensions from the Two - Speed Recovery—Unemployment, صندوق النقد الدويل  2
.Commodities, and Capital Flows (Washington, D.C., April 2011), table B22

 Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving the ،البنك الدويل وصندوق النقد الدويل  3
.MDGs (Washington, D.C., 2011), p. 154

حسابات تستند إىل بيانات مأخوذة من املوقع الشبكي لنادي باريس و قاعدة بيانات التوّقعات االقتصادية العاملية   4
لصندوق النقد الدويل، نيسان/أبريل 2011.
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مع أن هذه النس���بة تقّل عن النس���بة يف عام 2005 وهي 31 يف املائة. وهناك س���تة بلدان فقط 
لديها معظم املتأخرات املستحقة السداد 5.

يتمثل املؤشر الرئيسي للقدرة على حتمُّل الديون الذي مت رصده كجزء من غايات اهلدف 
8 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف معدل خدمة الديون اخلارجية إىل صادرات السلع واخلدمات. 
ويتض���ح من آخ���ر التقديرات املتاحة، عل���ى النحو املبني يف الش���كل 1، أن املعدل اخنفض إىل 
مستويات ما قبل األزمة بالنسبة جلميع فئات الدخل يف عام 2010. وميكن أن ُيعزى االخنفاض 

يف جانب كبري منه إىل االنتعاش العام للصادرات.
وقد زادت قيمة الدوالر ملدفوعات خدمة الديون يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 
الدخل من الش���رحية الدنيا يف عام 2010. غري أن خدمة الديون اخنفضت يف حنو 43 يف املائة 
من البلدان يف عام 2010، بينما اخنفض معدل خدمة الديون إىل الصادرات يف حنو ثلثي مجيع 
البلدان. ومل تظهر البلدان املدينة يف منطقة البحر الكاريب�ي وجنوب آس���يا أّي حتّس���ن يف املعدل 
عام 2010 بسبب االنتعاش البطيء للصادرات )الشكل 2(. ويف أوقيانوسيا، جتاوزت الزيادة 

يف الديون زيادة الصادرات، مما أّدى إىل زيادة طفيفة يف معدل خدمة الديون.
وُيعّد احلس���اب اجلاري لرصيد املدفوعات مؤشرًا الحتياجات التمويل اخلارجي، حيث 
إنه جيب تغطيته بتوليفة من االقتراض األجنيب الصايف، وتدّفقات صافية من االس���تثمار املباش���ر 
واالس���تثمار يف األس���هم، واس���تخدام االحتياطيات. ويف عام 2010، بلغ متوس���ط العجز يف 
احلساب اجلاري للبلدان املنخفضة الدخل 9 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل، وهو أعلى بكثري 
من املتوس���ط بالنسبة للبلدان املتوسطة الدخل من الشرحيتني الدنيا والعليا، واليت سجلت عجزًا 
بنس���بة 2.2 يف املائة و5.6 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل، على الترتيب 6. ويواجه ثالثة 
عشر بلدًا من البلدان املنخفضة الدخل مشاكل حمتملة يف السيولة نظرًا ألن مستوى احتياطياهتا 

الدولية اخنفض دون احلّد األدىن من قيمة ثالثة أشهر من الواردات.
ومن الناحية األخرى، شهد عدد من البلدان الناشئة تدّفقات ضخمة من أموال احلافظات 
اخلاص���ة، لتم���ارس ضغوطًا تصاعدية على أس���عار الصرف اخلاصة هبا، وتزيد م���ن احتياطياهتا 
الدولي���ة. وتعم���ل تدّفقات رأس املال يف عدة حاالت على تضخم الفقاعات الس���عرية لألصول 
املحلية وزيادة الضغوط التضخمية 7. وقد زاد هذا بدوره من خماطر حدوث انتكاسات مفاجئة 
يف تدّفقات رأس املال، وقد اعتمد عدد متزايد من االقتصادات الناش���ئة ضوابط رأمسالية للحّد 

من تدّفقات احلافظات القصرية األجل 8.

كمبوديا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وميامنار، والصومال، ومجهورية تن�زانيا املتحدة، وزمبابوي ولدى كل منها   5
متأخرات جتاوزت 1 بليون دوالر يف عام 2009، و متثل 77 يف املائة من جمموع متأخرات البلدان املنخفضة الدخل. 
 وتستند التقديرات إىل بيانات املتأخرات واليت نشرها مصرف بيانات التمويل اإلمنائي العاملي التابع للبنك الدويل، 
وُتتاح على املوقع الشبكي: http://data.worldbank.org/data-catalog/global-development-finance كما 

تستند إىل بيانات الصادرات املنشورة يف قاعدة بيانات أفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل.
تعكس البيانات املتوسط البسيط حسب املجموعة.  6

 Global Financial Stability Report: Durable Financial Stability—Getting There from ،صندوق النقد الدويل  7
http://www.imf.org/ :وهو متاح على املوقع الشبكي ،Here, (Washington, D.C., April 2011), p. xi

.external/pubs/ft/gfsr/2011/01/pdf/text.pdf

عام 2011”  منتصف  العامل يف  االقتصادية يف  والتوّقعات  املتحدة، “احلالة  األمم  املثال،  سبيل  على  انظر،   8
.)E/2011/113(

اخنفضت معدالت خدمة 
الديون إىل مستويات ما قبل 

األزمة
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الشكل 1
معدل خدمة الديون الخارجية إىل الصادرات، 2005 - 2010 )نسبة مئوية(

الشكل 2
معدل خدمة الديون الخارجية إىل صادرات السلع والخدمات، حسب اإلقليم، 2000 

و2007 و2009 - 2010 )نسبة مئوية(

املصدر: صندوق النقد الدويل، 
قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 
العاملي، نيسان/أبريل 2011.

ملحوظة: تشري خدمة الديون 
املسجلة إىل املدفوعات الفعلية.

املصدر: صندوق النقد الدويل، 
قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 
العاملي، نيسان/أبريل 2011.
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أمريكا الالتينية

غرب آسيا

جنوب آسيا

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

منطقة البحر الكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا

أوقيانوسيا

 التقّدم املحرز يف تنفيذ مبادرات
التخفيف من عبء الديون

اعتمد املجتمع الدويل يف عام 1996 آلية حمّددة للتسوية الشاملة للديون اليت نشأت عن األزمات 
للبلدان الفقرية املثقلة بالديون، واليت استكملتها بعد ذلك املبادرة املتعّددة األطراف لتخفيف 
الدميقراطية،  الكونغو  ليرييا، ومجهورية  الديون. ومنذ حزيران/يونيه 2010، وصلت  عبء 
وغينيا - بيساو، وتوغو إىل نقاط اإلجناز يف عمليات املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة 
بالديون وأصبحت مؤهلة للتخفيف من عبء الديون بصورة ال رجعة فيها يف إطار املبادرة 
الديون. لتخفيف عبء  األطراف  املتعّددة  واملبادرة  بالديون  املثقلة  الفقرية  بالبلدان   املتعلقة 

وىف الوقت نفسه، وصلت ج�زر القم�ر إىل النقطة اخلاصة باختاذ القرار، وهي اخلط��وة املؤقت�ة 

 ه�ناك أربع��ة بل�دان ج��ديدة
اآلن مؤهلة للتخفيف من 
عبء الديون
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لالستفادة من ختفيف عبء الديون. وحىت هناية آذار/مارس 2011، أصبح هناك 32 ب��لدًا 
من أصل 40 بلدًا تعترب من بلدان ما بعد نقطة اإلجناز وتوجد 4 بلدان يف مركز وسط بني 
نقطيت اختاذ القرار واإلجناز 9. أما البلدان األربعة الباقية )نقطة ما قبل اختاذ القرار( فهي إريتريا، 
وقريغيزستان، والصومال، والسودان. ولكي تصبح هذه البلدان الثمانية مؤهلة لتخفيف عبء 
الديون بالكامل، “سيلزم أن تبذل جهودًا متصلة لتعزيز السياسات واملؤسسات، واحلصول 

على دعم من املجتمع الدويل” 10.
وق���د خفض���ت عملية املبادرة املتعلقة بالبل���دان الفقرية املثقلة بالدي���ون واملبادرة املتعّددة 
األط���راف لتخفي���ف عبء الديون من ديون 36 بلدًا فقريًا مثق���اًل بالديون جتاوزت نقطة اختاذ 
القرار بنسبة تزيد عن80 يف املائة يف هناية عام2010 11. وكانت مبادرة ختفيف عبء الديون 
للبلدان الفقرية املثقلة بالديون تس���تخدم أهدافًا لتخفيف مس���تويات الديون إىل ما يعترب خدمة 
لها” ال تتجاوز نس���بة تتراوح ما بني 15 و20 يف املائة من الصادرات. ومن  ديون “ميكن حتمُّ
الناحية العملية، أّدى ختفيف عبء الديون إىل ختفيض كبري ملعدالت خدمة الديون اليت تواجهها 
معظ���م البل���دان الفقرية املثقلة بالديون إىل ما دون هذه اهلدف. وىف الفترة ما بني عامي 1999 
و2010، اخنف���ض معدل خدمة الدي���ون إىل الصادرات يف 36 بلدًا جتاوزت نقطة اختاذ القرار 
كمجموعة من 18 يف املائة إىل 3 يف املائة، بينما اخنفضت القيمة احلالية للديون اخلارجية بالنسبة 
للنات���ج املحل���ي اإلمجايل من 114 يف املائة إىل 19 يف املائة 12. وقد أتاح ختفيض عبء الديون 
بصورة جزئية زيادة اإلنفاق لتخفيض الفقر. وزادت املصروفات املتعلقة بذلك يف املتوسط من 
44 يف املائة من العائدات )أو 6 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل( يف عام 2001 إىل 57 يف 

املائة من العائدات )أو قرابة 10 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل( يف عام2010 13.
وال يلتزم الدائنون مجيعهم باتفاقات ختفيف عبء الديون للبلدان الفقرية املثقلة بالديون. 
واألكث���ر من ذل���ك أن عددًا من أصحاب املطالب حاولوا اس���تعادة القيمة االمسية للقروض يف 
املحاك���م. وبلغ ع���دد الدعاوى القضائية اليت مل يفصل فيه���ا 17 قضية يف عام 2009، وكان 

آخرها قضية جديدة )ضد قريغيزستان( 14.
وخارج إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفق�رية املثقلة بالدي�ون واملبادرة املتعّددة األط�راف 
لتخفيف عبء الديون عرض نادي باريس ختفيفًا مؤقتًا لعبء الديون على أنتيغوا وبربودا عن 
طريق اتفاق يقضي بتخفيض خدمة الديون بنس���بة 86 يف املائة على مدى فترة الثالث سنوات 
لربنامج الدعم اخلاص بصندوق النقد الدويل والذي مت االتفاق عليه يف أيلول/سبتمرب 2010 15. 
وقام���ت جامايكا وسيش���يل بعمليات كبرية لبيع الديون يف ع���ام 2010. وقد اقتصر بيع ديون 

 http:// :وهو متاح على املوقع الشبكي ،“HIPC At-A-Glance Guide”, Spring 2011 ،البنك الدويل  9
siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1240603491481/HIPC_

.Spring2011_ENG.pdf

صندوق النقد الدويل، “صحيفة الوقائع : ختفيف عبء الديون يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة   10
بالديون”، آذار/مارس 2011.

البنك الدويل، ”HIPC At-A-Glance Guide“، املصدر السابق.  11
املصدر نفسه.  12

النقد الدويل، “حالة تنفيذ املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون  املؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق   13
واملبادرة املتعّددة األطراف لتخفيف عبء الديون”، 14 أيلول/سبتمرب 2010.

املصدر نفسه.  14
 “The Paris Club reschedules US$ 117 million of Antigua and Barbuda’s debt”, Paris Club :انظر  15

.press release, 16 September 2010
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جامايكا، والذي مشل 47 يف املائة من الدين العام، على صكوك الديون املحلية ومحلة السندات 
املقيم���ني يف الداخل. وقد وافق دائنو سيش���يل التجاريون )الذي���ن ميثلون 60 يف املائة من ديون 
سيش���يل( على عرض إعادة اهليكلة الذي قدمت���ه احلكومة يف كانون الثاين/يناير 2010 خبفض 
املبلغ املس���تحق هلم بنس���بة 50 يف املائة. ومبوجب هذا االتفاق، س���يتم سداد املبالغ املتبقية على 
فترة تبدأ من عام 2016 حىت عام 2026. وعالوة على ذلك، قامت جزر س���ليمان بترش���يد 
التزامات ديوهنا مع دائنيها الذين يتعاونون يف إطار اتفاق نادي هونيارا يف أيلول/سبتمرب 2010.

 البلدان املعرّضة والبلدان التي تواجه
محنة الديون

استنادًا إىل أحدث تقييمات إطار القدرة على حتمُّل الديون املشترك بني صندوق النقد الدويل 
النقد الدويل 19 بلدًا بأهنا معّرضة خلطر كبري أو تواجه  والبنك الدويل 16، صنف صندوق 
حمنة الديون من قائمة البلدان املؤهلة للسحب من صندوقه االستئماين للنمو وختفيض الفقر 17. 
ويوّضح الشكل 3 توزيع البلدان حسب درجة التعّرض خلطر حمنة الديون، وطبقًا لفئات الدخل 
اخلاصة بالبنك الدويل. هناك ثالثة عشر بلدًا من هذه البلدان يصنفها البنك الدويل على أهنا يف 
حالة هشة 18 منها مثانية بلدان فقرية مثقلة بالديون بلغت نقطة ما قبل اإلجناز. ومن بني البلدان 
املؤقتة األربعة من البلدان الفقرية املثقلة بالديون، يوجد بلدان )جزر القمر، وغينيا( يصنفان على 
أهنما يواجهان حمنة الديون، وبلد واحد )كوت ديفوار( معّرض خلطورة عالية. وبينما ال تتوّفر 
تقديرات لبلدين من البلدان األربعة الفقرية املثقلة بالديون اليت بلغت نقطة ما قبل اختاذ القرار، 
يصنف أحدمها )السودان( على أنه يواجه حمنة الديون. وتواجه زمبابوي أيضًا حمنة الديون، وهي 
ليست من البلدان الفقرية املثقلة بالديون. وتصّنف ستة بلدان أخرى من غري البلدان الفقرية املثقلة 
بالديون على أهنا معّرضة بدرجة كبرية خلطر حمنة الديون، وهي: جيبويت، وغرينادا، ومجهورية 

الو الدميقراطية الشعبية، وطاجيكستان، وتونغا، واليمن.
وُيعترب معدل الدين العام إىل الناتج املحلي اإلمجايل مؤشرًا آخر لقياس التعّرض للديون. ومع 
أنه ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن املستويات احلرجة هلذا املعدل بالنسبة ملعيار فقدان القدرة على 
حتمُّل الديون 19، اقترح بعض الباحثني حّدًا ُيقّدر بنس���بة 40 يف املائة بالنس���بة للبلدان املنخفضة 

استنادًا إىل ”List of LIC DSAs for PRGT-Eligible Countries, as of May 15, 2011“، متاح على املوقع   16
الشبكي: .http://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdf ، تاريخ الدخول 7 حزيران/يونيه 2011.

منذ تقييم صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف نيسان/أبريل2010، انظر صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،   17
“املحافظة على قدرة البلدان املنخفضة الدخل على حتمُّل عبء الديون يف أعقاب األزمة العاملية”، 1 نيسان/أبريل 
2010، متاح على املوقع الشبكي: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/040110.pdf. وتغري 
مستوى اخلطر بالنسبة لسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وملديف، وتوغو إىل معتدل؛ وانتقلت 
ليربيا من مستوى “حمنة الديون” إىل املخاطر املنخفضة، وال توجد تقييمات جديدة لكل من الصومال، وميامنار، 

وإريتريا، اليت واجهت حمنة الديون من قبل.
 http://siteresources. :وهو متاح على املوقع الشبكي ،“Harmonized list of fragile situations, FY 11” :انظر  18
 worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/Fragile_Situations_List_FY11_

.(Oct_19_2010).pdf

 Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff and Miguel A. Savastano, “Debt intolerance”, NBER  19
 Working Paper, No. 9908 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research),

.August 2003, p. 17

هناك عدد كبري من البلدان 
املعرضة خلطر كبري أو اليت 
تواجه حمنة الديون...
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الدخل 20. ولتقدير اخلطر املحتمل ألزمة الديون على حنو صحيح، فإنه يلزم وضع مؤشر التعّرض 
هذا يف س���ياقه وتقديره باالقتران مع عوامل مؤثرة أخرى، مثل تكوين هيكل اس���تحقاق الديون، 

ومستوى أسعار الفائدة، والتضخم، واحتماالت النمو، والبيئة االقتصادية اخلارجية.
يف عام 2009، كانت لدى 11 بلدًا منخفض الدخل معدالت تتجاوز 150 يف املائة من 
القيمة احلالية للدين إىل عتبة الصادرات بالنس����بة لشطب الديون يف املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية 
املثقل����ة بالديون، مما يدل على أن حالة ديوهنا معّرضة بدرجة عالية وتواجه مش����اكل خاصة خبدمة 
الديون، أو ستواجهها يف املستقبل القريب. وكما يتضح من الشكل 4، كان لدى تسعة من هذه 
البلدان معدالت دين عام إىل الناتج املحلي اإلمجايل تتجاوز 40 يف املائة يف عام 2010 21. وكان 
لدى 21 بلدًا متوس����ط الدخل من الش����رحية الدنيا أيضًا معدل دين عام إىل الناتج املحلي اإلمجايل 

يف عام 2010 جتاوز املستوى احلرج وهو 40 يف املائة.
وهناك عدة بلدان يف منطقة البحر الكاريب�ي تسجل أيضًا معدالت مرتفعة للدين العام للناتج 
املحلي اإلمجايل 22. ونظرًا ألهنا تواجه أيضًا مظاهر تعّرض خارجية، فإن حالتها تدعو إىل القلق. 
وعمومًا، فإن األزمة املالية األخرية دفعت االجتاه التنازيل ملؤشرات عبء الديون على نطاق الدول 
الصغرية ككل يف عكس االجتاه، وهي املؤش����رات اليت ُش����وهدت خالل العقد السابق 23. وقد زاد 
الدين العام أيضًا يف بعض البلدان الناش����ئة )كما يف أوروبا الوس����طى والش����رقية( وبلدان يف آس����يا 

حيّدد إطار القدرة على حتّمل الديون املشترك بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 40 يف املائة كعتبة للبلدان   20
املصنفة على أن أداءها “متوسط” يف جمال السياسات )انظر صندوق النقد الدويل واملؤسسة اإلمنائية الدولية(، 
 “Staff guidance note on the application of the joint Bank-Fund debt sustainability framework

.for low- income countries”, 22 January 2010, p.9

ُتعّد إريتريا وغينيا من البلدان الفقرية املثقلة بالديون واليت بلغت نقطة ما قبل اإلجناز، وهو ما يعين أن ديوهنما قد   21
اختريت للتخفيض.

أربعة منها لديها معدل دين عام إىل الناتج املحلي اإلمجايل يتجاوز 100 يف املائة.  22
 Dorte Dömeland, Tihomir Stučka and William O‘Boyle, Small States Before and After the Financial  23

.Crisis (Washington, D.C.: World Bank, forthcoming)

... وهناك كثري من البلدان 
املنخفضة الدخل معرضة 

بدرجة عالية

الشكل 3
موجز تقييمات القدرة عىل تحّمل الديون للبلدان املؤهلة بالسحب من الصندوق 

االستئماني للنمو وتخفيض الفقر )عدد البلدان(

املصدر: استناداً إىل قائمة 
صندوق النقد الدويل لتقييمات 
قدرة البلدان املنخفضة الدخل 

عىل تحّمل الديون بالنسبة 
للبلدان املؤهلة للسحب من 

الصندوق االستئماني للنمو 
وتخفيض الفقر،حتى 15 أيار/

مايو 2011.
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الوسطى، وخاصة البلدان املستوردة الصافية للطاقة فيما بينها. وُتعّد معدالت الدين العام عالية أيضًا 
يف بعض بلدان أمريكا الالتينية املتوسطة الدخل. ونظرًا ألن معظم هذه الديون حتسب بالعمالت 
األجنبية، فإن القدرة على حتّمل الديون ُتعّد حّساسة أيضًا بدرجة عالية لتحركات سعر الصرف.
تفيد البيانات، برغم االستثناءات الفردية املذكورة أعاله، أنه تلوح يف األفق أزمة عامة 
وش���يكة يف الع���امل النامي. وقد كان���ت معظم الزيادة يف العجز املايل يف عام 2009 بس���بب 
األزمة. وكما يتضح من الش���كل 5، زاد العجز املايل يف عام 2010 يف بلدان العامل النامي، 
مع توقف عمليات االنتعاش، ولكن العجز سيظل عاليًا بالنسبة للناتج املحلي اإلمجايل، خاصة 
يف بلدان الدخل املنخفض وبلدان الدخل املتوسط من الشرحية الدنيا. ويتسم املوقف بالتحّدي 
يف بع���ض البلدان اليت كان االنتعاش فيه���ا ضعيفًا، وحيث كانت هناك ضغوط أخرى زادت 

من حالة التعّرض مثل أس���عار الطاقة واألغذية.
مثلم���ا ال تزال االحتماالت العاملية غري مؤكدة نظرًا لضعف االنتعاش يف البلدان املتقدمة 
النمو والتقّلبات يف أسواق األغذية والطاقة والعمالت األجنبية، ال تزال اآلفاق غري مؤكدة أيضًا 
بالنس���بة للقدرة على حتمُّل الديون، وال تزال هناك خطورة كبرية من أن تزداد األوضاع س���وًءا 

بالنسبة لبلدان كثرية. وهلذا فإن املوقف يتطلب رصدًا دقيقًا مستمرًا.

 ال ي�زال العج�ز املايل
مرتفعًا نسبيًا

الشكل 4
مؤرش الدين العام )2010( ومؤرش الديون الخارجية )2009( يف البلدان املنخفضة 

الدخل، بالنسبة للعتبات )نسب مئوية(

املصدر: البنك الدويل، التمويل 
اإلنمائي العاملي 2011 ، بالنسبة 
للقيمة الحالية للديون الخارجية، 
وصندوق النقد الدويل، آفاق 
االقتصاد العاملي، نيسان/
أبريل 2011، بالنسبة للدين 
العام، والناتج املحيل اإلجمايل، 
والصادرات.
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تقييمات القدرة عىل تحّمل الديون

البلدان املنخفضة الدخل

تقوم مؤسسات بريتون وودز بتحليل قدرة البلدان املنخفضة الدخل على حتمُّل عبء الديون 
البداية، وضع اإلطار  باستخدام إطارها املشترك اخلاص بالقدرة على حتّمل الديون 24. ويف 
حدودًا موصى هبا لالقتراض من أجل املحافظة على القدرة على حتمُّل عبء الديون. وكانت 
هذه احلدود موجهة بشكل خاص إىل البلدان املاحنة اليت ميكنها تقدمي املساعدة على شكل منح 
بداًل من قروض. ويف أعقاب األزمة املالية العاملية، مت تعديل هذه احلدود جلعلها أكثر مرونة. 

وجيري اآلن استعراض آخر يهدف إىل حتسني حتليل اإلطار مع املحافظة على بساطته 25.
ويتناول إطار القدرة على حتمُّل الديون املؤش���رات القطرية الفردية اس���تنادًا إىل عتبات 
إرشادية تعتمد يف جانب منها على تقديرات قوة السياسات واملؤسسات يف البلد املعين. ويتضح 
من األدلة التجريبية أنه من الصعب للغاية من الناحية العملية يف واقع األمر حتديد عتبات حرجة 
جتعل من الصعب حتمُّل الديون الس���يادية يف حالة جتاوزها. وختتلف األحوال االقتصادية كثريًا 
من بلد إىل آخر حبيث يصعب وضع مثل هذه العتبة بطريقة ال يش���وهبا الغموض. ومراعاة ملثل 
ه���ذه املواقف املختلفة، ف���إن إطار القدرة على حتّمل الديون مييز ب���ني البلدان املنخفضة الدخل 
على أس���اس تقييم البنك الدويل للسياس���ات واملؤسس���ات القطرية، وهو مؤشر يقصد به تقييم 
“جودة”سياس���ات ومؤسس���ات البلدان املقترضة. وهو مؤشر كمي يستند إىل تقييمات نوعية 
يقوم هبا موظفو البنك لطائفة من العوامل االقتصادية واملؤسس���ية واالجتماعية استحدثت أصاًل 
ألغراض غري تقييم القدرة على حتّمل الديون. وللتركيز على العوامل اليت تؤثر بصورة مباش���رة 

وضع إطار القدرة على حتمُّل الديون يف عام 2005 ومت استعراضه مرتني منذ ذلك الوقت.  24
انظر: “بيان االجتماع الثالث والعشرين لّلجنة النقدية واملالية الدولية ملجلس إدارة صندوق النقد الدويل”، 16نيسان/  25

.http://www.imf.org/external/np/cm/ 2011/041611.htm :أبريل 2011، متاح على املوقع الشبكي

ميكن حتسني حتليل وفعالية 
اأُلُطر احلالية للقدرة على 

حتمُّل الديون

الشكل 5
األرصدة املالية للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، 2005 - 2010 

)نسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل(

املصدر: صندوق النقد الدويل، 
قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 

العاملي، نيسان/أبريل 2011.
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على القدرة على حتمُّل الديون، يس���تطيع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل باالس���تعاضة عن 
تقييم السياسات واملؤسسات القطرية يف إطار القدرة على حتمُّل الديون مبؤشرات تتعلق بإدارة 
الديون واالقتصاد الكلي، واليت ستقيم بصورة أفضل قدرة السلطات على إدارة املوارد العامة.

ويتضّمن إطار القدرة على حتمُّل الديون “اختبارات جهد” هتدف إىل حتليل ما ميكن 
أن حيدث لو كان هناك تغيري كبري يف أحد الثوابت االقتصادية، مثل إجراء ختفيض كبري لقيمة 
العملة 26. غري أنه ميكن التفكري يف إجراء اختبارات جهد إضافية، مثل التعّرض إىل ظواهر مناخية 

شديدة أو انقطاع يف التدفق املتوّقع للمساعدة.
وينبغي أن يتناول إطار القدرة على حتمُّل الديون أيضًا تقييمات األصول واخلصوم على 
نطاق البلد — أو القطاع املايل على األقل. وهذا النهج اخلاص ببيان امليزانية من شأنه أن يبحث 
حافظة األصول واخلصوم للحكومة، وهيكل االستحقاق، وتشكيل العملة. ومن شأنه أن يسهل 
أيضًا إجياد فهم أفضل للروابط بني الديون الداخلية والديون اخلارجية وبني االلتزامات احلكومية 
وااللتزامات شبه العامة واخلاصة اليت ميكن أن تصبح من مسؤولية احلكومة يف إحدى األزمات. 
وعلى س���بيل املثال، من ش���أن هذا النهج أن يدفع املحللني إىل وضع االلتزامات االحتمالية يف 
االعتبار بش���كل واضح، وخاص���ة يف القطاع املايل. ومن األمور احلامس���ة ضرورة وضع هيكل 

التزامات الديون العامة واخلاصة يف االعتبار عند قياس القدرة على حتمُّل الديون السيادية.

البلدان املتوسطة الدخل
جيرى حاليًا رصد قدرة البلدان املتوسطة الدخل على حتّمل الديون باستخدام إطار صندوق 
النقد الدويل لتحليل القدرة على حتّمل الديون بالنسبة لبلدان الوصول إىل األسواق. وطبقًا هلذا 
اإلطار، فإنه إذا كان معدل الديون إىل الناتج املحلي اإلمجايل مستقرًا أو آخذًا يف االخنفاض، 
فقد حتّقق شرط اإلعسار. غري أنه إذا استقر عند معدل مرتفع، فمن املمكن أن تنشأ مشاكل 27. 
ل الديون بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل، فإن هذا اإلطار   وعلى عكس إطار القدرة على حتمُّّ
ال يستخدم أّي عتبات ملعدل الديون. ومن بني أسباب عدم القيام بذلك أن مثل هذا املعيار 
ميكن أن يؤثر بشكل مباشر على عالوة املخاطرة اليت سيتعّين على البلدان املتوسطة الدخل أن 

تدفعها على القروض الدولية، سواء كان ذلك تقتضيه ظروف البلد الفعلية أم ال.
وهناك اعتبارات أخرى هلا أمهية أيضًا عند حتليل قدرة بلدان الوصول إىل األسواق على حتّمل 
الديون. فبينما يتضّمن مقياس الدين اخلارجي يف إطار بلدان الوصول إىل األسواق التزامات خاصة 
وكذلك التزامات حكومية )بالنس���بة للصادرات(، فإن مؤش���ر الدين املحلي يش���ري فقط إىل الدين 
العام. وهلذا لن يتم تتبع أّي جتّمع للمشاريع الومهية يف القطاع املايل املحلي، وكذلك احلال بالنسبة 
للتأم���ني املمول بصورة غري مالئمة أو ضمانات املس���تثمر. وكم���ا لوحظ أعقاب األزمة املالية، فإن 
أوضاع الدين اهلشة يف القطاع اخلاص ميكن أن تصبح بعد ذلك التزامات للقطاع العام 28. وهلذا فإنه 
ينبغي وضع االلتزامات االحتمالية، مبا يف ذلك النظام املصريف، يف االعتبار، مع أنه يصعب حتديدها.

يتمثل النهج احلايل يف إحداث صدمة ألحد الثوابت، دون املساس بالثوابت األخرى، ومالحظة اآلثار على املعدالت.   26
وتشمل اخليارات البديلة إجراء تفاعالت فيما بني الثوابت املختلفة، ومعايرهتا استنادًا إىل البيانات القطرية، ووضع 

تصور خلط األساس مع حدود للثقة. وميكن بعد ذلك وضع تصورات جديدة إذا ما ظهرت خماطر معّينة.
 Morris Goldstein, “Debt sustainability, Brazil and the IMF”, IIE Working Paper, No. 03-1  27
 (Washington, D.C.: Institute for International Economics), p. 14; and IMF, “Staff guidance

.note on debt sustainability analysis for market access countries”, 3 July 2008, p. 5

Morris Goldstein، الصفحة 9، املصدر نفسه.  28
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وهناك مس���ألة هامة أخرى وه���ي تركيز إطار القدرة على حتمُّل الديون على اإلعس���ار 
وحده، بينما ال توضع خماطر السيولة يف االعتبار. ومع أن اإلطار ال يشمل تقديرات الحتياجات 
التموي���ل اإلمجالية )أي االقتراض لتغطية الديون املس���تحقة واالقت���راض الصايف اجلديد(، إاّل أنه 
يرّكز بصورة مستفيضة على املعدالت املتعلقة بأرصدة الديون، مع عدم التركيز على مؤشرات 
الس���يولة ذات الصلة 29 واليت س���تحّدد حاالت عدم التوافق بني االلتزامات واملوارد املالية فيما 
يتعلق بالعملة واالس���تحقاق. ويف حني حتظى ش���واغل السيولة باالهتمام يف جوانب من الرقابة 
اليت ميارس���ها صندوق النقد الدويل، خبالف حتليل القدرة على حتمُّل الديون، إاّل أن هذا اإلطار 
ميك���ن أيضًا أن يضع هذه العوامل يف اعتباره، إىل جانب مزيد من البيانات املجمعة — وذات 
الترّدد األعلى — عن رصيد الديون 30، مبا يف ذلك الديون القصرية األجل والديون املحلية.

وفضاًل عن هذا، وعن طريق النظر فقط إىل التدّفقات املنش����ئة للديون، ميكن أن يتجاهل 
املحّلل����ون جتم����ع األصول الومهي����ة املتولدة عن تدّفقات مالية غري منش����ئة للديون، واليت ميكن أن 
تؤث����ر على القدرة على حتمُّل الديون عن طريق تأثريها على ثوابت االقتصاد الكلي عند حدوث 
طف����رات أو عندما تنكش����ف حقيقة هذه األصول الومهية. كم����ا أن اقتصار التركيز على الديون 
احلكومية ميكن أن يتجاهل ظهور أوضاع الديون اهلش����ة يف القطاع اخلاص. وإذا أصبحت هذه 
األوضاع حرجة وأّدت إىل حماوالت إنقاذ، فال بد أن تزيد التزامات القطاع العام نتيجة لذلك 31. 
وينبغي أن يشمل إالطار أيضًا القيم احلالية للديون. وباملثل، ينبغي تغطية كل من الديون املحلية 
والديون العامة اخلارجية يف التحليل لتحديد أمناط القدرة على حتمُّل الديون خارج القطاع العام 
أو داخل����ه. وينبغي أيضًا حبث االلتزامات االحتمالية، وإن كان يصعب حتديدها، إلعطاء صورة 
دقيق����ة ع����ن التزامات الديون املحتملة. وأخريًا، ينبغي أن توض����ع يف االعتبار أيضًا اآلثار اجلانبية 

للديون، ومشاكل العملة، واملشاكل املصرفية لتفادي املخاطرة العامة.
وينبغي تش���كيل فريق عامل تقين مش���ترك بني الوكاالت لدراس���ة هذه الوسائل واقتراح 
خيارات لتحسني ُأُطر حتليل القدرة على حتمُّل الديون. وهذا من شأنه مساعدة البلدان يف كفاءة 
ل الديون يف امل���دى الطويل، كما طالب بذلك مؤمتر القمة بش���أن األهداف  الق���درة عل���ى حتمُّ

اإلمنائية لأللفية عام 2010 32.

ل الديون قضايا اتساق السياسات يف القدرة عىل تحمُّ
يف بعض األحيان ُتعّد مسؤولية البلدان املنخفضة الدخل عن اإلدارة الضريبية واملالية لتنميتها 
املتعّددة  املاحنة  واجلهات  املالية  املؤسسات  بني  التعاون  كفاية  عدم  بسبب  معّقدة  مسؤولية 
األطراف والثنائية اليت تريد دعم الربامج واملشاريع احلكومية ولكنها تستطيع أن تقدم قروضًا 
فقط. ومن بني أهداف إطار القدرة على حتمُّل الديون بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل بيان 
مىت ينبغي تقدمي املنح بداًل من القروض، ولكن خيار حتويل طريقة التمويل ليس متاحًا دائمًا 
للجهات املاحنة. ويف الوقت نفسه، تعتمد احلكومات استراتيجيات إمنائية وطنية وتتعّهد البلدان 
املاحنة مبساعدهتا يف تنفيذ هذه االستراتيجيات. وعندما تقدم وعود للمواطنني تتعلق باملشاريع 
ولكن ال تنفذ تعّهدات املساعدة، تتعّرض احلكومات للضغط من أجل توفري مصادر متويل بديلة، 

ستشمل هذه االلتزامات قيمة الواردات ملدة ثالثة أشهر باإلضافة إىل التزامات مستحقة يف املدى القصري واملتوسط.  29
صندوق النقد الدويل، ”Staff guidance note on debt sustainability“، مصدر سابق.  30

Morris Goldstein، مصدر سابق.  31
قرار اجلمعية العامة 1/65، الفقرة. 78 )ف(.  32

جيب عدم جتاهل العوامل 
اخلفية

جيب تنسيق االستراتيجيات 
اإلمنائية الوطنية وجهود 

البلدان املاحنة
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مبا يف ذلك االئتمانات غري امليّسرة. وهلذا فإن هناك فجوة بني تقدمي النصح للبلدان بأاّل تقترض 
بشروط غري ميّسرة وعدم ضمان ما يكفي من موارد املساعدة لدعم ُخطط االستثمار الوطنية، 

مثل تلك اخلاصة بالربامج املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية.

تحسني الرتتيبات املؤسسية إلعادة هيكلة الديون 
 عند حدوث تقصري، تتفاوض مجاعات الدائنني عادة للحصول على أفضل الصفقات، وغالبًا 
ما تكون احللول لصاحل الدائنني بصورة مفرطة وبالتايل مكلفة للبلدان النامية 33. وتتوقف النتيجة 
النهائية على القدرة السياسية للبلد املدين والفئات املختلفة للدائنني. ويستغرق احلل عادة وقتًا 
طوياًل 34، خاصة بالنظر إىل الوقت الذي انقضى بالفعل بني بدء حمنة الديون والتقصري الفعلي. 
والنتيجة النهائية هي أنه حىت بعد حل األزمة، ال تصبح بلدان كثرية يف موقف يسمح هلا بأن 

تسلك الطريق حنو منو مستدام.
طالبت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة بش���أن األه���داف اإلمنائية لأللفية عام 2010 بالنظر 
يف وض���ع هن���ج معّزز إلعادة هيكلة الديون، ولك���ن مل ُيّتخذ أّي إجراء حىت اآلن. وتواجه اآللية 
احلالية غري الرمسية إلعادة هيكلة الديون، واليت تشمل نادي باريس 35، حتّديات كثرية. وعندما 
أنشئ نادي باريس كان هناك عدد قليل للغاية من مؤسسات اإلقراض اخلاصة الدولية وقليل من 
مؤسسات اإلقراض الدولية خبالف حكومات البلدان املتقدمة النمو واملؤسسات الدولية. وهكذا 
كان يتعيّ���ن على هذا الن���ادي القيام بدور حموري يف إعادة هيكلة الديون الس���يادية. وُيعّد هذا 
الدور اآلن أقل وضوحًا. فقد برزت مسألة تتعلق بعدم وجود آلية ملقّدمي التمويل اإلمنائي اجلدد 
)ومعظمهم من االقتصادات الناشئة اليت تقوم بدور متزايد األمهية يف متويل بلدان نامية أخرى(. 
وقد اقترح تقرير جلنة ستيغليتز 36 إنشاء حمكمة دولية إلعادة هيكلة الديون كوسيلة للسري ُقُدمًا.
وعالوة على ذلك، فإن األمهية املتزايدة للديون اخلاصة يف مجلة الديون اخلارجية تشّكل 
حتديات جديدة بالنسبة لنادي باريس الذي طلب من مدينيه البحث عن معاملة مماثلة من دائنني 
آخري���ن، مبا يف ذلك دائنني م���ن القطاع اخلاص. وبصرف النظر عن اإلقن���اع املعنوي والنتائج 
القائمة على العالقات، فإن الش���روط األساس���ية للدائنني األفراد والرمسيني من غري أعضاء نادي 
باريس بتقدمي معاملة مماثلة ملعاملة نادي باريس ُتعّد شروطًا ضعيفة كما أن االتفاقات غري ملزمة. 
وهناك أيضًا تضارب حمتمل يف املصاحل فيما يتعلق بالدور االستشاري لصندوق النقد الدويل يف 

 Barry Herman, José Antonio Ocampo and Shari Spiegel, eds., Overcoming Developing Country :انظر  33
.Debt Crises (Oxford and New York: Oxford University Press, 2010)

يف نادي باريس، ُيقال إن العملية كلها تستغرق فترة تتراوح بني ستة أشهر إىل عامني ونصف، مع وصول بعض   34
الدائنني إىل اتفاقات بشكل أسرع من دائنني آخرين. وبعد التوّصل إىل اتفاق يف اجتماع النادي، يضيع وقت آخر 
يف املفاوضات الثنائية لالتفاق على أسعار الفائدة وحتديد قائمة الديون املشمولة. وميكن أن يتفاوت سعر الفائدة 
الذي جيرى التفاوض بشأنه من اتفاق ثنائي إىل آخر. ويف الثمانينات من القرن املاضي، تقّدمت عدة بلدان لطلب 
إعادة اجلدولة، حىت قبل أن يستكمل االتفاق األخري يف املفاوضات الثنائية. وميكن ترتيب إعادة هيكلة السندات 

بسرعة، أو ميكن أن يستغرق ذلك عدة سنوات كما يف حالة األرجنتني.
بدأ نادي باريس عمله منذ عام 1956. ويضم أعضاؤه 19 دائنًا حكوميًا، مع قيام صندوق النقد الدويل بدور   35
استشاري يف عملية إعادة هيكلة الديون. وقد ُدعيت بلدان دائنة أخرى إىل املشاركة يف املفاوضات مع بلدان 

فردية توجد هلا فيها مصاحل كبرية.
األمم املتحدة ، “تقرير جلنة خرباء رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن إصالحات النظام النقدي واملايل   36

الدويل”، 21 أيلول/سبتمرب 2009 ، الصفحة 124.

هناك حاجة إىل آلية دولية 
إلعادة هيكلة الديون
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إع���ادة هيكلة الدي���ون اخلاصة بنادي باريس، نظرًا ألن صندوق النقد الدويل ُيعّد دائنًا مفضاًل، 
من ناحية، ووسيطًا بني املدينني والدائنني، من ناحية أخرى.

وتت���م إعادة هيكلة الديون اخلاصة عادة عن طري���ق مجاعات خمّصصة، مثل نادي لندن، 
بالنس���بة لديون املصارف التجارية، أو أحيانًا عن طريق جلان محلة الس���ندات، اليت تش���ّكل من 
أجل ديون السندات يف أوقات عدم اإلعسار. وعند إعادة هيكلة السندات، تتم تسوية الديون 
عادة عندما يتقدم املدين بعرض لتبادل السندات املستحقة السداد نظري سندات جديدة بشروط 

خمفضة وتوافق غالبية محلة السندات على هذا العرض.
وإنش���اء آلية دائمة إلعادة هيكلة الديون تس���مح جلميع الدائنني بالتعامل يف وقت واحد 
بصورة شاملة مع صعوبات البلد املدين، على النحو املطلوب، كفيل بأن حيل الكثري من العيوب 
يف النظام القائم. وينبغي أن تسترشد هذه اآللية مببادئ ميكن االستعانة هبا عند إجراء تقديرات 
لقدرة املدين على الس���داد، مثل س���جاّلت الس���داد الس���ابقة، ومصادر العائدات يف املستقبل، 
والقدرة على حتمل الصدمات، واملتطلبات االجتماعية قبل كل هذا، وليس أقلها حتقيق األهداف 
اإلمنائي���ة لأللفي���ة. وميكن تكليف إح���دى اآلليات الدولية بالفصل يف املنازعات يف حالة فش���ل 
املفاوض���ات غ���ري الرمسية. وتتعلق الصعوبات األخرى اليت ميكن أن تتعامل معها حباالت التأخري 
وم���ا يصاحب ذلك من تكاليف مرتفعة إلجياد أحد احللول، وكذلك االفتقار إىل الش���مول يف 
التعامل مع مجيع االلتزامات. ويلزم أن يكون هذا النظام أكثر إنصافًا وأس���رع استجابة وفاعلية 

يف تسوية مشاكل الديون.

توصيات يف مجال السياسات

لتعزيز االستقرار املايل العاملي والتخفيف من أثر أعباء الديون العالية عىل الفقراء يف 
البلدان النامية، ينبغي أن يواصل املجتمع الدويل جهوده ملنع أزمات الديون وإدارتها. 

وينبغي بحث عدة خيارات يف مجال السياسات لتعزيز هذه الجهود، وهذه تشمل:

ل الديون،  � إنشـاء فريق عامل تقني مشـرتك بني الوكاالت معني بالقـدرة عىل تحمُّ
ويهدف إىل تحليل تحسني وفعالية األُُطر القائمة حالياً

ل الديون عن طريق زيادة كبرية يف تقديم املساعدة للبلدان  � ضمان القدرة عىل تحمُّ
املنخفضة الدخل والتي تأخذ شكل منح

بحث توسـيع املبـادرة املتعلقة بالبلـدان الفقرية املثقلة بالديون لتشـمل جميع  �
البلدان املنخفضة الدخل التي تواجه محنة الديون

عرقلة الدعاوى القضائية من جانب الدائنني غري املشـاركني يف تسـويات الديون  �
التي يتم ترتيبها دولياً

التفكري يف تحسني فعالية إعادة هيكلة الديون وطرائق التخفيف من عبء الديون،  �
بمـا يف ذلك معايري احتمال اسـتخدام تجميـد الديون، بغية وضـع إطار معّزز 
للتسويات املنظمة للديون السيادية بالنسبة ألّي بلد من البلدان املحتاجة إىل ذلك

عقد فريق عامل مشرتك بني الوكاالت، باإلضافة إىل الفريق التقني املعني بالقدرة  �
عىل تسـوية الديون، ملعالجة الحـاالت امللّحة الخاصة بمحنـة الديون إىل أن يتم 

وضع إطار دويل شامل

تعزيـز القدرة عىل إدارة الديون عن طريق بذل جهود إضافية يف مجال التعاون  �
التقني، وخاصة يف البلدان ذات اإلدارة التشغيلية الضعيفة للديون
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نلتزم... بتنفيذ إمكانية احلصول على 
األدوية... وإنتاج أدوية مأمونة وفّعالة، 
وجيدة بأسعار معقولة
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1/65

ُتعّد العقاقري األساسية من العناصر احلامسة ملكافحة األمراض، ولذلك فإن احلصول عليها بشروط 
ميّسرة، وإن كان هذا املطلب غري كاف يف حّد ذاته، ُيعّد ضروريًا لتحقيق األهداف اإلمنائية 
النامية. ويشّدد التحليل  لأللفية املتعلقة بالصحة وتلبية االحتياجات الصحية األخرى للبلدان 
يف هذا الفصل على األمهية احلامسة للحصول على العقاقري األساسية لألمراض املزمنة واملعدية 
على حّد سواء. وجيب تيسري حصول السكان على العقاقري بكميات وجرعات وجودة مقبولة، 
وبأسعار ميّسرة. ولألسف فإن هذا ليس هو احلال يف معظم البلدان النامية، ومل يتحّقق سوى 

تقدم متواضع يف هذا الصدد خالل العقد املاضي.

توّفر العقاقري األساسية وأسعارها
العقاقري األساسية املطلوبة أو احلصول عليها بطرق  جيب أن يكون باستطاعة املرضى شراء 
أخرى. وليس هذا هو احلال عادة بالنسبة للسكان يف البلدان النامية الذين يعتمدون على املرافق 
العامة لتوزيع األدوية. وخالل الفترة 2001 - 2009، مل تكن العقاقري األساسية متاحة يف 
املتوسط إاّل يف 42 يف املائة فقط من مرافق القطاع العام، بينما كانت متاحة يف 64 يف املائة 
من مرافق القطاع اخلاص الشكل 1( 1. وكان متوسط األسعار أعلى 2.7 مرتني من األسعار 

املرجعية الدولية يف القطاع العام وأعلى 6.1 مرات منها يف القطاع اخلاص.
وينتج التوفر املحدود من العقاقري األساس���ية يف القطاع العام غالبًا بس���بب نقص املوارد، 
أو نق���ص امليزاني���ة، أو عدم دقة تنب���ؤات الطلب، أو عدم كفاية التوري���د والتوزيع. وهذا يدفع 
املرضى إىل ش���راء العقاقري )اجلنيس���ة العامة( من موردي القطاع اخلاص الذين غالبًا ما يطلبون 
أس���عارًا تزيد مرتني أو ثالث مرات 2. وتفضيل القط���اع اخلاص للعقاقري األصلية ذات العالمة 
التجارية يؤّدي إىل زيادة الس���عر وجيعل العالج أكثر تكلفة. ومتيل األس���عار يف القطاع اخلاص 
إىل االرتفاع بس���بب ارتفاع أسعار اجلهات الصانعة، والضرائب، والرسوم اجلمركية، وارتفاع 

الرموز يف سلسلة اإلمداد.

يتم اإلبالغ عن التوافر كنسبة مئوية من املرافق اليت وجد فيها منتج معّين يوم مجع البيانات.  1
منظمة الصحة العاملية، تقرير الصحة العاملية - متويل الُنُظم الصحية: الطريق إىل التغطية العاملية )جنيف، 2010(.  2

ال يزال توفر العقاقري األساسية 
حمدودًا وأسعارها عالية
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العقاقري لعالج األمراض املزمنة

العام،  العقاقري األساسية اجلنيسة حمدودًا بشكل عام، وخاصة يف القطاع  ُيعّد توفر  يف حني 
فإن احلالة فيما يتعلق باألمراض املزمنة ُتعّد حرجة بشكل خاص. وهذا أمر مثري للقلق بدرجة 
كبرية نظرًا ألن األمراض املزمنة تسّبب ما ال يقّل عن 40 يف املائة من مجيع الوفيات يف البلدان 
العقاقري اجلنيسة املستخدمة يف  أنه يتضح من دراسة أخرية أن  الدخل 3. والواقع  املنخفضة 
احلاالت املزمنة كانت متاحة يف 36 يف املائة فقط من املرافق يف القطاع العام و55 يف املائة 
من هذه املرافق يف القطاع اخلاص 4. وفضاًل عن ذلك، فقد أفاد 27 يف املائة فقط من املجيبني 
من اأُلسر املعيشية الفقرية يف البلدان املنخفضة الدخل اليت حتتاج إىل العالج من أحد األمراض 

املزمنة بأهنا تلّقت هذا العالج 5.

تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية 2010: الشراكة العاملية من أجل التنمية   3
.)E.10.I.12 :عند مفترق حرج )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

استنادًا إىل مقارنة لتوفر 30 دواًء تستخدم بصورة شائعة لألمراض احلادة املزمنة يف 40 بلدًا من البلدان النامية.   4
 Alexandra Cameron and others, “Differences in the availability of medicines for chronic and

 acute conditions in the public and private sectors of developing countries”, Bulletin of the World

.Health Organization, vol. 89, No. 6 ( June), pp. 412-421

 Anita K. Wagner, and others, “Access to care and medicines, burden of health care expenditures,  5
 and risk protection: results from the World Health Survey”, Health Policy, vol. 100, Issue 2 (May

.2011), pp. 151-158

عقاقري عالج األمراض املزمنة 
حمدودة بشكل خاص

الشكل 1
متوسط توفر عقاقري عامة مختارة يف املرافق الصحية العامة والخاصة خالل الفرتة 

2001 - 2009 )نسبة مئوية(

املصدر: استقصاءات عن 
أسعار العقاقري وتوفرها أجريت 
يف الفرتة بني عامي 2001 
و2009 باستخدام املنهجية 
املعيارية ملنظمة الصحة 
العاملية/ العمل الدويل يف مجال 
الصحة، ومتاحة عىل املوقع 
http://www.haiweb. :الشبكي
.org/medicineprices

ملحوظة: تشري األرقام 
املوضوعة فوق األقاليم إىل عدد 
البلدان يف العينة. وعند إجراء 
استقصاءات متعّددة خاصة 
بالدول أو الواليات الصني، 
والهند، والسودان(، أخذت 
متوسطات نتائج االستقصاءات 
الفردية دون ترجيح.
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ويف حني أن التمويل املقدم من اجلهات املاحنة للعقاقري األساس���ية اخلاصة باألمراض غري 
املعدية يف البلدان النامية قد زاد بدرجة سريعة خالل العقد املاضي، إاّل أنه ال يزال ميثل أقل من 3 
يف املائة من جمموع املساعدة اإلمنائية العاملية للصحة يف عام 2008 6. وال تزال املنظمات املتعّددة 
األطراف متثل أكرب اجلهات املاحنة، ولكن الزيادة األكرب يف السنوات األخرية جاءت من جهات 
ماحنة خاصة ال تستهدف الربح. وُتعّد املساعدة من أجل الصحة بالغة األمهية، خاصة يف البلدان 

املنخفضة الدخل حيث يأيت حنو 15 يف املائة من املصروفات الصحية من مصادر خارجية.
وتنت���ج أيضًا قيود احلصول على العقاقري املس���تخدمة للحاالت املزمنة يف عدد ال بأس به 
من البلدان النامية بس���بب القرارات السياس���ية اليت تعرقل التوّسع يف توزيع العقاقري على القطاع 
العام )نظرًا ألن مثل هذه احلاالت قد ُينظر إليها على أهنا أقل خطورة(، كما تنتج عن احلواجز 
التقنية واحلواجز املتعلقة باملوارد اليت تعرقل تطويع النظام الصحي ليالئم األوضاع املرضية املتغرية 
للس���كان. وغالبًا ما متثل نوعية األدوية مش���كلة أيضًا. وعلى س���بيل املثال، تبني من اس���تقصاء 
أخري يف رواندا أن 20 يف املائة من أدوية ارتفاع ضغط الدم املش���تراة من األس���واق كانت دون 
املس���توى، بينما كان 80 يف املائة على مس���توى غري مالئم 7. كذلك يتزايد عدد حاالت بيع 

األدوية املغشوشة لألمراض املزمنة، مثاًل عن طريق مبيعات اإلنترنت اليت ال ختضع للرقابة.
وأخريًا، ال تزال هناك حتّديات فيما يتعلق بوضع مبادئ توجيهية سريرية قائمة على األدلة 
فيما خيص األمراض غري املعدية، مبا يف ذلك معايري التش���خيص واالتفاقات الدولية بشأن موعد 
ب���دء الع���الج باألدوية. وال بد من توخي العناية يف حتديد ما قد ينش���أ من تضارب بني مصاحل 
الصناعة، ومنظمات املرضى، واجلمعيات املهنية، ومؤسسات التأمني الصحي، وهيئات القطاع 

العام، ومعاجلة هذا التضارب معاجلة مناسبة عند وضع مثل هذه املبادئ التوجيهية.

أدوية أمراض األطفال

ميثل احلصول على أدوية األطفال مصدر قلق آخر. فقد تبني من دراسة عن أدوية األطفال 
الرئيسية يف 14 بلدًا أفريقيًا أن توفرها كان ضئياًل يف عيادات الرعاية الصحية األّولية إذ كان 
يتراوح ما بني 28 و48 يف املائة( 8. ويبدو أن توفر هذه األدوية كان أفضل حااًل يف صيدليات 

البيع بالتجزئة والصيدليات اخلاصة بني 38 و63 يف املائة(، ولكنه ما زال غري كاف.
وتنشأ احلواجز بالنسبة لتوّفر أدوية األطفال من عوامل يف جانيب العرض والطلب. فعلى 
جانب العرض، ال توجد حوافز للجهات الصانعة إلنتاج أدوية األطفال. وغالبًا ما ُتعّد البحوث 
السريرية عن أدوية األطفال صعبة ومكّلفة، كما أن أسواق أدوية األطفال ُتعّد يف أغلب األحوال 
صغرية وجمّزأة بس���بب احلاجة إىل عناصر قوة خاصة بالوزن. أما املسائل املتعلقة جبانب الطلب، 
فإهنا ليست مفهومة بقدر كاف، ولكن ِقيل إن احلواجز أمام استيعاب التركيبات الدوائية اخلاصة 

 Rachel Nugent and Andrea B. Feigl, “Where have all the donors gone? Scarce donor funding  6
 for non-communicable diseases”, Center for Global Development Working Paper, No. 228

.(Washington, D.C.: Center for Global Development, November 2010)

 Marc Twagirumukiza and others, “Influence of tropical climate conditions on the quality of  7
 antihypertensive drugs from Rwandan pharmacies”, The American Journal of Tropical Medicine and

.Hygiene, vol. 81, No. 5 (November), pp. 776-781

 Jane Robertson and others, “What essential medicines for children are on the shelf?”, Bulletin  8
.of the World Health Organization, vol. 87, No. 3 (March), pp. 231-237



الرشاكة العاملية من أجل التنمية: حان وقت التنفيذ  62

باألطفال على املستوى القطري تشمل عدم معرفة موظفي املرفق بوجودها، واحلواجز الرقابية، 
واإلحجام عن استخدام تركيبات دوائية جديدة مثل أقراص االستحالب، وكذلك عدم كفاية 
املبادئ التوجيهية اخلاصة بالعالج، وإعادة تدريب موظفي الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية 9.

توّفر العقاقري األساسية
الدخل،  املنخفضة واملتوسطة  البلدان  األموال اخلاصة يف  األدوية من   ُتدفع غالبية مشتريات 
مما جيعل توفر األدوية بأسعار ميّسرة أحد العوامل الرئيسية اليت حتّدد إمكانية احلصول عليها. 
وميكن تقدير توفر األدوية الفردية بأسعار ميّسرة عن طريق مقارنة تكاليفها خبط الفقر الذي 
حتّدد دوليًا. ويف التقديرات املبينة أدناه، حيسب التقدير، خاصة من الناحية االفتراضية، على 
أساس نسبة السكان الذين سيصبحون حتت خط الفقر الناتج عن اخنفاض الدخل وهو ما بني 

1.25 دوالر ودوالرين يوميًا )بالتعادل النسيب للقوة الشرائية( بعد شراء األدوية الضرورية.
اتضح من دراسة أخرية أجرت مثل هذا التقدير أن قطاعات كبرية من السكان يف 16 بلدًا 
من البلدان املنخفضة واملتوس����طة الدخل “سُتدفع” إىل ما دون خط الفقر نتيجة لشراء األدوية، 
خاصة إذا استخدمت منتجات األدوية األصلية ذات العالمة التجارية )اجلدول 1( 10. فعلى سبيل 
املثال، تبني أن شراء األدوية األصلية يف الفلبني لعالج ارتفاع ضغط الدم )Atenolol( “سيدفع” 
نس����بة إضافية قدرها 22 يف املائة من الس����كان إىل ما دون خط الفقر مبعدل 1.25 دوالر يوميًا 

مقابل 7 يف املائة إذا ما أُتيحت للشراء أدوية جنيسة بديلة أرخص سعرًا 11.
ومثة طريقة أخرى لتقدير توفر األدوية بأسعار ميّسرة وهى النظر إىل نسبة موارد األسرة 
املعيش���ية املطلوبة لش���راء األدوية وقدرهت���ا على إنفاق هذا املبل���غ. ويف املؤلفات الصحية، تعترب 
املصروف���ات اإلمجالي���ة للرعاية الصحية “كارثية” يف بع���ض األحيان، إذا جتاوزت 40 يف املائة 
م���ن املصروف���ات غري الغذائية. وُيفترض أن األس���رة املعيش���ية عند بلوغ ه���ذه العتبة قد تضطر 
 للتضحية بشراء ضروريات أساسية أخرى، أو بيع األصول، أو االستدانة، أو االنزالق إىل هوة 
الفقر 12. وتبني م�ن حتليل لبيانات استقصاء ع�ن اأُلسر املعيشية أن أكثر من أسرة معيشية واحدة 
بني كل مخس ُأس���ر يف 22 بل���دًا من البلدان املنخفضة الدخل حتّملت مس���توى“كارثيًا” من 
تكالي���ف الرعاي���ة الصحية، وأنه كان يتعني على أكثر من 40 يف املائة اللجوء إىل موارد إضافية 

لتغطية النفقات 13.

 Brenda Waning and others, “The global pediatric antiretroviral market: analyses of product  9
 availability and utilization reveal challenges for development of pediatric formulations and

.HIV/AIDS treatment in children”, BMC Pediatrics, vol. 10, No. 74 (October)

 Laurens M. Niëns and others, “Quantifying the impoverishing effects of purchasing medicines:  10
 a cross - country comparison of the affordability of medicines in the developing world”, PLoS

.Medicine, vol. 7, Issue 8 (August), pp. 1-8

 Owen O’Donnell and others, Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to  11
.Techniques and Their Implementation (Washington, D.C.: World Bank, 2008)

تستخدم الدراسة تقديرات انتشار املرض وتفترض أن االنتشار موزع بالتساوي بني فئات الدخل. وعالوة على   12
ذلك، وتفترض الدراسة أن عبء دفع قيمة األدوية يضاف إىل الضروريات األساسية لألسرة املعيشية كما تعرب 

عنها خطوط الفقر.
Anita K. Wagner and others، مصدر سابق.  13

 شراء العقاقري األساسية
ميكن أن يزيد من نسبة 
السكان الفقراء
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الجدول 1
متوسط نسبة السكان الذين “ُيدفعون” إىل ما دون خط الفقر الدويل يف حالة رشاء 

األرُس املعيشية لألدوية الرضورية

النسبة املئوية اإلضافية للسكان دون 
ً خط الفقر بمعدل 1.25 دوالر يوميا

النسبة املئوية اإلضافية للسكان دون 
ً خط الفقر بمعدل دوالرين يوميا

 الحالة

العالجالصحية

الدواء األصيل ذو 

العالمة التجارية

الدواء الجنيس 

البديل األرخص

الدواء األصيل ذو 

العالمة التجارية

الدواء الجنيس 

البديل األرخص

Salbutamol الربو

لالستنشاق إمداد 
102134يكفي 30 يوماً(

مرض 

السكري

 Glibenclamide

أقراص قرصان 
 يومياً ملدة 

30116206 يوماً(

ارتفاع 

ضغط الدم

Atenolol أقراص 

 قرص يومياً ملدة

30123239 يوماً(

التهابات 

الجهاز 

التنفيس 

الحادة

 Amoxicillin

أقراص 3 أقراص 
 يومياً ملدة

71772513 أيام(

تشجيع استخدام األدوية الجنيسة

ُتعّد تكلفة األدوية األصلية ذات العالمة التجارية أعلى بكثري من بدائلها اجلنيسة. واملرضى الذين 
يشترون أدوية يف القطاع اخلاص يف البلدان النامية يدفعون يف املتوسط مثنًا لألدوية األصلية ذات 
العالمة التجارية يزيد 2.6 مرتني عن مثن بدائلها اجلنيسة األرخص 14. وهلذا فإن األدوية اجلنيسة 
تتيح إمكانية حتقيق نتائج صحية متكافئة بتكلفة أقل، شريطة أن تكون ذات نوعية مضمونة. 
وقد تبني من إحدى الدراسات أنه ميكن توفري 60 يف املائة يف املتوسط من التكاليف إذا حتّولت 
صيدليات القطاع اخلاص من منتجات األدوية األصلية ذات العالمة التجارية إىل بدائلها اجلنيسة 
األرخص 15. وميكن أيضًا ملقدمي الرعاية الصحية العامة حتقيق مكاسب مماثلة. ففي الصني، 
على سبيل املثال، كان من املمكن توفري أكثر من 86 مليون دوالر عن طريق التحّول إىل األدوية 
اجلنيسة يف حالة أربعة أنواع فقط من األدوية اليت قدمتها املستشفيات العامة يف عام 2008. 

وكان هذا من شأنه أن يوفر للمرضى يف املتوسط 65 يف املائة من التكلفة الفعلية.
غري أن الدالئل تش���ري إىل اس���تخدام األدوية اجلنيس���ة بصورة تقترب م���ن احلّد األمثل. 
ويف أس���واق املس���تحضرات الصيدالنية حيث ال توجد محاية للمرضى، ال توجد حوافز لألطباء 

 Alexandra Cameron and others, “Medicine prices, availability, and affordability in 36 developing  14
 and middle - income countries: a secondary analysis”, The Lancet, vol. 373, Issue 9659 ( January),

.pp. 240-249

 Alexandra Cameron and Richard Laing, “Cost savings of switching private sector consumption  15
 from originator brand medicines to generic equivalents”, World Health Report Background

.Paper, No. 35 (Geneva: World Health Organization, 2010)

التحّول من األدوية األصلية 
ذات العالمة التجارية إىل 

بدائلها اجلنيسة ميكن أن يوفر 
60 يف املائة من التكاليف

 Laurens M. Niëns :املصدر
 and others, “Quantifying
 the impoverishing effects

 of purchasing medicines: a
 cross-country comparison of

 the affordability of medicines
 in the developing world”,

 PLoS Medicine, vol. 7, Issue 8
.(August), pp. 1-8
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والصيادلة لوصف األدوية اجلنيس���ة أو صرفها 16. ومييل املرضى واملساعدون الطبيون أيضًا إىل 
عدم الثقة يف نوعية األدوية اجلنيسة. وتتطلب املكاسب يف الكفاءة اليت تتحّقق من زيادة استخدام 

األدوية اجلنيسة استثمارات لتشجيع توفر واستخدام األدوية اجلنيسة وضمان جودهتا.

الُنُظم الصحية العامة

الدوائية اجلنيسة األرخص  املنتجات  السكان األفقر من حتمل حىت مثن  فئات  قد ال تتمكن 
سعرًا. وهلذا ُيعّد توفر األدوية بتكلفة زهيدة أو دون تكلفة عن طريق النظام الصحي العام أمرًا 
ضروريًا لضمان حصول اجلميع على األدوية. ومن الواضح أن وجود نظام للصحة العامة يعمل 
بطريقة مالئمة يرتبط بزيادة فرص احلصول على األدوية الضرورية وتضاؤل احلاجة إىل اللجوء 
الستخدام املدخرات أو االقتراض أو بيع األصول لدفع قيمة الرعاية الصحية. وفضاًل عن هذا، 
فإن ضمان قيام ُنُظم التأمني الصحي بتوفري تغطية واسعة النطاق للعقاقري األساسية قد يساعد 
يف التخفيف من آثار اتساع دائرة الفقر بسبب مشتريات األدوية 17. وقد تساعد التغطية العامة 
أيضًا على عدم تشجيع التطبيب الذايت غري املالئم عن طريق استخدام أدوية منتهية الصالحية 

أو ذات نوعية متدنية أو جرعات جزئية 18.

 مبادرات عاملية لتحسني الحصول
عىل العقاقري األساسية 

باإلضافة إىل تدابري االستراتيجية العامة املذكورة أعاله، اختذت عدة خطوات خلفض تكاليف 
العقاقري األساسية وزيادة توفرها. وقد تقترح خطوات أخرى يف أيلول/ سبتمرب 2011 ، عندما 
تعقد اجلمعية العامة لألمم املتحدة اجتماعها رفيع املستوى األول املعين باألمراض غري املعدية. 
وسوف جيمع مؤمتر القمة رؤساء الدول واحلكومات وخرباء الصحة العامة ملواجهة األخطار 
اليت تشّكلها األمراض غري املعدية )األمراض املزمنة( لعدد كبري من السكان يف البلدان املنخفضة 
 الدخل واملتوسطة الدخل. وبينما سيناقش الكثري من جوانب القياس والوقاية وتعزيز الصحة، 
إاّل أن العنصر احلاسم يف مؤمتر القمة سيتمثل يف كيفية حتسني الرعاية العالجية اليت ُتعّد األدوية 
توليه  الذي  للمؤمتر أيضًا حتقيق توازن أفضل بني االهتمام  الرئيسية. وينبغي  أحد عناصرها 

السياسات لألمراض املعدية واالهتمام الذي توليه لألمراض املزمنة.

تحسني فرص الحصول عىل أدوية األطفال

كانت أنشطة املرفق الدويل للعقاقري املضادة لإليدز يف جمال املضادات للفريوسات العكوسة 
من بني األمثلة على اجلهود الدولية املبذولة لتحسني فرص احلصول على أدوية األطفال. ويقوم 
التوّسع يف عالج اإليدز  املرفق الدويل للعقاقري املضادة لإليدز على وجه اخلصوص بتشجيع 
لألطفال والعمل على خفض األسعار. وبالتعاون مع مبادرة كلينتون ملكافحة فريوس نقص 

 Panos Kanavos, Joan Costa-Font and Elizabeth Seeley, “Competition in off-patent drug  16
.markets: issues, regulation and evidence”, Economic Policy, vol. 23, No. 7, pp. 499-544

Anita K. Wagner and others، مصدر سابق.  17
 Lucy Gilson and Di McIntyre, “Removing user fees for primary care in Africa: the need for  18

.careful action.” BMJ, vol. 331, No. 7519, pp. 762-765
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املناعة البشرية، قدم املرفق الدويل للعقاقري املضادة لإليدز متوياًل مؤكدًا ملشتريات واسعة النطاق 
من مضادات الفريوسات العكوسة اخلاصة باألطفال. وعن طريق تأمني احلّد األدىن ألحجام 
الطلبات من مصادر متويل ُيعّول عليها، كانت هناك حوافز للمنتجني لدخول سوق املضادات 
للفريوسات العكوسة اخلاصة باألطفال 19. وكانت النتائج أكثر إهبارًا: فقد تضاعف متوسط 
عدد املوردين لكل دواء من أدوية األطفال 20، وزادت تغطية عالج األطفال املحتاجني من 10 
يف املائة يف عام 2005 إىل 38 يف املائة يف عام 2008 21. كما اخنفضت أسعار أدوية اإليدز 

اجليدة اخلاصة باألطفال بنسبة 60 يف املائة منذ عام 2006 22.

زيادة مشاركة صناعة املستحرضات الصيدالنية

نظرًا ألن شركات املستحضرات الصيدالنية الكبرية هي اليت تنتج معظم األدوية، كانت إحدى 
استراتيجيات زيادة فرص حصول الفقراء على العقاقري األساسية تتمثل يف إشراك هذه الشركات 
بصورة مباشرة. وُيعّد مشروع مؤشر احلصول على األدوية مبادرة لعديد من اجلهات املعنية 
استهلت يف عام 2005 لتحديد الثغرات يف احلصول على األدوية والدور الذي ينبغي أن تقوم 
به شركات املستحضرات الصيدالنية ملعاجلتها 23. واستنادًا إىل نتائج االستقصاء، جيرى ترتيب 
الشركات وفقًا لدرجات األداء )وهي ملخصة يف مؤشر احلصول على األدوية( يف سبعة جماالت 
استراتيجية: إدارة احلصول على األدوية، والسياسات العامة، والبحوث، والتسعري املنصف، 
والرباءات، وتطوير اإلنتاج، واملنح، واألعمال اخلريية. ويسهل هذا التحليل الذي ُيجرى كل 
عامني والذي ُنشر ألول مرة يف عام 2008، حتديد املمارسات واقتسام مظاهر تقدمها وتعثرها، 
املعنية، ويعمل كأداة تعليمية لصناعة  التعاون واحلوار فيما بني كافة اجلهات  ويشجع على 

املستحضرات الصيدالنية، ويقّيم التقّدم املحرز منذ االستقصاء السابق.
ومت ترتيب أكرب 20 شركة حبوث للمستحضرات الصيدالنية األصلية وأكرب 7 شركات 
للمس���تحضرات الصيدالنية اجلنيس���ة حسب جهودها إلتاحة احلصول على األدوية يف 88 بلدًا 
اعتربت أكثر احتياجًا. ومت حتليل مبادرات الش���ركات يف جمال األدوية، واألمصال، واملنتجات 
التش���خيصية بالنس���بة ل� 33 مرضًا من األمراض ذات األولوية اليت سّببت أكرب األعباء الصحية 

على مدى فترة عامني.
ويوّضح مؤش����ر احلصول على األدوية بالنسبة لعام 2010 أن بعض الشركات متنح بشكل 
متزايد منظمات حبوث خارجية حق الوصول إىل “املرحلة املبكرة” لتركيباهتا الدوائية ذات القيمة 
املحتملة، وبذلك تزيد من فرص جناح تطوير منتجات جديدة لألمراض املهملة. ومن األمثلة الرئيسية 
 ،)GlaxoSmithKline( على ذلك ما ُيعرف باس����م “املخترب املفتوح” لشركة غالكسومسيثكالين

Brenda Waning and others، مصدر سابق.  19
انظر: “املرفق الدويل للعقاقري املضادة لإليدز ومبادرة كلينتون ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يعلنان   20
http://www.unitaid.eu/en/ :عن ختفيضات جديدة يف أسعار العقاقري الرئيسية”، متاح على املوقع الشبكي

.resources/news/198.html

منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعىن بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، ومنظمة األمم   21
املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، حنو تعميم احلصول: رفع أولوية التدخالت اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية/

اإليدز يف القطاع الصحي — تقرير مرحلي، 2009 )جنيف: منظمة الصحة العاملية ، 2009(.
انظر: “مشروع توريد أدوية فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز اخلاصة باألطفال”، متاح على املوقع الشبكي:   22

http://unitaid.eu/en/paedriatics.html )تاريخ الدخول 23 حزيران/يونيه 2011(.

.http://www.accesstomedicineindex.org/ :ُيتاح مؤشر احلصول على األدوية على املوقع الشبكي  23

أجرى أحد االستقصاءات 
تقييمًا لدور شركات 

املستحضرات الصيدالنية يف 
حتسني فرص احلصول
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 ال����ذي يتي����ح لنح����و 60 باحث����ًا خارجيًا فرصة الوص����ول إىل درايته����ا الفنية ومعارفه����ا وهياكلها 
 األساس����ية 24. وعالوة على ذلك، تش����جع الش����ركات التعاون بش����كل متزايد - غالبًا مع شريك 

عام - لتطوير منتجات خاصة بأمراض تؤثر بصورة غري متناسبة على شعوب البلدان النامية.
وأوضح املؤش���ر أيضًا أن عددًا متزايدًا من الشركات تضع ُنُهجًا ابتكارية. ومن األمثلة 
على ذلك قيام ش���راكة بني القطاعني العام واخلاص على مستوى اإلنتاج واإلمداد ُتعرف باسم 
“خدمة الرس���ائل القصرية من أجل احلياة”، وهو مش���روع رائد يه���دف إىل احلّد من انقطاع 
املخزونات السلعية أو منع هذا االنقطاع وحتسني احلصول على أدوية املالريا يف املرافق الصحية 
النائية باستخدام خدمات الرسائل القصرية، وتكنولوجيا اإلنترنت ورسم املعامل 25. وقد استهل 
مشروع خدمة الرسائل القصرية من أجل احلياة خالل الفترة 2009 - 2010 يف ثالث مناطق 
ريفية يف مجهورية تن�زانيا املتحدة ومشل 129 مرفقًا صحيًا. وقد شارك يف هذا املشروع الرائد 
وزارة الصحة والرعاية االجتماعية التن�زانية، وش���راكة دحر املالريا، وشاركت نوفارتيس فارما 

.)IBM) للمستحضرات الصيدالنية، وشركة فودافون العاملية، وشركة آي يب إم
وتقوم بعض ش���ركات األدوية األصلية أيضًا بتس���هيل املنافس���ة العامة على منتجاهتا عن 
طريق ترتيبات “الترخيص الطوعي االحتوائي”. وتشمل هذه الترتيبات حوافز لشركات إنتاج 
األدوية األصلية واألدوية اجلنيسة على حّد سواء مع توسيع فرص الوصول يف نفس الوقت. غري 

أن األمثلة احلالية تقتصر إىل حّد كبري على القليل من املنتجات والبلدان.
 ويقيس املؤش���ر أيضًا جهود الش���ركات لبناء القدرات املحلية. وم���ن األمثلة على ذلك 
ما تقوم به شركة نوفو نورديسك، اليت تعمل مع وزارات الصحة املحلية خلفض عالمات سلسلة 
اإلنتاج اليت تؤثر بدرجة كبرية على السعر النهائي الذي يدفعه املستهلكون 26. ومثة مثال آخر 
يتعلق بش���ركة س���انويف أفنتيس، اليت تعمل بصورة وثيقة مع الوكاالت الرقابية املحلية يف جمال 

التطوير السريري وتسجيل املنتجات.
وقد حّدد املؤش���ر أيضًا بعض جماالت التحّس���ن. ومع أن معظم الش���ركات حتّدد أسعار 
منتجاهتا مع إيالء بعض االعتبار لألحوال االقتصادية املتباينة بني البلدان، حياول اآلن عدد قليل 
نس���بيًا من الش���ركات حتديد األس���عار لتعرب عن تفاوتات القوة الشرائية داخل البلدان. وعالوة 
على ذلك، عندما تقوم الشركات مبمارسات تسعري أكثر إنصافًا، يظل أثر ذلك على املستهلكني 
أو عل���ى الش���ركة غري معروف أو غري معلن. وفضاًل عن ذلك، ت���رى اجلهات املعنية أنه يوجد 
حاليًا قصور يف اإلفصاح عن املعلومات يف جماالت رئيس���ية من قبيل أنشطة التسويق والترويج، 
والسياسات وممارسات الضغط، وسياسات امللكية الفكرية واملنافسة، وهذه كلها ميكن أن تؤثر 

على فرص احلصول على األدوية واستخدامها.

االبتكار وامللكية الفكرية

رمبا تكون حقوق امللكية الفكرية مبثابة حافز هام لتطوير منتجات جديدة للرعاية الصحية، 
نظرًا ألن احلقوق احلصرية اليت متنحها براءات االختراع قد تتيح ألصحاب براءات االختراع 

.http://www.gsk.com/collaborations/tres-cantos.htm :للحصول على مزيد من املعلومات، انظر  24
 Jim Barrington and others, “SMS for life: a pilot project to improve anti-malarial drug supply  25

.management in rural Tanzania using standard technology”, Malaria Journal, vol. 9, No. 298

.http://changingdiabetesaccess.com/Differential_Pricing.aspx. :للحصول على مزيد من التفاصيل انظر  26
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استعادة استثماراهتم يف البحث والتطوير. غري أن هذا احلافز وحده قد ال يكفي للتشجيع على 
تطوير منتجات جديدة ملكافحة األمراض عندما تكون السوق املحتملة صغرية أو غري مؤكدة، 
كما يف حالة األمراض املهملة. وفضاًل عن هذا، فإن التشريعات والسياسات والتدابري املتعلقة 
العقاقري األساسية  املزيد من  الفكرية ميكن أن تسهل أو تعرقل احلصول على  امللكية  حبماية 

اجلنيسة بأسعار ميّسرة.
ومع أن غالبية األدوية املدرجة يف القائمة النموذجية للعقاقري األساسية 27 اخلاصة مبنظمة 
الصحة العاملية ال ختضع لرباءات االختراع، أي ال حتميها براءات االختراع 28، فإن األدوية اليت 
ختضع لرباءات االختراع ميكن أن تكون مكلفة بدرجة كبرية يف حالة عدم وجود منافس���ة من 
جانب األدوية اجلنيسة، كما يف حالة اجليل الثاين من األدوية املضادة للفريوسات العكوسة 29. 
وعالوة على ذلك، فإنه يصعب احلصول يف كثري من البلدان النامية على معلومات حملية حديثة 
عن براءات االختراع )تش���مل معلومات عن تقدمي الطلب���ات، ومنح براءة االختراع، ووضعها 
القان���وين(. فهذه معلومات ضرورية لوكاالت التوريد، والش���ركات، واألفراد، من أجل تقرير 

كيفية توريد أو صنع املنتجات أو ما هو مطلوب للتفاوض بشأن التراخيص 30.
وق���د اعتمد اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعل���ق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة 
بالتجارة اتفاق تريبس( يف عام 1994. ويطلب هذا االتفاق من الدول األعضاء يف منظمة التجارة 
العاملي���ة إتاح���ة براءات االختراع اخلاصة مبنتجات وعمليات جديدة وابتكارية للمس���تحضرات 
الصيدالني���ة ومن���ح فترات لرباءة االختراع ال تقّل ع���ن 20 عامًا. غري أن أقّل البلدان منوًا تتمتع 
حالي���ًا لفت���رة انتقالية ممتدة، وهو م���ا يعفيها من االلتزام حبماية وإنفاذ احلق���وق املتعلقة برباءات 
االختراع واملعلومات غري املعلنة حىت 1 كانون الثاين/يناير 2016 31. وينص اتفاق تريبس أيضًا 
على أنه ينبغي حلماية وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية أن تشجع على االبتكار التكنولوجي وكذلك 
نقل التكنولوجيا ونش���رها، مب���ا حيّقق ميزة متبادلة ملنتجي ومس���تخدمي مثل هذه التكنولوجيا، 

وبطريقة تفضي إىل الرفاه االجتماعي واالقتصادي 32.
ويتضّم���ن االتفاق أحكامًا تتي���ح للحكومات اختاذ تدابري لتعزيز الصحة العامة واحلصول 
على األدوية. ويش���ار إىل هذه التدابري عادة على أهنا “جوانب املرونة يف اتفاق تريبس”. وقد 
أعيد تأكيد بعض جوانب املرونة الرئيسية يف إعالن الدوحة بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق 
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة، والذي جاء فيه أن االتفاق “ميكن، بل وينبغي 

WHO, “WHO model list of essential medicines”, 17th ed., March 2011, available from http://  27
.whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf

 For analysis, see Amir Attaran, “How do patents and economic policies :لالطالع على التحليل، انظر  28
 affect access to essential medicines in developing countries?”, Health Affairs, vol. 23, No. 3 (May),

.pp. 155-166, based on the thirteenth WHO model list of essential medicines

 Médecins Sans Frontières, Untangling the Web of Antiretroviral Price Reductions, 13th ed. (Geneva,  29
.http://utw.msfaccess.org/downloads.:2010، متاح على املوقع الشبكي)

لتيسيري احلصول على معلومات عن براءات االختراع، نشرت منظمة الصحة العاملية دلياًل متدرجًا عن كيفية   30
 How to Conduct Patent إجراء البحوث اخلاصة برباءات االختراع فيما يتعلق باألدوية. انظر منظمة الصحة العاملية
 Searches for Medicines: A Step-by-Step Guide (New Delhi: WHO Regional Office for South-East

الشبكي:  املوقع  (Asia; Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific, 2010، متاح على 

.http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9789290223757.htm

.Decision of the Council for TRIPS of 27 June 2002 (IP/C/25) ،منظمة التجارة العاملية  31
http://www.wto.org/ :منظمة التجارة العاملية، اتفاق تريبس، اجلزء األول، املادة 7، متاح على املوقع الشبكي  32

.english/docs_e/legal_e/27 - trips_01_e.htm
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أن يفسر وينفذ بطريقة تدعم حقوق الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف محاية الصحة 
العامة، وال س���يما يف تعزيز فرص حصول اجلميع على األدوية” 33. وقد أّيدت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة استخدام جوانب املرونة يف اتفاق تريبس املتعلقة بالصحة العامة من خالل اإلعالن 
السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 34، واالستراتيجية العاملية وخطة العمل بشأن 
الصح���ة العامة واالبتكار وامللكية الفكرية اليت وضعته���ا منظمة الصحة العاملية، فضاًل عن كثري 
من الوكاالت الدولية واحلكومات الوطنية. وينبغي تعزيز هذا النوع من االتساق بني سياسات 
التج���ارة الدولية والصحة العامة من أجل حتس���ني احلصول على األدوية األساس���ية، ولكن هذا 

سيقتضي حل املشاكل املذكورة أعاله واملتعلقة جبوانب العرض والطلب.
ُتعّد التراخيص اإللزامية وأوامر االس���تخدام احلكومية لصنع األدوية اليت حتميها براءات 
اخت���راع، أو اس���تريادها أو التعامل فيها من بني جوانب املرونة اهلام���ة املتصلة بالصحة العامة 
يف اتفاق تريبس. فهي متّكن احلكومات من اس���تخدام ابتكار حتميه براءة اختراع، وتس���مح 
باستخدامه من جانب طرف ثالث دون موافقة صاحب براءة االختراع. وقد استخدم الكثري 
م���ن حكوم���ات البلدان النامي���ة بالفعل هذه التراخي���ص إلنتاج األدوية املحلية أو اس���تريادها 
م���ن أج���ل خفض تكلفة هذه األدوية. ويس���مح أيضًا بإنتاج أدوية جنيس���ة مبوجب ترخيص 
إلزام���ي ص���در خصيصًا للتصدير إىل بلدان ليس���ت لديها قدرة كافي���ة على اإلنتاج يف قطاع 
املس���تحضرات الصيدالني���ة أو ال تنتج هذه املس���تحضرات وذلك بن���اًء على تنازل خاص من 
جانب منظمة التجارة العاملية 35. ويتطلب اتفاق تريبس إجراء مفاوضات مسبقة مع صاحب 
الرباءة قبل اللجوء إىل الترخيص اإللزامي، ولكن يف حالة االس���تخدام العام واالس���تخدام غري 
التجاري، ويف احلاالت اليت يظهر فيها س���لوك تنافسي معاكس، أو حاالت الطوارئ الوطنية 
أو غريها من حاالت الطوارئ القصوى، فإنه ميكن للدول التنازل عن هذا الشرط 36. وجيب 
إخطار صاحب براءة االختراع وجيب أن حيصل على أجر مالئم على أساس القيمة االقتصادية 
للترخيص. وقد نشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية عن 
طريقة حس���اب هذا األجر 37. ويرد يف اجلدول 2 أدن���اه ملخص لبعض األمثلة األخرية على 

الترخيص اإللزامي وتراخيص االستخدام احلكومية اخلاصة بأدوية أساسية.
وتبني حالة اهلند كيف ميكن استخدام سياسات امللكية الفكرية لزيادة احلصول على أدوية 
فريوس نقص املناعة البش���رية يف البلدان النامية بأس���عار ميّس���رة. وعن طريق االستفادة من الفترة 

الثاين/ تشرين   14 اعُتمد يف  العامة  والصحة  تريب���س  اتف���اق  بش���أن  إع���الن  العاملي���ة،  التج���ارة  منظم���ة   33
www.wto.org/english/ :الفقرة 4، متاحة على املوقع الشبكي ،)WT/MIN/(01)/DEC/2( 2001 نوفمرب

.thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm

قرار اجلمعية العامة 262/60 املؤرخ 2 حزيران/يونيه 2006، الفقرتان 20 و43. انظر أيضًا برنامج األمم   34
املتحدة املشترك املعىن بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، الوصول إىل نقطة الصفر: استراتيجية 2011 - 2013 
)جنيف، 2010(، الصفحات 7، 17، 41، 46؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دليل املمارسات اجليدة: حتسني 

احلصول على العالج باستخدام جوانب املرونة املتصلة بالصحة العامة يف اتفاق تريبس )نيويورك، 2010(.
استخدمت هذه اآللية مرة واحدة فقط حىت اآلن السترياد أدوية مضادة للفريوسات العكوسة من كندا إىل رواندا.   35
انظر أيضًا: “تنفيذ الفقرة 6 من إعالن الدوحة بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة 
www.wto. :بالصحة العامة”، قرار املجلس العام املؤرخ 30 آب/أغسطس 2003، متاح على املوقع الشبكي

.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm

انظر: منظمة التجارة العاملية،اتفاق تريبس، اجلزء الثاين، القسم 5، املادة 31.  36
 Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical العاملية،  التجارة  منظمة   37
 technologies”, Health Economics and Drugs TCM Series, No. 18 (Geneva: WHO Technical

.Cooperation for Essential Drugs and Traditional Medicine, 2005)

التراخيص اإللزامية ميكن أن 
تزيد من فرص احلصول على 
مزيد من األدوية األساسية 
بأسعار ميّسرة
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االنتقالية، متّكنت اهلند من إرجاء إدخال محاية براءة االختراع ملنتجات املستحضرات الصيدالنية 
حىت عام 2005، مما أتاح لصانعي األدوية اجلنيس���ة لديها توفري املضادات للفريوس���ات العكوسة 
بتكلف���ة أقل بكثري م���ن األدوية ذات العالمة التجارية. وصناعة املس���تحضرات الصيدالنية اهلندية 
موجهه بدرجة كبرية حنو التصدير، وعن طريق استخدام الفترة االنتقالية، أصبحت أحد املوردين 
الرئيس���يني لألدوية اجلنيسة ومضادات الفريوسات العكوسة املنخفضة التكلفة للبلدان النامية 38. 
غ���ري أن دراس���ة أخرية عن أثر اتف���اق تريبس وج���دت أن الصادرات اهلندية من املس���تحضرات 
الصيدالنية ستنخفض نظرًا ألن اهلند ُمنعت من إنتاج بدائل جنيسة جديدة ملضادات الفريوسات 
العكوسة وأدوية أخرى جديدة حممية برباءة اختراع، األمر الذي حرم البلدان النامية من مصدرها 

الرئيسي لألدوية اجلنيسة بأسعار ميّسرة 39.

Brenda Waning, Ellen Diedrichsen and Suerie Moon, :ملعرفة األدوية املضادة للفريوسات العكوسة، انظر  38 
 “A lifeline to treatment: the role of Indian generic manufacturers in supplying antiretroviral

 medicines to developing countries”, Journal of the International AIDS Society, vol. 13, No. 35

.(September)

 Sudip Chaudhuri, Chan Park and K.M. Gopakumar, “Five years into the product patent regime:  39
 http://content. :متاح على املوقع الشبكي ،India’s response” (New York: UNDP, December 2010)

.undp.org/go/cms-service/download/publication/?version=live&id=3089934

الجدول 2
أمثلة حديثة عىل استخدام الرتخيص اإللزامي للعقاقري األساسية

األجرالفرتةالدواءنوع الرتخيصالبلد

ترخيص حكومي الربازيل
لالسترياد

Efavirenz
)مضاد للفريوسات 

العكوسة(

 من أيار/مايو 2007
ملدة 5 سنوات

1.5 يف املائة 
من سعر الدواء 

الجنيس

ترخيص إلزامي اإلكوادور
ملنتج محىل ألدوية 

جنيسة 

Lopinavir/ritonavir
)مضاد للفريوسات 

العكوسة(

نيسان/أبريل 2010 - 
ترشين الثاني/نوفمرب 

2014

0.02 دوالر 
للكبسولة

ترخيص إلزامي غانا
لالسترياد

 Generic
 )مضاد جنيس

للفريوسات العكوسة(

ترشين األول/أكتوبر 
2005 حتى نهاية حالة 

الطوارئ

لم يذكر

ترخيص حكومي إندونيسيا
للتصنيع

 Lamivudine
 Nevirapine

)مضاد للفريوسات 
العكوسة(

ترشين األول/أكتوبر 
2004 ملدة 7 إىل 8 

سنوات

0.5يف املائة من 
صايف قيمة البيع

ترخيص حكومي تايلند
لالسترياد من الهند 

ولإلنتاج املحيل

 Efavirenz
)مضاد للفريوسات 

العكوسة(

ترشين األول/نوفمرب 
 2006 - 31 كانون

األول/ ديسمرب 2011

0.5 يف املائة 
من إجمايل قيمة 

املبيعات )املنتجة 
محلياً واملستوردة(

,Erlotinib, Letrozole ترخيص حكوميتايلند
Docetaxel

)لعالج السطان(

كانون الثاني/يناير 
2008 حتى نهاية فرتة 

براءة االخرتاع

من 3 إىل 5 يف املائة

املصدر: برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائي، دليل املمارسات 
الجيدة: تحسني الحصول عىل 
العالج باستخدام جوانب املرونة 
املتصلة بالصحة العامة يف اتفاق 
تريبس )نيويورك، 2010( 
ومعلومات قّدمها برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي.
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مجمع براءات األدوية

يهدف جممع براءات األدوية، الذي أنشئ بدعم من املرفق الدويل للعقاقري املضادة لإليدز يف 
متوز/يوليه 2010، إىل حتسني صحة السكان املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف 
البلدان النامية عن طريق زيادة فرص احلصول على مزيد من العالج املالئم وامليّسر لفريوس 
الطوعية  التراخيص  التفاوض بشأن  يقوم بذلك عن طريق  40. وهو  البشرية  املناعة  نقص 
املنافسة  زيادة  أجل  البشرية من  املناعة  نقص  أدوية فريوس  اختراع  براءات  من أصحاب 
العامة اليت ستؤّدي إىل خفض األسعار. ويف أيلول/سبتمرب2010، أعطت املعاهد الصحية 
الوطنية بالواليات املتحدة للمجمع أول ترخيص له؛ ويتفاوض املجمع حاليًا مع أصحاب 
براءات آخرين بشأن األدوية املضادة للفريوسات العكوسة 41. وإذا جنحت هذه املفاوضات، 
سيتمّكن املجمع من املسامهة يف زيادة املنافسة العامة، وخفض األسعار وتبسيط ُنُظم العالج، 
وكذلك إجياد تركيبات عالجية جديدة - من أجل األطفال، على سبيل املثال. ويعتمد جممع 
براءات األدوية على حسن نوايا شركات املستحضرات الصيدالنية إلصدار ترخيص طوعية 

للمجمع خاصة برباءات اختراعاهتا.

التوريد الجماعي

يستطيع الشراء اجلماعي أو التوريد اجلماعي بواسطة عدد من فرادى البلدان النامية أن يساعد 
شركات املستحضرات الصيدالنية على تربير عرض منتجاهتا يف األسواق بأسعار جتارية. ومن 
بني األمثلة األخرية على اجلهود املبذولة لبدء عمليات التوريد اجلماعية اإلقليمية برنامج مؤسسة 
روكفلر لرسم طريق أكثر إنصافًا من أجل حقوق امللكية الفكرية يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى؛ ومساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية جلماعة شرق أفريقيا، 
واعتماد اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي خطة عمل للمستحضرات الصيدالنية 42، واليت 
ُنُظم العالج، وبروتوكوالت العالج،  الرقابية الدورية تتراوح من  ستوائم طائفة من القضايا 
ولوائح األدوية، وسياسات وتشريعات امللكية الفكرية فيما بني الدول األعضاء يف اجلماعة 
اإلمنائية للجنوب األفريقي. كذلك أنشأ االحتاد الدويل ملكافحة التدرن وأمراض الرئة مرفق 
أدوية الربو إلتاحة حصول البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل على أدوية الربو األساسية 
واملضمونة اجلودة. وُيعّد مرفق أدوية الربو آلية حتصل على أسعار خمفضة ملنتجات مضمونة 

اجلودة. وتعين هذه األسعار املنخفضة وفورات كبرية للمرضى وُنُظم الصحة العامة 43.

 “Final phase of AIDS medicines patent pool accomplished”, Joint United Nations انظر:   40
http://www. :متاح على املوقع الشبكي ،Programme on HIV/AIDS press release of 10 June 2010

.unitaid.eu/en/resources/news/ 263.html

 “US National Institutes of Health (NIH) first to share patents with medicines patent pool as it :انظر  41
http://www.medicinespatentpool. :متاح على املوقع الشبكي ،opens for business”, 30 September 2010

.org/content/ download/310/2027

 “SADC Pharmaceutical Business Plan, 2007-2013”, Southern African Development انظر:   42
http://www.unido.org/fileadmin/ :متاح على املوقع الشبكي ،Community Pharmaceutical Programme

user_media/Services/PSD/BEP/SADC%20PHARMACEUTICAL%20BUSINESS%20PLAN 

.%20-APROVED%20PLAN.pdf

.http://www.globaladf.org/ :متاح على املوقع الشبكي ،Asthma Drug Facility :انظر  43
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الشبكة األفريقية البتكار األدوية ووسائل التشخيص

استحدث الربنامج اخلاص للبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية التابع ملنظمة الصحة 
التشخيص يف عام 2008 44. وافتتحت  الشبكة األفريقية البتكار األدوية ووسائل  العاملية 
هذه الشبكة رمسيًا يف تشرين األول/أكتوبر2010 يف نريويب، كينيا 45. وتسعى هذه الشبكة 
لوضع إطار مستدام لالبتكارات املتعلقة بالصحة يف أفريقيا 46 عن طريق زيادة التعاون فيما بني 

املؤسسات األفريقية وتشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف أفريقيا.

اإلنتاج املحيل لألدوية األساسية

ُتوجد بعض املؤشرات على أنه ميكن إنتاج أدوية مأمونة وفّعالة يف البلدان املنخفضة الدخل 
واملتوسطة الدخل. ويبدو أن اإلرادة السياسية موجودة لتطوير اإلنتاج املحلي يف أفريقيا، فقد 
ظهرت أول املشاريع اليت استوفت معايري منظمة الصحة العاملية اخلاصة باإلثبات املسبق لآللية. 
وتطالب االستراتيجية وخطة العمل العامليتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية 
بزيادة االستثمار يف جمال البحث والتطوير، وكذلك يف إنتاج األدوية األساسية. ومن املقّرر أن 
تتوّلى البلدان املستفيدة تنسيق هذه االستراتيجية 47. وميثل هذا توافقًا سياسيًا يف اآلراء على أنه 
يتعّين اآلن على البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل ترمجته إىل سياسات واستراتيجيات 
برامج  اإلنتاج املحلي يف عدة  القدرة على  لتنمية  ُأعطيت األولوية  وأنشطة وطنية 48. وقد 
 إقليمية ودون إقليمية يف أفريقيا، مثل خطة االحتاد األفريقي لتصنيع املستحضرات الصيدالنية يف 
أفريقيا 49، وخطة العمل اخلاصة للمستحضرات الصيدالنية للفترة 2007 - 2013 للجماعة 
اإلمنائية للجنوب األفريقي 50، ومشروع خطة العمل اإلقليمية لتصنيع املستحضرات الصيدالنية

 African Network for Drugs and Diagnostics Innovation (ANDI): New network launched :انظر  44
http://apps.who.int/tdr/ :متاح على املوقع الشبكي ،in Abuja, Nigeria”, TDRNews, November 2008

.svc/publications/tdrnews/issue-81/african-network

 New African-led health R&D network launched to increase innovation and access to انظر:   45
 medicines”, United Nations Economic Commission for Africa press release No. 69/2010,

http://www.uneca.org/eca_resources/Press_ الشبكي:  املوقع  على  متاح   ،11 October 2010

.Releases/2010_pressreleases/pressrelease6910.html

 Solomon Nwaka and others, “Developing ANDI: a novel approach to health product R&D in  46
.Africa”, PLoS Medicine, vol. 7, Issue 6 ( June)

انظر: الدورة احلادية والستون جلمعية الصحة العاملية، البند 11 - 6 من جدول األعمال،“االستراتيجية وخطة   47
العمل العاملية املعنيتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية” )WHA61.21(، 24 أيار/مايو 2008، متاح 

.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf :على املوقع الشبكي
 M. Berger and others, Strengthening Pharmaceutical Innovation in Africa: Designing Strategies for  48
 National Pharmaceutical Innovation-Choices for Decision Makers and Countries (Geneva: Council on

 Health Research for Development COHRED) and Johannesburg: New Partnership for Africa’s

www.policycures.org/downloads/COHRED- :متاح على املوقع الشبكي ،Development (NEPAD))

.NEPAD_Strengthening_Pharmaceutical_Innovation_AfricaREPORT.pdf

انظر: “استعراض خطة تصنيع املستحضرات الصيدالنية يف أفريقيا”، الدورة العادية الثالثة ملؤمتر وزراء الصحة   49
.)CAMH/MIN/8 (III)( 2007 لالحتاد األفريقي، االجتماع الوزاري،10 - 13 نيسان/أبريل

انظر: ”SADC Pharmaceutical Business Plan, 2007-2013“، مصدر سابق.  50
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 جلماعة شرق أفريقيا، واليت جيري استكماهلا حاليًا 51. وكان هناك أيضًا اعتراف بأمهية تطوير 
مثاًل، من جانب  الوطين،  املستوى  الصيدالنية كأولوية على  للمستحضرات  املحلي  اإلنتاج 
بوتسوانا، وغانا، وكينيا، ومجهورية تن�زانيا املتحدة 52. وهناك 37 بلدًا أفريقيًا لديها بعض 
القدرة على تصنيع املستحضرات الصيدالنية، وأكرب نصيب لإلنتاج املحلي فيما بينها ينتمي إىل 

جنوب أفريقيا، تليها نيجرييا 53.
وباستثناء جنوب أفريقيا، يقتصر اإلنتاج املحلي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حاليًا 
على تصنيع التركيبات النهائية اليت تشمل املسكنات، واملضادات احليوية البسيطة، والفيتامينات. 
وقد استطاع عدد قليل فقط من املنتجني املحليني استيفاء شروط منظمة الصحة العاملية اخلاصة 
باإلثبات املسبق لألهلية واليت تسمح هلم باملنافسة يف إطار خمططات لتوريد األدوية متوهلا جهات 
ماحنة دولية ملكافحة اإليدز والس���ل واملالريا. غري أن املنتجني الكينيني متّكنوا من احلصول على 

شهادة تصديق وفقًا ملخطط التعاون يف جمال تفتيش املستحضرات الصيدالنية 54.
ويبدو أن التعاون يف اإلنتاج املحلي قد بدأ من املراحل املبكرة. وقد أُنشئت رابطة جنوب 
أفريقيا لألدوية اجلنيسة 55 يف عام 2009، واستهلت رابطة شرق أفريقيا لتصنيع املستحضرات 
الصيدالنية يف أواخر عام 2010. وافتتح يف أديس أبابا مركز لدراسات التكافؤ احليوي، وجيرى 

تقدمي دورات تدريبية متقدمة للصيدلة الصناعية يف مجهورية تن�زانيا املتحدة 56.
وهناك بلدان نامية استثمرت مبكرًا يف القدرة الوطنية على إنتاج املستحضرات الصيدالنية، 
مثل اهلند والصني والربازيل، وقد متّكنت بالفعل من تنمية القدرة على البحث والتطوير يف جمال 
األدوية واألمصال، وأصبح لديها ما يلزم من هياكل أساسية وأفراد. وُتعّد بنغالديش مثااًل آخر 

لبلد منخفض الدخل لديه صناعة حملية نامية للمستحضرات الصيدالنية 57.

 “East African Community Regional Pharmaceutical Manufacturing Plan of Action انظر:   51
(EAC-RPMPoA) 2011-2016”, annex VI of the document www.eacgermany.org/index.php/

 documents-and-studies/doc_download/80-1st-regional-stakeholder-meeting-on-trips-and-

.pharmaceutical-sector-promotion-feb-2010

انظر: “الدعم املقدم من اليونيدو من أجل النهوض بصناعة املستحضرات الصيدالنية املحلية يف البلدان النامية،   52
مع االهتمام بصفة خاصة باملنتجات الصحية األساسية”، تقرير من املدير العام )IDB.38/15(، الصفحة 3.

املصدر نفسه، الصفحة 7.  53

املصدر نفسه، الصفحة 9.  54
 http://:متاح على املوقع الشبكي ،Southern African Generic Medicines Association (SAGMA) :انظر  55

/www.sagma.net، تاريخ الدخول 24 حزيران/يونيه 2011.

 Supported by the St. Luke Foundation in the United Republic of Tanzania, Howard University,  56
.Purdue University, UNIDO and others

.A.K. Azad, “Bangladesh pharmaceutical sector: present and potential”, BAPA Journal, vol.15  57
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توصيات يف مجال السياسات

سيتطلب تسهيل إمكانية الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميّسة اتخاذ تدابري 
أكرب  إقامة تعاون  املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، وكذلك  املستويات  قوية عىل 
للتصدّي بصورة مالئمة  الوحيدة  الطريقة  العام والخاص. وهذه هي  القطاعني  بني 
للتحديات الضخمة الخاصة باملوارد املالية والقانونية والتكنولوجية والبرشية واإلمداد 
والتوزيع. وتشمل اإلجراءات املوىص بها عىل املستويني الوطني والدويل لزيادة فرص 

الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميّسة:

y  تشجيع الحكومات الوطنية، بمساعدة املجتمع الدويل، عىل تعزيز استخدام األدوية
الجنيسة املضمونة الجودة واملنخفضة التكلفة بدالً من األدوية األصلية ذات العالمات 
التجارية يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، بوسائل منها تعزيز الثقة 
يف هذه األدوية وضمان جودتها، وإنشاء سلطات رقابية وطنية لديها ما يكفي من 
املوارد واملوظفني وتتمتع بسلطات قانونية لتفتيش مرافق اإلنتاج، ومراقبة األدوية، 

وإنفاذ معايري الجودة

y  توفري األدوية األساسية عن طريق نظام الصحة العامة للفقراء بتكلفة زهيدة أو بدون
تكلفة، مع احتواء أّي أثر عىل امليزانية عن طريق مجموعة من التدابري املختلفة، مثل 
تحسني التوريد العام، والتسويق االجتماعي عن طريق القطاع الخاص، وحشد دعم 
املؤسسات، ومراقبة العالمات التجارية للبيع بالجملة والتجزئة، وإعفاء األدوية األساسية 
الجنيسة  املنتجات  باستخدام  توجيهية رسيرية تويص  مبادئ  الرضائب، ووضع  من 
عند إتاحتها، واتخاذ تدابري للسداد، والتسعري التفاضيل، واإلنتاج املحيل، والتوّسع يف 

استخدام جوانب املرونة التي تتضّمنها االتفاقات التجارية الدولية مثل اتفاق تريبس

y  وضع برامج مكّرسة تركز عىل األدوية األساسية لألمراض غري املعدية كجزء من
السياسات الوطنية لألدوية

y  زيادة التمويل املقدم من الجهات املانحة لغرض العالج والوقاية من األمراض غري
املعدية بما يتواءم مع العبء املتزايد بسعة لهذه األمراض يف البلدان النامية الفقرية

y  تشجيع التعاون اإلقليمي داخل البلدان النامية الستكشاف االبتكارات عن طريق
آليات من قبيل مجمع براءات األدوية

y تحسني توفر معلومات براءات االخرتاع يف البلدان النامية
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الحصول عىل التكنولوجيات 
الجديدة

نلتزم... بتعزيز الدور االستراتيجي للعلوم والتكنولوجيا، 
مبا فيها تكنولوجيا املعلومات واالبتكارات يف اجملاالت 
ذات الصلة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1/65

تستطيع البلدان رفع مستويات دخلها عن طريق زيادة إنتاجية العمال، والسبيل إىل حتقيق ذلك 
عن طريق استخدام التكنولوجيات األكثر تقدمًا. وهكذا فإن تطوير التكنولوجيا ذات الصلة يف 
البلدان النامية ونقل التكنولوجيا املتقدمة بشروط مالئمة من البلدان املتقدمة النمو ميثالن حمور 
التنمية على املدى الطويل. وهلذا فإن الغاية 8 - واو من األهداف اإلمنائية لأللفية تطلب من 
املجتمع الدويل، بالتعاون مع القطاع اخلاص، إتاحة فوائد التكنولوجيا اجلديدة للبلدان النامية.

وم���ع أن طائف���ة التكنولوجيات بكاملها هام���ة للتنمية، إاّل أن ه���ذا التقرير يناقش ثالثة 
جم���االت حتّقق فيها تق���دم تكنولوجي عاملي كبري، وأصبح فيها تقاس���م هذه التكنولوجيات مع 
البلدان النامية وفيما بينها على جدول أعمال السياس���ات الدولية، وهي: تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والتصّدي لتغّير املناخ، ومواجهة األثر املحتمل لتزايد حدوث الكوارث.

 الحصول عىل خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

ما زالت ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستمرة وتنتشر يف البلدان النامية. فمع هناية 
عام 2010، كان هناك ما يقرب من 5.3 باليني اشتراك يف اهلواتف اخللوية يف العامل ككل )بعد 
أن بلغ 4.6 باليني يف عام 2009( وجتاوز عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت عالمة البليونني. 
ويف املقابل، اخنفض عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة بنحو 1.5 يف املائة نظرًا ألن عددًا متزايدًا 
من السكان يفضل استخدام شبكة اهلواتف اخللوية أو خدمات اإلنترنت املجمعة واخلدمات 
الصوتية 1. ويف البلدان النامية، حيث كانت خدمات اهلواتف الثابتة أقل انتشارًا وذات نوعية 
رديئة يف أماكن كثرية، ال يزال انتشار خدمات اهلاتف اخللوي سريعًا، فقد زادت بنسبة تبلغ 
17 يف املائة يف الفترة ما بني عامي 2009 و2010. ويف عام 2000، كانت البلدان النامية 
متثل حنو 40 يف املائة من االشتراكات العاملية يف خدمات اهلاتف املحمول، ولكن حبلول عام 
2010، زاد نصيبها إىل 73 يف املائة. ويف الفترة ما بني عامي 2008 و2009، جتاوز انتشار 

بيانات مأخوذة من االحتاد الدويل لالتصاالت، قاعدة بيانات املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   1
واالتصاالت.

زاد النصيب العاملي 
لالشتراكات يف خدمات 

اهلاتف املحمول يف البلدان 
النامية بدرجة هائلة ...
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الشكل 1
تغلغل اشرتاكات الهواتف الخلوية ومستخدمي اإلنرتنت يف البلدان املتقدمة النمو 

والبلدان النامية، 2000 - 2010 )نسبة مئوية من السكان(

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

أ تقديرات.

الشكل 2
عدد اشرتاكات الهواتف الخلوية لكل مائة من السكان، 2000 و2008 و2009
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٠٫٤

٩٫٩

أوقيانوسيا    

ً أقل البلدان نموا

أفريقيا    
جنوب الصحراء الكربى

جنوب رشق آسيا    

رشق آسيا    

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

جنوب آسيا    

شمال أفريقيا    

غرب آسيا    

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

العالم

القوقاز وآسيا الوسطى

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 
املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.
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اهلواتف اخللوية يف البلدان النامية نسبة 50 يف املائة، ومع هناية عام 2010، وصل إىل حنو 68 
يف املائة لكل مائة من السكان )الشكل 1(.

على الرغم من زيادة عدد االش���تراكات، ال تزال أوقيانوس���يا وأفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى متخلفتني عن مناطق أخرى. ففي هناية عام 2009، بلغت مس���تويات تغلغل اهلواتف 
 اخللوي���ة يف كلت���ا املنطقتني أقل م���ن 40 يف املائة )الش���كل 2(. وباإلضافة إىل جنوب آس���يا، 
ال تزال هاتان املنطقتان أيضًا متخلفتني من حيث عدد خطوط اهلواتف الثابتة )الشكل 3(. ويف 
أجزاء كثرية من العامل، توفر شبكات اهلواتف املحمولة عادة شبكة إضافية لالتصاالت، إما حتّل 
حمّل ش���بكة اخلطوط الثابتة وإما تس���تكملها. ولكن يف أجزاء هامة من أقّل البلدان منوًا، ال ُتتاح 
س���وى ش���بكات اهلواتف املحمولة، خاصة يف املناطق الريفية. وعلى سبيل املثال، فإن أكثر من 
90 يف املائ���ة من خطوط اهلواتف الثابتة موج���ودة يف املناطق احلضرية يف بنغالديش، وبوركينا 
فاسو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجيبويت، وإريتريا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 2.

االحتاد الدويل لالتصاالت، “دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زيادة النمو يف أقّل البلدان منوًا: االجتاهات   2
والتحديات والفرص”، )جنيف، 2011(.

ولكن أوقيانوسيا وأفريقيا 
 جنوب الصحراء الكربى

ال تزال متخلفة

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 

املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

الشكل 3
عدد خطوط الهواتف الثابتة لكل مائة من السكان، 2000 و2009
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ومنطقة البحر الكاريبي

غرب آسيا

جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

القوقاز وآسيا الوسطى

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

أفريقيا
جنوب الصحراء الكربي

أقل البلدان نمواً
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واصل اس���تخدام ش���بكة اإلنترنت منوه يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حّد 
سواء. وقد زادت معدالت تغلغل شبكة اإلنترنت على نطاق العامل يف املتوسط بنسبة تبلغ حوايل 
14 يف املائة س���نويًا يف الفترة ما بني عامي 2005 و2010، ولكن النمو كان أقوى يف البلدان 
النامية )22 يف املائة( منه يف البلدان املتقدمة النمو )7 يف املائة(. وينبغي مالحظة أن النمو يف البلدان 
النامية بدأ من قاعدة أكثر اخنفاضًا. فمع هناية عام 2010، كان 72 يف املائة من السكان يف البلدان 
املتقدمة النمو يس���تخدمون ش���بكة اإلنترنت، مقابل 21 يف املائة يف البلدان النامية )الش���كل 1(. 
وكانت الصني وحدها تستأثر بأكثر من ثلث مجيع مستخدمي اإلنترنت يف بلدان العامل النامي.

استمر منو خدمات شبكة اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت، وُيقّدر عدد االشتراكات 
بأنه بلغ 555 مليون اش����تراك مع هناية عام 2010. غري أّن الوصول إىل هذه اخلدمات ال يزال 
حم����دودًا يف معظ����م البل����دان النامية. ونتيجة لذل����ك، ظلت هناك فجوة عميق����ة يف احلصول على 
النطاق العريض حىت هناية عام 2010، حيث ُقّدر معدل التغلغل بنسبة 24.6 يف املائة يف البلدان 
املتقدم����ة النم����و و4.4 يف املائة فقط يف البلدان النامية )انظر الش����كل 4 للحصول على البيانات 
اإلقليمية يف عام 2009(. وتتركز اشتراكات النطاق العريض الثابت بدرجة كبرية يف عدد قليل 
من بلدان العامل النامي، حيث تس����تأثر الصني بنحو نصف املجموع. وال يزال عدد اش����تراكات 
النط����اق العري����ض الثاب����ت ال ُيذكر يف أفقر مناطق العامل. مع أنه حبل����ول عام 2010 كانت أقّل 
البلدان منوًا مجيعها تقريبًا توزع النطاق العريض الثابت جتاريًا، إاّل أن هذه اخلدمة ظلت مكلفة 
بصور مانعة 3. وال يزال هذا هو احلال على الرغم من أن أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتص����االت، وخاصة خدمات النطاق العري����ض الثابت، واصلت اخنفاضها بدرجة كبرية. فقد 
اخنفض متوس����ط السعر بالنس����بة خلدمة النطاق العريض الثابت على مستوى العامل بنسبة 52 يف 
املائة يف الفترة ما بني عامي 2008 و2010، بينما كان املس����تهلكون يدفعون يف املتوس����ط 22 
يف املائ����ة أق����ل يف خدمات اهلاتف اخللوي املحمول يف عام2010 4. ويف حني أصبحت أس����عار 
خدم����ات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميّس����رة بدرجة كبرية، إاّل أنه ال تزال هناك فوارق 
فيما بني املناطق. فاألسعار بالنسبة خلدمات شبكة اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت مرتفعة 
بش����كل خاص يف أفريقيا. ويف عدد من البلدان يف هذا اإلقليم، يتكلف االش����تراك الش����هري يف 

توصيالت النطاق العريض الثابت أكثر مما يكس����به املواطن العادي يف ش����هر واحد )الش����كل 5(.
وس����اعد االنتش����ار العاملي لش����بكات اهلواتف اخللوية والتحّول من اجليل الثاين إىل اجليل 
الثال����ث على أن تصب����ح خدمات النطاق العريض املحمول بدياًل لش����بكة اإلنترنت ذات النطاق 
العريض الثابت. وبينما ال ُتتاح حاليًا بيانات عن عدد األش����خاص الذين يس����تخدمون شبكات 
النطاق العريض املحمول فقط للدخول على اإلنترنت، إاّل أن عدد املستخدمني املحتملني يتزايد 
بسرعة. والواقع أن عدد اشتراكات اهلواتف املحمولة املجهزة لدخول شبكات النطاق العريض قد 
جتاوز عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت يف عام 2008 وبلغ أكثر من مليون مع أوائل عام 
2011، طبقًا لتقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت. ويف حني ال تزال مس����تويات تغلغل النطاق 
العريض املحمول منخفضة نس����بيًا يف البلدان النامية )ُقّدرت بنس����بة 5 يف املائة يف عام 2010(، 
فإن التكنولوجيات والش����بكات املحمولة ذات الس����رعة العالية حيتمل أن يكون هلا أثر كبري على 
استخدام شبكة اإلنترنت، خاصة عندما تصبح أسعار اخلدمات ميّسرة بدرجة أكرب )الشكل 6(.

انظر: االحتاد الدويل لالتصاالت، سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عام 2010، متاح على املوقع   3
الشبكي: /http://www.itu.int/ITU-D/ict/ipb؛ واالحتاد الدويل لالتصاالت “خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أصبحت يف املتناول بدرجة أكرب على نطاق العامل”، النشرة الصحفية، جنيف، 16 أيار/مايو 2011، 

.http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2011/15.aspx  :متاح على املوقع الشبكي
املصدر نفسه.  4

ال تزال خدمات النطاق 
العريض الثابت بعيدة املنال يف 
أجزاء كثرية من العامل



79 الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة

الشكل 5
متوسط األسعار الشهرية لخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب اإلقليم، 

2010 )كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمايل للفرد شهرياً(

الشكل 4
عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت لكل مائة من السكان، 2002 و2007 و2009

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 

املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، سلة أسعار 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لعام 2010.
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 تعزيز األثر اإلنمائي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

التنمية عادة على  املعلومات واالتصاالت ألغراض  بتسخري تكنولوجيا  املناقشات اخلاصة  تركز 
االرتقاء هبذه التكنولوجيا والتوسع يف الوصول إيل هياكلها األساسية املادية. ومع أن الوصول إىل 
طائفة كبرية من شبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ُيعّد ضروريًا، إاّل أن هذا 
الشرط وحده ال حيّقق توفر اخلدمات بشكل مالئم. فيلزم أيضًا توجيه االهتمام إىل طريقة توفري 
املعلومات لضمان استفادة املستخدمني منها بالفعل. وعلى سبيل املثال، من الضروري يف سياقات 
كثرية توفري املعلومات باللغات املحلية. وعالوة على ذلك، ُتعّد البيئة الرقابية الفّعالة هامة لتسهيل 
حصول الكيانات احلكومية والقطاع اخلاص واملواطنني أيضًا على التكنولوجيات األحدث واستيعاهبا 
واستخدامها. ويلزم أيضًا التصدي للحواجز التقليدية أمام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل 

االفتقار إىل مهارات التقنية الالزمة لنشر التكنولوجيات اجلديدة والتكاليف العالية للخدمات.

خصخصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتحريرها

ُتعّد سياسات التنافس الشفافة بالغة األمهية. فمعظم خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تقدم حاليًا عن طريق شركات خاصة. وقد تباطأت خصخصة الشركات اململوكة للدولة يف 
السنوات األخرية، وهذا ُيعزى يف جانب منه إىل االنتكاس االقتصادي العاملي الذي خفض عدد 
املستثمرين املهتمني وتوفر أموال االستثمار. واستنادًا إىل املعلومات املتلقاة يف الردود على آخر 
استقصاء رقايب سنوي على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أجراه االحتاد الدويل 
القطاع  لالتصاالت يف 126 بلدًا، أصبحت الشركات اململوكة للدولة يف أيدي أصحاب 
اخلاص بصورة جزئية وكلية، مع وجود 34 يف املائة فقط من هذه الشركات مملوكة للدولة 
بالكامل. وقد دخلت عناصر إضافية إىل السوق عن طريق االستثمار األجنيب. ويف حني أن 

الشكل 6
اشرتاكات النطاق العريض املحمول لكل مائة من السكان، 2000 - 2010

املصدر: االتحاد الدويل 
لالتصاالت، قاعدة بيانات 
املؤرشات العاملية لالتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.
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أكثر من ثالثة أرباع البلدان على نطاق العامل تفرض أو ال تفرض قيودًا حمدودة على االستثمار 
األجنيب يف أسواقها الوطنية اخلاصة باالتصاالت/ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إاّل أن 10 

يف املائة منها ال يزال يقصر االستثمار على مصاحل األقليات.
ُبذلت أيضًا جهود كبرية لتشجيع االستثمار يف أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
خالل العقد املاضي. وكان إنش���اء جهة رقابية واحدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميثل 
أحد العناصر الرئيسية يف عملية اإلصالح. ومع هناية عام 2010، مت إنشاء جهات رقابية منفصلة 
يف أكثر من 80 يف املائة من البلدان على نطاق العامل 5. وعالوة على ذلك، يس���مح أكثر من 
93 يف املائة من البلدان باملنافسة يف توفري خدمات اإلنترنت، بعد أن كانت هذه النسبة 86 يف 
املائة يف عام 2000. وال تزال اخلدمات األساسية للهاتف الثابت متخلفة عن األسواق األخرى 
لتكنولوجي���ا املعلومات واالتصاالت من حيث درجة املنافس���ة، مع أن 70 يف املائة من البلدان 
مسحت باملنافس���ة يف هذا القطاع خالل العقد املاضي، بعد أن كانت هذه النس���بة 38 يف املائة 
يف عام 2000. وختضع اآلن اخلدمات الدولية للوصالت الش���بكية للمنافس���ة يف 81 يف املائة 
م���ن البل���دان على نطاق العامل. وهى أحد العناصر اهلامة يف تقدمي خدمات اإلنترنت. وتس���مح 
الغالبية الساحقة من البلدان )95 يف املائة( باملنافسة يف السوق خلدمات اجليل الثالث من اهلواتف 

املحمولة ذات النطاق العريض.

اسرتاتيجيات النطاق العريض الوطنية 

ُيعّد ضمان االنتشار الواسع للنطاق العريض عملية معقدة ومتعّددة اجلوانب. فقد اعتمد كثري 
من البلدان ُخطط وسياسات وطنية للنطاق العريض حتقيقًا هلذه الغاية. ويف عام 2010، كان 
لدى 70 بلدًا مثل هذه اخلطة، وكان 35 بلدًا يف سبيلها العتماد إحدى هذه اخُلطط 6. 
وتعترب معظم اخُلطط النطاق العريض على أنه عامل هام لتحسني التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والبشرية ودعم سياسات محاية البيئة. ويدرج أكثر من 40 بلدًا اآلن النطاق العريض يف تعاريفها 
البلدان جعل احلصول على  اخلاصة باخلدمات الشاملة/فرص احلصول الشامل. بل إن بعض 

النطاق العريض حقًا قانونيًا.
وميك���ن أن تتيح تغطية النط���اق العريض املحمول، ضمن أش���ياء أخرى، توفري خدمات 
الصحة اإللكترونية. ومن األمثلة على ذلك استخدام حلول التداول بالفيديو املنخفضة التكلفة 
عن طريق عدة ش���بكات لالتصاالت. ويف بنغالديش، على س���بيل املثال، أتاح ذلك لفريق طيب 
يعمل على مستش���فى عائ���م احلصول على آراء صحية إضافية ع���ن طريق االتصاالت. وبنفس 
الطريق���ة، متّكن أخصائيون حمليون ودوليون من مس���اندة العالج اجلراحي والطيب للس���كان يف 
املجتمع���ات الريفية. وتش���مل األمثلة األخرى على هذه اخلدم���ات الصحة اإللكترونية والرصد 
الصحي عن ُبعد ومش���اورات التطبيب عن ُبعد يف الوقت احلقيقي، وخدمات ترحيل البيانات 
بالفيديو للمصابني بإعاقة مسعية، وتقدمي اخلدمات واملشورة الطبية احلّساسة من حيث الوقت.

ويعتمد كثري من االبتكارات اجلديدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على إمكانيات 
اهلوات���ف املحمول���ة واالتصاالت من أجل ربط س���كان املناطق النائية والس���كان الذين يعانون 

 ،World Telecommunication/ICT Regulatory Database on the ICT Eye ،االحتاد الدويل لالتصاالت  5
.www.itu.int/icteye :متاح على املوقع الشبكي

املصدر نفسه.  6

ال تزال املنافسة تشتد يف 
أسواق تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
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م���ن نقص يف اخلدمات. وم���ع أن بعض هذه االبتكارات اخلاصة باهلواتف املحمولة يس���تخدم 
التكنولوجيا البس���يطة اخلاصة خبدمة الرسائل القصرية، إاّل أنه تلزم هياكل أساسية مادية متقدمة 
للنطاق العريض من أجل تقدمي مثل هذه اخلدمات. وقد استخدمت التطبيقات االبتكارية خلدمة 
الرسائل القصرية يف غانا للكشف عن األدوية املغشوشة عن طريق إدخال رقم مسلسل للتحّقق 
مما إذا كان الدواء حقيقيًا؛ وملساعدة املزارعني على مراجعة أسعار السوق لتحسني دخلهم عن 
طريق اختيار التوقيت األفضل ملحاصيلهم، ومجع املعلومات السريرية عن طريق اهلواتف املحمولة 
لغرض الكش���ف عن تفش���ي األمراض يف اهلند، وزيادة اإلملام بالقراءة والكتابة بني الفتيات يف 
مناطق باكستان الريفية، واحلصول على اخلدمات املالية عن طريق اهلواتف املحمولة يف الفلبني، 

وجنوب أفريقيا وكينيا.

دور التكنولوجيات يف الحكومة اإللكرتونية

يستطيع التوسع املكثف يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومة القيام بدور 
حاسم أيضًا يف حتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية واملحلية ودعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
عن طريق حتسني جودة اإلدارة العامة. ففي بلدان كثرية، ساعدت تطبيقات احلاسوب واهلاتف 
املحمول كثريًا على حتسني الشفافية والكفاءة واألثر بالنسبة للعمليات واخلدمات احلكومية، 
والرعاية الصحية واملعلومات الصحية، والتعليم والتدريب، والعمل، وتوفري فرص العمل، واألعمال 
التجارية، والزراعة، والنقل، ومحاية البيئة، وإدارة املوارد الطبيعية، والوقاية من الكوارث، واألنشطة 

الثقافية، واستئصال الفقر وغري ذلك من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليًا.
ويتض���ح من اس���تعراض أهداف القمة العاملي���ة ملجتمع املعلومات فيم���ا يتعلق باحلكومة 
اإللكترونية أن غالبية الدول األعضاء يف األمم املتحدة قد اعتمدت تقدمي اخلدمات اإللكترونية 
من���ذ املرحلة الثانية للقمة العاملية ملجتمع املعلومات يف تونس يف تش���رين الثاين/نوفمرب 2005. 
ويش���ري أحد االس���تقصاءات أن 189 دول���ة عضوًا يف األمم املتحدة من أص���ل 192 دولة قد 
أنشأت مواقع شبكية حكومية مركزية/وطنية حبلول عام2010 7. وعالوة على ذلك، نشرت 
معظم الدول بالفعل كميات ضخمة من املعلومات عن طريق احلاس���وب، وكثري منها يتجاوز 
املواقع الش���بكية األساس���ية، لتوفري بوابات وطنية تكون مبثابة نقطة بداية للمستخدمني من أجل 
ربطهم باخلدمات احلكومية يف خمتلف الوزارات. ويف الوقت نفسه، ميكن اإلسراع بالتقّدم حنو 
حتقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق تكامل اإلجراءات اإلدارية، وتبس���يط اخلطط 
اإلمنائية للحكومة اإللكترونية، وزيادة توفر البيانات عن هياكل القطاع العام األساس���ية اخلاصة 
بتكنولوجي���ا املعلومات واالتصاالت، وقدرة املوارد البش���رية، والعرض والطلب على اخلدمات 
اإللكترونية. كذلك فإن التوّسع يف اخلدمات اخلاصة باملعامالت، مثل التسجيل واملدفوعات عن 
طريق احلاس���وب، ينطوي أيضًا على إمكانيات بالنس���بة للتنمية. غري أن التنفيذ ال يزال ضعيفًا 
نس���بيًا يف البلدان النامية، ويس���تطيع عدد قليل منها فقط تقدمي الكثري من هذه اخلدمات بسبب 

نقص البوابات والقدرة على تأمني املعامالت 8.

 United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic :انظر  7
.crisis (United Nations publication, Sales No. E.10.II.H.2), p. 77

املصدر نفسه.  8

استطاعت تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت حتسني 
اخلدمات العامة ودعم حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية
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تحسني القياس والرصد العامليني

وتوفر  املعلومات حتسني جودة  ملجتمع  العاملية  للقمة  بالنسبة  األمهية  ذات  القضايا  بني  من 
اإلحصاءات العاملية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتتمثل إحدى االستجابات 
لذلك يف العمل الذي تقوم به فرقة العمل املعنية بقياس أهداف القمة العاملية ملجتمع املعلومات. 
وُتعّد فرقة العمل هذه، اليت استهلت يف أيار/مايو 2010، جزًءا من الشراكة املعنية بقياس 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية. ومن بني األهداف الرئيسية لفرقة العمل تتبع 
التقّدم املحرز وحتقيق أهداف القمة العاملية ملجتمع املعلومات. وتتراوح هذه األهداف ما بني 
ربط القرى واجلامعات واملدارس وضمان حصول أكثر من نصف سكان العامل على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت حبلول عام 2015، لتسهيل التوسع يف استخدام مجيع لغات العامل على 

شبكة اإلنترنت 9.
وقد كانت هن���اك أيضًا مبادرات أخرى لتتبع تقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وعلى سبيل املثال، أنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
اليونس���كو( مؤخ���رًا جلنة النطاق العري���ض للتنمية الرقمية. وأثناء مؤمتر القمة بش���أن األهداف 
اإلمنائية لأللفية يف أيلول/سبتمرب 2010، اعتمد أعضاء هذه اللجنة “إعالن عام 2010 حول 
جع���ل النطاق العريض يف متناول اجلميع” 10 الذي ح���ث احلكومات الوطنية على اختاذ تدابري 
لضمان تعميم احلصول على النطاق العريض. وىف هذا السياق، اقترح االحتاد الدويل لالتصاالت 
عددًا من األهداف امللموس���ة، من بينها هدف حصول ما ال يقّل عن نصف س���كان العامل على 

خدمات شبكة اإلنترنت ذات النطاق العريض حبلول عام 2015.

 الحصول عىل التكنولوجيا والتمويل
ملواجهة تغرّي املناخ

حتتاج البلدان النامية إىل محاية نفسها من اآلثار املعاكسة لتغّير املناخ وبناء مستقبلها املستدام، 
ولكنها ال تستطيع أن تفعل ذلك مبفردها، نظرًا ملحدودية إمكانياهتا املالية والتكنولوجية. وهلذا 
فقد كان من األمور املشجعة أنه يف 11 كانون األول/ديسمرب 2010، ويف الدورة السادسة 
عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ يف كانكون، املكسيك، 
اختذ األطراف يف االتفاقية خطوة رئيسية حنو تشكيل توافق يف اآلراء حول هدف عاملي عن 
طريق املوافقة على إجراءات وُخطط وطنية للحّد من انبعاثات غازات الدفيئة ومساعدة البلدان 

النامية يف مواجهة تغّير املناخ، وحول آليات الدعم لتحقيق هذه األهداف.
فقد مت، على وجه اخلصوص، إنش���اء آلية معنية بالتكنولوجيا، ختضع للتوجيه واملس���اءلة 
م���ن جانب مؤمتر األطراف لتيس���ري القي���ام بالعمل املع���ّزز يف جمال تطوي���ر التكنولوجيا ونقلها 
دعم���ًا إلجراءات التخفي���ف والتكّيف. وتتألف اآللية من املكون���ني التاليني: جلنة تنفيذية معنية 
بالتكنولوجيا ومركز وش���بكة تكنولوجيات املناخ. ومن املتوّقع أن تعمل اآللية بالكامل يف عام 
2012. وس���تركز اللجنة التنفيذية على السياس���ات العامة وستشجع تطوير ونقل التكنولوجيا 
ع���ن طريق القي���ام بالوظائف التالية: ’1‘ تق���دمي عرض عام لالحتياج���ات التكنولوجية وحتليل 
السياس���ات العامة واملس���ائل التقنية؛ ’2‘ والنظ���ر يف اإلجراءات الكفيلة بتعزي���ز وتطوير ونقل 

االحتاد الدويل لالتصاالت، “قياس أهداف القمة العاملية ملجتمع املعلومات: إطار إحصائي”، )جنيف، 2011(.  9
.http://www.broadbandcommission.org/report1/report1.pdf :انظر املوقع الشبكي  10
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 التكنولوجي���ات وتق���دمي التوصي���ات بش���أهنا من أجل تعجيل إج���راءات التخفي���ف والتكّيف؛ 
’3‘ والتوصية بالتوجيهات املتعلقة بالسياس���ات العامة وأولويات الربامج؛ ’4‘ وتعزيز وتس���هيل 
 التع���اون ب���ني احلكوم���ات والقطاع اخل���اص واملجتم���ع املدين والدوائ���ر األكادميي���ة والبحثية؛ 
’5‘ والتوصي���ة بإج���راءات معاجلة العقبات اليت تعترض تطوي���ر ونقل التكنولوجيات بغية متكني 
مبا يف ذلك األنشطة املشمولة وغري املشمولة باالتفاقية؛ ’7‘ وحتفيز تطوير واستخدام خارطات  اإلج���راءات املعّززة للتخفيف والتكّيف؛ ’6‘ والس���عي إىل التعامل م���ع املبادرات ذات الصلة، 
الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا على املس���تويات الدولية واإلقليمية والوطنية عن طريق التعاون بني 

اجلهات املعنية صاحبة املصلحة.
وهدف مركز وش���بكة تكنولوجيات املناخ حش���د وتعزيز ق���درات التكنولوجيا النظيفة 
العاملية، وتقدمي املس���اعدة املباش���رة للبلدان النامية وتيس���ري اختاذ إجراءات س���ريعة بش���أن نشر 
التكنولوجيات املوجودة. وفضاًل عن هذا، سيشجع املركز، بالتعاون مع القطاعني العام واخلاص، 
وكذل���ك م���ع الدوائر األكادميية والبحثي���ة، تطوير ونقل التكنولوجيات الناش���ئة. وحتقيقًا هلذه 
الغاية، سيقوم املركز بتيسري إنشاء نظام من الشبكات واملنظمات واملبادرات الوطنية واإلقليمية 

والقطاعية والدولية وسيستجيب مباشرة لطلبات الدول األطراف.
وجدت احلكومات يف كانكون نقاط اتفاق جديدة بش���أن عدة قضايا، من بينها بعض 
القضايا املتعلقة بتمويل البداية السريعة والتمويل الطويل األجل. وبالنسبة لتمويل البداية السريعة، 
التزمت حكومات البلدان املتقدمة النمو مبزيد من الش���فافية بالنس���بة لتوفري املبلغ املتفق عليه من 
قب���ل وه���و 30 بليون دوالر يف الفت���رة 2010 - 2012 عن طريق إتاح���ة املعلومات بصورة 
منتظمة عن هذه األموال. ويف سياق التمويل الطويل األجل، أكدت احلكومات التزامها بتقدمي 
متويل متزايد، وجديد، وإضايف، وميكن التنبؤ به ومالئم للبلدان النامية، مع مراعاة االحتياجات 
العاجلة والفورية هلذه للبلدان، وال س���يما البلدان املعّرضة لآلثار الس���لبية لتغّير املناخ. واعترفت 
احلكومات أيضًا بالتزام البلدان املتقدمة النمو الذي أعلنته قبل ذلك يف كوبنهاغن، لتعبئة 100 
بليون دوالر س���نويًا حبلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية. وميكن أن تأيت األموال 
املقدم���ة للبل���دان النامية من عدة مصادر متنوع���ة - عامة وخاصة وثنائي���ة ومتعّددة األطراف، 

وكذلك من مصادر بديلة.
ووافقت احلكومات أيضًا على إنشاء صندوق أخضر للمناخ، يكون مبثابة كيان تشغيلي 
لآللية املالية لالتفاقية اليت ختضع للتوجيه واملس���اءلة م���ن جانب مؤمتر األطراف(، وإجياد عملية 
تصميم تكتمل يف عام 2011. وفضاًل عن هذا، فقد أنشأوا جلنة دائمة يف إطار مؤمتر األطراف 
ملس���اعدته يف تأدية مهامه املتعلقة باآللية املالية لالتفاقية من حيث حتس���ني االتس���اق والتنسيق، 
وتقدمي التمويل املتعلق بتغّير املناخ، وترش���يد آلية التمويل، وحش���د املوارد املالية، وقياس الدعم 
املقدم للبلدان النامية واإلبالغ عنه والتحّقق منه. وسيتم حتديد أدوار ووظائف اللجنة الدائمة.

وق����د مت جتديد موارد مرف����ق البيئة العاملية يف عام 2010، ومن املقّرر ختصيص جانب من 
ه����ذه امل����وارد )1.4 بليون دوالر( لتخفيف آثار تغّير املناخ يف الفت����رة من 1 متوز/يوليه 2010 
ح����ىت 30 حزيران/يوني����ه عام 2014 11. وفضاًل عن هذا، ميكن أن متثل موارد القطاع اخلاص، 
اليت تسترش����د على حنو مالئم بالقطاعات العامة الدولية والوطنية، إس����هامًا قّيمًا يف التخفيف من 

 “GEF-5 programming document”, prepared by the GEF secretariat for العاملي،  البيئة  مرفق   11
 the Sixth Meeting for the Fifth Replenishment of the GEF Trust Fund, 12 May 2010, Paris

.(GEF/R.5/31/CRP.1)

تأكدت يف كانكون 
االلتزامات بتقدمي متويل قصري 
األجل وطويل األجل ملواجهة 
تغّير املناخ
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آثار تغّير املناخ يف البلدان النامية. وقد منا سوق الكربون واالستثمارات اخلاصة يف الطاقة النظيفة 
بسرعة خالل السنوات القليلة املاضية، وإن كان يف بعض البلدان فقط. وال يزال يلزم عمل الكثري 
ملواصلة تعزيز ُأُطر السياس����ات العامة عن طريق تقدمي حوافز اجتذاب متويل القطاع اخلاص من 
مصادر حملية ودولية، وحتويل االستثمارات من التكنولوجيات التقليدية إىل بدائل تتعلق باملناخ 12.
وتش����مل مس����تويات املوارد احلالية واملتعّهد هبا واملكّرس����ة للتكّيف أموااًل قّدمت عن طريق 
مص����ادر متعّددة األطراف. وقد أنش����أت األط����راف يف بروتوكول كيوتو التفاقي����ة األمم املتحدة 
اإلطارية صندوق التكّيف لتمويل مشاريع وبرامج ملموسة للتكّيف يف البلدان النامية األطراف يف 
الربوتوكول. وقد بلغت احلصائل التراكمية لصندوق التكّيف )اليت توّلدت عن طريق حتصيل ضريبة 
بنسبة 2 يف املائة على شهادات إثبات خفض االنبعاثات اليت تصدر عن طريق آلية التنمية النظيفة، 
وكذلك مس����امهات أخرى( حوايل 240.6 مليون دوالر حىت هناية نيسان/أبريل2011 13. وقد 
أنشئ الصندوق اخلاص بتغّير املناخ لتمويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغّير املناخ، واملكملة 
لتلك املمولة مبوارد خمّصصة ملجال العمل الرئيسي يف سياق تغّير املناخ يف مرفق البيئة العاملية واملمّولة 
 بتموي����ل ثنائي ومتعّدد األطراف. وحىت هناية آب/أغس����طس 2010، بلغ إمجايل املبالغ املتعّهد هبا 
ما يعادل 169 مليون دوالر، منها 94 مليون دوالر لربنامج التكّيف 14. وقد أُنشئ صندوق أقّل 
البلدان منوًا لدعم برنامج عمل ملساعدة األطراف من أقّل البلدان منوًا على القيام، جبملة أمور من 
بينها، إعداد برامج عمل وطنية للتكّيف وتنفيذها. وحىت هناية آب/أغسطس 2010، بلغت مجلة 

املبالغ املتعّهد هبا هلذا الصندوق 290 مليون دوالر 15.
من املعترف به متامًا أن البحث والتطوير التعاوين، الذي يش���مل املش���اريع، واجلامعات، 
واحلكومات والكيانات األخرى يف بلد أو أكثر من بلد، ُيعّد وس���يلة فّعالة للمس���امهة يف تعزيز 
التنمي���ة ونقل التكنولوجيات ألغراض التكّيف والتخفيف، خاصة بالنس���بة للبلدان النامية ذات 
القدرات التكنولوجية املحدودة. ويقدم االس���تعراض األخري ألنش���طة البحث والتطوير التعاوين 
معلومات عن املالمح الرئيسية للبحث والتطوير التعاوين 16. ويكشف أيضًا عن ثغرات حمتملة 
يف األنشطة احلالية. ويؤكد استعراض استنتاجات تقرير سابق 17، وهي أن حافظة برامج البحث 

 “Investment and financial flows to address climate ،اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ  12
االستقصاء  أيضًا:  انظر   .change: an update” (FCCC/TP/2008/7), Bonn, 26 November 2008

االقتصادي واالجتماعي العاملي 2011: التحّول التكنولوجي األخضر العظيم )منشورات األمم املتحدة، رقم 
املبيع: E.11.II.C.1( لالطالع على مناقشة مستفيضة للتحّديات وُأطر السياسات الشاملة الالزمة للحث على 

إحراز مزيد من التقّدم السريع يف تطوير ونشر تكنولوجيات مراعية للبيئة على نطاق العامل.
 Financial status of the Adaptation Fund Trust Fund as at 30 April 2011, prepared by the :انظر  13
http://www.adaptation- :متاح على املوقع الشبكي ،World Bank as Trustee for the Adaptation Fund

.fund.org/system/files/AFB.EFC_.5.8%20AF%20Trustee%20Report_0.pdf

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ، “تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف”، مذكرة مقدمة   14
من األمانة العامة )FCCC/CP/2010/5(، 20 أيلول/سبتمرب 2010.

املصدر نفسه.  15
 “Report on options to facilitate collaborative technology ،اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ  16
 research and development”, Note by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer

.(FCCC/SBSTA/2010/INF.11), Cancun, 24 November 2010

 “Recommendation on future financing options  for ،اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ  17
 enhancing the development, deployment, diffusion and transfer of technologies under the

Convention”, Report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer (FCCC/

.SB/2009/2), Bonn, 26 May 2009

التعاون يف جمال البحث 
والتطوير ضروري لنقل 

التكنولوجيا...
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والتطوير احلالية تركز أساس���ًا على تكنولوجيات الطاقة، وخاصة على الطاقة املتجّددة. وهناك 
أنشطة أقل بكثري يف جمال البحث والتطوير التعاوين يف الصناعة والنقل، وكفاءة الطاقة يف املباين، 

أما احلراجة، والصناعة والنفايات فال تغطيها سوى برامج أكثر عمومية.
عل���ى الرغم من االهتم���ام املوّجه بالفعل إىل تكنولوجيات الطاق���ة، إاّل أن متويل البحث 
والتطوير الستحداث تكنولوجيات جديدة ليس على املستوى املطلوب. وتشري دراسات خمتلفة 
إىل أن اإلنفاق اخلاص بالبحث والتطوير على الطاقة يتطلب زيادة متعّددة اجلوانب إذا ُأريد حتقيق 
األه���داف املناخي���ة الطويلة األجل 18. ويتضح من االس���تعراضات أيضًا أن هناك تغطية ضعيفة 
حلواف���ظ البحث والتطوير اخلاص���ة بالتكنولوجيات املتعلقة بالتكّيف م���ع تغّير املناخ. وحوافظ 
البح���ث والتطوي���ر تغطي قطاع���ي الصحة والزراعة إىل حّد ما وتتس���م بُنُه���ج جديدة ابتكارية 
للبحث والتطوير التعاوين. أما مبادرات البحث والتطوير التعاوين اليت تش���مل تقاس���م التكاليف 
فيما بني الشركاء فليس هلا وجود إىل حّد كبري. وقد اجتهت املبادرات التعاونية الدولية بالنسبة 
للتخفيف والتكّيف إىل االهتمام بتقاس���م املعرفة واخلربات أكثر من اهتمامها بالبحث والتطوير 
التعاوين يف واقع األمر. ومثة مالحظة أخرى من االستعراض وهي أن هناك مبادرات قليلة للغاية 
تشمل التعاون مع أقّل البلدان منوًا، وخاصة تلك البلدان يف أفريقيا. والبلدان النامية اليت تشارك 
بصورة أكثر نشاطًا يف البحث والتطوير التعاوين هي من آسيا )الصني واهلند( وأمريكا الالتينية.

وهناك توصية قوية بأن يتم التصّدي لثالثة أهداف رئيسية لتشجيع البحث والتطوير التعاوين 
من أجل تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية : )أ( مواءمة أو تعديل التكنولوجيات 
واملنتجات القائمة لتناسب األوضاع والسياقات املحلية؛ )ب( وتطوير تكنولوجيات ومنتجات، 
 مب���ا ذلك تكنولوجي���ات حملية، لتلبية احتياج���ات البلدان النامية اليت مل تتحّق���ق بصورة كاملة؛ 

)ج( وتطوير تكنولوجيات لالحتياجات املتوسطة إىل االحتياجات الطويلة األجل.

 الوصول إىل ُنُهج جديدة للحّد من

أخطار الكوارث

على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن تغّير املناخ يزيد من عدد الكوارث، ال يزال أثر 
الكوارث بسبب األخطار الطبيعية آخذًا يف االزدياد، خاصة يف أقّل البلدان منوًا 19. فقد زادت 
حوادث الكوارث الطبيعية مخسة أضعاف منذ السبعينيات. وميكن أن ُتعزى هذه الزيادة إىل 
حّد ما وبقدر معقول من اليقني، إىل تغّير املناخ الذي تسّببه األنشطة البشرية. وقد زاد التواتر 

وشدة األمواج احلرارية وحاالت اجلفاف واألعاصري بشكل خاص 20.
وهكذا، يوجد اعتراف واس���ع النطاق باحلاج���ة العاجلة للحّد من أخطار الكوارث اليت 
تسببها املخاطر الطبيعية. وُيوجد قدر كبري من الدراية الفنية للحّد من أخطار الكوارث يف كل 
بلد، على خمتلف مس���تويات احلكومة واملجتمع. وتتعلق هذه املعرفة بكل نوع تقريبًا من أنواع 
املخاطر وتوجد يف طائفة واس���عة من األش���كال، وتتراوح من العادات واملمارسات املحلية إىل 

 World Energ y Outlook 2010 (Paris, 2010) and World Economic and ،على سبيل املثال وكالة الطاقة الدولية  18
Social Survey 2011، مصدر سابق.

استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحّد من الكوارث: تقرير التقييم العاملي عن احلّد من أخطار الكوارث يف عام   19
.)E.11.III.M.1 :2011: الكشف عن اخلطر، وإعادة حتديد التنمية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل عام 2011، املصدر نفسه، الفصل السادس.  20

... غري أنه يلزم املزيد من 
األموال
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املعلومات عن األخطار والتدابري العملية للحّد من آثارها املعاكس���ة عن طريق أنواع البناء، إىل 
ُنُظم اإلنذار املبكر واملمارسات الزراعية.

س���ّلطت االس���تعراضات املنتظمة للتق���دم يف الدراية الفنية للحّد م���ن أخطار الكوارث، 
واليت أجريت يف س���ياق االستراتيجية الدولية للحّد من الكوارث، الضوء على مظاهر التقّدم يف 
اس���تخدام التكنولوجيات اجلديدة مثل النمذج���ة االحتمالية آلثار اخلطر والكوارث. وقد ُأحرز 
بعض التقّدم أيضًا يف إجراء واستخدام حتليالت فوائد التكلفة الستراتيجيات احلّد من الكوارث. 
وتش���مل االبت���كارات الكثرية املعارف والتج���ارب املحلية القائمة. فعلى س���بيل املثال، أتاحت 
الدراس���ات املنتظمة عن ترميم األضرار بعد الزالزل يف إندونيس���يا، وخاصة املباين غري املصّممة 
هندس���يًا مثل إنش���اءات بنائية معّينة، حتديد ُنُهج هندسية بس���يطة مت تطويعها لتالئم ثقافة املباين 

املحلية من أجل تدعيم املنازل يف املناطق الشديدة التعّرض للهزات األرضية.
وجيري اس���تخدام التكنولوجيا املتقدمة لفهم خماطر الك���وارث الطبيعية يف بلدان أمريكا 
الوس���طى عن طري���ق تقييم خماطر الك���وارث املحتملة يف أمريكا الوس���طى. ويس���تخدم تقييم 
املخاطر تقنيات احتمالية لتحليل الزالزل، وأمواج التسونامي، واألعاصري، واالهنيارات األرضية 
والفيضان���ات والرباكني. وترتبط معلومات األخطار ببيانات التعّرض، مبا يس���مح للمس���تخدم 
بتحدي���د املخاط���ر على الفور على أس���اس مترابط ومتعّدد األخط���ار. ويتمثل أحد االبتكارات 
الرئيس���ية يف من���وذج للمخاطر املختلطة يعتم���د على معلومات عن املخاط���ر املرتبطة باألخطار 
املنخفضة االحتمال وكذلك اخلسائر املسجلة من أخطار حتدث بصورة متكررة. وقد استخدم 
القط���اع اخل���اص هذه النماذج وتس���تخدمها احلكومات اآلن فقط لتقيي���م املخزون الكامل من 

خماطر الكوارث.
ويتمث���ل االبت���كار الثاين يف إدماج اس���تخدامات املوقع الش���بكي اليت تس���هل التبادالت 
التشاركية للمعلومات والتشغيل املتبادل. وقد أظهرت التجربة أن هذه التكنولوجيات تكون يف 
أعلى درجات الفعالية عند تكاملها، وعلى سبيل املثال، عندما تكون ُنُظم اإلنذار املبكر املحلية 
مدعوم���ة بالتحليل العلمي، والعكس بالعك���س - وعند تطوير ُنُظم اإلنذار املبكر املعتمدة على 

السواتل لتالئم الظروف واملمارسات املحلية.
وقد اتضحت صالحية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتأهب للكوارث ومواجهتها بعد 
زلزال هاييت يف كانون الثاين/يناير 2010. فعن طريق استخدام تكنولوجيات نظام الرسائل القصرية 
والنظ����ام العاملي لتحديد املواقع، متكن املتطوعون م����ن توجيه فرق اإلنقاذ حنو الناجني املحاصرين 
داخل مباٍن مهدمة. وقد اسُتخدمت ُنُهج مماثلة إلجراء تقييم سريع لألضرار، مما أّدى إىل اإلسراع 
جبهود اإلنعاش. وقد قّيد من هذا اجلهد أن النظام قد أُنشئ أثناء األزمة، ولكن يف األشهر األخرية، 

مت إنشاء شبكات جديدة مقدمًا جلعل جهود االستجابة إلنقاذ األرواح أكثر فعالية.
على الرغم من املكاسب الكثرية اليت حتّققت يف البلدان النامية، وتدوين وتقاسم املعارف 
للحّد من خماطر الكوارث، إاّل أنه ال تزال هناك ثغرات هامة. وعلى سبيل املثال، مل جتمع بلدان 
كثرية بيانات يعّول عليها عن خس���ائر الكوارث الس���ابقة، باس���تثناء تلك اليت تتعلق بالكوارث 
الضخمة. وبسبب هذه الثغرة يف مجع البيانات، ال تستطيع احلكومات حتديد مستويات املخاطر 
بص���ورة فّعال���ة. فيلزم تعزيز مبادرات م���ن قبيل احلملة العاملية بعنوان “جع���ل املدن قادرة على 
التكّيف”، واليت استهلتها االستراتيجية للحّد من الكوارث يف أيار/مايو 2010. فهذه احلمالت 
تساعد على تزويد احلكومات املحلية باملعارف عن احلّد من الكوارث - وهذه احلكومات هي 
املس���ؤولة أكثر من غريها عن إدارة خماطر الكوارث. غري أنه، نظرًا لألولويات املتعارضة، فإن 

جيري استخدام تكنولوجيات 
جديدة بصورة متزايدة للحّد 

من الكوارث...

... ولكن يلزم توجيه مزيد 
من االهتمام جلعل البلدان 

أكثر قدرة على التكّيف
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تطبيق الدراية الفنية اخلارجية علي السياق املحلي ميكن أن يصطدم بتكلفة التكّيف واالستثمار. 
فيجب أن تكون برامج احلّد من الكوارث جزًءا من اس���تراتيجيات إمنائية وطنية لضمان إيالئها 

االهتمام املناسب 21.
ويل���زم أيضًا تقييم مس���تمر للمعارف واملمارس���ات يف جمال احلّد م���ن خماطر الكوارث، 
وكذل���ك طرائ���ق لضمان التبادل الفّعال للخربات. ومن األمثلة اجليدة على ذلك التقرير اخلاص 
للفري���ق احلكوم���ي الدويل املعين بتغيّ���ر املناخ، واملعنون “إدارة خماطر الظواه���ر املناخية املتطرفة 
والكوارث من أجل تعزيز التكّيف مع تغّير املناخ”، والذي سيتناول أجنع الوسائل لربط معارف 
احلّد من أخطار الكوارث بالتكّيف مع تغّير املناخ. وس���يوّجه التقرير العمل احلكومي ملضاعفة 
اجلهود من أجل احلّد من خماطر الكوارث املتعلقة باملناخ كجزء من التكّيف والتخطيط اإلمنائي.

املصدر نفسه.  21

توصيات يف مجال السياسات

لتحسـني الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة من أجل التنمية، ينبغي للمجتمع الدويل 
اتخاذ اإلجراءات التالية:

y  تشجيع التعاون يف مجال البحث والتطوير فيما بني املشاريع الخاصة والتي ال تستهدف
التكنولوجيا  أجل تعزيز تطوير  الوطنية من  الحدود  الرسمية عرب  الربح واملشاريع 

ونقلها إىل البلدان النامية

y  ومتابعة وتحديد  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لتطور  العاملي  الرصد  تعزيز 
األهداف القابلة للقياس، وخاصة فيما يتعلق باالحتياجات املتطورة للبلدان النامية، 

بما يف ذلك عن طريق القمة العاملية ملجتمع املعلومات ولجنة النطاق العريض

y  يبدأ تشغيلها يف عام الجديدة، عندما  التكنولوجيا  آلية  تشجيع وتيسري استخدام 
آثار تغرّي  التخفيف من  التكنولوجيا ونقلها بغية  2012، من أجل تعزيز تطوير 

املناخ والتكييف معه

y  ضمان تنفيذ التزامات البداية السيعة والتمويل الطويل األجل لتخفيف آثار تغرّي
املناخ والتكيّف معه يف البلدان النامية بناًء عىل خطة

y  دعم املبادرات الخاصة بالصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوني للحكومات الوطنية
تبادل  طريق  عن  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  األخرى  العام  القطاع  وخدمات 

الخربات والدعم املايل اإلضايف

y  التقييم الطبيعية عن طريق  املخاطر  من  للحّد  واملحلية  الوطنية  القدرات  تعزيز 
للحّد من  الدولية  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  واملمارسات، ودعم  للمعارف  املستمر 
الكوارث يف جهودها لضمان إجراء تبادل دويل فّعال للخربات، ال سيما بني البلدان 

التي لديها مستويات تنمية مماثلة



العام  األمني  أنشأها  التي  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  لتنفيذ  الثغرات  برصد  املعنية  العمل  فرقة  إعداد  التقرير من  هذا 

الوكاالت.  بني  تنسيق مشرتك  إيجاد  لأللفية عن طريق  اإلنمائية  األهداف  الهدف 8 من  لتحسني رصد  املتحدة  لألمم 

وُتوجد أكثر من 20 وكالة تابعة لألمم املتحدة ممثلة يف فرقة العمل، من بينها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وكذلك 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية. وعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي وإدارة 

وقد  العمل.  فرقة  أعمال  لتنسيق  رائدتني  كوكالتني  املتحدة  باألمم  العامة  باألمانة  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون 

شارك يف رئاسة فرقة العمل غوالف كيورفن، مساعد األمني العام ومدير مكتب إدارة سياسات برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي، وجومو كوامي سندرام مساعد األمني العام للتنمية االقتصادية، وقام بالتنسيق روب فوث مدير إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة.

قائمة بالهيئات و الوكاالت املمثلة يف فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة 

لألمم املتحدة

إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة لألمم املتحدة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألوروبا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبـي

منظمة العمل الدولية

صندوق النقد الدويل

االتحاد الدويل لالتصاالت

مركز التجارة الدولية

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

منظمة األمم املتحدة للطفولة

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ

صندوق األمم املتحدة للرشاكات الدولية

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحّد من الكوارث

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع

مكتب املمثل السامي املعني بأقل البلدان نمواً 
والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية 

الصغرية النامية

صندوق األمم املتحدة للسكان

معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

البنك الدويل

برنامج الغذاء العاملي

منظمة الصحة العاملية

املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلنمائي التابع 
لجامعة األمم املتحدة

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

منظمة السياحة العاملية

منظمة التجارة العاملية

صورة الغالف: “نحن ال نزال يف االنتظار” تصميم ستيفان إينارسن. الفائز بجائزة “أطلق العنان لخيالك اإلبداعي” – 
مسابقة أوروبية أعلن عنها مركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم يف بروكسل يف أيار/مايو 2010 كجزء من حملة األمم 

املتحدة بعنوان “بوسعنا القضاء عىل الفقر”.



UN Europe’s Unleash Your Creativity campaign is to raise awareness of the Millennium Development Goals and also to make European 
citizen’s voices heard by World leaders gathering in New York on 20 September at the MDG Summit to take stock of the progress achieved 
towards the Goals. And although the competition is �nished, it is no time for �at lining, we need your voices and your active participation 
more than ever. Some of our MDG Advocates and Millennium Friends have taped short interviews to talk about the MDGs, check them out. 
Last but not least on the week end of 17 to 19 september, millions of people all across the world will Stand Up Against Poverty.

“We are still waiting”, calls on world leaders to live up to their promises of ending poverty by 2015. 

Sæll Árni

Hér eru svör við spurningum. Ef þig vantar lengri svör láttu mig vita. Ef þú villt stytta máttu
vitanlega gera svo. Taktu endilega það út úr þessu sem þú telur nothæft. 
Viltu að ég snari þessu y�r á ensku?

1) Ég hygg að vitneskja íslendinga um þúsaldarmarkmiðin um þróun sé mjög takmörkuð. Það hefur
lítið verið �allað um þau í �ölmiðlum og langt síðan þau voru í umræðunni. Þetta framtak sem nú fer fram
undir heitinu wecanendpoverty.eu er breyting þar á og nauðsynlegt framlag til að kynna markmiðin betur.
Til að byrja með mætti birta auglýsinguna í helstu dagblöðum hér. Að auki væri áhrifaríkt að útbúa snjalla umhver�sgrafík og 
stilla upp á �ölförnum stöðum sem næðu athygli almennings og �ölmiðla og 
kæmust þannig í umræðuna. Gæti verið klukka sem teldi niður tímann sem eftir væri. Tilvalið efni til að útbúa mjög áhrifaríka umhver�sgrafík.
Lítil sem engin umræða virðist vera á alþingi Íslendinga um þetta og nauðsynlegt að fá einhvern þingmann til að þrýsta 
á svör um hvað íslenska ríkisstjórnin sé að gera í málunum.
Einnig er áhrifaríkt að útbúa snjallan interaktívan netpóst eða svokallaðan wiral sem skapar þrýsting á stjórnvöld og upplýsir
einnig almenning um að það er ekki líðandi að stór hluti mannkyns búi við algera örbirgð. Þetta á ekki endilega að vera á
neikvæðum nótum. Upplýsingar um hvernig miðast hefur á þessum árum og hvað vantar uppá er einnig mjög áhrifarík leið
til að kynna málefnið betur. En aðalatriðið er að auglýsingaefnið sé áhrifamikið, einfallt og snjallt. Um leið og skilaboðin
eru ekki fókuseruð á fá atriði missa þau marks. Einnig mætti hugsa sér að fá 
ríkissjónvarpið að sýna sterkar heimildarmyndir um fátækt. T.d. "Poverty" eftir Philippe Diaz, sem er margverðlaunuð heimildarmynd um fátæktina 
í heiminum og heldur fram þeirri skoðun að fátækt sé ekki slys heldur a�eiðing af alþjóðavæðingunni og nýlendustefnunni og því á ábyrgð auðugra 
ríkja að beita sér fyrir lausn á fátæktinni í heiminum. Mjög áhrifamikil og sláandi mynd sem myndi vekja mikla athygli á málefninu. Að kynna þetta málefni 
hér sem annars staðar væri mikil áskorun.

2)  Það sem mér datt fyrst í hug varðandi fátækt í heiminum er hinar sláandi andstæður á milli ríkra og fátækra. Í heimi
þar sem allur þessi auður er til, hvers vegna ríkir þá svona mikil fátækt er spurning sem �estir hljóta að spyrja sig.
Verandi frá landi sem sjálft hefur lent í áþreifanlegum efnahagser�ðleikum
var mér þetta efni frekar hugleikið. En aðallega hve ótrúlega heppin við erum að geta gengið að grundvallarþörfum vísum, eins
og vatni, mat, húsaskjóli, menntun, atvinnu og heilbrigðisker�. Það er mjög sláandi staðreynd
að ha� maður aðgang að hreinu vatni, eigi eigið húsnæði, geti klætt sig og fætt þá tilheyrir maður hinum heppnu 25% mannkyns. 
Ég las mér til um efnið og skissaði talsvert. Út frá þessum andstæðum kviknaði hugmyndin að tvískiptingunni á milli leiðtogana og biðraðar afrískra barna eftir mat.
Á meðan leiðtogar heims koma saman í sínu fínasta pússi á enn einum leiðtogafundinum til að semja y�rlýsingar líða
milljónir manna í heiminum skort og eru enn að bíða eftir raunhæfum aðgerðum. Ég forðaðist að gera almenna auglýsingu um fátækt
eða a�eiðingar fátæktar í heiminum heldur einblíndi á að gera sterka áminningu til leiðtoga heimsins en sem líka væri áminning til okkar
sem búa við allsnægtir. Auglýsingin átti að sýna fáránleikann sem ríkir í heiminum. Setningin: Dear world leaders, We are still waiting kom
síðan eiginlega af sjálfu sér þegar myndefnið lá fyrir. Ég þróaði þessa tvískiptingu áfram og gerði hana átakanlegri og beittari. Þá
fæddist auglýsingin þar sem Obama, forseti USA situr inní limosínu á bak við hálfopna bílrúðu. Efri hluti andlits hans sést á bak við bílrúðuna
en í bílrúðunni speglast líkami og andlit vanærðs afrísks barns. Saman mynda andlit Obamas og barnið eina heild, eina manneskju.
Sú auglýsing lenti í �mmta sæti í keppninni (Var það ekki annars örugglega?). Ágætt er að gera orð Nelsons Mandela um fátækt að sínum: 
Líkt og þrælahald, og aðskilnaðarstefnan þá á fátækt sér ekki náttúrulegar skýringar heldur er fátækt mannanna verk.
Og líkt og önnur mannanna verk er hægt að vinna bug á henni og útrýma með aðgerðum okkar mannanna.
(Allt of há�eygt:)  

3) Ísland er það land sem varð hvað verst út úr kreppunni. Kreppan hefur haft miklar neikvæðar a�eiðingar fyrir �ölda manns sem hefur misst atvinnu,
húsnæði og býr í fyrsta sinn við skort. En jákvæðar a�eiðingar kreppunar hafa einnig verið miklar. Aðallega þá hugarfarslegar. Samhjálp og umhyggja
fyrir þeim sem líða skort hefur aukist umtalsvert og fólk er tilbúnara en áður að veita góðum málum liðsstyrk. En hugsanlega er þessi afstaða aðeins
bundin við almenning. Fyrirtækin sem áður veittu fé til almannaheilla halda að sér höndum vegna efnahagser�ðleikanna og er það miður.
Áherslan á efnahagsleg gæði hefur minnkað og fólk einbeitir sér í meira mæli að �ölskyldu og vinum og því sem gefur lí�nu sannarlega gildi
svo ég tel almennt að fólk sé meira tilbúið að leggja góðum málum lið en áður.

قادة العالم األفاضل، نحن ال نزال يف االنتظار

 الرشاكة العاملية من أجل التنمية:
حان وقت التنفيذ

الهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية

http://www.un.org/esa/policy/mdggap/

 تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات
يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، 2011 
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