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 املقدمة
كموضةو  ظىة     برز التعاون الدولي يف النصف الثاني من القةرن العشةرين      

، بعد التدمري الكبري الي  شهدته مناطق كثرية من العامل بفعل احلرب باهتمام العامل
 والشةيوعي الكونية الثانية، وكيلك مع بدء احلرب البادرة بني املعسكرين الغربةي  

ل العديد من الدول يف آسةيا وإفريقيةا ورمريكةا الالتينيةة عسة  اسةتقال ا       وحصو
وبدء عقود األمم املتحدة لستنمية مع مطسةع  . السياسي بعد انتهاء حقبة االستعمار

 .، واليت انتهت مع نهاية عقد الثمانيناتستينات القرن املاضي
سات دوليةة  وقد شهدت عقود اخلمسينات والستينات والسبعينات ظهور مؤس   

ن اإلمنائي الةدولي كاملؤسسةة الدوليةة لستنميةة، ومؤسسةة      وإقسيمية معنية بالتعاو
التمويل الدولية ومنىمة التعاون االقتصاد  والتنمية والصندوق الدولي لستنميةة  
الزراعية، وصندوق روبك لستنمية الدولية، عالوة عس  قيام بعةض الةدول الغنيةة    

التنميةة األمريكيةة، ووكالةة    ون الةدولي كمؤسسةة   بإنشاء وكاالت لستنمية والتعا
التعاون اإلمنائي يف اليابان ورملانيا وكندا، كما مت إنشاء مؤسسات وصناديق إقسيمية 
تعن  بتمويل التنمية الدولية كبنك التنمية اآلسيو ، والبنةك األوروبةي لستنميةة،    

   .والصندوق العربي لإلمناء االقتصاد  واالجتماعي
غم من الدور الي  لعبته مؤسسات التعةاون اإلمنةائي الةدولي يف دعةم     وبالر     

جهود الدول النامية لتحقيق التنمية البشرية وحماربة الفقر والبطالة وتوفري احلاجات 
األساسية لشعوب الدول الفقرية، غري رن تقييم مسرية التنمية الدولية السيما مةع  

 رنةام  األمةم املتحةدة اإلمنةائي    ظهور تقرير التنمية البشةرية الةي  صةدر عةن ب    
، رظهر بأن هناك فجوة كةبرية يف األداء التنمةو  بةني العةامل املتقةدم      0991عام  

وقد دفع ذلك إىل عقد العديد مةن  . والنامي السيما يف التنمية الصحية والتعسيمية
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واملؤمتر الدولي لسسكان  0991القمم العاملية املعنية بالتنمية كقمة األرض يف ريو 
واملةؤمتر الةدولي بشةأن املسةتوطنات البشةرية يف       0991التنمية يف القاهرة عام و

، واليت 1111، وانتهاء بالقمة العاملية لأللفية يف نيويورك عام 0991إسطنبول عام 
واليت حدد فيها ا ةدف  ( 1102-1111)متخض عنها األهداف اإلمنائية لأللفية 
 .يةالثامن لتحقيق الشراكة العاملية يف التنم

اإلمنائي الدولي اليوم رحد اآلليات املهمة اليت تساعد الدول النامية  يشكل التعاون  
، السيما 1101السيما الفقرية منها يف حتقيق رجندة األمم املتحدة لستنمية املستدامة 

فيما يتعسق مبحاربة الفقر واجلو  والبطالةة واالرتقةاء مبسةتود خةدمات التعسةيم      
تية، وإقامة دعائم األمةن والسةالم واالسةتقرار وبنةاء دولةة      والصحة والبنية التح
، وقد خصص ا دف السابع عشر منها لعقد الشراكات لتحقيق القانون واملؤسسات

 .األهداف
وسنتناول يف هيا الكتاب الي  قسم إىل سبع فصول يف الفصل األول التعريف      

جهةود التعةاون   ل الثةاني  الدولي وتطوره، بينما يستعرض الفص يبالتعاون اإلمنائ
معدالت الفقر، رمةا الفصةل الثالةث، فقةد اخةتص مبؤشةرات        الدولي يف خفض

التكامل الدولي، وناقش الفصل الرابع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ليو  اإلعاقة يف إطار العهد الدولي، بينما ركز الفصةل اخلةامس عسة  التعةاون     

ية، وتناول الفصل السادس موضو  الشراكة العاملية يف اإلمنائي بني الدول اإلسالم
 .خصص لسعون اإلمنائي العربيالتنمية، ورختتم الكتاب بالفصل السابع الي  

 

 املؤلف                                                                                

 1102خريف / الدوحة 
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 املقدمة
 

شهد التعاون الةدولي مةن رجةل التنميةة تطةورات كةبرية طيسةة العقةود         
. الست املنصرمة سةواء مةن حيةث التوجهةات اخلاصةة بهةيا التعةاون ورهدافةه        
وجتسد هيا التطةور يف زيةادة املؤسسةات والوكةاالت املعنيةة بالتعةاون اإلمنةائي        

صةةعيد الثنةةائي رو املتعةةدد األطةةراف ومةةع ذلةةك، فةةإن السةةجل  سةةواء عسةة  ال
العاملي لدور العةون اإلمنةائي يف معاجلةة املشةكالت احلةادة الةيت تواجةه ا تمةع         
اإلنسةةاني ال سةةيما الفقةةر وحماربةةة اجلةةو  والقمةةاء عسةة  األمةةراض ونشةةر     
التعسةةيم الزال دون املسةةتود املطسةةوب خصوصةةاخي رن مةةا  صةةص مةةن تسةةك     

يةةرتبب بشةةكل قةةو  بالتنميةةة البشةةرية الةةيت تحعةةد املةةدخل لتحقيةةق  املعونةةات ال
التقةةدم االقتصةةاد  واالجتمةةاعي لةةدول العةةامل كافةةة بصةةرف النىةةر عةةن       

 .فسسفاتها التنموية ورسسوب إدارة اقتصاداتها الوطنية
وشةةكل إصةةالا نىةةام العةةون اإلمنةةائي الةةدولي بوصةةفه رحةةد األدوات     

ة الفقةر خةالل السةنوات العشةر املنصةرمة رحةد       الرئيسة لبناء شراكة عاملية حملارب
رولويات ا تمع الدولي يف ظةل اقتصةاد كةوني يسةتند عسة  االعتمةاد املتبةادل،        
حيةث عحقةةدت رربعةة منتةةديات عامليةةة تعنة  بإصةةالا منىومةة العةةون اإلمنةةائي     
الدولي لكي يسةهم يف دعةم جهةود الةدول الناميةة السةيما الفقةرية منهةا عسة           

واالسةةتعداد اجلةةد  املبكةةر ( 3902-3999)إلمنائيةةة لأللفيةةة إجنةةاز األهةةداف ا
 .3929مستدامة لسالتنمية  األمم املتحدة لتحقيق رجندة
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التحةةد  الةةي  يواجةةه ا تمةةع الةةدولي إلجنةةاز   الفصةةل ويسةةتعرض هةةيا

تطةةور رهةةداف العةةون اإلمنةةائي  كمةةا ويةةبني، 1101رهةةداف التنميةةة املسةةتدامة 
تحعةةد ركيةةزة رساسةةية يف دعةةم التنميةةة وحتقيةةق السةةسم  الةةدولي واجتاهاتةةه، الةةيت

واألمةةن الةةدوليني، عةةالوة عسةة  تقةةديم املقلحةةات الفاعسةةة جلعةةل العةةون      
اإلمنائي الدولي الي  تقدمه الدول املاحنةة كةأداة فاعسةة لتحقيةق رجنةدة التنميةة       

 .الدولية يف السنوات القادمة
الةةدولي مةةن رجةةل   ويهةةدف هةةيا الفصةةل إىل بيةةان نشةةأة وتطةةور التعةةاون     

التنميةةة، واسةةتعراض اجلهةةود الدوليةةة لرفةةع كفةةاءة إدارة العةةون اإلمنةةائي       
الدولي، عالوة عس  بيان مصادر متويةل العةون اإلمنةائي الةدولي وقيةاس مةدد       
التةةزام الةةدول الغنيةةة بتعهةةدات بتقةةديم النسةةا املقةةررة كمسةةاعدات لسةةدول   

التعةةاون اإلمنةةائي الةةدولي يف اقةةلاا السةةبل الكفيسةةة باالرتقةةاء بةةدور ، الناميةةة
 حتقيةةةق األهةةةداف اإلمنائيةةةة لأللفيةةةة واملسةةةاهمة يف تنفيةةةي رجنةةةدة التنميةةةة 

 .3929املستدامة 
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 :مفهوم التعاون اإلمنائي الدولي -أواًل

إىل مةا ككةن   تطورت النىرة إىل التعاون اإلمنائي عرب السنوات املنصةرمة  
قيام دول رو مؤسسات متقدمةة اقتصةادياخي وتكنولوجيةاخي، بتقةديم     : تسخيصه باآلتي

مساعدة إمنائية، من خالل نقل معارفها وخرباتها خاصة الناجحة واملميزة منها يف 
ا االت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحت  السياسية، لةدول رو مؤسسةات   

يق اإلسهام يف تطوير طاقاتها الوطنية البشرية منها رخرد رقل منواخي، وذلك عن طر
واملؤسسية، عالوة عس  حتسني بيئة األعمال فيها، ر  عالقة العمل والتعاون بةني  

 .(0)خمتسف املؤسسات ذات العالقة 
يقصد بالتعاون اإلمنائي الفعال والشامل هو رحد العناصر الرئيسة ألنىمة 

ؤمن املزيد من االستثمارات واملساعدات اإلمنائية فالبسدان النامية، ت. احلكم الدولي
يف إطار ثنةائي وإقسيمةي، وذلةك مبوجةا ترتيبةات جديةدة لستمويةل والتعةاون         

وتقدم هيه اللتيبات البدائل عن اجلهات املاحنة التقسيدية رو تكمةل  . التكنولوجي
 .(1) املتسقيةعمسها، وتوسع اخليارات املتاحة لسجهات 

ألمم املتحدة مبوضو  التعاون اإلمنائي رصدرت اجلمعية ويف إطار اهتمام ا
ميثاق احلقوق والواجبات االقتصةادية لسةدول،    0991العامة باألمم املتحدة عام 

التعاون الدولي من رجل التنمية هو ا دف " منه عس  رن ( 09)حيث نصت املادة 
تبةي ا الةدول   وينبغي رن تتعاون كل دولة مع اجلهود اليت . املشلك جلميع الدول
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النامية لستعجيل بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، بتوفري الىروف اخلارجية املالئمة 
 .(0)"وتقديم املساعدة النشطة  ا

وجددت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لستغري املناخي الدعوة إىل ضرورة 
من ( 2)رة رقم االلتزام بالتعاون، وروضحت االتفاقية غايات هيا التعاون يف الفق

ينبغي رن تتعاون األطراف لتعزيز نىةام اقتصةاد    " اليت نصت عس  رنه ( 0)املادة 
دولي مساند ومفتوا يؤد  إىل منو اقتصاد  مستدامة وتنمية مستدامة لدد مجيةع  

 القدرة عس األطراف، السيما الدول النامية األطراف، ومن ثم يتيح  ا املزيد من 
 .(1) ملناخياتناول مشكالت التغري 

، 1111عقد مؤمتر القمة العاملي لستنمية املسةتدامة يف جوهانسةربع عةام    
وكان ربرز ما تممنه التقرير الصادر عن املؤمتر، إيماحه ملعىم رهةداف وغايةات   

توزعت تسك األهةداف والغايةات يف غالبيةة توصةيات     . التعاون الدولي اإلمنائي
. ية واالجتماعيةة بتفصةيالتها كافةة   املؤمتر، ومشست عموم املوضوعات االقتصةاد 

ونورد عس  سبيل اإلبانة بعماخي من هيه األهداف والغايات لستعاون اإلمنائي الدولي 
 :مبا يسي
       ينبغي رن تتعاون الدول عس  تشجيع قيةام نىةام اقتصةاد  دولةي داعةم

ومنفتح يفمي إىل حتقيق النمو االقتصةاد  والتنميةة املسةتدامة يف مجيةع     
 .الدول

  التعاون الدولي واإلقسيمي بهدف حتسني سبل الوصول إىل خدمات تعزيز
 وجمديةةة اقتصةةادياخي ومقبولةةة اجتماعيةةاخي وميسةةورة التكسفةةةطاقةةة موثوقةةة 
 .وسسيمة بيئياخي
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   توطيد التعاون عس  الصعد الدولية واإلقسيمية والوطنية بهدف احلد مةن
 نفاداألمحةاض واسةت  تسوث ا واء والتسوث اجلو  عرب احلدود وترسةيا  

 .األوزون
  برام  القماء عس   اإلجيابية عس تعزيز التعاون الدولي لالستفادة من آثاره

 .الفقر وال سيما يف الدول الفقرية
  تعزيز التعاون بني املؤسسات وا يئات الدولية واإلقسيمية املعنية باجلوانا

 .املختسفة لتسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة
 ولي من رجل مكافحة زراعة املخدرات غةري املشةروعة   تعزيز التعاون الد

 .(2) السسبيةومراعاة اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
منتةدد التعةاون    اإلمنائي بتأسةيس وجتسد اهتمام األمم املتحدة بالتعاون 

منىومة األمم املتحدة وحتت إشراف ا سس االقتصاد  واالجتماعي  داخلاإلمنائي 
الي  يحعد خطوة هامة حنو تعزيز املساءلة املتبادلة، وقةد حتةول هةيا    و 1112عام 

املنتدد إىل فرصة رئيسة لسحوار العاملي يف جمال السياسات عن كمية ونوعية التعاون 
ويستكمل النقاش واألنشطة . اإلمنائي واتساق سياسات املساعدة اإلمنائية الرمسية

ن اإلمنائي يف إطار منتدد التعاون اإلمنائي فيما بني طائفة واسعة من املهتمني بالتعاو
وعسة  سةبيل اإلبانةة،    . تسك األنشطة اليت جتر  يف إطار مبادرتي بةاريس وركةرا  

رشارت مناقشات منتدد التعاون اإلمنائي إىل بعض جماالت القسق بالنسبة لسةدول  
لتصد  النامية وغريها من اجلهات األخرد املهتمة بالتعاون اإلمنائي، واليت ينبغي ا

 (1) .والتساهسيةيف برنام  فعالية املساعدة كاملرونة واملشروطية 

وغين عن البيان فإن منتدد التعاون اإلمنائي يف غمون السنوات اخلمةس  
األوىل كان مبثابة منتدد شامل يمم رصةحاب مصةسحة متعةددين ويعةزز احلةوار      
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سيمية املعنية باملساءلة وتقاسم املعرفة، بفمل اجتماعات رفرقة اخلرباء العاملية واإلق
 .املتبادلة، وعن طريق املناقشات داخل املنتدد نفسه

 

 :نشأة التعاون اإلمنائي الدولي -ثانيًا

اعتمدت احلمارة اإلنسانية مني رقدم العصور عس  نقل املعارف والتجارب 
واألفكار من قوم ألخر ومن بسد ألخر، وكان ذلك جزء رساسي من تطور احلمارة 

ة، ولن نأتي جبديد عندما نتحدث عن عون إمنائي تقدمه دول رو منىمات اإلنساني
رو كيانات معينة لدول ومنىمات وكيانات رخرد بهدف مساعدتها لالرتقاء بياتها 
وحتسني مستويات معيشتها، واالستفادة من كل ما حققته البشرية عرب العصور من 

 . تراكمات فكرية واجتماعية وعسمية واقتصادية
مرحسة التعايش الدولي وقتةاخي غةري قصةري لستطةور إىل مرحسةة       تقاستغر

التعاون الدولي، وتأكد لكافة الشعوب بأن حفظ األمن ال ككن رن يتحقق بالصورة 
املثس  مبجرد حل النزاعات الدولية بالطرق السسمية، وإمنا ال مناص من تهيئة املناخ 

األزمةات  سها الشعوب مةن  الدولي لتوفري ظروف اقتصادية واجتماعية حترر يف ظ
والصرا  االقتصاد ، ليتحسن نتيجتها مستود املعيشة، وتتوافر بالتالي  والتخسف
املطسوبة لبنائها وسريها سةرياخي طبيعيةاخي يقةود يف نهايةة      الدولية املقوماتلسعالقات 

 .املطاف لتحقيق السسم احلقيقي
ق التسسح، وبل إذ مل يعد يقتصر األمن عس  البعد الدفاعي لسدولة عن طري 

جتاوزه إىل األمن الغيائي واألمن البيئي واألمن التكنولوجي ورمن الطاقة واألمن 
حت  رصبح األمن يطال . الداخسي الوطين يف مواجهة النزاعات واحلروب األهسية

ورضحت هناك عالقة وثقة بةني األمةن   . الناس يف تعسيمهم وصحتهم ومهاراتهم
مل يعد ممكنناخي جتاهل رثار التسوث وا اعةة والعنةف   اإلنساني والسسم الدولي، كما 

عس  صعيد السسم واألمن املنشودين، مما تتطسا مساراخي جدياخي من التعاون بني الدول 
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وملا كانت البيئة املناسبة لتهيئة الىروف املطسوبةة لتحقيةق   . لتأمني األمن اإلنساني
م دولي، ليا نستطيع القول تكون مالئمة إال يف ظل تنىي ككن رن املطسوب الالسسم 

بأن تطوير االوضا  االقتصادية واالجتماعية العاملية كان من رهم عوامل تأسةيس  
 .(9)الدولية وا يئات املنىمات 
وانطالقاخي مما تقدم، فقد تممنت مواثيق املنىمات الدولية عس  نصةوص             

 األمةم الةيت  ثاني لعصبة خاصة بالتعاون الدولي، نيكر منها سبيل اإلبانة ا دف ال
والي  مت ذكره يف ديباجة العهد عس  رن مةن مهةام العصةبة     0909تأسست عام 

كمةا   واالجتماعية،تنمية التعاون الدولي وتنشيطه السيما يف الشؤون االقتصادية 
من العهد اليت اختصت بتحسني ( 12)و( 11)و( 10)اتمح ذلك جسياخي يف املواد 
 . (2) بالصحةلعامل وتنشيب التعاون يف املسائل املعنية رحوال القود العامسة يف ا

وغين عن البيان فإن ذكر هيا ا دف يعين بأن رهداف العصبة ال تقتصةر عسة        
 سياسية،حفظ السالم وفض النزاعات بالطرق السسمية، وما يرتبب بيلك من قمايا 

إذ رن . ا االت كافةة وإمنا يتجاوز هيا اىل توفري املناخ لستعاون الدولي الشامل يف 
من املسسم به رن كثرياخي من احلروب واملنازعات الدولية تعود يف احلقيقةة ألسةباب   

فإذا استطاعت العصبة رن توثةق  . اقتصادية رو إىل جهل الشعوب حقائقها بعمها
العالقات وتقييم التفاهم احلسن بني الدول، وإذ استطاعت رن تنهض باقتصادات 

ن بينها يف جماالت احلصة املختسفة، فإنها جتعل الدول تكف الدول، وتقو  التمام
 .عن احلروب من تسقاء نفسها وال تسجأ إليها

كما مت ذكر التعاون الدولي يف ا دف الثالث من رهداف األمم املتحدة الةيت         
واملتمثل يف حتقيق التعاون الدولي حلل املشكالت االقتصادية  0912تأسست عام 
وإذا كان ا دف األساس مليثاق األمم املتحدة حتقيق السسم واألمةن  . واالجتماعية

الدوليني، فأن ذلك ال ككن حتقيقه ما مل حتل املشكالت االقتصةادية واالجتماعيةة   
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فإن حل تسكم املشكالت يسهم بشكل  ذلك،اليت تسود ا تمع الدولي، وبناًء عس  
( ب)الفقرة ( 22)فقد نصت املادة و يا . مباشر يف حتقيق األمن والسسم الدوليني
تيسةري احلسةول لسمشةكالت الدوليةة     "  :يةأتي من ميثاق األمةم املتحةدة عسة  مةا     

االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يرتبب بها وتعزيز التعاون الدولي يف شؤون 
 .(9)" الثقافة والتعسيم

واالجتماعي عام  ومن رجل حتقيق هيا ا دف، فقد مت إنشاء ا سس االقتصاد      
 بشأن، وهو رحد األجهزة املهمة لألمم املتحدة، وقد صدرت اتفاقية دولية 0912

 احلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة الةةيت رصةةبحت سةةارية املفعةةول     
 .(01)0991من العام 

فإن هيئة األمم املتحدة مل تكن املنىمة الوحيةدة الةيت دعةت     ،وجدير باليكر      
الدولي اإلمنائي، فقد رفردت جامعة الدول العربية يف ميثاقها مادة خاصة لستعاون 

كيلك من رغراضها تعاون الدول : حيث نصت عس  التالي الثانية،بيلك هي املادة 
 :املشلكة فيها تعاوناخي وثيقاخي حبسا نىم كل دولة منها ورحوا ا يف الشؤون اآلتية

 ك التبادل التجةار  واجلمةارك   الشؤون االقتصادية واملالية ويدخل يف ذل
 .والعمسة ورمور الزراعة والصناعة

      شؤون املواصالت ويدخل يف ذلك السةكك احلديةد والطةرق والطةريان
 .واملالحة والربق والربيد

 شؤون الثقافة. 
 شؤون اجلنسية واجلوازات والتأشريات وتنفيي األحكام وتسسيم ا رمني. 
  (00) االجتماعيةالشؤون. 

ثاق منىمة التعاون اإلسالمي عس  موضو  التعةاون اإلمنةائي   وكيلك نص مي
الدولي حيث رشار إىل تعزيز التعاون االقتصاد  والتجار  بني الدول اإلسالمية 
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من رجل حتقيق التكامل االقتصاد  فيما بينها مبا يفمي إىل إنشاء سةوق إسةالمية   
شةةامسة والرفةةاه مشةةلكةو وبةةيل اجلهةةود لتحقيةةق التنميةةة البشةةرية املسةةتدامة وال

  .(01)األعماء االقتصاد  يف الدول 
إن اجلديد يف املسألة هي اإلدراك بأنه ال ككن رن يتحقق التعايش السسمي 

من دون رن تتواىل الدول املتقدمة مساعدة الدول النامية، وال ككن وتثبيته يف العامل 
بل جيا رن يةتم   الركون إىل الصيغ البطيئة والعفوية يف استفادة بعمها من بعض،

ومن هنا برزت ظاهرة تقديم املعونة الدوليةة مةن   . ذلك بصورة مدروسة ومنىمة
دول رو مؤسسات معينة لدول رو مؤسسات رخرد من رجل منوها، وتقسيل مىاهر 
الفقر والتخسف فيها، ومعاجلة املشكالت النامجة عن كةوارث طبيعيةة رو نزاعةات    

 .مسسحة رو جماعات
ن، مشرو  مارشال الي  خصص إلعادة إعمار روروبا وغين عن البيان فإ

يحعد رول منوذج لستعاون اإلمنائي الدولي الي  انطسةق مةن مقولةة بةأن االزدهةار      
. واألمن االمريكيني يتوقفان يف نهاية املطاف عس  االستثمار يف التعةايف األوروبةي  

روبةا  معونةة إىل رو ( 0921-0912)وقد حولت الواليات املتحدة خالل الفلة 
من الدخل القةومي اإلمجةالي   %( 0)مسيار دوالر شكست حنو ( 00)بسغت قيمتها 

ومن رجل مأسسة التعاون اإلمنائي الدولي، . (00)0919لسواليات املتحدة يف عام 
املؤسسة فقد مت إنشاء العديد من ا يئات الدولية املعنية بتقديم املعونة اإلمنائية منها 

لتوسيع نطةاق مسةاعدة البنةك     0911 تأسست عام اليت( IDA)الدولية لستنمية 
 . ألكثر البسدان فقراخي يف العامل عن طريق تقديم قروض بدون فوائد

جنباخي إىل جنا مةع البنةك الةدولي لإلنشةاء      وتعمل املؤسسة الدولية لستنمية      
الي  يقدم لسبسدان املتوسطة الدخل  –وهو ذرا  البنك املعين باإلقراض –والتعمري 
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وتشكل املؤسسة عامالخي . ماته االستشارية وتسك املتعسقة باالستثمار الررمساليخد
           .الفقررئيسياخي يف مهمة القماء عس  

وتستهدف املؤسسة ختفيض مىاهر عدم املساواة فيما بني البسدان وداخسها عس  حد 
عاد ، سواء عن طريق إتاحة الفرصة ملزيد من األشخاص لسمشاركة يف االقتصاد ال

واحلد من رعداد الفقراء، وتعزيز احلصول األكثر إنصافاخي عس  الفرص اليت  سقهةا  
 .النمو االقتصاد 

وتسعا املؤسسة الدولية لستنمية دوراخي رئيسياخي يف الشراكة القائمة بني الدول   
حتقيق رهداف التنمية النامية واملتقدمة وهو دور ضرور  لتحقيق التقدم وصوالخي إىل 

فالدول املتقدمة جيا عسيها توفري موارد كافية لسمعونات وتعزيز . 1101امة املستد
رما الدول الناميةة فيجةا   . االقتصاد الدولي الي  يؤد  إىل حتقيق النمو والتنمية

عسيها رن تركز عس  حسن إدارة احلكم ووضع السياسات السسيمة وإقامة املؤسسات 
عم الي  تقدمة املؤسسة الدولية لستنميةة  ويعترب الد. القوية لدعم فعالية املعونات

رمراخي حيوياخي ملساعدة البسدان األكثر فقراخي عس  مواجهة التحديات املعقدة اليت تواجهها 
من الدول املؤهسة لسحصول عس  متويل من ( 20)يف بيل هيه اجلهود، خاصة ورن 

سةب  دوالر ويقل املتو 211املؤسسة يقل متوسب الدخل السنو  لسفرد فيها عن 
 (.01) ، وان نصف هيه الدول يقع يف رفريقياعن ذلك بكثري يف دول عديدة رخرد

كما وقامت منىمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصاد  بتأسةيس جلنةة   
واليت تهدف إىل تطوير رداء املساعدات  0910يف عام ( الداك)املساعدات اإلمنائية

سسات الرئيسة، ومجع وحتسيل البيانات التنموية من خالل التنسيق والتعاون مع املؤ
، وتعد الداك اليوم مبثابة املتعسقة باملساعدات اخلارجية ونشر هيه املعسومات لسعامة

واملنىمات متعددة األطراف لتقديم العون إىل  املاحنةمنتدد جيمع حكومات الدول 
تتألف و . الشركاء من رجل خفض معدالت الفقر، وحتقيق رهداف التنمية املستدامة
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، وتسع  رم املصدر املوثوق لسحصول دولة( 11)املساعدات اإلمنائية اليوم من جلنة 
 (02) .عس  اإلحصائيات املتعسقة باملساعدات اإلمنائية الرمسية

ورعدت مفوضية التنمية الدولية يف نهاية عقد الستينات من القرن املاضي 
وزراء كندا األسبق، إحياء  بدعوة من البنك الدولي حتت رعاية لسل بريسون رئيس

فكرة خطة مارشال، وقد رصدرت املفوضية تقرير شركاء يف التنمية والي  رشار إىل 
من دخسها القومي اإلمجةالي كمسةاعدات   %( 1.9)رنه عس  اجلهات املاحنة تقديم 

اسةتخدام املةوارد   " ، وركدت املفوضية رن 0992إمنائية لسدول النامية حبسول عام 
شرية لسعامل إىل رقص  حد ممكن، وهو ما ال ككن حتقيقه إال من خةالل  املادية والب

التعاون الدولي، ال يساعد الدول اليت تعاني اآلن ضعفاخي اقتصادياخي فقب، بل يساعد 
 (01)" ريماخي الدول الغنية والقوية

وشةةهد موضةةو  التعةةاون اإلمنةةائي الةةدولي وطيسةةة عقةةد  الثمانينيةةات 
اضي اهتمام يف رروقة املؤمترات واملنتديات العاملية، لكن مل والتسعينيات من القرن امل

تتبسور صيغة فعالة جلعل املعونة اإلمنائية الدولية ركيزة فاعسة يف االرتقةاء بةاألداء   
إىل عقةد   1111التنمو  لسدول النامية، األمر دفع األمم املتحدة يف سبتمرب عةام  

ألمم املتحدة بالعمل عس  إجيةاد  دولة عمواخي با( 029)قمة األلفية، حيث التزمت 
عامل يكون فيه التخسص من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة عس  قمة رولوياته ، وقد 

رئيس دولة ، ومتخض عن هيا اإلعالن األهداف ( 019)وقع عس  إعالن األلفية 
ية اإلمنائية لأللفية والي  ركز ا دف الثامن منها عس  إقامة شراكة العاملية يف التنم

وقد مت . (09)بني الدول بهدف إقامة إطار مؤسسي دولي يسمح بإدارة رشيدة لستنمية
 :وضع رربعة غايات لتحقيق هيه الشراكة هي
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   املمي قدماخي يف إقامة نىام جتار  ومالي يتسم باالنفتاا والتقيد بالقواعةد
 .والقابسية لستنبؤ به وعدم التمييز

   منةواخي والةدول غةري السةاحسية      معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقةل الةدول
 .والدول اجلزرية الصغرية النامية

 املعاجلة الشامسة ملشاكل ديون الدول النامية. 
   التعاون مع شركات املستحمرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسةية

 .بأسعار ميسورة يف الدول النامية
 وخباصة التعاون مع القطا  اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة ،

 .(02) واالتصاالتتكنسوجيا املعسومات 
 

 :تطورات التعاون اإلمنائي الدولي يف األلفية اجلديدة -ثالثًا

شةةكل تعزيةةز العةةون اإلمنةةائي الةةدولي بوصةةفه رحةةد األدوات الرئيسةةة      
لتحقيةةق الشةةراكة العامليةةة يف التنميةةة حمةةور رساسةةي يف جةةدول رعمةةال القمةةم   

قةةدها األمةةم املتحةةدة واملنىمةةات وا يئةةات الدوليةةة واملنتةةديات العامليةةة الةةيت تع
وككةةن إجيةةاز رهةةم . املعنيةةة بالتعةةاون اإلمنةةائي الةةدولي عسةة  الصةةعيد العةةاملي 

الفعاليات اليت عقدت خةالل االثنةا عشةر سةنة املنصةرمة ذات الصةسة بالتعةاون        
 :اإلمنائي الدولي مبا يسي
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 :مؤمتر متويل التنمية-0
، ويحعد 1111مونتري  جبمهورية املكسيك االحتادية عام  عقد هيا املؤمتر مبدينة
وشكل املؤمتر نقطة حتول يف نه  التعاون الي  يتبعه  التنمية،رو مؤمتر عاملي لتمويل 

وكان رول مؤمتر ترعاه األمم املتحدة ويعقد عس  مسةتود القمةة   . ا تمع الدولي
وحمر . ا يف جمال التنمية العامليةملعاجلة املسائل املالية الرئيسة والقمايا املتصسة به

وزير ( 111)من رؤساء الدول واحلكومات، وما يربو عس  ( 21)املؤمتر ركثر من 
" توافق آراء مونتري " واعتمد املؤمتر . من وزراء اخلارجية، والتجارة والتنمية واملالية

ومت  .العامليبيلك يف ترسيخ مسألة متويل التنمية يف صسا جدول األعمال  فنجح
يف هيا االجتما  التوافق حول ستة مبادئ رئيس معنية بالتعاون اإلمنائي الةدولي  

 :تتمثل باآلتي
  التأكيد عس  رهمية االلتزام مبا جاء يف األهداف اإلمنائية لأللفية، وإن الغاية

 .هي القماء عس  الفقر وحتقيق التنمية املستدامة
 ة بني الدول الغنيةة والةدول   التأكيد عس  رن العامل حباجة إىل شراكة جديد

الفقرية ترتكز عس  رساس اإلدارة الرشةيدة والتجةارة املوسةعة واملعونةة     
 .وختفيف عاء املديونية اخلارجية

  عس  ضرورة التميز بني الدول النامية اليت لديها بنية حتتية مالئمةة  التأكيد
امية وجيا تشجيعها جليب املزيد من االستثمارات اخلاصة، وبني الدول الن

 .ذات الدخول املنخفمة اليت تكون بأمس احلاجة إىل املساعدات اإلمنائية
    ،التأكيد عس  ضرورة حتقيق زيادة كبرية يف املساعدات اإلمنائيةة الرمسيةة

مةن النةات    %( 1.9)وبيل مزيد من اجلهد من رجل حتقيق هدف الةةةةة  
حت  اآلن سود احملسي اإلمجالي كمساعدات إمنائية رمسية، واليت مل حتققها 

مخس دول فقب من الدول األعماء يف منىمة التنمية والتعاون االقتصاد  
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كيلك متةت املنةاداة   ( النروي ، السويد، لوكسمبورع، هولندا، والدمنرك)
مسيةار  ( 21)بمرورة الوصول بإمجالي املساعدات اإلمنائيةة الرمسيةة إىل   

 .1111دوالر حبسول عام 
  قاطرة النمو، بالتالي ضرورة تقديم املساعدات التأكيد عس  رن التجارة هي

من رجل تيسري وصول الدول النامية إىل األسواق العاملية، وريماخي إمدادها 
باملساعدات املالية بهدف االستثمار يف بنةاء البنيةة التجاريةة التحتيةة ويف     

 .(09) واملؤسساتالتكنولوجيا 
 

 :اجتما  باريس -1
دولةة ماحنةة   ( 91)وحبمور ممثسو  1112عام مت يف هيا االجتما  يف باريس 

منىمة جمتمع مدني، وتممن ( 01)منىمة وهيئة دولية و( 11)ونامية عالوة عس  
االتفاق عس  جمموعة من التوجيهات ا ادفة عس  حتسني فاعسية املعونات اإلمنائية، 

يص رهم من بينها تدعيم اسلاتيجية التنمية الوطنية يف البسدان الشريكة، وككن تسخ
 :توجهات إعالن باريس باآلتي

  إجراء إصالحات شامسة يف جمال املساعدات اإلمنائية وجعسها ركثر فعالية يف
 . مكافحة الفقر

     العمل عس  رن تكون تدفقات املساعدات اإلمنائية ركثةر اسةتقراراخي ورقةل
 .تيبيباخي قدر اإلمكان، وإال ترتبب بتقسبات الدورة االقتصادية

  ات اإلمنائيةة وفقةاخي لةربام  الةدول املسةتفيدة ورولوياتهةا       توجيه املسةاعد
واختياراتها التنموية يف جمال مكافحةة الفقةر وحتقيةق األهةداف اإلمنائيةة      

 .لأللفية بصورة عامة
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     ،اللكيز بدرجة ركرب عس  معايري النتائ  احملققة مةن املسةاعدات اإلمنائيةة
شفافية كافية ومعةايري  وتشجيع تدفق املساعدات لسدول اليت يتوافر لديها 

 .واضحة لألداء
 وضع الطاقة االستيعابية لسدول املستفيدة من املساعدات يف االعتبار. 
 ويتوافر لقطاعي الصحة . اختيار القطاعات األنسا حتقيقاخي ألهداف األلفية

والتعسيم جماالت رحبة لسمساهمة يف حتقيق هيه األهداف من خالل رفةع  
، وتوفري اخلدمات الصحية األساسية ومراقبة مستويات االلتحاق بالتعسيم

انتشار األمراض الوبائية، والنهوض بنوعية مصادر املياه الصاحلة لسشرب 
 .وتعزيز شبكات الصرف

      توجيه جزء كبري من املساعدات اإلمنائية لتطةوير البنيةة التحتيةة وحتسةني
نوعيتها، وذلك ألن تطوير خدمات الصحة والتعسيم يتطسا اسةتثمارات  

 .رخرد مكمسة يف البنية التحتية كالكهرباء والطرق
كما تممن اإلعالن عدداخي من التدابري املسموسة والفعالة لستصد  لستحةديات  
املتبقية، واليت تشمل ضعفاخي يف القدرات املؤسسية لسدول الشريكة وعدم مةنح مةا   

م  يكفي من تفويض لسموظفني امليةدانيني باجلهةات املاحنةة، وعةدم ادمةاج الةربا      
واملبادرات العاملية مبا يكفي يف األجندة التنموية األوسع نطاقةاخي يف الةدول املتسقيةة    

 .(11) الشفافيةلسعون اإلمنائي والفساد وغياب 
 

 :منتدد ركرا رفيع املستود الثالث-0
م 1112عقد املنتدد حول فاعسية العون اإلمنائي يف ركرا عاصمة غانا عام 

احنة الثنائية ومتعددة األطراف وممثسني عن خمتسف دول مبشاركة رؤساء املؤسسات امل
 . العامل واملنىمات الدولية واإلقسيمية املعنية بتمويل التنمية
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ومت خالل املنتدد استعراض التقدم يف تنفيي مبادئ إعالن باريس، ومدد 
مالئمة العون الحتياجات الدول، ووجهة نىر الدول املتسقية لسمساعدات ونتائ  

حول فاعسية املساعدات اإلمنائية واقلاحاتها لتحسني هيه الفاعسية، وسبل  جتربتها
ورساليا العمل ملختسف املاحنني يف هيا ا ال، وكةيلك حبةث اآلفةاق املسةتقبسية     
لسمساعدات اإلمنائية ودور منىمات ا تمع املدني يف حتسني فاعسيةة املسةاعدات،   

قل دخةالخي، ورهميةة تطةور األنىمةة     وسبل حتسني فاعسية املساعدات يف الدول األ
اإلحصائية الوطنية يف حتقيق مبادئ إعالن باريس، وإزالة العوائق والسسبيات اليت 

 . تقف رمام حتسني فعالية املساعدات
" وقد صدر عن اجتما  رؤساء املؤسسات املاحنة الثنائية ومتعددة األطراف 

عالن باريس حيث جرد التأكيد الي  يهدف إىل تطوير تنفيي إ"  منهاج ركرا لسعمل 
عس  تعزيز املسكية الوطنية لستنمية، وتقوية قدرات الدول املتسقية لسمسةاعدات يف  
قيادة العمسية، وتعزيز الشراكة والتعاون بني خمتسف اجلهات املعنية، املتسقيةة منهةا   
ة، واملاحنة، مبا يف ذلك مؤسسات ا تمع املدني وعس  ررسها املنىمات غري احلكومي

وحتقيق النتائ  وقياسها وتسجيسها وإبراز وكشف حساباتها، مع التقسيل من جتزئة 
املعونة ومشروطيتها، مع األخي بعني االعتبار ما قد تعاني منه الدول من رزمةات  

وركد املنتةدد عسة  رهميةة زيةادة حجةم املسةاعدات اإلمنائيةة        . وروضا  حساسة
 .(11) لسمساعداتداتهم جتاه الدول املتسقية وضرورة تنفيي املاحنني اللتزاماتهم وتعه

 

 :مؤمتر متابعة نتائ  املؤمتر الدولي املعين بتمويل التنمية -1
، 1112ديسمرب  0نوفمرب وحت   19عقد املؤمتر يف الدوحة خالل الفلة من 

لتقييم التقدم احملرز الي  حتقق يف تنفيي توافق آراء مونتري  اليت متخمت عن املؤمتر 
، والتأكيد عس  التزامات الدول املتقدمة (1111املكسيك )ي لتمويل التنمية الدول
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املاحنة، وتبادل رفمل املمارسات والدروس املستخسصة والوقوف عسة  العراقيةل   
والقيود والتحديات رمام زيادة حجم املساعدات اإلمنائية وعس  األخةص بالنسةبة   

دولي لتمويل التنمية يف ختام ورصدر املؤمتر ال. لسدول منخفمة ومتوسطة الدخل
 :رعماله وثيقة إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية اليت ركدت عس  التالي

     لةدعم   1111التمسك باألهداف اليت وضعت يف مؤمتر مةونتري  عةام
التنمية يف الدول الفقرية رغم األزمةة املاليةة العامليةة وذلةك مةن خةالل       

 .الستثمار والتجارةاملساعدات املالية املباشرة ومن خالل ا
   ، إعادة التأكيد عس  االلتزام بكافة األهداف املوضوعة يف مؤمتر مونتري

باإلضافة إىل عناصر والتزامات جديدة السيما مساعدة الدول األقل منواخي 
 . عس  حتقيق األمن الغيائي ورمن الطاقة

 انيةة عقةد   االتفاق عس  السقاء دورياخي ملتابعة تنفيي املقررات، والنىر يف إمك
ووضعت الةدول املتقدمةة   . 1100مؤمتر ملتابعة متويل التنمية حبسول عام 

رجندة حمددة لتنفيي التزاماتها جتاه الدول النامية السيما مةن خةالل رفةع    
مةةع حسةةول % 1.9دخل القةةومي إىل نسةةبة املسةةاعدات املقدمةةة مةةن الةة

 .(10). 1102عام
ألنهةةا رجسةةت البحةةث يف ويةةرد الةةبعض رن هنةةاك خيبةةة رمةةل مةةن النتةةائ      

إصةةالا املؤسسةةات املاليةةة الدوليةةة، وألن حجةةم املسةةاعدات املقدمةةة لسةةدول   
النامية الزال بعيةداخي عسة  األهةداف املوضةوعة يف مةونتري ، عةالوة عسة  عةدم         
إحةةراز تقةةدم يف ختفةةيض مسةةتود مديونيةةة الةةدول ضةةعيفة الةةدخل، وارتفةةا    

 .(11)ديون الدول متوسطة الدخل 
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 :لرابع الرفيع املستود بشأن فعالية العون اإلمنائياملنتدد ا-2
، 1100عحقد هيا املنتدد مبدينة بوسان جبمهوريةة كوريةا اجلنوبيةة عةام     

تنفيةي السةوائح الدوليةة الةيت مت صةياغتها عةرب       بهدف استعراض مدد التقةدم يف  
، وتقييم نتائ  اجلهود املبيولة يف إطار تنفيي 1112وركرا  1112مؤمترات باريس 

من رجل تطوير إطةار ومنةوذج    املبادئ املتعسقة بفعالية العون عس  وجه اخلصوص
مناقشة  وقد مت يف املنتدد. جديد مناسا مع التغريات يف بيئة تقديم الدعم العاملي

استعراض مرئيات اجلهات املتسقية لسعون رجنع السبل لتقديم املساعدات التنموية، و
ا، بناًء عس  جتةارب املشةاركني مةن الةدول     حول مدد مالئمة هيا العون حلاجيته

إىل اللكيز " فعالية املساعدات"ويعترب رهمها موضو  التحول من اللكيز عس  . النامية
يف البسدان اليت تحقدم إليها املساعدات، وتشةجيع التنسةيق بةني    " فعالية التنمية"عس  

يف عمسيةة التنميةة   اجلهات املاحنة والبسدان الشريكة لممان حتقيةق نتةائ  إجيابيةة    
 ولتعزيز هيا املنه ، خرج منتةدد بوسةان بالعديةد    . املستدامة داخل هيه البسدان
 :من التوصيات من رهمها

 مراعاة شفافية عمسية التوثيق لسمساعدات اإلمنائية. 
  رصد الربام  التنموية املشلكة وتقديم املساعدات عس  عدة سنوات. 
  عدات، حيث تفةرض العديةد مةن    العمل عس  تفاد  تشتت جهود املسا

اجلهات املاحنة ضغوطاخي عس  البسدان املتسقية لسمساعدات بطسبها احلصةول  
 . عس  اهتمام مستقل من قبل حكومات هيه البسدان

ومت اإلعالن يف نهاية املنتدد عن وثيقة الشراكة العاملية من رجل التعةاون  
تمم مجيع املشاركني يف التعاون بني الدول املتقدمة والنامية واالقتصادات الناشئة، 

واعتربت املسكيةة، واللكيةز   ". احلكومات والقطا  اخلاص وا تمع املدني" اإلمنائي 
عس  النتائ ، والشراكات اإلمنائية الشامسة واملساءلة والشفافية ركائز رساسية أل  
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ل إطار عاملي جديد لسرصد، وجرد التأكيد يف إطار هيه الشراكة عس  ضرورة العم
بأنىمة البسدان، ومع إعطاء البسد الشريك احلق يف طسا تفسري ملا هو خمالف  يه 

ورقرت اجلهات املاحنة بأن احلاجة قد تقتمي بإنشاء هيكل إدار  خمتسف . األنىمة
 . (12) الناشئةيدعم بناء شراكة روسع نطاقاخي تستوعا االقتصادات 

يد إطار التعاون اإلمنائي وحدد اتفاق بوسان اخلطوة األوىل حنو إعادة حتد
. بطريقة تمفي عسيه املزيد من الفعالية ويتيح االستفادة من طاقة الدول الصاعدة
وما رن جير  التوصل إىل مفهوم عاملي مشلك، يحمكن عندئي انتهاج الالمركزية يف 
تنفيي هيه املبادئ بنقسها إىل احلكومات الوطنية، فتتوىل التنفيي ضمن رطر السياسات 

 ومةةن األمثسةةة عسةة  ذلةةك إعةةالن األلفيةةة املعتمةةد     . شةةلكة املتفةةق عسيهةةا امل
 .، والتوافق العاملي عس  األهداف اإلمنائية لأللفية1111يف سبتمرب 

وجدير باليكر فإن املنتدد الرابع قد قدم شكالخي ومنوذجاخي جديةداخي خمتسفةاخي عةن    
ية وهو ما يعين التحول املنتديات السابقة، حيث ركز عس  العون الي  يقود إىل التنم

من تقديم العون كمجرد إغاثة ومساعدة مؤقتة إىل جهد تنمةو  فعةال، حبيةث ال    
تتسق  الدول احملتاجة جمرد مساعدة مؤقتة وإمنا مساعدة كي تتحول إىل دولة قادرة 

 . عس  تطوير وتنمية مواردها الياتية
 

 :مؤمتر متويل التنمية الثالث( 1
 1102يوليةو   01-00 مدينة رديس ربابةا خةالل الفةلة    عقد هيا املؤمتر يف     

ووزراء مالية  وحكومات،وشارك فيه ممثسني رفيعي املستود، مبن فيهم رؤساء دول 
ووزراء لسخارجية والتعاون الدولي، عالوة عسة  رصةحاب املصةسحة املعنةيني يف     

 .ومؤسسات قطا  األعمال احلكومية،خمتسف املؤسسات، واملنىمات غري 
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ركز املؤمتر عس  تقييم التقدم احملةرز يف تنفيةي توافةق آراء مةونتري  وإعةالن            
وتنشةيب وتعزيةز    والناشئة،ومعاجلة القمايا اجلديدة  التنمية،الدوحة بشأن متويل 

ومت ضع خطب عمةل تشةمل املةوارد العامةة احملسيةة،      . عمسية متابعة متويل التنمية
دولية، والتمويل، والتمويل العةام الةدولي،   واألعمال التجارية اخلاصة احملسية وال

والتجارة الدولية بوصفها قاطرة النمو، والديون والقدرة عس  حتمسةها، والقمةايا   
 .النىمية، والعسوم والتكنولوجيا، واالبتكار وبناء القدرات

اتفقت البسدان املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث لتمويةل التنميةة عسة          
التدابري اجلريئة إلصالا املمارسات املالية العاملية وخسةق اسةتثمارات   سسسسة من 

 ملواجهةةةة جمموعةةةة مةةةن التحةةةديات االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والبيئيةةةة      
دولة عمواخي يف األمم املتحدة، واليت حمرت املؤمتر، إىل هيا  (090)وقد توصست 

  .االتفاق
املفاوضات بني البسدان، عالمة  وكثل االتفاق، الي  مت اعتماده بعد رشهر من     

بارزة يف إقامة شراكة عاملية تهدف إىل تعزيز االزدهار االقتصاد  وحتسني رفاهيةة  
وقال األمني العام لألمم املتحدة بان كةي   .السكان مع محاية البيئة يف الوقت نفسه

، مون إن هيا االتفاق يعد خطوة حامسة إىل األمام يف بناء مستقبل مستدام لسجميع
ويوفر إطار عمل عاملي لتمويل التنمية املستدامة، مميفا رن النتائ  مؤمتر رديس ربابا 
تعطينا األساس لتنشيب الشراكة العاملية من رجةل التنميةة املسةتدامة الةيت تشةمل      

 .اجلميع
إن هيا االتفاق التار ي كثل نقطة حتةول يف التعةاون الةدولي، ستسةفر عةن           

ألهداف التنمية املستدامة التحويسية اجلديدة، واليت من شانها االستثمارات الالزمة 
وتؤكد الوثيقة اخلتامية ريما عس   .مكانرن تعمل عس  حتسني حياة الناس يف كل 

رهمية مواءمة االستثمار اخلاص والتنمية املستدامة، جنبا إىل جنا مع السياسةات  
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ناسبة، وخسق آلية جديدة من العامة واألطر التنىيمية لوضع جمموعة من احلوافز امل
 .شأنها رن تسهل متويل تكنولوجيات جديدة لسبسدان النامية

جةدول رعمةال مةؤمتر رديةس ربابةا التزامةات هامةة يف السياسةات         اشتمل و      
واإلجنازات الرئيسية يف ا االت احليوية لستنمية املستدامة، مبا يف ذلك البنية التحتية 

الطاقة والنقةل وامليةاه والصةرف الصةحي،     ، وكنولوجياحلماية االجتماعية والتوا
 .1101وغريها من ا االت لسمساعدة عس  حتقيق رهداف التنمية املستدامة 

كما ينص االتفاق الي  توصل إليه ا تمعون يف رديس ربابا عس  رن كةل بسةد       
، مع عدم يتحمل املسؤولية الرئيسية عن التنمية االقتصادية واالجتماعية اخلاصة به

 .(11) الوطنيةاملبالغة يف دور السياسات واالسلاتيجيات اإلمنائية 
 وقةةد تمةةمنت خطةةة عمةةل رديةةس ربابةةا الةةيت اعتمةةدتها األمةةم املتحةةدة          

 :م ثالثة رهداف واضحة هي1102يف سبتمرب 
     متابعة االلتزامات امُلتعهد بها وتقييم التقدم احملرز يف تنفيةي رراء مةونتري

 .دوحةوإعالن ال
   زيادة تعزيز إطار متويل التنمية ووسائل تنفيي خطة التنمية العاملية ملا بعةد

 .م1102عام 
       تنشيب وتوطيد عمسية متابعة متويةل التنميةة لمةمان تنفيةي واسةتعراض

 .(19) روانهاإجراءات يستزم باختاذها بطريقة مالئمة وشامسة وشفافة ويف 
قبل قرابةة  " شركاء يف التنمية" ل بريسون وخالصة القول وكما ركد تقرير ليس      

ليست لستعهدات العامةة مةن دون   مخسني عاماخي بشكل صائا ال يقبل اجلدل، بأنه 
فائدة حمدودة، ومثة خماطر من رن تبق  األهداف جمرد طموحاخي  دتواريخ حمددة سو

ففي االعوام التسع واألربعني اليت ممت مني صدور  .زمينرن مل يوضع  ا جدول 
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 ، مل يكةةةةن هنةةةةاك نقةةةةص يف االلتزامةةةةات 0919قريةةةةر بريسةةةةون عةةةةام ت
لكن الدول الغنية اعتادت عس  التقصري عن دعم وعودهةا  %( 1.9)الةةةة بهدف 

 .ورقوا ا باألفعال املعربة
 

 :أهم املؤسسات املعنية بالتعاون اإلمنائي الدولي -رابعًا

ت الدوليةة  رنشئت خالل السبعني عامةاخي املنصةرمة العديةد مةن املؤسسةا     
واإلقسيمية اليت تعن  مبسائل التعاون اإلمنائي الدولي، وقد لعبت دوراخي فاعالخي يف دعم 
جهود التنمية املستدامة يف خمتسف دول العامل السيما البسدان األقل منواخي، وفيما يأتي 

  :بيان بأهم هيه املؤسسات
 

 :ا سس االقتصاد  واالجتماعي (0
تماعي التابع لألمم املتحدة الي  رنشة  عةام   يسع  ا سس االقتصاد  واالج

إىل حتقيق املقاصد االقتصادية واالجتماعية اليت جاء بها ميثاق االمم املتحدة  0911
 :وفصسها يف املادة اخلامسة واخلمسون عس  النحو التالي( 0)الفقرة ( 0)يف مادته 
 رد حتقيق مستود رعس  لسمعيشة وتوفري رسباب االستخدام املتصل لكل ف

 .والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصاد  واالجتماعي
    تيسري احلسول لسمشاكالت الدولية واالقتصادية واالجتماعية ومةا يتصةل

 .بها، وتعزيز التعاون الدولي يف رمور الثقافة والتعسيم
  العمل عس  رن يشيع يف العامل احلام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

بسبا اجلنس رو السغة رو الدين، وال تفريق بني لرجال لسجميع بدون متييز 
 .والنساء، ومراعاة تسك احلقوق واحلريات فعالخي
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  كيانات األمم املتحدة يربب ا سس االقتصاد  واالجتماعي ُرسرة متنوعة من
وتشمل الكيانةات  . وجيهات العامة والتنسيقاملكرسة لستنمية املستدامة، لتوفري الت

السجان االقتصادية واالجتماعية اإلقسيمية، والسجان الفنية الةيت تيسرةر املناقشةات    
احلكومية الدولية لسقمايا العامليةة الرئيسةية، والوكةاالت املتخصصةة، والةربام       

 تغةيريات  والصناديق اليت تعمل يف مجيع رحناء العامل للمجةة التزامةات التنميةة إىل   
 .حقيقية يف حياة الشعوب

احلةاد   وقد عززت اإلصالحات اليت جرت عس  مدد األول من القةرن           
، الةدور القيةاد  لسمجسةس    12/0، والسةيما قةرار اجلمعيةة العامةة     والعشرين

االقتصاد  واالجتماعي يف حتديد التحديات الناشئة، وتشجيع االبتكار، وحتقيةق  
االقتصادية واالجتماعيةة   - الركائز الثالث لستنمية املستدامة التكامل املتوازن بني

وا سس مكسف بإيالء اهتمام خةاص لسمتابعةة املنسةقة ملةؤمترات األمةم      . والبيئية
 .ةاملتحدة الرئيسية ومؤمترات القم

ينىم ا سس االقتصاد  واالجتماعي عمسه كل عام حول موضةو  سةنو           
وهيا يكفل تركيز االهتمام بني . بالنسبة لستنمية املستدامةينطو  عس  رهمية عاملية 

جمموعة املشاركني يف ا سس االقتصاد  واالجتماعي، وعس  نطاق جهةاز األمةم   
وعن طريق اللكيز عس  الشواغل االقتصادية واالجتماعية والبيئية . املتحدة اإلمنائي

عس  سياسات وإجراءات  امللابطة، يشجع ا سس االقتصاد  واالجتماعي االتفاق
 .(12) الثالثةمتسقة تشكل روابب رساسية بني مجيع الشواغل 

 

 :املتحدة اإلمنائيبرنام  األمم  (1
، وهو تةابع لألمةم املتحةدة،    0912تأسس برنام  األمم املتحدة اإلمنائي عام     

 قةع مقةر  يويحعد ركرب مصدر عاملي مجاعي لسمنح املوجهة لتطوير القود البشةرية،  

https://www.un.org/ecosoc/ar/node/49720
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دولةة يسةهر    091وتوجد مكاتا متثيسية لةه عسة  امليةدان يف     نيويوركبنام  الرب
. ية لسحكوماتموظفوها عس  إجناز مشاريع بها وعس  توفري املشورة واملساعدة التقن
، رفريقيا مكتا: وتقوم مخسة مكاتا إقسيمية مبهمة التنسيق بني املكاتا القطرية هي

اد ، مكتا روروبا وجمموعة الةدول  مكتا الدول العربية، مكتا آسيا واحمليب ا 
دولةة  ( 099)ويتعامةل مةع    رييب،املستقسة، مكتا رمريكا الالتينية والبحةر الكةا  

من موظفي الشبكة يف الدول النامية، وهي تعمةل عسة  تنسةيق    %( 22)ويتمركز 
اجلهود العاملية والوطنية لسوصول إىل حتقيق رهداف التنمية املستدامة حبسةول عةام   

تعمل عس  تطوير قدرات القدرات احملسية اليت تعتمد عسة  مةوظفي   ، كما 1101
 .برنام  األمم املتحدة اإلمنائي وشرظة واسعة من الشركاء

 :ما يسيويهدف الربنام  إىل حتقيق 
   مساعدة البسدان عس  بناء القدرات يف جمال التنمية املستدامة اليت حمورهةا

 .ومجاعات الناس ومنىماتهممع صانعي السياسة احلكومية  الناس، عامالخي
  من البسدان واالقاليم النامية وذلك عن  099تقديم الدعم لربام  شت  يف

 .من املكاتا القطرية 001طريق شبكته املؤلفة من 
        اللكيز عس  القماء عس  الفقةر وتةوفري سةبل الةرزق لسفقةراء، وحتقيةق

 .اإلنصاف يف معامسة اجلنسني، وجتديد البيئة، وسالمة االدارة
        تنشيب احلوار والعمل يف جمةال التنميةة بإعةداده تقريةر التنميةة البشةرية

 001السنو ، ودعمه لعمسية إصدار تقارير التنمية البشةرية الوطنيةة يف   
 .بسد

  التنسيق عس  الصعيد القطر  مجيع األنشطة اليت تقوم بها منىمات األمم
 .(29) املتحدة يف جمال التنمية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8dcd1485-596e-4e9a-aa92-ce30c5c02cea
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
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لقيم ومبادئ األمةم املتحةدة الةيت تراعةي     م املتحدة وفقاخي ويعمل برنام  األم     
احلام القرار السياد  لكل بسد يف التخطيب اخلاص ملستقبسه، ويركز عس  توحيد 

 :يف ا االت الرئيسة التاليةاجلهود ملواجهة 
   احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق دعم املشةاريع

احملسيةة، ومسةاعدة احلكومةات عسة  وضةع سياسةات       والربام  التنموية 
التنمية البشرية املراعية  اسلاتيجياتاقتصادية واجتماعية تستهدف تعزيز 

 .ملصاحل الفقراء
   تعزيز احلكامة الدكقراطية عرب دعم احلكومات من رجل تطوير مؤسسات

مع سياسية ورمنية وقمائية نزيهة ومستقسة، وتقديم املساعدة ملنىمات ا ت
املدني ومتويل مشاريعها الرامية إىل مكافحة الفساد ومحايةة حقةوق املةررة    

 .واألقسيات
  منع وقو  األزمات من خالل معاجلة األسباب الكامنة وراءها، واحلد من

املخاطر الطبيعية والكةوارث ومسةاعدة البسةدان املنكوبةة عسة  اسةتعادة       
 .عافيتها

 تدامة اليت تهدف إىل حماربة التصحر محاية البيئة ودعم مشاريع التنمية املس
وإىل احلفاظ عس  الغابات واملياه والتنةو  احليةو  باإلضةافة إىل ختفةيض     

 .(30) املناخيةانبعاثات الكربون والتكيف مع التغريات 
 اإلنسان حقوق مثل اهتماماته ضمن تنصا رخرد بقمايا الربنام  يعن  كما    

والفئات ا شة يف ا تمع، باإلضافة إىل حماربةة   ةاملرر ومتكني اجلنسني بني واملساواة
 .املكتسا داء فقدان املناعة

كثل توطيد سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان معسمني يف عمةل برنةام            
. األمم املتحدة اإلمنائي لتحقيق التنمية البشرية املستدامة والقماء عس  الفقر املدقع
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 جمةالي سةيادة القةانون وحقةوق اإلنسةان، يسةهم       ومن خالل تقديم املساعدة يف
الربنام  اإلمنائي يف بناء السالم واحلوكمة الدكقراطية يف الطائفة الكامسة لسياقات 

وييسر الربنام  اإلمنائي ريما جهود األمم املتحدة األوسع نطاقا يف جمةال  . التنمية
مةن خةالل عمةل مركةز      سيادة القانون يف البيئات املارة بأزمة واملتمررة بةالنزا  

ا ةاالت  وتشةمل   .التنسيق العاملي يف جماالت الشةرطة والعدالةة واإلصةالحيات   
 :الرئيسية لعمل الربنام  اإلمنائي يف جمالي سيادة القانون وحقوق اإلنسان تشمل

   حتسني سحبل االحتكام إىل القماء وسحبل االنتصاف، ومساعدة الناس عس
 .إعمال حقوقهم

 ت إلقامة نىم عدالةة كفةؤة، مبةا يف ذلةك االسةلجا       مساعدة احلكوما
السريع خلدمات العدالة وآليات حل النزا  عقا حدوث رزمة رو نشوب 

 .(اليت تستهدف، بوجه خاص، ا تمعات احملسية املهمشة سابقا)نزا  
   زيادة رمن ا تمع احملسي واحلد من العنف املسسح، مبا يف ذلك من خةالل

 .الصغرية واألسسحة اخلفيفةكبح انتشار األسسحة 
      التصد  لسعنف اجلنسي واجلنساني وزيةادة اشةلاك املةررة وقيادتهةا يف

 .مؤسسات العدالة واألمن، وال سيما يف سياقات بناء السالم والتعايف
    دعم تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك توطيد عمةل املؤسسةات

لية الدولية حلقوق اإلنسان الوطنية حلقوق اإلنسان، ودعم املشاركة مع اآل
وتعزيز تطبيق النه  القائم عس  حقوق اإلنسةان عسة  عمسيةات وضةع     

 .الربام  والتخطيب الوطين فيما يتعسق بالتنمية
  لتعزيز التعويض عن العنةف وانتهاكةات حقةوق     االنتقاليةدعم العدالة

 .(00) العنفاإلنسان يف املاضي ولتمكني ا تمعات من التعايف من تركة 
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اجلمعيةة   جانةا العامة لربنام  األمم املتحدة اإلمنائي مةن   السياسات تحَحددو    
العامة لألمم املتحدة وا سس االقتصاد  واالجتماعي لألمم املتحدة، ويسهر جمسس 
اإلدارة عس  مراقبة رنشطته، يف حني يتكسف املدير بتدبري األنشطة اليومية لسربنام  

دولة يةتغريون   01ىل جمسس اإلدارة الي  يمم ممثسني عن ورفع التقارير الدورية إ
جمسس اإلدارة وضع السياسات، ويقةر   ويتوىل .تناوبيبصفة منتىمة وعس  رساس 

دولة ينسقون ( 012)الربنام  وظدد توزيع املوارد، ولسربنام  ممثسون مقيمون يف 
ديم دعةم  وتعمل رمانةة ا سةس التنفيةي  عسة  تقة     . مجيع عمسيات األمم املتحدة

لوجسيت من خالل ثالثة اجتماعات سنوية لتقديم خدمات إسناد مةن معسومةات   
 وبيانات إىل رعماء ا سس التنفيي 

عس  إصدار  0991مني عام  درباألمم املتحدة قد برنام  رن  ومن املعروف      
، وهو تقرير مسةتقل  نمية البشرية عس  الصعيد العامليتقرير سنو  عن روضا  الت

د إىل حتسيالت جتريبية تتناول القمايا واالجتاهةات والتطةورات والسياسةات    يستن
اإلمنائية ويقوم عس  ترتيا الدول وفق دليل التنمية البشرية إىل رربعةة جمموعةات   
األوىل دول تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداخي والثانية دول تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة، 

والرابعةة دول تتمتةع بتنميةة بشةرية      متوسةطة،  والثالثة دول تتمتع بتنمية بشةرية 
 .منخفمة

متكن تقرير التنمية البشرية من خالل البناء عس  األسس القويةة الةيت ررسةيت       
عندما ردخست التقارير املتعاقبة مفهوم  –دعائمها إبان العقد األول من بدء صدوره 

فمن . اا ركثر فأكثرمن حتقيق النج –التنمية البشرية، واستكمسته تفصيال وتوضيحا 
تفحص الكيفية الفمس  يف تشغيل التقنيات اجلديدة لصاحل األغنياء والفقراء عس  
قدم املساواةو إىل إبراز األهمية احلامسة لتعزيز حقوق اإلنسان وترسيخ الدكقراطية 
يف محاية األكثر عرضة لستأذ  والتمكني  م يف حياتهمو عمل تقرير التنمية البشرية 
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وتةنعكس  . لفية اجلديدة عس  توسيع التخوم الفكرية لستنمية البشرية باطراديف األ
صورة ذلك التحول عس  حنو متزايد يف املمارسة التنموية، من خالل األعمال اليت 
يقوم بها برنام  األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه الكثر، عس  األرض، يف مجيع هيه 

 .ا االت البالغة األهمية
، فإن تقارير التنمية البشريةو ذات االستقالل املتني والرر  املبني إىل حد وباختصار  

رنها ال تعكس بالمرورة سياسات األمم املتحدة رو برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، 
وقد . رغم رعاية الربنام   او اكتسا عرب السنني مسعة عاملية مستحقة يف التفوق

ن  عنه يف املساعدة عس  تةأطري وتطةوير ردود   قامت هيه التقارير بدور حمفز ال غ
 .(01) احلاليمسموسة عس  املناظرات الرئيسية حول السياسات التنموية يف زمننا 

ويصدر تقرير التنمية البشرية نتيجة جهد مجاعي يف مكتا تقرير التنمية البشرية،     
ة عسة   حيث يوفر رعماء وحدة تقرير التنمية البشةرية القطريةة تعسيقةات مفصةس    

املسودات ونصائح بشأن احملتويات، كما يصسون تقرير التنمية البشرية بشبكة عاملية 
 .لألحباث يف بسدان نامية

 

 :مصادر متويل التعاون اإلمنائي الدولي وتوزيعها اجلغرايف-رابعًا

 :تطور حجم املعونة اإلمنائية الدولية -0
دين املنصرين تطةوراخي  شهدت مصادر متويل التعاون اإلمنائي الدولي طيسة العق

مسحوظةاخي، حيةث ارتفةةع قيمةة املسةاعدات اإلمنائيةةة الرمسيةة املقدمةة دول جلنةةة       
( 019)إىل حوالي  0991مسيار دوالر عام ( 21)املساعدات اإلمنائية من حوالي 

واجلدول التالي  ونصف تنيتماعفت مبقدار جتاوز مرر   1109مسيار دوالر عام 
 .يوضح ذلك
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 مسيار دوالر( 1109-0991)ساعدات اإلمنائية الرمسية تطور امل( 0)شكل 
 

Source: Development Assistance Committee (DAC), Development 
Committee Report, Various Issues 

ويالحظ بأن االخنفاض يف تدفق املساعدات اإلمنائية خالل النصف الثاني من 
ي  شهده االقتصاد العاملي والي  عقد التسعينات إمنا يرجع لسركود االقتصاد  ال

رثر كثرياخي يف التخصيصات املالية املوجهة لتقديم العون اإلمنائي من قبل دول جلنةة  
بسبا العجوزات املالية اليت رصابت موازنات العديد  (DAC)املساعدات التنموية 

 .من دول الداك
 

 : مصادر متويل العون اإلمنائي الدولي -1
 :ون اإلمنائي الدولي باألشكال التاليةتتمثل مصادر متويل التعا

   وهةي املبةالغ الةيت ختصصةها احلكومةات      : املساعدات اإلمنائيةة الرمسيةة
واجلهات الرمسية، رما بوصفها منحاخي رو قروض تشكل نسةبة املةنح فيهةا    
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 (.12)هي املبالغ اليت التصل نسبة املنح فيها إىل : تدفقات رمسية رخرد% 
 هي املبالغ الصادرة عن القطا  اخلاص واخلاضعة لشروط : ةتدفقات خاص

 .السوق
   هةي املةنح الصةادرة عةن املنىمةات غةري       : منح منىمات غةري حكوميةة

 .احلكومية
ويشري مشهد تدفقات املساعدات اإلمنائية خالل العقود األربعة املنصرمة إىل 

قد السبعينات دوالر كمتوسب خالل ع ارمسي (011.0)زيادة كبرية فيها من حوالي 
مسيون دوالر كمتوسب لسعقد األول مةن  ( 110.0)حوالي من القرن املاضي إىل 

 .(00) والعشرينالقرن احلاد  
 

مسيون ( 1119-0991) متوسب إمجالي تدفقات املساعدات اإلمنائية( 0)جدول 
 دوالر

 1119-1111 0999-0991 0929-0921 0999-0991 املصدر

املساعدات اإلمنائية 
 يةالرمس

46693 70210 77960 100739 

 1758 12258 11345 12541 تدفقات رمسية رخرد

تدفقات خاصة وفق 
 شروط السوق

77979 74000 110454 146676 

 15418 8075 5063 4795 منح منىمات غري حكومية

 261075 208747 160618 142008 ا مو 

Source: Development Assistance Committee (DAC), Development 
Committee Report 2011, Paris, 2012 
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ويالحظ بأن املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من دول جلنة املساعدات 
تشكل اجلزء األكرب من املساعدات اإلمنائية الرمسية الدولية، حيث " الداك" اإلمنائية 

 1110عةةام %( 19.2)باملقارنةةة  1101يف عةةام %( 11.2)مثسةةت مةةا نسةةبته 
 .واجلدول التالي يوضح ذلك

 إمجالي تدفقات املساعدات اإلمنائية حبسا اجلهات لسفلة ( 1)جدول 
 مسيون دوالر( 1110-1101)

 1101 1112 1110 السنوات

 000191.00 012121.00 90911.09 إمجالي املاحنني

 91991.99 20110.10 21019.11 دول الداك

 2190.12 1212.11 0211.91 الدول خارج الداك

 02111.09 11912.11 02000.99 الوكاالت املتعددة

Source:http://Stats.oecd.org/qwids/ 
 

ويالحظ من اجلدول رعاله تنامي املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من 
حيث ارتفعت مبا "الداك " الدول خارج الدول األعماء يف جلنة املساعدات التنموية 

، وهيا يعين رن هناك فاعسون إضافيون يف 1101و 1110بني عامي % 21نسبته 
جمال التعاون اإلمنائي الدولي من خارج دول الداك، حيث تتسقة  الةدول الناميةة    
مساعدات بشروط ميسرة رخرد مةن دول كالربازيةل وجنةوب رفريقيةا والصةني      

 .(34)1101مسيار دوالر عام ( 0.1)وفنزويال وا ند بسغت حوالي 
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 :لسمساعدات اإلمنائية الرمسية التوزيع اجلغرايف -0
عند النىر إىل التوزيع اجلغرايف لسمساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة مةن  
دول جلنة املساعدات التنموية لأللفية حبسا املناطق واألقاليم، جند بأن دول رفريقيا 
جنوب الصحراء كانت يف مقدمة األقاليم اليت اجتهت إليهةا املسةاعدات اإلمنائيةة    

من إمجالي املساعدات املقدمة من %( 11.2)قدمة من دول الداك، حيث شكست امل
، ثم جاءت دول جنوب ووسب آسيا 1101قبل الداك عس  الصعيد العاملي لعام 

 . (35) الثانيةباملرتبة 

التوزيع اإلقسيمي لسمساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من دول جلنة املساعدات ( 2)جدول 
 اإلمنائية

 1110-1111 1111-1119 1100-1101 

 %11.2 %12.2 %01.0 جنوب الصحراء 

 %11.1 %00.0 %09.9 جنوب ووسب آسيا

 %9.1 %9.2 %01.0 آسيا األخرد واألقيانوس

 %9.9 %09.2 %9.1 الشرق األوسب ومشال رفريقيا

 %9.1 %2.1 %9.0 روروبا

 %9.1 %2.0 %00.1 دول رمريكا الالتينية والكارييب

Source: Development Assistance Committee (DAC), Development Aid 
at A glance: Statistics by Region, 2014 edition, Paris, 2014 
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وعمومةاخي فةأن هةةيا التوزيةع يؤكةةد مةا التزمةت بةةه الةدول األعمةةاء يف       
يف تقةةديم الةةدعم لسةةدول الناميةةة الفقةةرية   " الةةداك" جلنةةة املسةةاعدات اإلمنائيةةة  

تها يف حتقيةةق األهةةداف اإلمنائيةةة لأللفيةةة ال سةةيما فيمةةا يتعسةةق مبحاربةةة ملسةةاعد
الفقةةر املةةدقع واجلةةو  ونشةةر التعسةةيم االبتةةدائي، وختفةةيض وفيةةات األطفةةال    
واألمهةةات والقمةةاء عسةة  املالريةةا والسةةل وغريهةةا مةةن األمةةراض املعديةةة،    
وحتسةةني مسةةتود التغييةةة، وتةةوفري ميةةاه الشةةرب املأمونةةة والصةةرف الصةةحي  

 .املناسا لسسكان يف املدن واألرياف

وعند النىةر عسة  توزيةع املسةاعدات الرمسيةة حبسةا الةدول نالحةظ         
بةةأن كةةل مةةن باكسةةتان وا نةةد وفيتنةةام كانةةت مةةن ركثةةر دول العةةامل اسةةتالماخي   

، لكةن الوضةع تغةري بعةد عقةد مةن الةزمن، حيةث         1110لسمساعدات يف عام 
اطيةةة ورثيوبيةةا مةةن ركثةةر دول رصةةبحت كةةالخي مةةن رفغانسةةتان والكونغةةو الدكقر

 واجلةةةدول التةةةالي  1100تسقيةةةاخي لسمسةةةاعدات اإلمنائيةةةة الرمسيةةةة يف عةةةام  
 .يوضح ذلك
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 1100و 1110الدول األكثر تسقياخي لسمساعدات اإلمنائية الرمسية يف عامي ( 6)جدول 
 مسيون دوالر

 

املساعدات اإلمنائية الرمسية  الدولة
 1110املستسمة يف 

 ائية الرمسية املساعدات اإلمن
 1100املستسمة يف 

 1021 911 رفغانستان
 2101 092 الكونغو الدكقراطية

 3364 0199 إثيوبيا
 3341 1192 باكستان
 3268 1021 فيتنام
 3014 1202 ا ند
 2342 911 كينيا

 2301 0229 فسسطني
 2294 0902 تنزانيا

 1921 0201 موزامبيق
 1829 111 العراق
 1716 110 نيجرييا
 1713 921 غانا
 1625 119 هاييت
 1489 0192 روغندا

 1398 0292 بنغالديش
 1349 012 كوت ديفوار
 1214 192 جنوب إفريقيا

 1196 212 مالي
 1190 192 رواندا

Source: Organization for Economic Cooperation and 
Development/Development Assistance Committee (OECD/DAC), 
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والسؤال الي  يطرا نفسه اليوم هل التزمت دول جلنة املساعدات اإلمنائية 
الداك بالتعهدات اليت قطعتها يف املؤمترات واملنتديات العاملية املعنية بتمويل التعاون 
اإلمنائي الدولي؟ يشري مشهد العون اإلمنائي الدولي إىل عدم االلتزام بالتعهةدات  

، بعد اخنفاضها 1101عام % 1اعدات اإلمنائية بنسبة وهو ما يعكسه اخنفاض املس
، اليت تشهد فيهةا  0999وهي مسألة تحعد األوىل مني عام . 1100عام % 1بنسبة 

 .املساعدات اإلمنائية الرمسية اخنفاضاخي لعاميني متتاليني
وقد تعرضت املساعدات اإلمنائية الرمسية متعددة األطراف اليت شةكست  

املساعدات اإلمنائية الرمسية ألفدا اآلثار السةسبية مةن   من جممل %( 01)حوالي 
، وباملقابل ارتفعت املساعدات %(1)حيث القيمة اإلمجالية، حيث اخنفمت حبوالي 

من جممل املساعدات اإلمنائية الرمسية %( 10)اإلمنائية الرمسية الثنائية اليت تشكل 
، يف حني %(02)نية بنسبة ، واخنفمت املعونة اإلنسا%(0)زيادة استثنائية، حبوالي 

، مما يتناغم مع اقلاب اكتمال مبادرة %(11)ارتفعت منح حتفيف الديون حبوالي 
 .الديونختفيف 

وككن القول بأن الفجوة بني بني هدف األمم املتحدة املتعسق بتخصةيص  
مةن الةدخل القةومي اإلمجةالي لةدول جلنةة املسةاعدات التنمويةة         %( 1.9)نسبة 

مازالت %( 1.00)والبالغة  1109ة وما بني النسبة املتحققة لعام كمساعدات إمنائي
كنسبة من الةدخل القةومي اإلمجةالي وجتةاوزت     %( 1.09) بسغتمرتفعة، حيث 

مسيار دوالر كقيمة إمجالية لسمساعدات اإلمنائية، واجلدول التالي يوضةح  ( 091)
 .(01) ذلك
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عهد بها من ماحني جلنة املساعدات ثغرات اإلجناز يف التزامات املعونة املت( 9)جدول 
 (1109و1100)التنموية 

 

النسبة املئوية من  
الدخل القومي 

 اإلمجالي

مبسيارات 
 الدوالرات

 1109 
 011.1 0.70 هدف األمم املتحدة: جممو  املساعدات اإلمنائية الرمسية

 011.1 1.00                                                                          1109اإلجناز يف 
 154.0 1.09 1109الثغرة يف 

هدف األمم املتحدة ألقل : جممو  املساعدات اإلمنائية الرمسية
 الدول منواخي                      

1.02-1.11 11.9-21.1 

 11.9 1.19 1109اإلجناز يف 
 10.2-11.1 1.00-1.12 1109الثغرة   يف 

تقرير -التحد  الي  نواجه : الشراكة العاملية من رجل التنمية: ةاألمم املتحد: املصدر
 فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيي األهداف اإلمنائية

United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2018  
ويالحظ من اجلدول رعاله هناك فجوة كبرية بني ا دف الي  رمسته األمم 

من النةات  الةدخل القةومي اإلمجةالي     %( 1.11-1.02)بتخصيص ما بني  املتحدة
لسدول املتقدمة املاحنة كمساعدات تقدم لسدول األقل منواخي ومةا بةني ا ةدف املتحقةق     

 %(.1.01)والي  مل يتخط  
ويشري تقرير استقصاء خطب إنفاق املاحنني املستقبسي إىل رن مستويات املعونة اليت       

بالقيمةة احلقيقيةة، وكةيلك    %( 2.9)املنخفمة الدخل قد ترتفع بنسبة  تتسقها الدول
 .1102يتوقع التقرير رن تستمر الزيادة يف خمصصات الدول األقل منواخي حت  نهاية عام 

ومن املنتىر رن تبق  عس  املعونات املقدمة إىل الشرظة الدنيا مةن البسةدان املتوسةطة    
 .، عند مستوياتها احلاليةتوسطة الدخلالدخل والشرظة العسيا من البسدان امل
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ممارسات ورفاق، جمسة : بونا، التعاون الدولي من رجل التنميةريوحنا  -0
، 1101سبتمرب، ( 0)الدبسوماسي، املعهد الدبسوماسي، الدوحة، العدد 

 .10ص 
، نيويورك، 1100برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية  -1

 .29، ص 1100
3-UN,Resolutions Adopted by the General Assembly during its 

29 Session,Vol(1),17Sep-18 Dec 1974,Supplement 

No.31,(A/9631),P.53 
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 .00-01 ص، 1119الشامسة، القاهرة، 

، التقرير االقتصاد  العربي املوحد لعام وآخرونصندوق النقد العربي  -10
  .1101سبتمرب،  ظيب، و، رب1101

املسرية واإلجناز، مطابع : وزارة اخلارجية، السجنة الدائمة لتنىيم املؤمترات -11
 .001 ص، 1101الدوحة احلديثة، الدوحة، 

صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير االقتصاد  العربي املوحد لعام   -10
 . 100 ص، 1119ظيب، سبتمرب،  و، رب1119

األمم املتحدة، الوثيقة اخلتامية لالجتما  الرفيع املستود لسجمعية العامة  -11
توبر، ، نيويورك، رك(11/199)املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية، رقم الوثيقة 

 .02-01 ص، 1101

 :لسمزيد من التفاصيل حول مؤمتر بوسان، رنىر -12
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، قراءات يف التعاون الدولي، املعهد الدبسوماسي، الباحثنيجمموعة من  -19
 . 21-19 ص، 1102الدوحة، 

لسمزيد من التفاصيل حول ا سس االقتصاد  واالجتماعي لألمم املتحدة،  -12
 :انىر

 us-https://www.un.org/ecosoc/ar/about   
لسمزيد من التفاصيل حول رهداف ونشأة برنام  األمم املتحدة اإلمنائي،   -19
 :رنىر

https://www.marefa.org 
 :جماالت عمل برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، رنىر لسمزيد من التفاصيل حول -01

9http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2015/6/2 
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law/united-nations-development-programme-2 

32- http://www.un.org/ar/esa/hdr - 
33- Source: Development Assistance Committee (DAC), Development 
Committee Report 2011, Paris, 2012 
34-http://Stats.oecd.org/qwids - 

35- Development Assistance Committee (DAC), Development Aid 
at A glance: Statistics by Region, 2014 edition, Paris, 2014 

 :احتسبت النسبة من قبل الباحث باالعتماد عس  – 36
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2018  
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 املقدمة
شكست مسألة حماربة الفقر واحلد من آثاره السسبية عس  خمتسف ا تمعةات ال        
يما الفقرية مثار اهتمام املنىمات الدولية واليت عقدت العديد من القمم العاملية س

" قمةةة األرض" املعنيةةة باحلةةد مةةن الفقةةر، فمنةةي القمةةة العامليةةة لسبيئةةة والتنميةةة   
وانتهاء بالقمة العاملية لستنمية املستدامة واليت مت فيها اعتماد خطة التنمية 0991عام

 .  احلد من الفقر القاسم املشلك جلميع تسك القمم، كان موضو1101املستدامة 

م 0992فقد ركدت القمة العاملية لستنمية االجتماعية اليت عقدت يف كوبنهاجن     
عس  جوانا حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع مثار التنمية من خةالل تأكيةدها   

لمعيفة، ومتخض عس  رهمية املعامسة املنصفة لألفراد واجلماعات السيما الفئات ا
كما خرجت . عن هيه القمة عدة التزامات يف مقدمتها القماء عس  الفقر يف العامل

خبطة عمل جوهانسربع  1111القمة العاملية الثانية لستنمية املستدامة يف جوهانسربع 
الفقر بوصةفه   اليت ركدت عس  رهمية التعاون الدولي واإلقسيمي يف ختفيف وطأة 

 الةةيت  11+كمةةا شةةددت قمةةة ريةةو  . يةةق التنميةةة املسةةتدامة هةةدفاخي مشةةلكاخي لتحق
عس  ضرورة تسريع اجلهود لتعزيةز الةدعم املةالي مةن مجيةع       1101عقدت عام 

املصادر وال سيما لسدول النامية ودم  املساعدة عس  التنمية واالسةتثمار اخلةاص   
 .بهدف القماء عس  الفقر

امة، املنعقةةدة بنيويةةورك يف ومتخةةض عةةن القمةةة العامليةةة لستنميةةة املسةةتد         
، وهي خطة هةدفها القمةاء عسة     1101رجندة لستنمية املستدامة  1102سبتمرب

يف خمتسف رحناء العامل خالل السنوات  قيام احلكوماتمن خالل الفقر جبميع رشكاله 
اخلمس عشر القادمة بتنفيي الربام  واملشاريع ا ادفة إىل وصول مجيع سكان العامل، 
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ا إىل مستود رساسةي مةن املعيشةة يشةمل تةوفري اسةتحقاقات احلمايةة        رينما كانو
 .ضعفاخياالجتماعية لسفقراء وألشد الناس 

وبالرغم من النجاحات اليت حتققةت خةالل األلفيةة اجلديةدة والةيت متثسةت             
باخنفاض نسبة سكان العامل الي  يعيشون دون خب الفقر إىل النصف بةني عةامي   

، غري رن األوضا  ممكن رن تتفاقم %(01.9)إىل  %(11.0)من  1101و 1111
ظل رزمة الركود االقتصاد  وببء النمو االقتصاد  اليت جتتاا رغسا دول العامل يف 

السيما يف وقت األزمات املالية، فبالرغم من ختفيض عدد الفقراء حتت خب الفقر 
 مسيةون شةخص خةالل السةنوات العشةر املاضةية، إال      ( 221)املدقع إىل حوالي 

معدالت الفقر النسيب بدرت ترفع يف رغسا االقتصادات املقدمةة والناشةئة نتيجةة    
 لفقةةدان املاليةةني مةةن األشةةخاص لفةةرص العمةةل نتيجةةة لتصةةاعد حةةدة         

ووصست يف %( 01)االنكماش االقتصاد  وجتاوزت البطالة يف بعض دول اليورو 
ب ومشةال  السةيما يف دول الشةرق األوسة   % 02بعض مناطق العامل إىل ركثر من 

 .رفريقيا
اإلمنائي ويأتي هيا البحث ليسسب الموء عس  الدور الي  لعبه التعاون الدولي      
لأللفيةة  تقسيل معدالت الفقر خالل الفةلة الةيت شةهدتها األهةداف اإلمنائيةة       يف
، وبيان رهم التحديات اليت ستواجه العامل يف حتقيق ا دف األول (1111-1102)

املعين بالقماء عس  الفقر جبميع رشكاله مبا فيه  1101ملستدامة من رهداف التنمية ا
وتقديم املقلحات واآلليات اليت ككن تساعد ا تمع الدولي يف توفري . الفقر املدقع

مستود معيشي الئق لسفئات احملتاجة السيما يف الدول األقل منواخي، كما سيتم اللكيز 
 .الصعيد العاملي عس  جهود دولة قطر يف حماربة الفقر عس 
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 :الفقرالتعاون الدولي وحماربة  -أواًل

معاجلةة الفقةر    يحعد التعاون الدولي رحد رهم األدوات املسةتخدمة يف       
وقد القت عمسية مكافحةة الفقةر   . الي  ينتشر يف مناطق ورقاليم خمتسفة من العامل

يةة، ومؤسسةات   اهتماماخي متزايداخي من لدد احلكومات واملنىمةات وا يئةات الدول  
ا تمع املدني، وعقدت املنتديات واملستقيات واملؤمترات العاملية لتدارس هيه القمية 
والبحث يف رسبابها وتداعياتها عس  خمتسف االقتصادات النامية السيما االقتصادات 
األقل منواخي، ومت إطالق املبادرات واملشاريع والربام  الرامية إىل توفري مصادر دخل 

لسفئات االجتماعية المعيفة لتمكينها من اخلروج من براثن الفقر مبختسف  مستدامة
الفقر وتداعياته االقتصادية  يف مواجهةوجتسد دور التعاون الدولي . ربعاده وجتسياته

 :واالجتماعية يف تناوله كأحد رهم القمايا يف املؤمترات العاملية التالية

 (0992، وبنهاجنك)القمة العاملية لستنمية االجتماعية  (0
عحقد مؤمتر القمة العاملية لستنمية االجتماعية يف كوبنهةاغن بالةدمنارك يف عةام          

إلجياد حسول عاملية ملشاكل الفقر والبطالة والتفكك االجتماعي، وقد ركز  0992
املؤمتر عس  االحتياجات األشد رهمية وإحلاحةاخي بالنسةبة لألفةراد، كسةبل املعيشةة      

والتعسيم واألمن الشخصي، كما رفةع املعيةار العةاملي لتحقيةق     والدخل والصحة 
توصل قادة العامل يف هيه القمةة إىل توافةق جديةد بشةأن     وقد  .التقدم االجتماعي

وضع األفراد يف مركز التنمية والتأكيد عس  رن حتقيق التنمية والعدالة كثل ركيةزة  
قيةق السةالم واألمةن    رئيسة من رجل تعزيز جهود ا تمع يف احلد مةن الفقةر وحت  

 .املستدام
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عس  إعالن كوبنهاغن 0992واتفقت الدول املشاركة مبؤمتر القمة العاملي عام     
بالقماء عس  الفقر  تتمثل التزاماتبشأن التنمية االجتماعية، والي  تممن عشرة 

 .(0) والتعسيمودعم العمالة الكامسة وتشجيع التكامل االجتماعي وحتسني الصحة 
 (1111، نيويورك)األمم املتحدة بشأن األلفية  قمة( 1

قبل مثانية عشر سنة ممت، ويف مستهل األلفية اجلديدة، توحدت حكومات      
العامل اليين  اجتما  قادةالعامل يف تقديم وعد مرموق لمحايا الفقر الكوني، فخالل 

عس  إعالن مت التوقيع  ،1111دولة مببن  األمم املتحدة يف سبتمرب ( 090)كثسون 
وهو تعهد محهيا بتحرير الرجال والنساء واألطفال مةن روضةا  الفقةر     –األلفية 

وقد ركد بيان األلفية عس  ضرورة تكاثف اجلهود من رجل مكافحة . املدحقع امُلهينة
 .(1) الفقر

تطسعاخي جسوراخي إىل حرية  1111ويعكس إعالن األلفية الي  مت تبنيه يف العام       
رن الواحد والعشرين، وظمل يف طياته وعداخي بنمب جديد من االندماج ررحا يف الق

. العاملي املبين عس  املزيد من اإلنصاف والعدالة االجتماعية واحلام حقوق اإلنسان
تتجةير يف التةزام    الكةثريةو ويوفر اإلعالن رؤية جسورة ملكافحة الفقر يف ربعةاده  

عسة  حنةو شةامل وتةدعمها غايةات      مشلك حبقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 
اليت تشمل إنقاص الفقر  -واضحة وحمددة املواقيت، هي األهداف اإلمنائية لأللفية

بنسبة النصف، وختفيض وفيات األطفال، وتزويد رطفال العامل كافة بالتعسيم واحلد 
من األمراض امُلعدية وتكوين شراكة عاملية جديدة تحعطي نتائ  محرضية، وبقيت هيه 

 (. 1102-1111)هداف متثل إطاراخي إمنائياخي شامالخي لسعامل برمته خالل الفلة األ
وغين عن البيان، فقد رنتجت التعبئة العاملية وراء األهداف اإلمنائية لأللفية حركة    

ملكافحة الفقر األكثر جناحاخي يف التاريخ االنساني، فااللتزام املفصسي الي  قطعه قادة 
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إننا لن ندخر ر  جهد بقصةد ختسةيص   " بقو م  1111عام  العامل عس  رنفسهم يف
وقد ترجم  ".الرجال والنساء واألطفال من ظروف الفقر املدقع املهينة والالإنسانية

هيا االلتزام املسهم يف مثانية رهداف، ومن ثم إىل خطوات عمسية متنوعة وشةامسة  
لقةد سةاعدت   . هممكنت الناس يف رحناء العامل كافة من حتسني حيةاتهم ومسةتقبس  

 .(0) الفقراألهداف اإلمنائية لأللفية عس  إخراج ركثر من مسيار شخص من دائرة 

 (:1111 جوهانسربع)املستدامة القمة العاملية لستنمية ( 0
ركز مؤمتر القمة العاملية لستنمية املستدامة الةي  عقةد مبدينةة جوهانسةربع يف          

قماء عسة  الفقةر، حيةث رشةار     عس  موضو  ال 1111جنوب رفريقيا يف صيف 
، 1101-1111مشرو  خطة تنفيي جوهانسربع واليت متثل برنام  عمل لسسنوات 

كثل استئصال شأفة الفقر التحد  األكرب الي  يواجه العامل وهو رحةد األهةداف   
 .الرئيسة لسمؤمتر

وقد تممنت خطة التنفيي اهتمام خاص خبفض نسبة األشخاص اليين يقةل        
وعدد األشخاص اليين يعانون من اجلةو  إىل   اليوم،دوالر واحد يف  دخسهم عن

صةندوق عةاملي ملسةاعدة البسةدان الناميةة يف       ء، وإنشا1102النصف حبسول عام 
 .(1) واالجتماعيةمواجهة الفقر واحلد من آثاره االقتصادية 

 (:1101جانريو  ريود )11+مؤمتر األمم املتحدة لستنمية املستدامة ريو ( 1

يف يونيو ( 11+ ريو)عقد مؤمتر األمم املتحدة لستنمية املستدامة رو ما يعرف يف       
يف ريود  جانريو يف الربازيل بهةدف جتديةد االلتةزام السياسةي بالتنميةة       1101

املستدامة، وتقييم التقدم احملرز والثغرات يف التنفيي ومعاجلةة التحةديات اجلديةدة    
االقتصةاد األخمةر يف سةياق التنميةة     : وعنيوركز املةؤمتر عسة  موضة   . والناشئة

وقد ريدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها . املستدامة والقماء عس  الفقر



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
61 

 

الوثيقةة الصةادرة عةن مةؤمتر      1101سبتمرب  يف A/RES/66/288 11 رقم 
واليت جددت التةزام ا تمةع الةدولي    " املستقبل الي  نصبو إليه" بعنوان  11+ريو
ية املستدامة وتشجيع بناء مستقبل مستدام اقتصادياخي واجتماعياخي وبيئياخي لصاحل بالتنم

وتممنت املخرجات الرئيسة ملؤمتر ريةو  . كوكبنا ولصاحل األجيال احلالية واملقبسة
التزامات متعسقة بوسائل التنفيي مبةا يف ذلةك استكشةاف خيةارات لوضةع       11+

دعم وتيسري احلصول عس  التكنولوجيةا،  اسلاتيجية متويل لستنمية املستدامة وآلية 
واعتماد االقتصاد األخمر كةأداة هامةة لسياسةات احلكومةات لتحقيةق التنميةة       

 .(2) الفقراملستدامة والقماء عس  

 (:م1102سبتمرب )املستدامة قمة األمم املتحدة لستنمية ( 2
مية املستدامة التزمت احلكومات يف رحناء العامل كافة اليت وقعت عس  رجندة التن     

بالقماء عس  الفقر بأشكاله كافة، مبا يف ذلك رشكال الفقر املدقع األشد،  1101
م، وقد توصسوا إىل قناعة بأن مجيع سكان العامل 1101-1102وذلك خالل الفلة 

ويشةمل ذلةك   . رينما كانوا، ال مناص من رن يتمتعوا مبستود رساسي من املعيشة
ماية االجتماعية لسفقراء وألشد الناس ضعفاخي وضمان املستود توفري استحقاقات احل

حصول املتمررين من النزاعات املسسحة والكوارث الطبيعية ما يكفي من الدعم مبا 
وقد حةدد ا ةدف األول مةن رهةداف     . يشمل حصو م عس  اخلدمات األساسية

ن التنمية املستدامة عس  القماء عس  الفقر جبميع رشكاله يف كل مكان، وقد تمم
 :هيا ا دف مخس غايات تتمثل باآلتي

، وهو 1101القماء عس  الفقر املدقع لسناس رمجعني رينما كانوا حبسول عام : 0.0
 .دوالر يف اليوم( 0.12)يقاس بعدد األشخاص الي  يعيشون بأقل من 
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ختفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من مجيع األعمار الي  يعانون الفقر : 0.1
ه طبقاخي لستعاريف الوطنية مبقدار النصف عس  األقل حبسول عةام  جبميع ربعاد
1101. 

استحداث نىم وتدابري محاية اجتماعية مالئمة عس  الصعيد الوطين لسجميع : 0.0
ووضع حدود دنيا  ا، وحتقيق تغطية صحية واسعة لسفقراء والمعفاء حبسول 

 .1101عام 

الفقراء والمعفاء مةنهم، بةنفس   ضمان متتع مجيع الرجال والنساء، السيما : 0.1
احلقوق يف احلصول عس  املوارد االقتصادية، وكيلك حصو م عس  اخلدمات 
األساسية، وعس  حق مسكية األراضي والتصرف فيها وغةريه مةن احلقةوق    

، وباحلصول عس  املوارد الطبيعية وباملرياث، األخرد، املتعسقة بأشكال املسكية
، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي مةوالتكنولوجيا اجلديدة املالئ

 .1101حبسول عام  الصغر،

بناء قدرات الفقراء والفئات المعيفة عس  الصةمود واحلةد مةن تعرضةها     : 0.2
وتأثرها بالىواهر املتصسة باملناخ وغريها من ا زات والكوارث االقتصةادية  

 .1101واالجتماعية والبيئية حبسول عام 

0.a: ة حشد موارد كبرية من مصةادر متنوعةة، مبةا يف ذلةك عةن طريةق       كفال
 منواخي،التعاون اإلمنائي املعزحز، من رجل تزويد الدول النامية، السيما األقل 

مبا يكفيها من الوسائل اليت ككن التنبةؤ بهةا مةن رجةل تنفيةي الةربام        
 .والسياسات ا ادفة إىل القماء عس  الفقر جبميع ربعاده

0.b: ر سياساتية سسيمة عس  كةل مةن الصةعيد الةوطين واإلقسيمةي      وضع رط
والةةدولي، اسةةتناداخي إىل اسةةلاتيجيات إمنائيةةة مراعيةةة ملصةةاحل الفقةةراء  



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
62 

 

ولسمنىور اجلنساني، من رجل تسةريع وتةرية االسةتثمار يف اإلجةراءات     
 .(1) الفقرالرامية إىل القماء عس  

 

 :الفقر السماوية ملواجهةرؤية األديان  -ثانيًا

يف عالج الفقر عس  االحسةان الفةرد     السماوية الثالثاعتمدت الديانات       
والصدقات التطوعية وليس لسفقراء فيها حق معسوم وال نصيا مقدر حمتوم إال ما 

وككن إجيةاز املشةلك الثقةايف لألديةان     . جتود به النفوس اخلريية وضمائر احملسنني
 التوراة،)يف حتسيل حمتود الكتا السماوية  السماوية يف جمال مكافحة الفقر كما جاء

 :باآلتي( اإلجنيل، القرآن

 :مكافحة الفقر يف التوراة (0
  " بةل   الفقري،إذا كان فيك فقري فال تقس قسبك وال تقبض يدك عن رخيك

 .(9)"مقدار ما ظتاج إليه  ورقرضهرفتح يدك له 
  "(2)"بعرق وجهك تأكل خرباخي حت  تعود إىل األرض اليت رخيت منها . 
  " (9)"ال تسسا الفقري لكونه فقري وال تسحق املسكني يف الباب. 
   " (01)"رما رنا فممكن وفقري رسر  إىل معيين ومنقي  رنت. 
 :مكافحة الفقر يف اإلجنيل (1
  "(00)"من سألك فأعطه ومن رراد رن يقلض منك فال ترده . 
  ... " (01)" رعطوهم رنتم ليأكسوا . 
  "(00)"رعب الفقراء فيكون لك كنز يف السماء رذها بع كل مالك و . 
  "(01)"كل من سألك فأعطه . 



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
63 

 

 
 :مكافحة الفقر يف القرآن (0
  " رن تبدو الصدقات فنعما هي ورن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم

 . (02)"ويحكفر عنكم من سياتكم واهلل مبا تعسمون خبري 
  " وعالنية فسهحم رجرهم عند ربهم اليين يحنفقون رموا م بالسيل والنهار سراخي

 . (01)"وال خوف عسيهم والهحم ظزنون
  "    إمنا الصدقات لسفقراء واملساكني والعامسني عسيهةا واملؤلفةة قسةوبهم ويف

الرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل وابن السبيل فريمة مةن اهلل واهلل عسةيم   
 . (09)"حكيم

  "(02)"يسردفأما من رعط  ورتق  وصدق باحلسن  فنيسره لس . 
وجدير باليكر، فقد استفادة دول كثرية من القواسم املشلكة لألديان السماوية       

يف تعاطيها مع مشكسة الفقر عند تبينها لربام  ورنشطة هادفة ملواجهة الفقر والتقسيل 
وكيلك جاءت الكثري من مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت . من معدالته
ذات الصسة مبسةألة   0912عية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب عام اعتمدته اجلم

" اليت تةنص عسة    ( 10)الفقر منسجمة مع تعاليم األديان السماوية السيما املادة 
لكل شخص بوصفه عمواخي يف ا تمع حق يف الممان االجتماعي ومةن حقةه رن   

مةع هيكةل الدولةة     توفر له من خالل ا هود القومي والتعاون الدولي ومبا يتفةق 
ومواردها، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ال غنة  عنهةا لكرامتةه    

 .(09)"ولتنامي شخصيته يف حرية
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حصاااد تنفيااه األهاداا اإلمنائيااة ل لفيااة  : اجتاهااات الفقاار العااملي  -ثالثااً 

0222-0202:  

قر من رسر  ما عرفه شهد العقدان املاضيان عس  وجه اإلمجال عمسية خفض لسف    
مت ختفيض معدل الفقر إىل النصف خالل  املختسفة، حيثتاريخ العامل عرب العصور 

كانوا ال يزالون يعيشون يف  1102عقد ونصف، غري رن مثن سكان العام يف العام 
، اخنفض العدد املطسةق  1102و0991وخالل العقد املمتد بني عامي . فقر مدقع

 مسيةةةون نسةةةمة ( 0929)قةةةر مةةةدقع مةةةن  لسسةةةكان الةةةيين يعيشةةةون يف ف 
، %(29.0-)ر  بنسبة اخنفاض  1102مسيون نسمة عام ( 201)إىل  0991عام 

 .يبني ذلك( 1)والشكل 
 

دوالر يف اليوم ( 0.91)عدد السكان اليين يعيشون عس  رقل من ( 1)شكل 
 باملاليني( 1102-0991)العامل ككل  الواحد يف

 
 

 Source: World Bank, World Development Indicators 2016. 
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وانطالقاخي مما تقدم، فإن ختفةيض نسةبة السةكان الةيين يقةل دخسةهم اليةومي             

الةةيت  1102و 0991عةةن دوالر واحةةد إىل النصةةف يف الفةةلة بةةني عةةامي     
 حةةددتها األهةةداف اإلمنائيةةة لأللفيةةة قةةد حتققةةت قبةةل املوعةةد احملةةدد  ةةا        

فةةاض نسةةا سةةكان العةةامل الةةي    ورنعكةةس ذلةةك عسةة  اخن . 1102يف عةةام 
وإذا اسةةتمرت   ،%(00)إىل %( 11)يعيشةةون دون خةةب الفقةةر املةةدقع مةةن     

معدالت النمو اليت شةهدتها فةلة السةنوات العشةر املنصةرمة خةالل السةنوات        
فإنةةه مةةن املتوقةةع رن يةةنخفض معةةدل الفقةةر املةةدقع يف  القادمةةة،اخلمةةس عشةةر 

ئةات الةدخل كافةة ستسةتفيد     عسة  افةلاض رن ف   ،1101عةام  %( 1)العةامل إىل  
 .(11) املساواةمن النمو عس  قدم 

وتتفةةاوت األقةةاليم واملنةةاطق يف حجةةم اإلجنةةاز املتحقةةق يف خفةةض عةةدد         
دوالر يوميةةاخي، ففةةي الوقةةت ( 0.91)السةةكان الةةيين يعيشةةون حتةةت رقةةل مةةن 

 آسةيا، الي  اخنفض فيةه عةدد السةكان يف شةرق آسةيا والباسةفيك ويف جنةوب        
التينية والكارييب والشةرق األوسةب ومشةال رفريقيةا، جنةد ارتفةا  يف       ورمريكا ال

دوالر يوميةاخي يف افريقيةا جنةوب    ( 0.91)رعداد اليين يعيشةون عسة  رقةل مةن     
ورن . 1101و 0991الصةةحراء ويف روروبةةا ووسةةب آسةةيا مةةا بةةني عةةامي      

 الواحةد يعيشةون  دوالر يف اليةوم  ( 0.91)معىم الي  يعيشون عسة  رقةل مةن    
 الكةةةةربد، جنةةةةوب آسةةةةيا ورفريقيةةةةا جنةةةةوب الصةةةةحراء  –ني يف منطقةةةةت
 .يبني ذلك( 2) واجلدول
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دوالر يف اليوم يف ( 0.91)عدد السكان اليين يعيشون عس  رقل من ( 2)جدول 
 العامل ككل

 "مسيون نسمة" م 0991-1101 
 1101 1112 1112 1111 0991 0991 اإلقسيم

 613 793 513 555 199 691 شرق آسيا والباسفيك

 61 65 71 79 55 9 روروبا ووسب آسيا

 51 16 51 31 19 37 رمريكا الالتينية

الشرق األوسب ومشال 
 رفريقيا

61 61 a 61 9 a 

 519 516 559 575 551 535 جنوب آسيا

 579 797 117 599 519 777 رفريقيا جنوب الصحراء

 793 6751 6116 6115 6361 6959 العامل 

Source: World Bank, World Development Indicators 2016, P.59 
 

وككن القول بأن احلرب عسة  الفقةر شةهدت عمسيةات تقةدم عسة  اجلبهةة             
دوالر ( 0.91)الشرقية، حيث اخنفمت نسبة السكان اليين يعيشون عس  رقل من 

إىل  0991عةام  %( 10)لسشخص الواحد يف شرق آسةيا والباسةفيك مةن قرابةة     
  -بقي الفقر منتشةراخي بنطةاق واسةع يف رفريقيةا     ا، بينم1101عام %( 02)حوالي 

من السكان %( 10)قرابة  ،1101جنوب الصحراء الكربد، حيث يعيش يف عام 
 الواحةةد يف اليةةوم، واجلةةدول التةةالي  دوالر لسشةةخص( 0.91)عسةة  رقةةل مةةن 

 .يبني ذلك
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الر دو( 0.91)النسبة املئوية من السكان الي  يعيشون عس  رقل من ( 9)جدول 
 (1101-0991)من دوالرات الواليات املتحدة لسشخص الواحد يف اليوم 

 1101 1112 1112 1111 0991 0991 اإلقسيم

 01.9 10.9 11.9 11.1 09.0 11.1 شرق آسيا والباسفيك

 1.0 0.0 2.2 1.1 9.1 0.9 روروبا ووسب آسيا

 2.1 9.0 9.9 00.1 01.0 09.2 رمريكا الالتينية

مشال الشرق األوسب و
 a 0.0 1.9 a 1.0 1.1 رفريقيا

 02.2 01.0 02.1 11.2 11.2 21.1 جنوب آسيا

 11.9 19.2 21.2 29.0 22.2 21.2 رفريقيا جنوب الصحراء

 01.9 02.9 10.1 11.0 19.9 09.0 العامل 

   Source: World Bank, World Development Indicators 2016, P.59 

a تغطية السكانية املنخفمة جدا لبيانات االستقصاء املتاحةمل تىهر التقديرات بسبا ال. 
 

وبالرغم من التقدم احملرز يف خفض معةدالت الفقةر املةدقع عسة  الصةعيد            
العاملي، غري إننا نالحظ بأن نسبة السكان اليين ظصسون عس  احلةد األدنة  مةن    

ل واملنةاطق  ، وتتفةاوت النسةبة بةني الةدو    %(11)احلماية االجتماعية مل يتجةاوز  
ويف %( 21.0)املختسفة، ففي الوقت الي  ترتفع فيه النسبة يف روروبا ووسب آسيا 

جندها تنخفض يف آسيا والباسفيك، ويف رفريقيا، حيةث بسغةت   %( 19.1)رمريكا 
 . عس  التوالي والشكل التالي يبني ذلك%( 21.0)و%( 02.9)
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   من احلماية االجتماعيةنسبة السكان اليين ظصسون عس  احلد األدن( 0)شكل 

 
Source: International Labor Organization (ILO), World Social 

Protection Report 2017/2019: Universal Social Protection to achieve 

Sustainable Development Goals, Geneva, 2017, P.1 
 

س اشخاص عن ظصل سود شخص واحد من رصل كل مخ باليكر الوجدير      
استحقاقات احلماية االجتماعيةة، الةيت تشةمل املسةاعدة االجتماعيةة، مةن قبيةل        

 .التحويالت النقدية والتغيية املدرسية واملساعدة الغيائية املوجهة
وتحعد برام  التأمني االجتماعي وبرام  سوق العمةل مةن رشةكال احلمايةة           

حقاقات الشةيخوخة واإلعاقةة،   وهي تغطي فيما تغطيه است األخرد،االجتماعية 
واستحقاقات األمومة، والتأمني ضد البطالة، والتدريا عس  املهارات، وإعانةات  

 .دعم األجور
وغين عن البيان، فإن معىم الفقةراء بةاقون خةارج نطةاق خمططةات احلمايةة            

االجتماعية، السيما الدول األكثر فقراخي، حيث ال يتسق  ر  نو  من االستحقاقات 
الدول املنخفمة الدخل سود شخص واحد من رصل كةل مخةس رشةخاص،    يف 
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وذلك قياساخي مبعدل شخصني من رصل كل ثالثة رشخاص يف دول الدخل املتوسب 
 . يبني ذلك( 01)األعس  واجلدول 

النسبة املئوية من السكان احلاصسني عس  استحقاقات احلماية ( 01)جدول 
 (1101-1111)يانات االجتماعية وفق رخر سنة تتوفر عنها الب

سوق  الدول
 العمل

التأمني 
 االجتماعي

املساعدات 
 االجتماعية

 65 6 7 دول الدخل املنخفض

دول الدخل املتوسب 
 األدن 

7 1 76 

دول الدخل املتوسب 
 األعس  

7 77 15 

Source: United Nations, Sustainable Development Goals 2016, New 

York 2016, P.13 

ظهر تقرير ملنىمة العمل الدولية، ارتفا  عدد العاطسني عن العمل يف العامل ور      
مسيون شخص مرتفعاخي حبةوالي  ( 110)، ليتخط  1109بشكل كبري خالل العام 

وحيرت املنىمة يف تقريرها السنو  . (10)1101ماليني شخص عن عام ( 0.1)
، مةن ركةود   1109عةام  العمالة الدولية واآلفاق االجتماعية ل" الي  جاء بعنوان 

األعمال الصغرية واملتوسطة وتأثريها السسيب عس  االقتصادات النامية، مشرية إىل رن 
 . مىسة احلماية االجتماعية مل متتد لتشمل الغالبية العىم  من سكان العامل
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 1109/1109وتشري بيانات واردة يف التقرير العاملي لسحماية االجتماعيةة       
فقب من سكان العةامل ظصةسون   %( 19)العمل الدولية إىل رن الصادر عن منىمة 

مسيةار  ( 2.1)من السكان مبةا يعةادل   %( 90)عس  ضمان اجتماعي شامل، بينما 
 .(11) اخلدمةرما غري مشمولون رو ظصسون جزئياخي عس  هيه  نسمة،

 

 :جهود املنظمات الدولية يف حماربة الفقر  -ثالثًا

ا يئةات الدوليةة املعنيةة بقمةايا التنميةة الدوليةة       سعت العديد من املنىمات و   
ملواجهة حتديات الفقر املنتشر يف ررجاء العامل من خالل تبنيهةا لةربام  ومشةاريع    
إمنائية تسهم يف خسق فرص عمل تستهدف الفئات الفقرية يف الدول النامية واألقل 

 :وككن إجياز رهم هيه املنىمات باآلتي منواخي،

 :ية لستنميةاملؤسسة الدول (0

لتوسيع نطاق مسةاعدة البنةك    0911مت تأسيس املؤسسة الدولية لستنمية عام     
الدولي ألكثر البسةدان فقةراخي يف العةامل مةن خةالل تقةديم قةروض بةدون فوائةد،          
وتستهدف املؤسسة ختفيض عدم املساواة فيما بني البسدان وداخسها عس  حد سواء 

شخاص لسمشاركة يف االقتصاد، واحلةد مةن   عن طريق إتاحة الفرصة ملزيد من األ
رعداد الفقراء، وتعزيز احلصول األكثر إنصافاخي عسة  الفةرص الةيت  سقهةا النمةو      

 .االقتصاد 
ويحعد الدعم الي  تقدمه املؤسسة الدولية لستنمية رمراخي حيوياخي ملساعدة ركثر الدول     

 يه اجلهةود خاصةة  فقراخي يف مواجهة التحديات املعقةدة الةيت تواجههةا يف بةيل هة     
متوسب الدخل  املؤسسة يقلمن الدول املؤهسة لسحصول عس  متويل من ( 20)ورن 

دوالر ويقل املتوسب عن ذلك لكةثري يف دول عديةدة   ( 211)السنو  لسفرد عن 
وتحعد املؤسسة الدولية لستنمية من ركرب مصادر املساعدة لسبسدان األشد فقراخي . رخرد
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واملؤسسة هةي ركةرب مصةدر    . بسداخي يف رفريقيا 09، منها بسداخي 99يف العامل وعددها 
منفرد ألموال اجلهات املاحنةة لتمويةل اخلةدمات االجتماعيةة األساسةية يف هةيه       

 .(10)البسدان
وتقدم املؤسسة منحاخي وقروضاخي معفاة من الفوائد إىل ركثر دول العامل فقرَا لتمويل     

قراء تتممن إجراءات لتشجيع حسن عدد من النشاطات املتعسقة بتخفيض رعداد الف
وحتسني مناخ االستثمار اخلاص ودعم خدمات  لسمساءلة،اإلدارة العامة اخلاضعة 
 .(11) لسفقراءالصحة والتعسيم املتاحة 

وتعمل املؤسسة الدولية لستنمية من خالل مواردها عس  متويل بةرام  وضةع        
ملةال البشةر  الةالزم لستنميةة     السياسات وبناء املؤسسات والبنية التحتية وررس ا

كما تعمةل مةع الةدول ملسةاعدتهم عسة  حتسةني جةودة         بيئياخي،املنصفة واملستدامة 
اخلدمات االجتماعية ووصو ا، وذلك ألن حتسةني التعسةيم واإلسةكان والرعايةة     
الصحية تحعد عناصر هامة يف اجلهود املبيولة لرفع مستود املعيشة يف الدول الفقرية 

 .اء من املشاركة بشكل فعال يف االقتصاد العامليومتكني الفقر
واملؤسسة الدولية لستنمية هي واحدة من ركرب مصادر املساعدات ألفقر بسدان       
باألسعار الثابتة لعةام  )ومني إنشائها، قدمت املؤسسة نصف تريسيون دوالر . العامل

سةنوية  وبسغةت االرتباطةات ال  . بسةداخي  001من رجةل االسةتثمارات يف   ( 1102
-1101)مسيةار دوالر خةالل    09لسمؤسسة الدوليةة لستنميةة يف املتوسةب حنةو     

 .(12) منها إىل رفريقيا% 21ذها حنو  ،(1101

مةن احلكومةات   ( 11)ائتالف يمم ركثر من  1101ديسمرب  02واتفق يف       
 املاحنة واملقلضة اليوم عس  تعزيز جهود مكافحة الفقر املدقع بارتباط مل يسبق لةه 
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مسيار دوالر لسمؤسسة الدولية لستنمية، وصندوق البنك الدولي ( 92)مثيل بقيمة 
 .ملساعدة البسدان األشد فقرا يف العامل

 :صندوق روبك لستنمية الدولية( 1

عقا مؤمتر لألوبك يف  0991نشأ صندوق األوبك لستنمية الدولية يف عام        
دول األوبةك ذاتهةا   : صندوق هةي والدول األعماء يف ال. 0992اجلزائر يف عام 

وتشةمل اجلزائةر، والغةابون، وإندونيسةيا، وإيةران،      ( ماعدا اإلكوادور ورنغةوال )
والعةةراق، والكويةةت، وليبيةةا، ونيجرييةةا، وقطةةر، واملمسكةةة العربيةةة السةةعودية،  

ويتخي الصندوق من مدينة فيينا النمسا مقراخي . واإلمارات العربية املتحدة، وفنزويال
مسه كمؤسسة مالية بقصد تطوير التعاون ما بني احلكومات لدعم البسدان وبدء عله، 

 رمةةا ا ةةدف الرئيسةةي لسصةةندوق فهةةو التعةةاون اإلمنةةائي بةةني بسةةدان   الناميةةة، 
 اجلنةةوب، بهةةدف تقةةديم املسةةاعدة لسةةدول األكثةةر فقةةراخي يف العةةامل مةةن خةةالل  

ground level partnerships . 
 1101وق األوبك لستنمية الدولية يف يونيةو  ورصدر ا سس الوزار  لصند       

سيقدم الصندوق مسيار دوالر لةدعم   ، حيث(اإلعالن الوزار  حول فقر الطاقة)
ورطسةق عسة     -، بقصد حماربة فقر الطاقةة "  (EPI)مبادرة الطاقة من رجل الفقراء"

 املساهمة يفوذلك من خالل  -” لأللفيةا دف الناقص يف األهداف اإلمنائية “ذلك 
وضةمن هةيا   . 1101حتقيق ا دف العاملي يف احلصول عس  الطاقة مع نهاية عام 

السياق، يركز الصندوق عس  إيصال حسول طاقة مبتكرة عس  نطاق صغري، ختةدم  
بصورة رئيسية ا تمعات الريفية خارج شبكة الطاقة، وتسهل الوصةول إىل طاقةة   

ات مرافةق عامةة جديةدة    فعالة صديقة لسبيئة يف اجلنوب، من خالل إنشةاء شةرك  
وحتسني املوجود منها، ومن خالل مساعدة الدول عس  اسةتغالل مصةادر الطاقةة    
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يف سبيل ذلك، يوفر الصندوق الدعم الالزم ملشاريع القطا  . املتجددة لدد كل منها
اخلاص اليت تعمل عس  احلد من فقر الطاقة من خالل عمل منشأة منفصةسة  ةيه   

اء منشآت جديدة وإعادة تأهيل وتطوير املنشآت القدكةة  تشمل األنشطة بن. الغاية
 .(11) والباكستانوكينيا، ومجايكا، ، غري الفعرالة يف كل من األردن

رن مشرو  فقر الطاقة الي  رطسقه صندوق روبك لستنميةة الدوليةة سيحسةن         
 وسوف ظةدث فرقةاخي كةبرياخي يف   . العالقات بني شركات التشغيل وا تمعات احملسية

والواقع رن إدراج . التقدم حنو توفري طاقة ميسورة التكسفة ونىيفة وفعالة لسجميع
التخفيف من حدة الفقر يف الطاقة كعنصر رساسي يف برنام  املسؤولية االجتماعية 

وككن رن . لصناعة النفب والغاز سيكون إسهاماخي هاماخي وواضحاخي يف التنمية املستدامة
 : رخرد مثليتخي هيا االلتزام رشكاالخي 

          دفع احلدود ربعةد قسةيال مةن خةالل الةدخول يف شةراكات مبتكةرة مةع
احلكومات واجلهات املاحنة واملنىمات غري احلكومية واملنىمات الدوليةة  
وا تمعات احملسية وتوجيه التمويل االستثمار  االجتماعي حنو املشةاريع  

 .الصغرية خارج الشبكة
  صغرية مستدامة قائمة عس  ا تمع تغيري جير  ركثر، مثل إنشاء وحدات

وككن اإلشارة إىل رحد األمثسة عس  عمل . احملسي لتوليد الطاقة الالمركزية
برنةام   "ففي إطار برناجمه املسم  : الصندوق لتحسني الوصول إىل الطاقة

تعةاون الصةندوق مةع مؤسسةة شةل لةدعم املؤسسةة         ،"احلد مةن الفقةر  
ويشمل ذلةك توزيةع   . شرو  األفريقياالجتماعية لسمساعدة يف متويل امل

الفوانيس الشمسية عس  األسر الفقرية من خارج الشبكة يف تنزانيا وكينيا، 
وهما من ركثر البسدان فقراخي من حيث الطاقة يف رفريقيا جنوب الصةحراء  

رلف وحةدة،  ( 22)وحبسول نهاية املشرو ، مت بيع ما يقرب من . الكربد
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شخص، ر  ركثر مةن ثالثةة رضةعاف    رلف ( 111)ومتكني حياة حوالي 
ومن العناصر احلامسة األخرد يف هيا املشةرو  بةرام    . ا دف األصسي

التدريا اليت نىمت من رجسها املوزعني ملساعدتهم عس  تطوير مهةارات  
وسةيكون  . األعمال ركثر مهنية وتوفري ركثر فعالية خدمات ما بعد البيةع 

يع رصحاب املصسحة يف ا تمع، مفتاا النجاا هو التعاون والشراكة بني مج
ورعتقد اعتقاداخي راسخاخي رن روفيد ككن رن يكون مبثابة حمور لسجهةود الةيت   

 . (19)لسمساهمة يف الوصول الشامل لسطاقة  تبي ا الصناعة
 :الصندوق الدولي لستنمية الزراعية( 0

باشر عمسه و 0999عام " ريفاد" مت تأسيس الصندوق الدولي لستنمية الزراعية        
وهو وكالة متخصصة تقدم الدعم لسسكان الفقراء يف الدول النامية يف روما بإيطاليا 

النهوض بأمنهم الغيائي وتغييتهم ورفع مسةتود دخسةهم، وتعزيةز     ومتكنهم من
خالل تزويد فقراء الر  باألدوات اليت تساعدهم عسة    منالصمود قدرتهم عس  

وركز الصندوق من خالل  .حسقة الفقر واجلو شق الطريق املؤد  إىل إفالتهم من 
براجمه ملكافحة اجلو  والفقر وسوء التغيية يف الدول الناميةة عسة  اسةلاتيجيتني    

 :رئيسيتني توجهان عمسه، هما
تتعسق بعمل الصندوق لسنهوض باملستود االقتصاد  : االسلاتيجية األوىل

وتهدف . ي مطسع الثمانيناتوهيا العمل هو استمرار لنشاطات من. لسمررة الفقرية
هيه االسلاتيجية بشكل عام إىل تنمية دور املررة الريفية يف عمسية التنمية، ودورها 
يف جمال زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواني، وإشةراكها يف عمسيةة تصةميم وتنفيةي     

 .املشاريع الزراعية يف الريف، واالستفادة من التكنولوجيا املتقدمة يف هيا ا ال
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تتعسق بالربنام  اخلاص لسصندوق من رجةل مسةاعدة   : االسلاتيجية الثانية
. البسدان اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربد واملتةأثرة باجلفةاف والتصةحر   
ويهدف الربنام  إىل رفع إنتاجية القطا  الزراعي يف هيه الدول، وتقديم املساعدة 

  .(12) الزراعيةنفيي املشاريع التقنية، والقيام بدراسات اجلدود إلعداد وت
ويسهم الصندوق يف تعزيز اجلهود املشلكة لسحد من الفقر واجلو  بالتعاون مع    

منىمة الغياء والزراعة وبرنام  األغيية العاملي، حيث تتقاسم املنىمات الةثالث  
 :الرؤية يف بناء بسد آمن غيائياخي وذلك مبوجا خطة ذات مسارين هما

دات عس  املدد القصري لألسر اجلائعة مبا يسيب متطسباتها مةن  تأمني املساع  -
 .التعسيم والصحة والتغيية

بناء سبل معيشة مستدامة متوسطة وطويسة األمد وذلك من خالل التنمية   -
 .الزراعية والريفية

ويتيح الصندوق قروضاخي ومنحاخي منخفمة الفائدة لسدول النامية من رجل متويل        
ويأتي الصندوق من بني رعس  ثالثة . نمية الزراعية والريفية االبتكاريةمشروعات الت

 .(19) رفريقيامؤسسات متعددة األطراف تعمل يف ا ال الزراعية يف 

سنة اليت انقمت مني بدء عمسياته قروًضا ومنًحا  09وقد قدرم الصندوق يف الةةةةة  
بسداخي،  0109يل مشاريع يف مسيار دوالرو لسمساهمة يف متو 02.2تزيد قيمتها عس  
مسيون من البشر عس  التغسا عس  الفقر وتكوين القدرة ( 111)ساعدت حوالي 

الصةندوق  وبسغ عدد الدول الةيت اسةتثمر فيهةا    . عس  كسا الرزق بصورة دائمة
دولةةة يف قةةارات العةةامل املختسفةةة ( 011)حنةةو ( 1101-0992)الفةةلة  خةةالل

( 1102-1101)اليت يدعمها الصندوق  وساعدت احلافىة اجلارية لسمشروعات
 .(01) الفقرمسيون شخص من قبمة ( 11)يف ختسيص 
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وقد حقق الصندوق مهمته يف رفع مستود اإلنتاج الغيائي لصغار املزارعني         
والرعاة الرحل والنساء واجلماعات األخةرد األكثةر فقةراخي مةن سةكان األريةاف       

قرو من خالل متويل املشاريع اليت تزيد وحتسني تغييتهم والتخفيف من مستود الف
وبفمل خربته كمبتكر وقائد يف التحول الريفةي، سةيزيد    .من مستويات دخو م

الفقر،  -الصندوق من دعمه لسعمل العامسي من رجل حل ركرب التحديات يف العامل 
  .واجلو ، والقدرة عس  الصمود يف وجه تغري املناخ، وا جرة، وعدم املساواة

  :و طب الصندوق من رجل حتقيق اآلتي      
  يف املائة لتوسيع  11و 01زيادة برناجمه لسقروض واملنح بنسبة تلاوا بني

 .وتسريع التنمية حنو رهداف التنمية املستدامة
 إعطاء األولوية ألكثر البسدان فقرا ورشد السكان فقرا.  
 حتقيق جةدول   تنقيح منوذج عمسه واسلاتيجيته املالية لتعىيم مساهمته يف

 1101رعمال عام 
     اسةةتقطاب مسةةاهمات الةةدول األعمةةاء لتعبئةةة املزيةةد مةةن األمةةوال

  .لسمشروعات من رجل حتويل املناطق الريفية
     زيادة التمويل املشلك وتطوير آليات مبتكرة جليب اسةتثمارات القطةا

ويشةمل ذلةك إنشةاء صةندوق لتمويةل اسةتثمارات رصةحاب         .اخلاص
واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من رجةل زيةادة   احليازات الصغرية 

التمويةةل لسمةةزار  الصةةغرية، ورصةةحاب األعمةةال الرياديةةة الشةةباب،   
  .والشركات الريفية، ومنىمات املنتجني، حت  تزدهر االقتصادات الريفية

   ،تكثيف عمسه بشأن تغري املناخ، والتغيية، والقمايا اجلنسانية، والشةباب
  .رئيسية يتم تعميمها يف حافىتهوهي جماالت تركيز 
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     مواصسة دوره كأكرب قناة يف العامل لتقديم متويل التكيف مةع تغةري املنةاخ
  .لسمزارعني رصحاب احليازات الصغرية

        توسيع حواراته مع احلكومةات لستةأثري عسة  السياسةات عسة  املسةتود
  .القطر  لصاحل السكان الريفيني وحتسني بيئة االستثمار

 مبادرة تقيةيم اإلثةر الطسيعيةة، وتعمةيم التصةميم والتنفيةي        توسيع نطاق
  .الصارمني املستندين إىل األدلة، لتحقيق رقص  استفادة من التمويل

   مناصرة رصحاب احليازات الصغرية يف املناقشات العاملية ودعم البحةوث
  .املناصرة لسفقراء

 سول من رجةل  تعزيز الشراكات، والسيما بني البسدان النامية، وتقاسم احل
  .التنمية الزراعية والريفية، وزيادة تدفق االستثمار إىل املناطق الريفية

  توسيع نطاق استثمارات الشتات يف الزراعة، استناداخي إىل ما يزيد عس  عقد
من خربة الصندوق يف العمل مع جمموعةات املهةاجرين ودعةم اسةتثمار     

 .(00) الريفيةالتحويالت املالية يف املناطق 
 العامليةة، وعالوة عس  الةدور الةي  لعبتةه املنىمةات والصةناديق التنمويةة             

فقد كان لوكاالت التنميةة لسةدول كمؤسسةة التنميةة األمريكيةة، وكالةة التنميةة        
إضةةافة إىل وجةةود  الكنديةةة،األملانيةةة، وكالةةة التنميةةة اليابانيةةة، وكالةةة التنميةةة  

دول اإلسةةكندنافية وكةةاالت ومؤسسةةات معنيةةة بتقةةديم املسةةاعدات يف الةة     
كالسويد والدامنرك والنةروي  يف تقةديم املسةاعدات، وصةناديق التنميةة العربيةة       

واملصةةرف العربةةي   واالجتمةةاعي،كالصةةندوق العربةةي لإلمنةةاء االقتصةةاد     
 .لستنمية يف رفريقيا
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 :التحديات اليت تواجه العامل يف مكافحة الفقر -رابعًا

يه لتحقيةق ا ةدف األول مةن رهةداف التنميةة      يواجه ا تمع الدولي يف سع       
املعين بالقماء عس  الفقر جبميع رشكاله يف كل مكان، مجسة مةن   1101املستدامة 

. التحديات، فكثري من الناس األشد معاناة يعيشون يف سياقات هشة ومناطق نائية
اجليةدة  والتزال بعيدة املنال بالنسبة لكثري من الناس إمكانية الوصول إىل املدارس 

والرعاية الصحية واحلصول عس  الكهرباء واملياه اآلمنة وغري ذلك من اخلةدمات  
الشديدة األهمية، وهي إمكانية كثرياخي ما يقررها الوضع االقتصاد  واالجتماعي رو 

 ومؤقتاخي بالنسبةكما رن التقدم احملرز كثري ما يكون هشاخي . العامل اجلنساني رو االثين
االقتصادية وانعةدام األمةن    فالصدمات. الفقرروج من دائرة لسيين متكنوا من اخل

 صعبة،االقتصاد  وتغري املناخ كسها رمور تهددهم بسسبهم ما حققوه من مكاسا 
 :وككن إجياز رهم التحديات اليت تواجه ا تمع الدولي يف حربه ضد الفقر باآلتي

 :حتد  الفساد( 0
ية السيما الفقرية منها رحد رهم التحديات كثل انتشار الفساد يف الدول النام      

اليت تواجه ا تمع الةدولي لسحةد مةن معةدالت الفقةر، حيةث ترفةع عمةوالت         
ومدفوعات الفساد من تكاليف األنشطة االقتصادية واليت تماف إىل رسعار السسع 

ويةؤثر  . واخلدمات وتدفع معدالت التمخم وتكاليف املعيشة إىل مستويات رعس 
ة ركرب عس  الفقراء ويفاقم من معمالت الفقةر، حيةث يقةود عةدم     الفساد بدرج

استطاعتهم لدفع الرشا وضعف عالقاتهم باملسؤولني احلكوميني إىل فقدانهم الكثري 
من حقوقهم، مما يفاقم من معمالت الفقر ويزيد من تباين الدخول بني الشرائح 

 .(01)لشرائح االجتماعية املختسفة وتنخفض عدالة توزيع الدخل بني هيه ا
وككن اإلشارة يف هيا ا ال إىل العديد من الدول  كالعراق عس  سبيل املثةال      

الي  شهد تغريات غري طبيعية نتيجة لتعرضه إىل رعمةال عسةكرية مةا بعةد عةام      
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، فباتت عمسية احلصول عس  الوظيفةة العامةة يف غايةة الصةعوبة بالنسةبة      1110
خل نتيجةة لسفسةاد املستشةر  بشةكل سةرطاني      لسخرجيني من األسر احملدودة الد

باجلهاز احلكومي، حيث تبا  الوظائف مقابل دفةع رشةاود ترتفةع حبسةا حمةل      
الوظيفة، األمر الي  جعل األغنياء القادرين عن الةدفع هةم مةن ظصةسوا عسة       
الوظائف العامة، باإلضافة إىل ربناء املسؤولني واجلماعات املسسحة املؤثرة  يف حني 

خلرجيني الفقراء يف طوابري الباحثني عن العمل والبطالة، األمر الي  يزيد ينخرط ا
من معدالت الفقر يف كافة املناطق، حيث وصل عدد العراقيني اليين يعيشون حتت 

 ، بعةةد رن 1101مةةن إمجةةالي السةةكان لعةةام   %( 02)خةةب الفقةةر إىل حةةوالي 
 .(00)1100عام % 00كان حبدود 

 دولي ملواجهة الفقرحتد  توفري التمويل ال( 1
تتطسا عمسية حتقيق الغايات املرتبطة بالقماء عس  الفقر جبميع رشكاله يف كل       

القادمة حشةد جهةود ا تمةع اإلنسةاني مةن دول       02مكان خالل السنوات الةة 
واضح من الدول املاحنة  مدني، والتزامومنىمات وهيئات دولية ومؤسسات جمتمع 

 .حتديات حماربة الفقر ، ملواجهةDACعدات اإلمنائية السيما دول جلنة املسا
ويبني تقرير التعاون اإلمنائي الصادر عن منىمة التعاون االقتصاد  والتنميةة       

OECD  النروي ، لوكسمبورع، السويد،  الدمنارك،)بأن هناك مخس دول فقب هي
عةام   املتحدة مني قد رلتزمت بالنسبة املستهدفة اليت حددتها األمم( املمسكة املتحدة

من الدخل الوطين اإلمجالي، %( 1.9)لسمساعدة اإلمنائية الرمسية والبالغة 0991
 .(01) ذلكواجلدول التالي يبني 
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املساعدات اإلمنائية الرمسية كنسبة من النات  القومي اإلمجالي لدول منىمة ( 00)جدول 

 (1101-1111) الداك
 1101 1101 1111 الدولة
 1.19 1.01 1.11 اسلاليا
 1.11 1.11 1210 النمسا
 1.22 1.11 1.02 بسجيكا
 1.11 1.00 1.12 كندا
 1.01 1.01 1.10 التشيك
 1.92 1.91 0.11 الدمنارك
 1.11 1.22 1.00 فنسندا
 1.02 1.19 1.01 فرنسا
 1.119 1.02 1.19 املانيا
 1.09 1.09 1.11 اليونان
 1.12 1.12 1.01 ايسسندا
 1.00 1.21 1.19 إيرلندا
 1.19 1.01 1.01 إيطاليا
 1.11 1.11 1.12 اليابان

 1.02 1.00 1.11 كوريا اجلنوبية
 0.110 0.11 1.19 لوكسمبورع
 1.11 1.20 1.29 هولندا
 1.12 1.12 1.12 نيوزيسندا
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 0.01 0.12 1.91 النروي 
 1.09 1.19 1.11 الربتغال
 1.01 1.11 1.10 إسبانيا
 1.91 1.99 1.21 السويد
 1.20 1.09 1.01 سويسرا

 1.91 1.29 1.00 املمسكة املتحدة
 1.02 1.11 1.01 الواليات املتحدة
 1.01 1.00 1.11 دول الداك

Source:http://data.oecd.org/oda/net-oda.htm 
 

مل ( الداك)بأن جمموعة دول جلنة املساعدات التنموية  رعاله،ويتمح من اجلدول     
موعة إىل النسبة احملددة كهدف لسمساعدات اإلمنائية الدولية والبالغة تصل بعد كمج

شك  ال. الدوليوهيا يعكس تراثاخي من المعف يف رداء التعاون اإلمنائي %( 1.9)
التمويل حيث مازال  منخفمة،ولكن من قاعدة  االرتفا ،يف رن املعونات آخية يف 

ء ، فهدف القما1101املستدامة ة كثرياخي عما ظتاج إليه لتحقيق رهداف التنمي يقل
مسيار دوالر رمريكي ( 112)يكسف مبسغاخي إضافياخي قدره  وحده قدعس  اجلو  والفقر 

 .(02) سنوياخي

 :حتد  العنف واإلرهاب والنزاعات املسسحة( 0
باتت مشكسة العنف واإلرهاب مصدراخي لقسق متزايد بالنسبة لسمنىمات وا يئات     

سة يف ا ال اإلمنائي واإلغاثي، حيث كانت الرسالة الرئيسة يف الدولية املعنية العام
رن تعزيةز  :" عن الصرا  واألمن والتنميةة هةي   1100تقرير التنمية يف العامل لعام 
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هي  العمل لسمواطناملؤسسات الشرعية واحلوكمة لتوفري األمن والعدالة وفرص 
 . (01)" مسألة حامسة يف كسر دائرة العنف 

بأن النزاعات املسسحة تلك آثاراخي اجتماعية واقتصادية عس  ا تمعات،  ويقيناخي      
حيث تقود هيه النزاعات إىل عمسيات التهجري وتدمري لسبن  التحتية وما تلكه من 

وانتشةار   والبطالةة، آثار عس  الىروف املعيشية وخاصة آثارها عس  دخل األسةرة  
ات عس  الىروف الصحية والتعسيمية وما تلكه هيه النزاع .رشكالهالفقر مبختسف 

لألسرة وما يطرر عسيها من تغيري يف األدوار وخاصة دور املررة، وكيلك ما تعانيةه  
األسرة من آثار وخاصة تراجع مسةتود الةدخل وتقطةع سةبل املعيشةة وارتفةا        
معدالت البطالة وتراجع املستويات الصحية والتعسيمية لألسرة وآثارها عس  ا تمع 

 .     ام من خالل مؤشرات التنمية البشرية وغريها من املقاييسبشكل ع
وجدير باليكر، فةإن النزاعةات الداخسيةة  ةا آثارهةا اخلطةرية مةن الناحيةة               

االقتصادية، حيث تؤد  إىل إعاقةة حركةة التنميةة بسةبا هةروب االسةتثمارات       
ا  نىةراخي إلمكانيةة   الداخسية ومنع تدفق االستثمارات األجنبية إىل الدولة حمل النةز 

تدمري املنشآت االقتصةادية وتةدمري البنيةة األساسةية الالزمةة لتطةوير العمسيةات        
االقتصادية داخل الدولة، وهيا بدوره يقود إىل فقدان الكثري من السكان لفةرص  
العمل األمر الي  سيفاقم من معدالت الفقر فيها، وهيا ما جتسد يف بعض الدول 

ات مسسحة كالعراق وسوريا واليمن واليت ارتفعت فيهةا  العربية اليت شهدت نزاع
 .(09)معدالت الفقر إىل مستويات غري مسبوقة

مسيةون   202رن معدل اجلو  يف العامل قد بدر يف االرتفا  جمدداخي ليصل عس         
من سكان العامل، بعد رن شهد اخنفاضةاخي مطةرداخي   % 00ر   1101شخص يف عام 

، يف 1109تقرير حالة األمن الغيائي والتغيية لعةام   ويبني. خالل العقد املاضي
مسيةون   02الوقت ذاته، رن الزيادة يف عدد األشخاص املتةأثرين بةاجلو ، مبقةدار    
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، جةاء نتيجةة النتشةار النزاعةات املسةسحة      1102شخص إضةايف مقارنةة بعةام    
 .(02) املناخيةوالصدمات 

 بعةاد والةي  تنةاول الفةلة     ويشري التقريةر العربةي حةول الفقةر املتعةدد األ           
بأن الفقر ينال ركثر من نصف سكان املنطقة العربية ورنةه   1101إىل  1100من 

مرشح ألن يتوطن يف معىم بسدان املنطقة خةالل املرحسةة املقبسةة عسة  األقةل يف      
 :األجسني القصري واملتوسب وذلك  موعة من األسباب من رهمها ما يسي

 النزاعات املسسحة فشل احلسول السياسية يف فض. 
  تعقد األوضا  داخل دول النزا  املسسح عس  الصعيد احملسي. 
     تدخل قود إقسيمية ودولية لسسيطرة عس  مقدرات املفاوضةات لتحقيةق

 .مصاحلها وتقدكها عس  مصسحة البسد حمل الصرا 
وبال شك فإن كل هيا ينت  عنه املزيةد مةن املهةاجرين والنةازحني، وتراجةع           
، وعس  الرغم مةن رن  البطالة، وزيادة معدالت الفقر والنمو االقتصاد  تمعدال

% 20من سكان العامل فإن املنطقةة تفةرز   % 2سكان املنطقة العربية يشكسون فقب 
من املشردين عس  مسةتود  % 09عس  مستود العامل، وكيلك نسبة  الالجئني من
. 1101 مةع نهايةة العةام   % 21.2وصل معةدل الفقةر يف سةوريا إىل     .(09)العامل

و تسف معدل الفقر اإلمجالي بني احملافىات بشكل مسحوظ، حيث رن احملافىةات   
اة من الفقر تار ياخي هي تسك اليت كانت ذات معدالت مرتفعة وعانةت  األكثر معان

، كما %21وقد سجرست إدلا رعس  معدل لسفقر وصل إىل . بشكل كبري من األزمة
وبشكل . تعاني حمافىات دير الزور وريف دمشق والرقة من معدالت فقر مرتفعة

سجرل رقل معدل له يف عام، ارتفع معدل الفقر بشكل كبري يف مجيع احملافىات، لكنه 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/87ce7848-0ec7-4812-b0db-85105ea6b42e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e542fcd0-68ad-4a09-af2f-b6e00c5b2480
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e542fcd0-68ad-4a09-af2f-b6e00c5b2480
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، تسيهةةا السةةويداء واحلسةةكة وطرطةةوس عسةة   %11الالذقيةةة حيةةث وصةةل إىل 
 .(11)التوالي

 :حتديات التغري املناخي( 1
ستتأثر الفئات األضعف بصورة خاصة من التغري املناخي، حيةث رن السةكان       

يرجح رن  األشد تعرضاخي  لسعواقا ، هم من يعانون فعسياخي من انعدام األمن الغيائي،
تتدهور روضاعهم ، فبني كل رربعة اشخاص  مثة ثالثة من جممو  مسيار نسمة من 
رشد السكان فقراخي يف العامل، يقطنون املناطق الريفيةة يف الةدول الناميةة يواجهةون     
رخطار فورية من إمكانية بوار حماصيسهم وهالك ماشيتهم، ومثة ركثةر مةن مسيةار    

الغابات، وهم من بني األشد فقةراخي يف العةامل   ونصف  يعتمدون يف معيشتهم عس  
مسيةون رخةرين يعتمةدون عسة      ( 111)ومن األشد تعرضاخي لسعواقا  شأنه شأن 

 .(10)مصايد األمساك
وال ككن قياس مجيع خسائر التنمية البشرية املرتبطة بتغري املناخ عسة  شةكل        
ألساسي بأناس  م دور يف فالتنمية البشرية ترتبب ريماخي عس  املستود ا كمية،نتائ  

وعندما يتحدث رمارتيا سني احلائز عس  جةائزة   حياتهم،القرارات اليت تؤثر عس  
عن النىر إىل التنمية بوصةفها احلريةة، فإنةه يةثري      0992نوبل يف االقتصاد لسعام 

االنتباه إىل دور الكائنات البشرية كعوامل لستغيري االجتماعي مع التأكيد عس  كل 
اليت تسمح حبرية األعمال والقرارات والفرص الفعسية اليت كسكها الناس  العمسيات

 .(11) واالجتماعيةباعتبار ظروفهم الشخصية 
سيكون  –ويحعد تغري املناخ مانعاخي عميقاخي من حرية العمل ومصدراخي لعدم التمكني      

اق مسيار شخص األفقر يف العامل عسة  نطة  ( 1.1)الةةةة  –عس  جزء من البشرية 
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االستجابة لقود التغري املناخي اليت ال يتحكمون فيها واليت تتم إدارتها من  –واسع 
 .(10)خالل خيارات سياسية يف دول ليس  م فيها صوت 

تؤثر التغريات املناخية عس  االنشطة االقتصادية يف كافةة دول العةامل نىةراخي ألن       
م املوارد الطبيعية وليلك فإنها اغسا األنشطة االقتصادية تعتمد رساساخي عس  استخدا

فمن رمثسة ذلةك ظةاهرة التصةحر والةيت     . تلك آثارها عس  النىم البيئية املختسفة
 بطبيعة احلالرصابت كثرياخي من األراضي الزراعية يف خمتسف بقا  العامل، والتصحر 

 .سبل عيش سكان تسك املناطق ويسبا  م خسائر اقتصادية هائسة يؤثر عس 
فقةد   لسجفاف،حلال يف السودان هي املثال الواضح عس  اآلثار السسبية ولعل ا    

لكن نوبات اجلفاف اليت رصابت  وغنية،كانت هيه األراضي اجلافة ذات يوم منتجة 
مناطق واسعة من السودان خالل العقود الثالثة األخرية من القرن العشرين رثرت 

 .(11) السكانوبالتالي عس  عس  حنو الفت لسنىر عس  الزراعة يف هيه املناطق 
 

 :دور قطر يف حماربة الفقر -رابعًا

داة فعالة تستطيع من خالله الدول الغنيةة مةن دعةم    ريشكل التعاون الدولي      
وهو كثةل رحةد رقةود     الفقر،جهود الدول النامية السيما االقل منواخي يف احلد من 

األهمية، مستوح  من رؤية  وتسعا دولة قطر دوراخي متزايد. األسسحة ملكافحة الفقر
يف حتقيق  املساهمة" تةؤكد عس يف جمال التعاون الدولي، والي  1101قطر الوطنية 

  (12) ،"األمن والسسم العامليني من خالل مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية
وقد ارتفع مستود الدعم اإلمنائي اليت تقدمه دولة قطر يف إطار برناجمها الرائةد     

لستعاون الدولي الي  يركز عس  احلد من الفقر من خالل متويل برام  ومشةاريع  
تسهم يف خسق فرص لسعمل، ومتكني الشباب واألسرة الفقةرية يف احلصةول عسة     
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وككن إجياز رهم املبادرات القطرية حملاربةة الفقةر يف الةدول     .مستداممصدر رزق 
 :النامية

 

 مؤسسة صستك (6

كمنىمة دولية غري حكومية وهي منىمة  1112م تأسست مؤسسة صستك عا    
مستقسة غري رحبية ومتثل مبادرة اجتماعية ديناميكية لتوفري فةرص عمةل وتوسةيع    
الفرص االقتصادية لسشباب يف مجيع احناء العامل العربي والي  يؤلف الشباب فيةه  

سنة الكثري مةنهم   19و02مسيون شاب تلاوا رعمارهم ما بني ( 011)ركثر من 
 . قادر عس  إجياد فرص عمل الئقغري
يف  احلجةم لسشةباب  وتحعد مؤسسة صستك ركرب مزود خدمات مشاريع صغرية      
وهي تعمل عس  توفري فرص العمل عس  نطاق واسع، وتعزيز ريادة  العربي،العامل 

األعمال، وتوفري إمكانية الوصول إىل ررس املال واألسواق وإشةراك الشةباب يف   
دية واالجتماعية، عالوة عس  سعيها إلجياد حسول مبتكرة لسمشاكل التنمية االقتصا

الصعبة، وتعمل مع جمموعة واسةعة مةن املنىمةات غةري احلكوميةة واحلكومةات       
 .(11) العربيوالقطا  اخلاص لتعزيز التغيري اإلجيابي املستدام لدد الشباب 

صستك مخسة برام   تقدم الفقر،ويف سبيل التقسيل من معدالت البطالة وحماربة       
 :إقسيمية يف ميدان املشاريع متناهية الصغر تتمثل باآلتي

  خدمة قروض الشباب اإلقسيمية اليت توفر احلوافز املالية واملساعدة التقنية
لسمؤسسات املالية يف مجيع رحناء املنطقة لتقديم منتجات القروض الصغرية 

 .لسشباب
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 ملبتدئة، والي  يفتح ربواب الصندوق اإلقسيمي لممان مشاريع الشباب ا
الدعم املالي لرواد املشاريع الشباب املبتدئة، ممن كانت املؤسسات املاليةة  

 .تقسيدياخي حتجم عن تقديم خدمات اإلقراض  م
  ، منصة إقسيمية لدعم املشاريع الصغرد عرب اإلنلنت عس  املستود الفرد

رد يف مجيع رحناء لتمكني األفراد من تقديم القروض لرواد املشاريع الصغ
 .املنطقة

     مبادرة إقسيمية الدخارات الشباب، تدعم الةتمكني االقتصةاد  لسشةباب
احملرومني من خالل منحهم حسابات توفري خمصصة  م، وربب ذلك مبحو 
 .األمية املالية وانشطة التسويق االجتماعي لزيادة وعيهم بأهمية االدخار

 ري املالية، تزود مشاريع الشباب مبادرة دعم املشاريع الصغرد باخلدمات غ
الصغرية حبسول دعم األعمال التجارية، كعنصر مكمل لسخدمات املاليةة،  

ورعايةة مةا قبةل     املشةاريع، وتشمل حمو األمية املاليةة، والتةدريا عسة     
التمويل، ودعم ما بعد التمويل لألعمال التجارية، وفرص الوصةول إىل  

 .(19) األسواق
( 01)يف 1111توفري مسيوني فرصة عمل مع حسول عاموتستهدف املؤسسة      

وقد . شريكاخي دولياخي وإقسيمياخي وحمسياخي( 021)دولة تقام املشاريع داخسها بالتعاون مع 
مسيون دوالر ( 109)مسيون دوالر من إمجالي ( 012)ساهمت دولة قطر بأكثر من 
 .(12) املؤسسةمت مجعها لتمويل مشاريع 

مةن خةالل التعةاون مةع اجلهةات الشةريكة الةيت تمةم          وغين عن البيان فإنه    
املؤسسات احلكومية والتعسيمية والقطا  اخلاص لتطوير آليةات وبةرام  توظيةف    
وتدريا فعالة ، توفر صستك لسشباب إمكانية الوصول إىل التوجيه املهين والتدريا 

احملسية، والوظائف من خالل املنصات التكنولوجية املبتكرة، وبناء قدرات املؤسسات 



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
88 

 

والربب املباشر بني رصحاب العمل والشباب الباحثني عن العمل ، ففي جمال تطوير 
( 11)رلف مشرو  شبابي، وتدريا ( 011)وريادة املشاريع قامت صستك بتمويل 

مؤسسةة  ( 01)رلف شاب وفتاة يف جمال ريادة األعمال، وبناء قةدرات ركثةر مةن    
ويف جمال التوظيف استحدثت . اخي شبابياخي منتجاخي مالي( 19)مالية، وتصميم وإطالق 

رلةف  ( 12)رلف فرصة عمل واستدامتها، كما دربةت  ( 211)ركثر من  صستك،
  مهنيةة، رلةف استشةارة   ( 29)شاب لدخول سةوق العمةل، وقةدمت ركثةر مةن      

 .(19) العربيمركزاخي مهنياخي يف الوطن ( 121)ورسست 
عم واستحداث فرص العمل وككن إجياز رهم مشاريع صستك اليت ساهمت يف د    

 :وتوسيع الفرص االقتصادية لسشباب فيما يسي

  كةأول منصةة إسةالمية مبتكةرة      1101منصة نرو  اليت مت تدشينها عام
لستمويل الوقفي يف العةامل، وتعمةل عسة  حشةد األمةوال ملسةاعدة رواد       

 .لسدخلاألعمال الشباب يف إطالق مشاريع مدرة 
 ل الشباب يف مجهوريةة السةودان، حيةث    برنام  األمل إلعادة دم  وتأهي

شاب وقع يف ( 111) التدريا لةةيعمل الربنام  عس  املبتكر عس  توفري 
مرحسة سابقة يف فخ التطرف واإلرهاب، ومتكينهم مةن إطةالق مشةاريع    

 .صغرية
   لتوفري القروض لسشباب إلطالق مشاريع مةدرة  " رندا -بداية"دعم برنام

 .النائية يف اجلهورية التونسيةلسدخل يف املناطق الريفية و
       برنةام  بةيور والةةي  يعمةل عسةة  تعزيةز التوظيةةف وتوسةيع الفةةرص

االقتصادية يف املغرب ملساعدة رواد األعمال عس  بدء وتوسةيع رعمةا م   
 .التجارية
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        برنام  العيش الكريم الةي  يسةتهدف تةوفري العةيش الكةريم لسشةباب
، ومتويةل مشةاريعهم   السور  النازا من خةالل تةدريبهم عسة  احلةرف    

وإمداد العةامسني باملعةدات اخلفيفةة الةيت      العمل،الصغرية املتمثسة بورش 
تساعدهم عس  العمل يف مشاريع مستقبسية، وقد استفاد من هيا الربنام  

 .شخص( 0191)
  بالسغات العربية واالجنسيزية " منصة تعمل "إطالق بوابات خمصصة حمسياخي لةةة

والعراق واجلزائر وتونس واملغرب  قطر) ربية هيعدول ( 2)والفرنسية يف 
 .(ومصروفسسطني ولبنان 

 برنام  دعم توظيف الالجئني السوريني يف تركيا. 
 دعم مركز التوجيه والتوظيف يف سسطنة عمان. 
 تأسيس مركز لدعم توظيف النساء يف املمسكة العربية السعودية. 
 بئةةة املنتجةةات تطةةوير قةةدرات الشةةباب الفسسةةطيين يف جمةةال تصةةنيع وتع

 .(21)الغيائية
 
 :مشاريع التمكني االقتصاد  (7
تقوم املنىمات واملؤسسات اخلريية بدولة قطر جبهود حثيثة جنباخي إىل جنا مع      

جهود الدولة يف دعم األسرة احملتاجة يف العديد من النامية ال سيما الفقةرية منهةا،   
. يم والتخسص من براثن الفقرومتكينها من توفري دخل مستدام يؤمن  ا العيش الكر

وتحعد قطر اخلريية هي واحدة من ركرب ا يئات اخلرييةة غةري احلكوميةة الرائةدة يف     
جماالت خمتسفة والةيت مةن رهمهةا التنميةة      وتعمل يف 0991اخلسي  تأسست عام 

 .حماربة الفقر وإغاثة املنكوبني يف حاالت الطوارئ املستدامة،
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 ةماكينمتسيك  :يأتي فيماة لسدخل اليت متو ا قطر اخلريية وتتمثل املشاريع املدر      
متسيك بقر حسوب، جتهيز حمل جتار  ألسرة حمتاجة، مزار  رمساك،  وتطريز،خياطة، 

 .(20) حبوبطاحونة  حبر ،تربية دواجن واغنام، معصرة مسسم قارب صيد 

اخي لسدخل يف مشروعاخي مدر (019)حنو  1101ونفيت قطر اخلريية يف نهاية عام      
معىم رقاليم الصومال، واليت استهدف من خال ا الشةرظة احملتاجةة مةن الفقةراء     
والنازحني، حيث تولي قطر اخلريية مشاريع التمكني االقتصاد  رهمية قصود ملا 

فةرق   وبهدف إحةداث  ا من فائدة كبرية وعائد جمد لألفراد وا تمعات والدول، 
يث تراعي يف هةيا ا ةال نوعيةة املشةاريع املناسةبة      مهم يف حياة األسر احملتاجة ح

 .(21) وا تمعلألفراد 
واستفاد من املشاريع املدرة لسدخل اليت نّفيتها قطر اخلريية يف كينيا خالل العام     

مقاطعةة نريوبةي العاصةمة،    : فقرية متمررة يف كل مةن  رسر( 019)حنو  1109
كتيو  شرق كينيا، موضحُا بأن كل  ومقاطعة قاريسا مشال شرقي كينيا، ومقاطعة

تسك االسر اليت مت متكينها اقتصادياخي تقع يف مناطق تعاني من كارثة جفاف شةديدة  
التةةأثري عسةة  حيةةاة السةةكان احملسةةيني الةةيين يواجهةةون ظروفةةا معيشةةية يف غايةةة 

 .(20)الصعوبة

 :مبادرة مناء لرعاية الفقراء (5
لسنهوض با تمعات الفقرية وتشجيعها  تبنت مؤسسة عيد اخلريية هيه املبادرة     

بةل يعتمةدون عسة      املسةاعدات، يعتمد الفقراء عس   لكيالعس  العمل واإلنتاج 
ومت ذلةك مةن خةالل مشةاريع تنمويةة وصةغرد        منهم،رنفسهم ويستفيد ا تمع 
شخصاخي بقيمةة  ( 19222)استفاد منها  مشروعاخي،( 0120)ومتوسطة بسغ عددها 
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دولةة يف آسةيا وافريقيةا    ( 01)مسيون ريال قطر  يف ( 20)إمجالية بسغت حوالي 
 (.21) ذلكوروروبا واجلدول التالي يبني 

عدد الدول والتكسفة اإلمجالية لسمشاريع املنفية يف إطار مبادرة مناء لرعاية ( 00)جدول 
 الفقراء

 عدد الدول املستفيدة التكسفة اإلمجالية القارة
 00 09.991.212 آسيا

 11 10.012.201 رفريقيا
 2 0.022.012 روروبا

 01 21.912.201 اإلمجالي 

مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، عشةرون عامةاخي مةن العطةاء، الدوحةة،      : املصدر
 57 ص، 7161
 :صندوق الصداقة القطر  بتونس (1

بهدف دعم  1100يحعد صندوق الصداقة القطر  بتونس الي  رنش  يف عام      
مسيون دوالر  011باب التونسي من خالل توفري ثقافة ريادة األعمال ودعم الش

منىومة اقتصادية متكامسة هدفها مجع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات 
عمومية خاصة ومجعيات تونسية تعمل عس  تةوفري التمويةل لسشةباب التونسةي     
ومساعدته يف خمتسف مراحل تصميم وإجناز املشرو ، إضافة إىل تقةديم التكةوين   

  سيساعدهم عسة  النجةاا، باإلضةافة إىل بنةك متويةل املؤسسةات       الالزم الي
وقةد قةام صةندوق    . الصغرد واملتوسطة بوصفه الشريك الثالث  يا الصندوق

مشرو   0111بتمويل ركثر من  1100الصداقة القطر  بتونس مني إنشائه عام 
 2111يف توظيف ركثر من صغري ومتوسب يف خمتسف اجلهات التونسية، ساهمت 
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تونسي، ومن املتوقع رن يتماعف عدد املشاريع املمولة من الصندوق لتصل  شاب
 .(22)عملرلف فرصة  21آالف مشرو  بطاقة تشغيسية تقدر بة  2إىل  1102سنة 
كمةةا رطسةةق الصةةندوق مؤسسةةة تيسةةري لسقةةروض الصةةغرد وتمةةم رربةةع       

وكةةاالت متنقسةةة تتمثةةل يف حافسةةة جمهةةزة مبكتةةا تهةةدف باخلصةةوص إىل       
ا اخلدمات مةن احلرفةاء داخةل األحيةاء الشةعبية وباملنةاطق األقةل حىةا         تقري

وجتنيةةبهم مشةةاق التنقةةل إىل العاصةةمة، وقةةدرت الكسفةةة اإلمجاليةةة ملشةةرو     
. رلةةف دوالر 211الوكةةاالت املتنقسةةة الةةي  يعةةد األول يف تةةونس حبةةوالي   

وكانةةت البدايةةة مةةع الواليةةات األكثةةر فقةةراخي مثةةل واليةةيت الكةةاف وسةةسيانة    
شمال الغربي لسبالد التونسةي ومنطقةة بةين خةالد مةن واليةة نابةل بةالوطن         بال

ويف مرحسةةة . القبسةةي، وكةةيلك منطقةةة حةةي ابةةن خسةةدون مةةن واليةةة تةةونس 
 .(21) التونسيرخرد مناطق اجلنوب 

 

 :صندوق دعم التنمية يف اجلنوب (5
جةةاءت فكةةرة إنشةةاء صةةندوق دعةةم التنميةةة يف اجلنةةوب خةةالل انعقةةاد قمةةة    

والصةةني الةةيت عحقةةدت بالدوحةةة يف عةةام   99يةةة  موعةةة الةةةةةة  اجلنةةوب الثان
رشارت دولة قطر الةيت تررسةت القمةة إىل ضةرورة دعةم بةرام         ، حيث1112

وكةيلك عسة     منةواخي، حماربة الفقةر يف الةدول الناميةة والسةيما يف الةدول األقةل       
ومةةن هنةةا جةةاءت املبةةادرة  لأللفيةةة،مسةةاعدتها عسةة  إجنةةاز األهةةداف اإلمنائيةةة 

قطرية بتأسيس صةندوق دعةم تنميةة اجلنةوب والةي  تربعةت لةه دولةة قطةر          ال
 .(29) التأسيسمسيون دوالر عن ( 11)مببسغ 
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بالرغم من الدور الي  لعبه التعاون الدولي الثنائي واملتعدد االطراف يف دعم     
كةان   جهود الدول النامية السيما الفقرية منها يف احلد من انتشةار الفقةر، والةي    

مةن دائةرة الفقةر     0991نتيجته خروج ركثر من مسيار نسمة من الناس مني عةام  
املدقع ، غري رنه ال يزال نصف العامسني يف العامل تقريباخي يعسمون يف ظل ظروف تتسم 
با شاشة، ومن املسفت لسنىر خالل العةامني املنصةرمني تصةاعد معةدالت الفقةر      

نزاعات املسسحة يف مناطق خمتسفةة مةن   واجلو  وذلك بسبا تداعيات احلروب وال
العامل ، عالوة عس  حتديات الصدمات الناجتة عن الةتغري املنةاخي ، والةي  كةان     
حصاده زيادة معدالت التصحر واجلفاف والةيت انعكسةت سةسباخي عسة  األوضةا       
االقتصادية لسسكان املناطق الريفيةة الةيين فقةدوا مصةدر رزقهةم بسةبا هةالك        

 .جهم الزراعي ماشيتهم وتدني إنتا
إن التصد  لسفقر بكافة رشكاله يف الدول النامية السيما األقل منواخي يتطسا القيام     

جبمسة اإلجراءات الكفيسة بتوفري فرص العمل اليت متكن الفقراء من اكتساب مصدر 
 :وتتمثل هيه اإلجراءات باآلتي مستدام،دخل 

ملباشةرة لسمسةاهمة يف   تشجيع التجارة الدولية واالسةتثمارات األجنبيةة ا   .0
استحداث فرص عمل وحتقيق رمةن اقتصةاد ، واالسةتثمار يف الصةحة     
والتعسيم والتنمية الريفية واملياه والصرف الصحي، مع احملافىة عس  حقوق 
 .اإلنسان ومتكني املررة والشباب والسكان األكثر تعرضاخي لسمخاطر والفقراء

احملسيةة والوطنيةة   دعم بةرام  متخصصةة مبكافحةة الفقةر عسة  الصةعد        .1
من خالل متويل املشةروعات الصةغرية احلجةم، ومةن      واإلقسيمية السيما

خالل التعاون الفين واملؤسسي تهدف إىل التخفيف من حةدة الفقةر مةع    
 .إعطاء اهتمام خاص لدور املررة
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جنةوب بوصةفه رحةد ردوات     –جنةوب   –تعزيز التعاون الثالثي مشال  .0
شراكة اسلاتيجية ملواجهة الفقر وحتدياته  التعاون املهمة يف تنفيي مشاريع
 .السيما يف الدول األقل منواخي

التزام الدول املتقدمة بتقديم مساعدات ومعونات إمنائيةة لسةدول الناميةة     .1
السيما األقل منواخي وفقخيا لسنسبة اليت مت حتديدها يف مؤمترات متويةل التنميةة   

مةن دخسةها   %( 1.9) والبالغةة ( ابابةا والدوحة ورديس  مونتري )الثالثة 
 القومي اإلمجالي    

دعم جهود الدول النامية السيما األقل منواخي ملواجهة حتد  انتشار البطالة  .2
بني الشباب عن طريق تطوير وتنفيي سياسات واسلاتيجيات مبتكرة توفر 
فرص احلصول عس  عمل الئق ومنت ، وتممن التنمية املستدامة الشامسة 

 .واحلد من الفقر
ود الدول النامية لتوفري احلماية االجتماعية ألفراد ا تمةع مجيعةاخي   دعم جه .1

وتعزيز النمو والقدرة عس  التكيف والعدالة االجتماعية بني فئات ا تمع 
 .املختسفة

دعم جهود الدول النامية السةتحداث فةرص عمةل عةن طريةق اعتمةاد        .9
تصةاد   سياسات اقتصاد كسي تعزز التنمية املسةتدامة وتةؤد  إىل منةو اق   

 .مستدام شامل ومنصف
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لسمزيد من التفاصيل حول القمة العاملية لستنمية االجتماعية، انىر املوقع  (0
 :التالي

/archives/159831/#.Whttp://www.unmultimedia.org/arabic/radio

kkjsGiWbIU 
2) United Nations Development Programme (UNDP), 

Human Development Report 2005: International 

cooperation at a crossroads: Aid, trade and security in an 

unequal world, New York, 2005, P.1 
، 1102، نيويورك، 1102ائية لأللفية األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلمن (0
 01 ص
لسمزيد من التفاصيل حول القمة العاملية لستنمية املستدامة يف جوهانسربع ( 1

 :، انىر املوقع التالي1111
547http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp= 
مؤسسة زايد الدولية لسبيئة، وثيقة دبي حول التنفيي اإلقسيمي العربي ( 2

 .12، ص 1100، دبي، (02)، سسسسة عامل البيئة، العدد 11+ملخرجات ريو 
املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، دليل حقوق اإلنسان ألهداف التنمية ( 1

 0ص، 1101املقاصد، املؤشرات، كوبناهجن، األهداف،: املستدامة
 111، ص 2، 9اآلية  عشر،سفر الثنية، اإلصحاا اخلامس ( 9
 9 ص، 09سفر التكوين، اإلصحاا الثالث، اآلية ( 2     

 910، ص 11اآلية  والعشرون،اإلصحاا الرابعة  رمثال، (9

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/159831/#.WkkjsGiWbIU
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/159831/#.WkkjsGiWbIU
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=547
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 220 ص، 2اآلية  والسبعون،املزامري، املزمور احلاد  (01
 9 ص، 11اآلية  اخلامس،مت ، اإلصحاا ( 00)

 01ص  ،09اآلية  اخلامس، مت ، اإلصحاا (01
 91 ص، 10اآلية  العاشر،اإلصحاا  مرقس،  (00
 011، ص 11لوقا، اإلصحاا الساد س، اآلية   (01
 112اآلية ، البقرة،القران الكريم، سورة   (02
 191اآلية  البقرة،سورة  الكريم،القران   (01
 11اآلية  التوبة،سورة  الكريم،القران   (09
 . 2،1،9اآليات  يل،الس الكريم، سورةالقران   (02
 :لسمزيد من التفاصيل عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان رنىر  (09

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 

20-United Nations, Sustainable Development Goals 2016, New 

York 2016, P.12 
21-International Labor Organization World Employment and Social 

out Looks Trends 2017, Geneva 2017, P.1 
22-International Labor Organization (ILO), World Social 

Protection Report 2017/2019: Universal Social Protection to 

achieve Sustainable Development Goals, Geneva, 2017, P.1 

ar-ida-http://ida.albankaldawli.org/about/what -23 

، سسسسة كتاب الرياض، يت، املساعدات اإلمنائية الدوليةنوزاد عبد الرمحن ا ي -11
 12، ص 1100 الرياض،، دار اليمامة الصحفية، (020)العدد 

-tp://www.albankaldawli.org/ar/news/pressht-25
ida18-poverty-end-commitment-community-release/2016/12/15/global 

-development-international-for-fund-opec-https://cadp.me/ar/the -26

fido 

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://ida.albankaldawli.org/about/what-ida-ar
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/12/15/global-community-commitment-end-poverty-ida18
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/12/15/global-community-commitment-end-poverty-ida18
https://cadp.me/ar/the-opec-fund-for-international-development-ofid
https://cadp.me/ar/the-opec-fund-for-international-development-ofid
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27- Suleiman Jasir Al-Herbish, poverty Uniting against, the OPEC 

fund for international development, 2017, p.25-27 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8759 -28 

ومنجد اخلشالي، مقدمة يف املنىمات االقتصادية  ا ييت،نوزاد عبد الرمحن  -19
 .90 ص، 1101عمان،  والتوزيع،دار املناه  لسنشر  الدولية،

-42da-82d5-80/d720d666https://www.ifad.org/documents/101  -30

c373afd92059-bd6d 
التطرق جليور الفقر  :واملستقبلالصندوق الدولي لستنمية الزراعية، الصندوق  -00

 0ص، 1109 روما،واجلو ، 
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/06/29-32 

-2017-http://www.iraqicp.com/index.php/sections/society/53734 -33

42-26-20-24-01 

oda.htm-:http://data.oecd.org/oda/net-34 

التطرق جليور الفقر  :واملستقبلالصندوق الدولي لستنمية الزراعية، الصندوق  -02
 1 ص، 1109واجلو ، روما، 

يف ظل العنف السياسة واالقتصاد  وآخرون،نورث  سي،دوغالس  -01
ا سس الوطين  املعرفة،ومشكالت التنمية، ترمجة كمال املصر ، سسسسة كتا عامل 

 01ص، 1101لسثقافة والفنون واللاث، الكويت، 
 .1101مارس ،  00عس  ا تمعات،  مركز دراسات السالم، اثار النزاعات -09
األمن الغيائي  وآخرون، حالة املتحدة،منىمة األغيية والزراعة لألمم  -02

 الغيائي،بناء القدرة عس  الصمود لتحقيق السالم واألمن : 1109والتغيية لعام 
 1، ص 1109روما، 
" إلسكواا" األمم املتحدة، السجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا  -09

 00 ص، 1109 نيويورك، األبعاد،التقرير العربي حول الفقر متعدد 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8759
https://www.ifad.org/documents/10180/d720d666-82d5-42da-bd6d-c373afd92059
https://www.ifad.org/documents/10180/d720d666-82d5-42da-bd6d-c373afd92059
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/06/29
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/society/53734-2017-01-24-20-26-42
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/society/53734-2017-01-24-20-26-42
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مركز " دبر ررسك" تكتيك  :السوريةاقتصاد احلرب يف الصرا   احملمود،محود  -11
 http://carnegie-.7165 يوليو، 10 األوسب،لسشرق  كارجني

60273-pub-ec.org/2015/07/23/arm 
 .ا يئة العامة لسبيئة ، الكويت( 92)التغري املناخي والفقر، جمسة بيئتنا ، العدد  -10

php?option=com_content&view=articlehttp://beatona.net/CMS/index.

&id=1299&Itemid=84&menuid=&lang=ar 

التنمية حرية، ترمجة شوقي جالل، سسسسة عامل املعرفة  صن،رمارتيا  -11
 1111الكويت ، واللاث،ا سس الوطين لسثقافة والفنون ( 010)العدد 
حماربة : 1119/1112ة برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشري -10

 12 ص، 1119 نيويورك، منقسم،التمامن اإلنساني يف عامل : تغري املناخ
االنفجار السكاني واالحتباس احلرار ، سسسسة  املقمر،عبد املنعم مصطف   -11

الكويت،  واآلداب،، ا سس الوطين لسثقافة والفنون (090)عامل املعرفة، العدد 
 .019، ص 1101

، 1101، ربريل، 1101لعامة لستخطيب التنمو ، رؤية قطر الوطنية األمانة ا -12
 02 ص
: قطر البشرية الرابع لدولةوزارة التخطيب التنمو  واإلحصاء، تقرير التنمية -11

 000-001، ص 1102احلق يف التنمية،  1101حتقيق رؤية قطر الوطنية 
دراسة : بالتنمية املعهد الدبسوماسي، دور قطر يف حتقيق الشراكة العاملية -19

 21، ص 1101حتسيسية، مطابع الدوحة احلديثة، الدوحة، 
، 1109، الدوحة، 1101/1109مؤسسة صستك، التقرير السنو  لسعام  -12
 00ص

http://carnegie-mec.org/2015/07/23/ar-pub-60273
http://carnegie-mec.org/2015/07/23/ar-pub-60273
http://beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1299&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1299&Itemid=84&menuid=&lang=ar
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 00-01مصدر سابق، ص صستك،مؤسسة  -19
لسمزيد من التفاصيل حول مبادرات ومشاريع وبرام  صستك اليت نفيتها يف  -21

 .01-01، ص 1101/1119التقرير السنو  لسعام : رنىر العربية،الدول 
لسمزيد من التفاصيل حول دور قطر اخلريية يف حماربة الفقر من خالل تبين  -20

 :املشاريع والربام  اخلاصة بالتمكني االقتصاد  لألسر الفقرية رنىر
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchresult?typeId

=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0&ProjectTypeId=5&

ProjectSubTypeId=20 

sharq.com/article/08/01/2017-https://www.al-52 

-https://www.arabitrend.com/2017/11/02/-53 

، 1101مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، عشرون عاماخي من العطاء، الدوحة،  -21
  21ص
 :بتونس رنىرلسمزيد من التفاصيل حول صندوق الصداقة القطر   -22

sharq.com/article/21/03/2016-https://www.al 

sharq.com/article-https://www.al-56 

حسن املهند  ونوزاد ا ييت، قمايا التنمية يف دولة قطر يف األلفية اجلديدة،  -29
 011 ص، 1101وزارة الثقافة والفنون واللاث، الدوحة، 
 

 

  

https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchresult?typeId=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0&ProjectTypeId=5&ProjectSubTypeId=20
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchresult?typeId=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0&ProjectTypeId=5&ProjectSubTypeId=20
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchresult?typeId=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0&ProjectTypeId=5&ProjectSubTypeId=20
https://www.al-sharq.com/article/08/01/2017
https://www.arabitrend.com/2017/11/02/
https://www.al-sharq.com/article/21/03/2016
https://www.al-sharq.com/article
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 الدويلالتكامل مؤشرات 
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 املقدمة
 مع بروز ظاهرة العوملة خالل العقد األخري من القرن العشرين شهد العامل

وتصاعد تأثرياتها وعمسياتهةا يف العشةرية األوىل مةن األلفيةة اجلديةدة مجسةة مةن        
التحوالت االقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية امللابطة واملطردة رثةرت  

الصةعد املاليةة والتجاريةة    بشكل بارز عس  مسرية التكامل الدولي وجتسياته عسة   
والتكنولوجية، وبات االقتصادات الوطنية ركثر اندماجاخي يف االقتصاد العاملي، وجتس  

 .ذلك بتكامل رسواق السسع وررس املال والعمل واالتصاالت
قيادة الثالوث العاملي لسمنىمات وا يئةات الدوليةة البنةك     تلقد ساهم

تجارة العاملية ملسرية االقتصاد العاملي يف الدولي وصندوق النقد الدولي ومنىمة ال
تعزيز التكامل املالي والتجار ، فبفمل السياسات املوجهة  يه املنىمات يف ا ال 
النقد  واملالي والتجار  اجته العامل إىل املزيد مةن االنةدماج والتكامةل وهةو مةا      

ستثمارات يعكسه ارتفا  مؤشرات االنفتاا االقتصاد  وتسار  وترية تدفقات اال
األجنبية املباشرة مبختسف رنواعها، وتزايد حركة انتقال األشخاص ألغراض العمل 

، عالوة (جنوب–جنوب )رو ( مشال -جنوب)والسياحة واإلقامة سواء يف إطار 
 .عس  انفتاا رسواق املعسوماتية واالتصاالت يف خمتسف مناطق ورقاليم العامل

يادة االعتماد املتبادل رحد رهم املوضوعات اليت يحعد موضو  التكامل العاملي وز     
حيث عمست عسة  تنىةيم املةؤمترات     الدولية،حىيت باهتمام املنىمات وا يئات 

واملنتديات العاملية اليت تركز يف البحث عن السبل الكفيسة بتةيليل املعوقةات الةيت    
 اهتمةام  تواجه التكامل، واقةلاا اآلليةات املناسةبة الةيت تعةززه، وباإلضةافة إىل      

املنىمةات، حىةةي موضةو  التكامةةل باهتمةةام خمتسةف األكةةادكيني والبةةاحثني يف    
 .اجلامعات ومراكز األحباث املختسفة
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ونىراخي لستحوالت اليت شهدها االقتصاد العةاملي خةالل العقةدين املنصةرمني،          
وتزايد درجة التكامل العاملي خالل العشرية األوىل والنصف األول من العشةرية  

لثانية لسقرن الواحد والعشرين واليت انعكست يف تصاعد درجةة تكامةل رسةواق    ا
السسع واخلدمات ورؤوس األموال ورسواق العمل واالتصاالت، يأتي هيا البحث 
الستعراض رهم التطورات اليت شهدها التكامل العاملي خالل اخلمسة عشر سةنة  

 .لعاملياملنصرمة، وتقديم مقلحات هادفة إىل تعزيز التكامل ا
إىل قياس مدد التقدم احملرز يف حتقيةق التكامةل العةاملي    الثالث يهدف الفصل     

باالعتماد عس  بعض املؤشرات املعتمدة دولياخي يف قياس حركةة السةسع وتةدفقات    
 .ررس املال، وحركة البشر، عالوة عس  االتصاالت

امل يشتمل هيا الفصل رربعة مباحث يتناول املبحث األول مؤشرات التك
الدولي ذات الصسة بالتجارة الدولية، بينما يركز املبحث الثاني عس  حتسيل مؤشرات 
التكامل الدولي اخلاصة بتدفقات ررس املال، رما املبحث الثالث فيخةتص بقيةاس   
مؤشرات التكامل الدولي ذات الصسة حبركة البشةر، ويسةتعرض املبحةث الرابةع     

 .التكامل الدولي حتسيل رهم مؤشرات االتصاالت املعربة عن
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تستحوذ املعامالت التجارية عس  رهمية خاصة يف ردبيات التكامل الدولي 
وذلك لدورها يف ربب االقتصادات وا تمعات، ولكونها منفياخي لتصةريف فةائض   

دول يف األسةواق  اإلنتاج عن حاجة السوق احملسية، وبوصفها مؤشةراخي لتنافسةية الة   
العاملية وانعكاساتها لقدراتها اإلنتاجية والتصديرية املتاحةة والةيت تصةا بصةورة     
 .مباشرة يف امليزان التجار  ومستويات الدخول والرصيد من العمالت األجنبيةة 
وتحعد التجارة الدولية اليوم رحد احملركات الرئيسة لسنمو االقتصاد ، عالوة عسة   

 .الدولي املداخل لتحقيق التكاملكونها تشكل رحد رهم 
كما وتشري العديد من ردبيات االقتصاد الدولي إىل وجود عالقةة طرديةة   
قوية بني التجارة والتدفقات الررمسالية ومعدالت النمو االقتصاد ، حيث تساهم 
التجارة الدولية عالوة عس  ما تقةدم يف نقةل التكنولوجيةا واملعةارف واخلةربات      

 .(0) األخردالتسويقية 
شهدت السنوات األربعة عشر املنصرمة تغريات عميقة يف حجم واجتاه وطبيعة     

التجارة الدولية، وارتفعت التجارة العاملية يف السسع واخلةدمات بصةورة مطةردة،    
كةيلك باتةت   . وساعد عس  ذلك حترير السياسات التجارية يف مجيع رحنةاء العةامل  

حظ بأن حجم التجارة الدولية قد ارتفع خالل ويال. التدفقات التجارية بني األقاليم
إىل حوالي  1111تريسيون دوالر عام ( 01)من حوالي ( 1102-1111)املدة 

 .(1) %(091)ر  بنسبة زيادة قدرها  1102تريسيون دوالر عام ( 00.1)
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وككن تفسري هيه الزيادة الكبرية يف حجم التجارة العاملية بتبين رغسا دول العامل     
سات االنفتاا التجار ، عالوة عس  توقيع العديد من االتفاقيات ذات الصسة سيا

وبسغت قيمة التجارة البينية السسعية . مبناطق التجارة احلرة يف رقاليم خمتسفة من العامل
 وجاءت روروبا. 1101تريسيون دوالر عام ( 02.2)عس  الصعيد العاملي حوالي 

حنةو  الةدول األوربيةة    السسعية بةني ة البينية باملركز األول حيث بسغت قيمة التجار
تريسيون دوالر، بينما المست قيمة التبادل التجار  السسعي البيين لةدول  ( 1.9)

تريسيون دوالر، ( 0.0)تريسيون دوالر، ولسدول اآلسيوية ( 0.0)رمريكا الشمالية 
ني يب( 01)مسيار دوالر لدول الشرق األوسب، واجلدول ( 000)بينما مل يتجاوز 

 . ذلك
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 (دوالر مسيار)7161التجارة البينية السسعية عس  صعيد القارات لعام ( 67)جدول 
 

 رمريكا املنطقة
 الشمالية 

الوسط  رمريكا 
 واجلنوبية

كومونولث  روروبا
 الدول املستقسة

الشرق  رفريقيا
 األوسب

 العامل آسيا

 67191 5175 371 159 567 1397 311 5695 العامل
 7195 511 39 15 63 539 761 6756 اليةرمريكا الشم

 195 631 63 67 9 661 639 635 الوسط  واجلنوبيةرمريكا 

 1761 357 779 776 767 1115 669 511 روروبا
 355 651 77 61 656 575 3 77 كومنولث الدول املستقسة

 555 657 67 97 7 716 79 59 رفريقيا
 6777 191 665 51 3 617 66 99 الشرق األوسب

 5963 5195 517 713 673 911 675 6115 آسيا
 

Source: World Trade organization (WTO), International Trade Statistics, Geneva, 2015, P.41 
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فةيالحظ بةأن    القةارات، رما فيما يتعسق بالتبةادل التجةار  عسة  صةعيد     
مةةن %( 21.1)التبةةادل التجةةار  السةةسعي بةةني دول رمريكةةا الشةةمالية يشةةكل  

بةةني الةةدول اآلسةةيوية، %( 21)إمجةةالي التجةةارة اخلارجيةةة السةةسعية، ويتخطةة  
يف رمريكةةا اجلنوبيةةة %( 19)يف روروبةةا، ويالمةةس %( 12.2)ويتجةةاوز الثسةةثني 

والوسةةط  وهةةيا ككةةن تفسةةريه بوجةةود التكةةتالت االقتصةةادية واتفاقيةةات      
ة، الةيت تنشةب بةني    وجنةد بةأن التجةارة البينيةة السةسعي      .الةدول التجارة بني هيه 

وهةةو يةةدل رن  %(11)دول األفريقيةةة ودول الشةةرق األوسةةب تشةةكل رقةةل مةةن 
 .(0) العامليهيه األقاليم مندجمة ركثر باالقتصاد 
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 7161مصفوفة التجارة البينية العاملية لعام  (65)جدول 

 املنطقة
رمريكا 
 الشمالية

رمريكا اجلنوبية 
 والوسط 

 روروبا
كومونولث 
 ةالدول املستقس

 رفريقيا
الشرق 
 األوسب

 العامل آسيا

 100 29.7 4.2 3.5 2.8 36.7 4.0 17.3 العامل
 100 20.2 3.2 1.7 0.7 15.2 8.6 50.2 رمريكا الشمالية

 100 24.5 2.4 2.5 1.4 16.4 25.8 24.8 رمريكا اجلنوبية والوسط 
 100 10.8 3.4 3.3 3.2 68.5 1.7 7.9 روروبا

 100 18.2 3.1 2.1 17.8 52.4 0.9 3.9 كومنولث الدول املستقسة

 100 27.3 3.3 17.7 0.4 36.2 5.1 7.0 رفريقيا
 100 53.9 8.8 2.8 0.5 11.5 0.8 7.7 الشرق األوسب

 100 52.3 5.1 3.5 2.1 15.2 3.1 16.4 آسيا
 

Source: World Trade organization (WTO), International Trade Statistics, Geneva, 2015, P.41 
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 :وتتمثل مؤشرات التكامل الدولي فيما يتعسق بالتجارة الدولية باملؤشرات التالية   
 :البعد املكاني-6

متوسب املسافة اليت تفصل بسداخي معيناخي عن األسواق العاملية مرجحةاخي بالنةات    
احملسي اإلمجالي، وظسا كمجمو  مجيع املسافات الثنائية بني عاصةمة بسةد معةني    

ويوضح اجلةدول   .واصم، ويرجح كحصة النات  احملسي اإلمجالي العامليوسائر الع
 .1102 بالتجارة لعامذات الصسة  مؤشرات التكامل الدولي( 0)

 7165مؤشرات التكامل الدولي ذات الصسة بالتجارة لعام  (61)جدول 
التجارة الدولية كنسبة من النات   ( بالكيسومل)البعد املناطق

 احملسي اإلمجالي 
 7161 3153 الدول العربية

شرق آسيا واحمليب 
 ا ادئ

7719 1769 

 1961 1511 روروبا وآسيا الوسط 

رمريكا الالتينية والبحر 
 الكارييب

61176 1167 

 5565 3715 جنوب آسيا

جنوب الصحراء 
 األفريقية الكربد

9191 3169 

 5163 7137 العامل
 

Source: United Nation Development Programme 

(UNDP), Human Development Report 2016, P.249 
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 :التجارة الدولية كنسبة من النات  احملسي اإلمجالي-1

، املزيد من اندماج اقتصادات الدول النامية 1102-1111شهدت الفلة 
وبالتالي زيادة تأثري وتأثر  واالسترياد،بزيادة معدالت التصدير  الدولية،يف التجارة 
حبيث رصبحت الدول النامية ركثر  العاملية،تصادات بالتطورات االقتصادية هيه االق

اعتماداخي وانكشافاخي عس  العامل اخلارجي تتخط  نسبة التجارة الدولية إىل النات  احملسي 
، وتنامت نسبة التجارة اخلارجية إىل النات  احملسةي اإلمجةالي   %(21)اإلمجالي فيها 

 .(1)1102عام %( 21.9)إىل  1111عام  %(10)العاملي، حيث ارتفعت من 
 

 

 :تدفقات رؤوس األموال كمدخل للتكامل الدولي"حركة رأس املال -ثانيًا
تشكل حركة رؤوس األموال رحد رهم املداخل لتحقيق تكامل األسةواق  

وتتمثل تةدفقات  . املالية والي  يحعد رحد الركائز الرئيسة لتحقيق التكامل الدولي
ات االستثمار األجنيب املباشر، وتةدفقات العةون اإلمنةائي،    رؤوس األموال بتدفق

وحركة ررس املال اخلاص، عالوة عس  التحويالت النقديةة، وفيمةا يسةي شةرحاخي     
 :ملؤشرات التكامل الدولي ذات الصسة بتدفقات رؤوس األموال

 

 :صايف االستثمار األجنيب املباشر الوافد كنسبة من النات  احملسي اإلمجالي (0

سةةتثمارات األجنبيةةة املباشةةرة رحةةد رهةةم مصةةادر متويةةل     تشةةكل اال
التنميةةة يف الةةدول الناميةةة، وتسةةهم هةةيه االسةةتثمارات يف حتقيةةق التكامةةل      
الةةدولي مةةن خةةالل تةةوفري مةةوارد متويسيةةة خارجيةةة لسةةدول املسةةتقبسة  ةةا       
ولألسةةواق املاليةةة الدوليةةة، كمةةا تسةةهم االسةةتثمارات األجنبيةةة املباشةةرة يف     
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االقتصادية يف الةدول املسةتقبسة  ةا ألنهةا تنقةل رمناطةاخي جديةدة يف         عمسية التنمية
اإلدارة والتنىيم، إضةافة إىل إسةهامها يف نقةل التكنولوجيةا مبةا يةنعكس إجيابيةاخي        

 .عس  معدالت األداء االقتصاد  واإلنتاجية

تطةةةوراخي مسحوظةةةاخي يف تةةةدفقات  ( 1102-1111)وشةةةهدت املةةةدة  
الةةواردة عسةة  الصةةعيد العةةاملي مةةن حنةةو     االسةةتثمارات األجنبيةةة املباشةةرة   

مسيةةةار دوالر ر  بنسةةةبة  ( 0911)إىل  1111مسيةةةار دوالر عةةةام  ( 0100)
، كمةةا وارتفعةةت قيمةةة االسةةتثمارات األجنبيةةة املباشةةرة الداخسةةة     %(11.9)

إىل حةةوالي  1111مسيةةار دوالر رمريكةةي عةةام  ( 112)لسةةدول الناميةةة مةةن  
وهةةو مةةا %( 029)بسغةةت زيةةادة بنسةةبة   ، ر1102مسيةةار دوالر عةةام ( 912)

مةةن جممةةل تةةدفقات االسةةتثمار األجةةنيب املباشةةر    %( 10.1)يشةةكل حةةوالي  
 .الوارد عس  الصعيد العاملي واجلدول التالي يبني ذلك
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  (7165-7111)تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة حسا املناطق ( 65)جدول 
 مسيار دوالر

 7165 7161 7165 7167 7166 7161 7115 7111 اإلقسيم
 6317 6733 6173 6115 6571 6119 991 6165 العامل

 917 577 171 139 313 191 176 6617 الدول املتقدمة
 315 197 117 159 171 153 555 715 الدول النامية

 511 511 575 116 175 179 511 377 روروبا
 51 57 57 51 15 11 56 61 رفريقيا

 179 615 775 719 161 517 66961 16963 رمريكا الشمالية
 516 117 156 116 175 116 755 653 آسيا

 617 631 631 637 763 691 37 97 رمريكا الالتينية والكارييب
 7 7 5 1 7 5 161 165 روقيانوسيا

 55 51 75 75 97 35 51 3 االقتصادات االنتقالية
 55 71 76 71 65 69 365 166 الدول األقل منواخي

Source: UNCTAD, World Investment Report, Various Issue 
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ويالحظ من اجلدول رعاله بأن القارة اآلسيوية كانت من ركثر مناطق العامل جيباخي   
من إمجالي %( 01.9)لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة واليت شكست ما نسبته 

، تسيها 1102د العاملي لعام تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد عس  الصعي
، ثةم رمريكةا   %(11.0)، ثم رمريكةا الشةمالية   %(12.1)القارة األوروبية بنسبة 

فالةةةدول %( 0.11)رفريقيةةةا سيهةةةا ت، %(9.2)الالتينيةةةة والكةةةارييب بنسةةةبة  
 . (2)%(1)املتحولة

وتقدم الدول النامية حصة كبرية من حركة االستثمار األجنيب الةوارد إىل  
لدول الناميةة األقةل منةواخي، وترجةع معىةم االسةتثمارات حتديةداخي إىل        العديد من ا

الشركات متعددة اجلنسيات السريعة النمو اليت تتخي من اجلنوب مقراخي  ا، وتقوم يف 
إطار هيه االستثمارات عالقات مع الشركات احملسية، وجيةر  نقةل التكنولوجيةا،    

ويف الواقع ما يدل عس  رن . احملسيويزداد استخدام القود العامسة احملسية واحملتود 
االستثمار األجنيب املباشر بني دول اجلنوب يتفرد بحبعد إقسيمي حيث تتحرك معىم 
االستثمارات يف الدول ضةمن املنطقةة نفسةها، وغالبةاخي مةا تتجةه إىل دول تةرتبب        

كونغ الصني، هونغ  :هيدول نامية ( 2)وقد حست . بعالقات جوار وبسغة مشلكة
، ا نةةد وسةةنغافورة ضةةمن الةةدول العشةةر األكثةةر اسةةتقطاباخي لستةةدفقات الربازيةةل

 .االستثمارية العاملية
ومن املتوقع حدوث منو يف تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية 

تريسيةون دوالر  ( 0.2)ثةم إىل   1102ترليون دوالر عام ( 0.1)إىل % 00بنسبة 
، كما يرجح رن تزداد حصة 1109ر عام تريسيون دوال( 0.9)، ثم إىل 1101عام 

خةالل السةنوات   %( 01)إىل %( 11)مشروعات الشركات متعددة اجلنسةية مةن   
، هيا مع األخي بنىر االعتبار ارتباط حتقق تسك التوقعات بعدم (1102-1109)
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حدوث تغريات جيرية عس  الصعيدين السياسي واالقتصاد  ملا فيها حالة عةدم  
طقة اليةورو، واآلثةار غةري املباشةرة احملتمسةة مةن التةوترات        اليقني املستمرة يف من

 .(1)اجليوسياسية ال سيما يف االقتصادات الناشئة
وخالصة القول، فإن االستثمارات األجنبية املباشرة باتت تشةكل اليةوم   
رحد املصادر الرئيسة لتمويل التنمية الدولية، وتعزيز الشراكة العامليةة يف التنميةة،   

املعطيات اإلحصائية والتقارير الدولية املعنية باالستثمارات الدولية،  وهو ما تؤكده
واليت تشري إىل زيادة تةدفقات االسةتثمارات األجنبيةة املباشةرة خةالل السةنوات       
القادمة، خصوصاخي يف ظل تصاعد االتفاقيات الثنائية يف جمال تشجيع االستثمارات 

 .بني خمتسف الدول السيما الدول النامية

 :عدات واملعونات اإلمنائية الرمسية الدوليةاملسا (1
متثل املساعدات اإلمنائية إحدد رهم مصادر متويل التنمية الدولية، إذ تعتمد 
العديد من الدول النامية عسة  تسةك املسةاعدات يف تنفيةي العديةد مةن الةربام         

 . واملشروعات التنموية السيما يف جماالت التنمية البشرية والبن  التحتية
ضح تدفقات املساعدة اإلمنائيةة الرمسيةة اسةتمرار االلتةزام الةدولي      وتو

لسدول املتقدمة النمو بتقديم موارد مالية وتقنية وبشةروط ميسةرة لةدعم اجلهةود     
 Development قةدمت دول جلنةة املسةاعدات اإلمنائيةة    . اإلمنائية لسدول النامية

Assistance Committee” DAC   ت لسةدول  مني تأسيسها مسةاعدات ومعونةا
النامية ملساعدتها يف تنفيي خططها وبرام  التنمويةة ال سةيما يف قطةاعي التعسةيم     
والصحة، وقد شهدت املساعدات اإلمنائية الدولية ارتفاعاخي مسحوظاخي خةالل العقةد   

( 22.0)األول من القرن احلاد  والعشرين، إذ ارتفعت قيمة تسك املساعدات من 
ر  بنسبة زيةادة   1101مسيار دوالر عام ( 002.0)إىل  1111مسيار دوالر عام 
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رما فيما يتعسق بنسبة املساعدات اإلمنائية إىل النات  احملسي اإلمجالي %(. 002)قدرها 
مازالت منخفمة  1101لعام %( 1.19)لدول جلنة املساعدات اإلمنائية والبالغة 

من النات  %( 1.9)مقارنة بالنسبة املستهدفة واليت حددتها األمم املتحدة والبالغة 
من النات  القومي اإلمجةالي ر  مةا    %(1.10)القومي اإلمجالي ر  رن الثغرة تبسغ 

 .(9) دوالرمسيار  (090.0)قيمته 

 DAC))املساعدات اإلمنائية الدولية املقدمة من دول  (61)جدول 
 مسيار دوالر( 7111-7161)

قيمة املساعدات  السنة
 اإلمنائية

النسبة من الدخل القومي 
 اإلمجالي

7111 5767 1677% 

7116 5365 1677% 

7117 5765 1675% 

7115 1966 1675% 

7111 3967 1671% 

7115 61367 1655% 

7111 61167 1656% 

7113 61167 1677% 

7117 67669 1651% 

7119 66963 1656% 
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7161 67765 1657% 

7166 65565 1651% 

7167 67167 1679% 

7165 65567 1679% 

7161 65566 1679% 

7165 65661 1651% 

7161 61761 1657% 

Source: OECD, Development Assistance Committee, International 

Development Statistics, DAC Statistics, Paris, 2017. 
 

وتتفاوت دول الةداك يف مسةاهمتها يف تقةديم العةون اإلمنةائي الةدولي،       
تحدة كانت يف مقدمة الدول من حيث املساعدات اإلمنائية فيالحظ بأن الواليات امل

، وهو مةا يشةكل   1101مسيار دوالر عام ( 00.9)املقدمة ، حيث قدمت حوالي
مسيةار  ( 11.9)من إمجالي املساعدات الدولية املقدمة، تسيها املانيا حنةو %( 10.1)

بة مسيةةار دوالر وبنسةة( 01.9)، ثةةم املمسكةةة املتحةةدة %(09.0)دوالر وبنسةةبة 
، ثةم فرنسةا باملرتبةة    %(9.0)مسيار دوالر وبنسةبة  ( 01.1)، فاليابان %(01.1)

، ر  رن الدول اخلمس رعاله تقةدم  %(1.9)مسيار دوالر وبنسبة ( 9.2)اخلامسة 
 .(2)من جممل املساعدات اإلمنائية الدولية واجلدول التالي يوضح ذلك%( 12)قرابة 
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مة من دول الداك لعام لعامي املساعدات اإلمنائية املقد( 09)جدول 
 " ونسبتها من الدخل القومي اإلمجالي 1101و1111

 

" قيمة املساعدات اإلمنائية الدولة
 "مسيون دوالر

النسبة من الدخل القومي 
 اإلمجالي

7111 7161 7111 7161 

 %1655 1673 5111 973 اسلاليا

 %1616 1675 6511 175 النمسا

 %1619 1651 7511 771 بسجيكا

 %1671 1675 1111 6311 كندا

 %1661 ... 716 ... مجهورية التشيك

 %1635 %6611 7111 6111 الدمنارك

 %1611 %1656 6611 536 فنسندا

 %1631 %1673 71311 5151 املانيا

 %1661 %1671 711 771 اليونان

 %1675 ... 51 ... ريسسندا

 %1655 %1651 717 755 إيرلندا

 %1671 %1665 1911 6531 إيطاليا
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 %1671 %1677 61111 65517 اليابان

 %1661 ... 6931 ... كوريا

 %6611 %1636 571 673 لوكسمبورع

 %1615 %1651 1999 5655 هولندا

 %1675 %1675 157 665 نيوزلندا

 %6666 %1671 1111 6711 النروي 

 %1665 ... 115 ... بولندا

 %1663 %1671 511 736 الربتغال

 %1667 .... 613 ... هورية سسوفاكيامج

 %1667 ... 71 ... سسوفينيا

 %1655 %1677 1611 6695 إسبانيا

 %1691 %1671 1911 6399 السويد

 %1651 %1651 5111 791 سويسرا

 %163 %1657 67111 1516 املمسكة املتحدة

 %1667 %1661 55111 9955 الواليات املتحدة

 %1657 %1.77 617111 55353 اإلمجالي

http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-aid-

net-official-development-assistance-oda_20743866-table1 
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يالحةةظ مةةن اجلةةدول رعةةاله بأنةةه بةةالرغم مةةن ارتفةةا  قيمةةة مسةةاهمة  
بعةةض الةةدول يف إمجةةالي املسةةاعدات اإلمنائيةةة املقدمةةة مةةن دول الةةداك إال رن   

يه املساعدات لسدخل القةومي اإلمجةالي مازالةت منخفمةة وبعيةدة عةن       نسبة ه
النسبة الةيت قررتهةا األمةم املتحةدة واملةؤمترات الدوليةة املعنيةة بتمويةل التنميةة          

، حيةةةث كانةةةت النسةةةبة يف الواليةةةات املتحةةةدة  %(1.9)الدوليةةةة والبالغةةةة 
كمةةةةا %(. 1.01)ويف كوريةةةةا اجلنوبيةةةةة %( 1.11)ويف اليابةةةةان %( 1.02)
، %(0.00)النةةروي  : يالحةةظ ريمةةاخي التةةزام رربةةع دول فقةةب بالنسةةبة وهةةي  و

، املانيةةةةا %(1.92)، الةةةةدمنارك %(1.91) السةةةةويد%( 0.1)لوكسةةةةمبورع 
 . (9)%( 1.91)واملمسكة املتحدة %( 1.91)

رمةةا فيمةةا يتعسةةق بةةالتوزيع اجلغةةرايف لسمسةةاعدات، فةةيالحظ بةةأن دول  
عسةة  النصةةيا األعىةةم مةةن   قةةد بقيةةت تسةةتحوذ " جنةةوب الصةةحراء"رفريقيةةا 

املسةاعدات اإلمنائيةة املقدمةةة مةن دول جلنةةة املسةاعدات اإلمنائيةةة الةداك خةةالل      
العشةةرية األوىل مةةن القةةرن احلةةاد  والعشةةرين، حيةةث ارتفعةةت النسةةبة مةةن    

-1100لعةةةامي %( 11.2)إىل  1111-1110لعةةةامي %( 01.0)حةةةوالي 
مةةا نسةةبته ، تسيهةةا دول جنةةوب وشةةرق آسةةيا الةةيت اسةةتحوذت عسةة     1101

من إمجةالي املسةاعدات اإلمنائيةة املقدمةة، ثةم دول الشةرق األوسةب        %( 11.1)
، وبقيةةة الةةدول اآلسةةيوية وروقيانوسةةيا بنسةةبة  %(9.9)ومشةةال رفريقيةةا بنسةةبة 

، ورخةةرياخي روروبةةا بنسةةبة   %(9.1)، فةةدول رمريكةةا الالتينيةةة بنسةةبة    %(9.1)
 .(01)واجلدول التالي يوضح ذلك%( 9.1)
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التوزيع النسيب لسمساعدات اإلمنائية الرمسية الدولية ( 67)جدول 
 (7167-7116)اإلقسيم حبسا 

 7167-7166 7113-7111 7117-7116 اإلقسيم

 %1165 %1567 %5166 رفريقيا جنوب الصحراء
 %7167 %6565 %6363 جنوب وشرق آسيا
 %961 %965 %6165 بقية آسيا ورقيونيسيا 

 %963 %6367 %9.1 الشرق األوسب ومشال رفريقيا
 %367 %561 %966 روروبا

 %961 %766 %6667 رمريكا الالتينية والكارييب
 %611 %611 %611 اإلمجالي 

Source: OECD, Development Assistance Committee, International 

Development Statistics, DAC Statistics, Paris, 2014 

 
 جلنة املساعدة اإلمنائيةة وشةركاؤها يف   وجدير باليكر فإن الدول املاحنة يف
ويشمل ذلك زيادة اإلبالع عن املساعدة . التنمية جهوداخي إضافية لتعزيز فعالية املعونة

اإلمنائية الرمسية يف املوازنات العامة وتعزيز النىم اإلدارية القطرية يف إدارة الربام  
ة رن تسةتخدم تسةك الةنىم    واملشاريع املمولة من املعونة، حبيث يتحاا لسدول املاحنة 

غري رن الشروط املرتبطة . عوضاخي عن فرض رعباء إدارية إضافية عس  الدول املتسقية
باملساعدات اإلمنائية الرمسية مازالت متثل عبئاخي واإلجراءات الداخسية اليت تفرضها 
م الدول املاحنة مازالت معقدة، ومازال املشهد ا زر يشكل حتديات تنسيقية كبرية رما

 .الدول املستفيدة
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 :التحويالت النقدية لسعمالة لسدول النامية (0
 : حجم التحويالت النقدية ( ر

ر  حتويالت الةدخل اخلةاص الةيت    )تشكل حتويالت العامسني يف اخلارج 
مسألة مهمة ألن التحويالت متثل مصدراخي من ركةرب  ( يرسسها املهاجرون إىل ذويهم

ررسل العامسون إىل الدول  1102ففي عام . مصادر التدفقات املالية لسدول النامية
مسيار دوالر رمريكي رو ركثةر مةن خةالل    ( 100.1)النامية مبالغ قدرت حبوالي 

 .رمسية واجلدول التالي يوضح ذلك قنوات
االجتاهات اإلقسيمية لستحويالت النقدية إىل البسدان النامية ( 69)جدول 

 مسيار دوالر (7111-7165)

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000 املنطقة

 127 122 117 109 106 95 85 شرق رسيا واحمليب ا ادئ

 34.6 47 43 40 41 37 37 روروبا وآسيا الوسط 

رمريكا الالتينية 
 والكارييب

57 58 62 62 67 73 66.7 

الشرق األوسب ومشال 
 رفريقيا

34 41 43 49 52 55 50.3 

 117.9 127 117 109 97 83 75 جنوب آسيا

 32.2 36 33 31 30 29 28 رفريقيا جنوب الصحراء

 431.6 430 559 529 514 464 436 العامل

Source: World Bank, Migration and Development Brief: Migration 

and Remittances Unit, 2016  
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ويالحةةظ مةةن اجلةةدول رعةةاله بةةأن اجلةةزء األكةةرب مةةن التحةةويالت      
ي يةةيها إىل شةةرق آسةةيا واحملةةيب ا ةةادئ، حيةةث النقديةةة عسةة  الصةةعيد العةةامل

مةةن إمجةةالي التحةةويالت النقديةةة العامليةةة، ثةةم    %( 19.1)شةةكل مةةا نسةةبته  
، تسيهةا دول رمريكةا الالتينيةة والكةارييب بنسةبة      %(19.1)جنوب آسةيا، بنسةبة   

، %(00.1)، ثةةم دول الشةةرق األوسةةب ومشةةال رفريقيةةا بنسةةبة      %(02.2)
، فةةدول رفريقيةةا جنةةوب   %(2.0)نسةةبة  فةةدول روروبةةا وآسةةيا الوسةةط  ب   

 .(00) %(9.2)الصحراء بنسبة 
وككةةن تفسةةري االخنفةةاض احلاصةةل يف التحةةويالت النقديةةة املسةةجسة    

إىل اخنفةةاض رسةةعار   1102و1101رمسيةةاخي لسةةدول الناميةةة خةةالل عةةامي    
الةةنفب وضةةعف النمةةو االقتصةةاد  يف روروبةةا، وتةةدهور االقتصةةاد الروسةةي    

لروبةل والةي  قةاد خفةض دخةول املهةاجرين وحةد        واخنفاض قيمةة اليةورو وا  
 .من قدرتهم عس  إرسال األموال إىل رسرهم يف بسدانهم األصسية

رمةةا عسةة  صةةعيد الةةدول اخلمةةس األوىل يف اسةةتالم التحةةويالت عسةة   
الصعيد العاملي، فجةاءت ا نةد باملرتبةة األوىل، حيةث بسغةت قيمةة التحةويالت        

مسيةةار دوالر ( 19)حنةةو لعةةامل املختسفةةة  النقديةةة لعمالتهةةا املنتشةةرة يف دول ا  
، تسيهةةا 1102مةةن إمجةةالي التحةةويالت النقديةةة لعةةام %( 00)شةةكست حةةوالي 

مسيةةار دوالر، ( 12)، ثةةم الفسةةبني %(01.1)مسيةةار دوالر بنسةةبة ( 11)الصةةني 
مسيةةةار دوالر، واجلةةةدول  ( 10)مسيةةةار دوالر، ونيجرييةةةا  ( 12)فاملكسةةةيك 
 . (01) ذلكالتالي يوضح 
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الدول اخلمس األكثر استالماخي لستحويالت النقدية لعام ( 71) جدول
 (بسيون دوالر)7165

 النسبة من اإلمجالي قيمة التحويالت املستسمة الدولة 

 %6161 19 ا ند

 %6167 11 الصني

 %165 77 الفسبني

 %567 75 املكسيك

 %169 76 نيجرييا

Source: World Bank, Migration and Development Brief: Migration 

and Remittances Unit, 2016. 
 
 :نسبة التحويالت النقدية لسمهاجرين إىل النات  احملسي اإلمجالي لبسدانهم ( ب

 تسف مستود االعتماد عس  التحويالت النقدية من منطقة ألخرد، حيث بسغت    
يها من النات  احملسي اإلمجالي ف%( 0.22)نسبة التحويالت يف منطقة جنوب آسيا 

يف الةدول الناميةة يف روروبةا    %( 1.19)، بينما كانت النسبة حبةدود  1102لعام 
يف الدول %( 1.11)يف منطقة رفريقيا جنوب الصحراء و%( 1.10)ووسب آسيا، و

يف شرق آسيا %( 1.20)يف رمريكا الالتينية والبحر الكارييب و%( 0.00)العربية و
 .والباسيفيك

يالت النقدية لسمهةاجرين كةبرية نسةبة إىل    وغالباخي ما تكون تدفقات التحو
عسة  سةبيل املثةال، كانةت حتةويالت       1100ففي عام . االقتصادات اليت تتسقاها
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عس  األقل من النات  احملسي اإلمجةالي يف حالةة   % 0العامسني يف اخلارج متثل نسبة 
( 11)من إمجالي النات  احملسي اإلمجةالي رو ركثةر يف حالةة    %( 2)دولة، و( 012)
 .(00) لةدو

رو ركثر من النات  احملسي اإلمجالي لعام %( 11)وشكست تسك التحويالت  
، يف طاجكستان، قرغيزيا، نيبال، تاجنو، مولدافيا، القمر املتحةدة، غامبيةا،   1102
 .ساموا واجلدول التالي يوضح ذلك وليربيا،

 7165حتويالت العامسني كنسبة من النات  احملسي اإلمجالي لعام ( 76)جدول 
 التحويالت النقدية كنسبة من النات  احملسي اإلمجالي  الدولة ت

 %57675 النيبال 6

 %56676 ليربيا  7

 %77631 طاجكستان 5

 %73617 تاجنو 1

 %75677 قريغيزيا 5

 %75616 مولدافيا 1

 %76671 غامبيا 3

 %71673 ساموا 7

 %71669 القمر املتحدة 9

Source: World Bank, Migration and Development Brief: 

Migration and Remittances Unit, 2016 
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وتتعدد فوائد التحويالت عس  الدول املصدرة لسعمالة، حيةث تسةهم يف   
تعزيز وضع ميزان املدفوعات، كما وتؤد  هيه التحويالت إىل حتسني هيكل توزيع 

ربام  التنموية الدخل يف هيه الدول بصورة ال ككن حتقيقها من خالل اخلطب وال
اليت تتبناها تسك الدول خصوصاخي يف حالة هجرة الفقراء والعمال غري املهرة، فمالخي 
عن ذلك بينت العديد من األحباث والدراسات املتعسقة باستخدامات التحةويالت  
إىل رن التحويالت تنفق بشكل رئيسي عس  رفع مسةتويات االسةتهالك والصةحة    

. ا يؤد  إىل حتسني مستويات املعيشة ألسر املهاجرينوالتعسيم ألسر العمال، وهيا م
وككن ان تستخدم التحويالت يف استرياد سسع ررمسالية ورن توفر رمواالخي استثمارية 

وككن لستحويالت كيلك، وهو رمر مهم ريمَا، رن تزيد من دخل . ملنىمي املشاريع
 .ةاألسر ومدخراتها ورن تستخدم يف شراء منتجات وخدمات استهالكي

وتشكل تدفقات التحويالت النقدية مصدراخي مهماخي لتمويل التنمية يف العديد من 
 :الدول النامية وككن بيان رثر التحويالت عس  النمو كما يسي

 ككن رن تؤثر حتويالت العامسني يف اخلارج عس  معدل : تراكم ررس املال
رن متةول  فةأوالخي ككةن   . تراكم ررس املال يف الدول املستفيدة بطرق شةت  

االستثمار بشكل مباشر، وككن رن تيسر التدفقات الداخسة من حتويالت 
العامسني ريماخي متويل االسةتثمارات بتحسةني اجلةدارة االئتمانيةة لألسةر،      

 .وزيادة قدرتها فعسياخي عس  االقلاض
 ككن رن تؤثر التحويالت عس  النمو بالتأثري عس  معدل : منو القود العامسة

وإحدد القنوات اليت ككةن مةن خال ةا رن تةؤثر     . عمالةمنو مدخالت ال
التحويالت عس  مدخالت العمالةة هةي املشةاركة يف سةوق العمةل، ر       

 . النسبة املئوية لسسكان اليت تعمل بالفعل رو تبحث عن عمل
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وتعكس األدلة املختسطة املرتبطة بتأثري التحويالت عس  االقتصاد الكسي عدداخي 
فأوالخي، ليس مثة شك يف رن هةيه  . بشأن دورها يف االقتصادمن احلقائق األساسية 

التحويالت تفيد األسر اليت تتسقاها إذ رنها ختفف حدة الفقةر وتةوفر تأمينةاخي ضةد     
وثانياخي، توجد مسارات خمتسفة كثرية ككةن رن تةؤثر   . الىروف االقتصادية املعاكسة
 .(01) االقتصادالتحويالت من خال ا عس  

 

 :بشرحركة ال-ثالثًا

وقةد جةرد    .آخرمن اخلصائص األساسية لسسكان انتقا م من مكان إىل 
االعلاف عاملياخي باحلق يف التنقل مني ست عقود ممةت باعتمةاد اإلعةالم العةاملي     

لكل فرد حق يف حرية " من عس  رن ( 00)حلقوق اإلنسان، فاإلعالن ينص يف املادة 
ولكل فرد حق يف مغادرة ر  " لة والتنقل ويف اختيار حمل إقامته داخل حدود الدو

 .(02)"بسد، مبا يف ذلك بسده، ويف العودة إىل بسده
وفقاخي ملا جرت اإلشارة إليه يف املؤمتر الدولي لسسكان والتنمية الي  عحقةد  

، ككن رن يكون لسهجرة الدولية املنىمةة آثةار إجيابيةة عسة      0991بالقاهرة عام 
املهاجر إليها عس  حد سواء، وبإمكان ا جةرة  ا تمعات املهاجر منها وا تمعات 

وبسغ عةدد األشةخاص   . ريماخي رن تيسر نقل املهارات ورن تسهم يف إثراء الثقافات
مسيةون  ( 121)املقيمني خارج البسدان اليت ولدوا فيها رقماخي مل يسبق له مثيل وهو 
وتسهم األغسبية . شخص، ر  ركثر من ضعف ونصف ما كان عسيه مني جيل مم 

ولكةن ا جةرة   . لكاسحة من املهاجرين إسهامات هامة يف الدول اليت تستمةيفها ا
الدولية تستتبع يف الوقت نفسه خسارة موارد بشرية لدد كثري من الدول املهةاجر  
 منهةةةا وقةةةد تتسةةةبا يف تةةةةوترات سياسةةةية رو اقتصةةةادية رو اجتماعيةةةةة      

 .يف الدول املهاجر إليها
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العمل بني خمتسف البسدان رقل بكثري  عس  الرغم من إن التكامل بني رسواق
غري رن مشهد انتقال النازحني والعمالة . من تكامل رسواق التجارة واألسواق املالية

املاهرة وغري املاهرة من البسدان األقل منواخي إىل البسدان املتقدمة قد شهد زيادة مسفتة 
صراعات املسسحة لسنىر كبرية خالل السنوات الثالثة األخرية نتيجة لسنزاعات وال

مسيون ( 121)السيما يف منطقة الشرق األوسب، والمس عدد املهاجرين الدوليني 
  .(01)1102شخص عام 

، يف مجيع رحناء العامل رعس  معدل 1101وكان عدد املهاجرين الدوليني يف عام      
مسيوناخي يف عام ( 101)مسيوناخي مقارنة بةةةة ( 111)مسجل عس  اإلطالق، حيث بسغ 

ومع ذلك، بقيت ا جرة الدولية، كنسبة من سكان العامل، ثابتة إىل حد ما . 1100
 يف حةةةني تشةةةكل(. ٪0)عسةةة  مةةةدد العقةةةود املاضةةةية، إذ بسغةةةت حةةةوالي 

يف ( ٪11)فقب من املهاجرين الدوليني يف مجيع رحناء العامل، و( ٪12)املهاجرات  
ورمريكةا  ( ٪21.1)بةا  آسيا، تشكل النسةاء غالبيةة املهةاجرين الةدوليني يف رورو    

 (.٪20.1)الشمالية 
يف النمو مقارنة ( عرب البسدان النامية)استمرت تدفقات ا جرة بني بسدان اجلنوب   

ففي عام (: من البسدان النامية إىل البسدان املتقدمة النمو)الشمال  -حبركات اجلنوب 
يمةون يف  مسيون مهاجر دولي ولدوا يف البسةدان الناميةة يق  ( 91.1)، كان 1102

مسيةون ولةد يف اجلنةوب    ( 22.0)بسدان رخرد يف اجلنةوب العةاملي، يف حةني رن    
 .(09) العاملييقيمون يف بسدان الشمال 

وسيتم قياس حركة البشر من خالل مؤشرات عدد املهاجرين النةازحني،  
  .وحركة السياحة الدولية السكان،وعدد املهاجرين الوافدين كنسبة من جممو  
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 :رين النازحنيعدد املهاج (0
وظهور تنىةيم   1101تسارعت حركة النزوا مني بدء الربيع العربي يف نهاية     

 1102، حيث بسغ عدد النازحني جراء احلرب يف العامل عةام  .”الدولة االسالمية
مسيون شخص، ركثر من نصفهم من سوريا واليمن والعراق،  11رقماخي قياسياخي قدره 

 مةن النةازحني اجلةدد بسةبا النزاعةات      ماليةني ( 221)سةجل   1101ورن عام 
ماليني منهم يف الشرق األوسب ومشال افريقيةا، ليصةل العةدد    ( 122)املسسحة، 

وتحعد سوريا واليمن والعراق ركثر من نصةف   .مسيون نازا( 1122)االمجالي إىل 
، تسيها افغانستان ورفريقيا الوسط  وكولومبيا 1102النازحني جراء النزاعات يف 

هيا هو “وان . الكونغو الدكوقراطية ونيجرييا وجنوب السودان واوكرانيا ومجهورية
وهي رابع سنة . ”رعس  رقم يسجل يف التاريخ وكثل ضعف عدد الالجئني يف العامل

 .عس  التوالي يصل فيها عدد النازحني داخل بالدهم اىل رقم قياسي
 ن شةةخص مسيةةو( 09.1)حنةةو وبسةةغ النةةازحني بسةةبا الكةةوارث الطبيعيةةة     

وتسببت النزاعات . ، مع تسجيل ركرب رعداد يف ا ند والصني والنيبال1102عام 
مسيون نازا جديد داخةل بالدهةم عةام     (19,2)بةةةةة والكوارث الطبيعية معاخي 

كعدد إمجالي وهيا الرقم يواز  تعداد سكان نيويةورك ولنةدن وبةاريس     1102
هم، وغالباخي وسةب الةيعر، سةود    والقاهرة معاخي، وهم ال يأخيون معهم لدد فرار

وبكالم . األغراض القسيسة اليت ككنهم محسها، وينطسقون يف رحسة حمفوفة بالغموض
 ”1102رلف شخص اىل مغادرة بيوتهم يومياخي عام  11آخر، اضطر 

ومن بني املناطق، تستقبل منطقة آسيا واحمليب ا ادئ ركرب عدد مةن الالجةئني   
 وتسةةةتقبل منطقةةةة إفريقيةةةا . صمسيةةةون شةةةخ 0.2حيةةةث يبسةةةغ عةةةددهم  
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مسيون الج ، يف حةني تسةتقبل منطقةة الشةرق األوسةب       1.9جنوب الصحراء  
 .(02)مسيون الج   1.1ومشال إفريقيا 

ويف ا مل، فإن ركرب رعداد الالجئني اليين ترعاهم املفوضية وحبسا البسد املصدر 
ر من نصف إمجالي وهم يشكسون معاخي ركث -هم من األفغان والسوريني والصوماليني

عدد الالجئني يف العامل، وتستميف باكستان وإيران ولبنان عدداخي من الالجئني يفوق 
 .ما تستميفه الدول األخرد

 

 :عدد املهاجرين الوافدين كنسبة من جممو  السكان (1
زاد عدد املهاجرين عس  الصعيد العاملي خالل السنوات الست عشر املمتدة من 

مسيون شخص، حيث ارتفةع مةن   ( 90)، مبا مقداره 1102إىل عام  1111عام 
ر   1102مسةون شةخص عةام    ( 111)إىل  1111مسيون شخص عام ( 090)

  %(.10)بنسبة زيادة قدرها 
ويالحةةظ خةةالل العقةةد األول مةةن القةةرن احلةةالي والنصةةف األول مةةن     
العقةةد الثةةاني ارتفةةا  يف نسةةبة املهةةاجرين الوافةةدين كنسةةبة مةةن إمجةةالي عةةدد   

إىل  1111عةةام %( 0)  الصةةعيد العةةاملي، حيةةث ارتفعةةت مةةن  السةةكان عسةة
، وارتفعةةةت النسةةةبة ريمةةاخي يف خمتسةةةف منةةةاطق العةةةامل  1102عةةام  %( 0.0)

ويف روروبةةا وآسةةةيا  %( 2.9)السةةيما يف البسةةدان العربيةةة، حيةةةث وصةةست     
 .واجلدول التالي يبني ذلك%( 1.9)الوسط  إىل 
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ئوية من السكان يف مناطق عدد املهاجرين الوافدين كنسبة م( 77)جدول 

 ( 7165-7111)العامل 

 
نسبة املهاجرين الدوليني من عدد  (باآلالف ) عدد املهاجرين الدوليني  املنطقة 

 السكان 

7111 7165 7111 7165 

 565 5 71539967 63731567 العامل 

 7 7 7111961 6171165 رفريقيا

 7 6 3517666 1951167 آسيا

 61 7 3161161 5117369 روروبا

رمريكا الالتينية 
 والكارييب 

153761 975161 6 6 

 65 65 5117763 1155667 رمريكا الشمالية

 76 63 761169 551961 ورقيونيسيا 

 
Source: United Nations, International Migration Report 2015, 

Department of Economic and Social Affairs, New York, 2016, P28-32, 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/06/150618_un_high_recor

d_refugees 
 

  

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/06/150618_un_high_record_refugees
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/06/150618_un_high_record_refugees
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رما عس  صعيد توزيع املهاجرين عس  دول العامل املختسفة، فقد رصبحت رملانيا       
باألرقةام  )الثانية األكثر شعبية لسمهاجرين الدوليني عس  الصعيد العةاملي  الوجهة 
( 01)، بعد الواليات املتحدة وقبل االحتاد الروسي، مع مةا يقةدر بنحةو    (املطسقة

مسيةون يف  ( 11.1)مقابةل   1102مسيون مولود رجنيب يقيمون يف البالد يف عةام  
روسي، غري رن رعداد املهةاجرين  مسيون يف االحتاد ال( 00.9)الواليات املتحدة و 

الدوليني ال تزال رعس  يف بسدان جمسس التعاون اخلسيجي إذ تشكل نسةبة السةكان   
من جممو  السكان يف اإلمارات العربية املتحدة و %( 22.1)املولودين يف اخلارج 

 2من كل  0ويعيش ما يقرب من . يف الكويت%(  90.1)يف قطر و %(  92.9)
مدينة كربد، وفقاخي لتقرير ا جرة الدولية الصادر عن  11 يف ركرب مهاجرين يف العامل

يشكل املهاجرون الدوليون ركثر مةن ثسةث   . 1102املنىمة الدولية لسهجرة لعام 
جممو  السكان يف مدن مثل سيدني وروكالند وسةنغافورة ولنةدن، وعسة  األقةل     

مواليةد  واحد من كل رربعة رشةخاص يف رمسةلدام وفرانكفةورت وبةاريس مةن      
 .(09) رجنبيني

 

 :حركة السياحة الدولية (0
يقصد بها عدد الزائرين اليين يدخسون لسيسة الواحدة رو يدخسون ويغادرون يف 
اليوم نفسه عرب احلدود الوطنية، ويالحظ خالل العشرين سةنة املنصةرمة ارتفةا     
 مطرد يف حركة السياحة الدولية، إذ ارتفع عدد السياا عس  الصعيد الةدولي مةن  

مسيون سائح عام ( 0010)، إىل حوالي 0992مسيون سائح عام ( 211.2)قرابة 
 .، واجلدول التالي يبني ذلك%(001.2)قدرها ، ر  بنسبة زيادة 1101
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 ( 7161-6995( )باآلالف)حركة السياحة الدولية ( 75)جدول 
 7161 7161 6995 املنطقة

شرق رسيا 
 واحمليب ا ادئ

33.155619 661.171.111 719.177617 

روروبا وآسيا 
 الوسط 

566.653677 619.916.111 577.119639 

رمريكا الالتينية 
 والكارييب

13.151667 11.539.111 77.756619 

 77.155676 31.511.111 76.597616 الدول العربية

 67.791611 66.117.111 5.719657 جنوب آسيا

رفريقيا جنوب 
 الصحراء

65.661651 51.616.111 51.131697 

 6.611.966693 963.177.111 511.566613 العامل

http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name

_desc=true 
  تشكالن ويالحظ من اجلدول رعاله بأن الدول األوروبية وآسيا الوسط
من %( 21)املناطق الرئيسة املولدة لسسياحة يف العامل، حيث تستحوذ عس  ركثر من 

، ثم %(10.2)بنسبة آسيا واحمليب ا ادئ  دول شرقتسيها  الدولية،حركة السياحة 

http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name_desc=true
http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name_desc=true
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مةن إمجةالي حركةة السةياحة     %( 9.1)رمريكا الالتينيةة والبحةر الكةارييب بنسةبة     
 .(11)الدولية

 

 :تاالتصاال -رابعًا

حققت التطورات املتسارعة يف ثورة تكنولوجيا املعسومات واالتصاالت خرقاخي يف     
فقد استطاعت التكنولوجيا . مجيع جماالت النشاط االقتصاد  واالجتماعي والثقايف

األطراف بشكل  امللامياملتقدمة اجلديدة من حتقيق سرعة االتصال بني سكان العامل 
لبشر االطال  عس  ما ظدث خارج احلدود القوميةة  غري مسبوق، فأصبح بإمكان ا

حبيث تقسصت املسافات بفمل الثورة التقنية واندجمت البشرية يف عامل موحد ككن 
ورخي العامل يتجه بشكل متسار  ومطرد حنو ا تمع . رن يطسق عسيه القرية الكونية

ركثر رهمية  تكنولوجيا املعسومات واالتصاالت دوراخيومن املؤمل رن تسعا  الرقمي
وتتمثل رهم مؤشرات  . (10) (1101-1102)يف حتقيق رهداف التنمية املستدامة 

 :االتصاالت ذات الصسة بتعزيز التكامل العاملي باآلتي

 :اإلنلنتمستخدمو  (0
شهد القرن احلاد  والعشةرون ثةورة حقيقيةة يف عةامل تكنولوجيةا املعسومةات          

ت، حيث ارتفع عدد مستخدمي االنلنت عس  واالتصاالت وانتشاراخي واسعاخي لإلنلن
من سكان %( 1.2)مسيون شخص عام كثسون ( 102)الصعيد العاملي من حوالي 

%( 11.9)وهو ما كثل  1101مسيار شخص عام ( 0)إىل حوالي  1111العامل يف 
 . من سكان العامل
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 ( 7165-7117)مستخدمو اإلنلنت كنسبة من السكان  (71)جدول 

 7165 7161 7117 املنطقة

 %1169 %7967 %169 شرق رسيا واحمليب ا ادئ
 %5765 %1561 %367 روروبا وآسيا الوسط 

 %5161 %5166 %766 رمريكا الالتينية والكارييب
 %1161 %7367 %767 الدول العربية
 %7165 %6765 %665 جنوب آسيا

 %7767 %761 %661 رفريقيا جنوب الصحراء

 %1563 %5161 %969 العامل

Source: United Nations Development Programme (UNDP), Human 

Development Report, Various Issues 
 

 1101مسيةار عةام   ( 0.1)اإلنلنت إىل  مستخدمورن يصل عدد ومن املؤمل     
ويرجع السةبا يف ارتفةا  نسةبة    . (11)من سكان العامل %( 11.0)وهو ما يشكل 

لإلنلنت إىل تطوير خدمات اإلنلنةت وإىل ارتفةا  مسةتود    السكان املستخدمني 
التعسيم لدد السكان وتزايد الوعي بأهمية استخدام اإلنلنت كوسيسة لسحصةول  
عس  العديد من اخلدمات العامة واخلاصة، األمر الي  يدفع رغسا دول العامل اليت 

 .ريمة النطاقتبين اخلطب الوطنية ا ادفة إىل ربب دو ا بشبكة اإلنلنت الع
وغين عن البيان، فإن حتقيق الزيادة يف انتشار اإلنلنت ظتاج باإلضافة إىل البنية      

األساسية، إىل نشر الوعي لدد األفراد بأهمية اإلنلنت يف عمسية التنمية، وإشراك 
والفئات املعزولة، ووضع احلوافز من  اإلعاقةذوو  كمبا يف ذل ا تمع،كافة شرائح 

كما ظتاج حتقيق الزيادة يف . ستخدام اإلنلنت مبا يسيب احتياجاتهم وتطسعاتهمرجل ا
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انتشار اإلنلنت إىل إتاحة احملتود الرقمي عس  اإلنلنةت بالسغةات احملسيةة، وهةي     
مسألة بالغة األهمية لتحقيق رهداف التنمية املستدامة، فالتحد  احلقيقي يكمن يف 

دد كبري من السغةات احليةة لزيةادة النفةاذ جلميةع      كيفية جعل احملتود متوافراخي يف ع
السكان، وكيفية توليد رشكال العةرض الةيت تالئةم الثقافةات كافةة، ألن جمتمةع       
املعسومات املتعدد السغات ككن رن يصبح وسيسة رئيسة لزيادة التمامن والتكامةل  

 .(10) مشلكة بني الدول النامية عن طريق إنشاء شبكات وظيفية ومهنية
 

 :شخص 011خطوط ا اتف اجلوال لكل  عدد (1
 شةةهد مؤشةةر انتشةةار ا ةةاتف اجلةةوال بةةني السةةكان عسةة  الصةةعيد العةةاملي       

، حيةةةث ارتفةةةع مةةةن (1102-1111)خةةةالل الفةةةلة  ارتفاعةةةاخي مسحوظةةةُا
خطةةاخي ( 92.2)إىل  1111مةةن السةةكان عةةام   ( 011)خطةةاخي لكةةل  ( 01.0)

ة التغطيةة الكامسةة   ، وختطة  املؤشةر نسةب   1102من السكان عةام  ( 011)لكل 
 العربيةةة،يف روروبةةا وآسةةيا الوسةةط  ورمريكةةا الالتينيةةة والكةةارييب ويف الةةدول  

 .يبني ذلك( 12)واجلدول 
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شخص ( 011)عدد املشلكني يف ا اتف اجلوال لكل ( 12)جدول 
(1111-1102) 

 1102-1101معدل التغري  1102 1111 املنطقة

 %55567 61665 361 شرق رسيا واحمليب ا ادئ

 %715 66169 1569 روروبا وآسيا الوسط 

 %6166 66161 6766 رمريكا الالتينية والكارييب

 %5961 66661 567 الدول العربية

 %5766 3961 1 جنوب آسيا

 %3661 3661 669 رفريقيا جنوب الصحراء

 %5161 9765 6766 العامل

Source: United Nations Development Programme (UNDP), 

Human Development Report, Various Issue 
 

ومن املتوقع رن يشهد معدل انتشار ا واتف اجلوالةة بةني السةكان ارتفاعةاخي       
مسحوظاخي يف كافة مناطق ورقاليم العامل خالل السنوات القادمة نتيجة لزيةادة عةدد   
السكان، وتنو  اخلدمات اليت تقدمها شركات االتصاالت وسهولة احلصول عس  

عالوة عس  ما يتطسبه  وإدخال التقنيات احلديثة عسيها بشكل مستمر، اخلدمة،هيه 
تطور بيئة األعمال ومنتجات تقنية االتصاالت وتبين معىم دول العامل خطب لتطوير 
قطا  االتصاالت من خالل انفتاا هيا القطا  عس  العامل مما يسهم يف زيادة معدل 

 النمو يف استخدام ا اتف النقال

  



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
138 

 

  

 



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
139 

 

 

 

 

 

 :االستنتاجات -أواًل

 

اتسةةعت رقعةةة التجةةارة الدوليةةة لسسةةسع، إذ ارتفعةةت مةةن حةةوالي         -0
( 01.1)، إىل حةةةةةوالي 1110تريسيةةةةةون دوالر يف عةةةةةام  ( 02.0)

، %(000.1)، ر  بنسةةةبة زيةةةادة بسغةةةت 1102تريسيةةةون دوالر عةةةام 
 . وهيا يعكس تزايد تكامل العاملي يف اسواق السسع

، فقةةد شةةهدت  Financial Flowsكةةة ررس املةةال  فيمةةا يتعسةةق حبر  -1
تةةدفقات االسةةتثمارات األجنبيةةة املباشةةرة املتجهةةة لسةةداخل تصةةاعداخي     

 1111مسيةةار دوالر عةةام ( 0100)مسحوظةةاخي إذ ارتفعةةت مةةن حةةوالي  
، حمققةةة زيةةادة بنسةةبة بسغةةت    1102مسيةةار دوالر عةةام  ( 0911)إىل 
 .ي، وهيا يعكس تزايد التكامل املالي العامل%(11.9)

يف %( 11)ازداد حجةةم املسةةاعدات اإلمنائيةةة الرمسيةةة الدوليةةة بنسةةبة     -0
حيةةث بسغةةت قيمةةة تسةةك    1101إىل عةةام  1111الفةةلة مةةن عةةام   

، شةةكست مةةا نسةةبته  1101مسيةةار دوالر عةةام  ( 011.1)املسةةاعدات 
 .من النات  القومي اإلمجالي العاملي%( 1.01)
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شةةهدت فقةةد  Human mobilityرمةةا فيمةةا يةةرتبب حبركةةة البشةةر      -1
مةةن إمجةةالي سةةكان %( 0.1)ارتفاعةةاخي يف عةةدد النةةازحني والةةي  شةةكل  

مسيةةون ( 210)كمةةا وارتفةةع رعةةداد السةةياا مةةن  . 1100العةةامل لعةةام 
، 1101مسيةةون سةةائح عةةام  ( 0112)إىل حةةوالي  1111سةةائح عةةام 

وذلةك نتيجةة لستقةدم احملةرز يف قطةا       %( 99.1)ر  بنسبة زيةادة بسغةت   
 .ال النقل األخردالنقل اجلو  وغريه من رشك

تزايةةد عةةدد مسةةتخدمي اإلنلنةةت يف خمتسةةف العةةامل، حيةةث رصةةبح عةةدد  -2
مةن إمجةالي سةكان    %( 10.9)مستخدمي اإلنلنةت يشةكسون مةا نسةبته     

 . 1111عةةةةام%( 9.1)مقارنةةةةة بةةةةةةةةةةة   1102العةةةةامل لعةةةةام  
 خطةةاخي ( 01.0)كمةةا ارتفعةةت نسةةبة مسةةتخدمي ا ةةاتف اجلةةوال مةةن    

 خطةةةةاخي ( 92.2)إىل  1111م مةةةةن السةةةةكان عةةةةا  ( 011)لكةةةةل 
رمةةا حركةةة املكاملةةات ا اتفيةةة . 1102مةةن السةةكان عةةام ( 011)لكةةل 

دقيقةة لسفةرد   ( 11.1)بالدقائق لكل فةرد، فقةد ارتفعةت حتة  وصةست      
وسةاهم هةيا التقةدم يف مؤشةرات االتصةاالت يف      . عس  الصعيد العةاملي 

 .تعزيز التكامل عس  الصعيد العاملي
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 :التوصيات -ثانيًا

عسةة  مواجهةةة التحةةديات الةةيت تواجةةه عمسيةةات التكامةةل     لعمةةل ا -0
العةةاملي السةةيما املةةالي والتجةةار  يف ظةةل اإلدارة األمريكيةةة احلاليةةة   
اليت تتبنة  رطروحةات تقييةد التجةارة احلةرة، وتةبين رسةاليا احلمايةة         
التجاريةةة الةةيت سةةتكون  ةةا تةةداعيات كارثيةةة عسةة  االقتصةةاد العةةاملي 

 .برمته
ل حريةةة انتقةةال االشةةخاص السةةيما رصةةحاب   العمةةل عسةة  تسةةهي  -1

املهارات واملعةارف املتميةزة عسة  الصةعيد العةاملي ألن ذلةك سيسةهم        
يف تعزير تكامل رسةواق العمةل والةيت سةيكون  ةا انعكاسةات إجيابيةة        

 .يف احلد من ظاهرة البطالة اليت تتصاعد يف الدول النامية
األقةةل منةةواخي  تقةةديم املزيةةد مةةن املسةةاعدات لسةةدول الناميةةة السةةيما   -0

لتمكنيها من اكتساب املزيةد مةن تكنولوجيةا االتصةاالت واملعسومةات      
 . املهمة لستعزيز التكامل العاملي

ضةةرورة قيةةام الةةدول الناميةةة يف وضةةع اخلطةةب والةةربام  ا ادفةةة       -1
 العةامل، لتطوير قطا  االتصاالت من خةالل انفتةاا هةيا القطةا  عسة       

ة يف تعزيةز التكامةل بةني    حيث يشكل قطا  االتصاالت ركيةزة رساسةي  
 .الدول املتقدم والنامية
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 مصادر وهوامش الفصل الثالث

لسمزيد من التفاصيل حول رهمية التجارة يف التنمية والتكامل االقتصاد   -0
 :انىر

ميشيل تودارو، التنمية االقتصادية، تعريا ومراجعة حممود حسن حسين 
-210، ص1111اض، وحممود حامد حممود، دار املريخ لسنشر، الري

212. 
 :احتسبت النسبة من الباحثني باالعتماد عس  -1

World Trade organization (WTO), World Trade 

Statistical Review2016, Geneva, 2016, P134-138 

3- World Trade organization (WTO), International Trade 

Statistics, Geneva, 2015, P.41 
4 -United Nation Development Programme (UNDP), 

Human Development Report 2016, P.249 
 :احتسبت النسبة من الباحثني باالعتماد عس  -5       

United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), World Investment Report 2016, Geneva, 2016, P.36       

ن االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف املؤسسة العربية لمما -1
 90 ص، 1102، الكويت، 1102الدول العربية 

تقرير فرقة : األمم املتحدة، تقييم إجنازات الشراكة العاملية من رجل التنمية -9
، 1102العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيي األهداف اإلمنائية لأللفية،

 9 ص، 1102نيويورك، 
-://www.oecdhttp-8

-official-net-aid-ilibrary.org/development/development

table1-oda_20743866-ssistancea-development 
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9- OECD, Development Assistance Committee, 

Development Co-operation Report 2017, Paris, 2017, 

Different Pages 
10- OECD, Development Assistance Committee, 

International Development Statistics, DAC Statistics, Paris, 

2014. 
 :عس  من الباحثاحتسبت النسا  -00

World Bank, Migration and Development Brief: 

Migration and Remittances Unit, 2016 
12-World Bank, Migration and Development Brief: 

Migration and Remittances Unit, 2016  
13-World Bank, Migration and Remittances Fact 

Bookm2013,Washington2013,p.5 
-http://www.albankaldawli.org/ar/news/press -14

-in-sharply-slow-to-growth-release/2015/04/13/remittances

-expected-up-pick-weak-stay-russia-and-europe-as-2015

year-next 
-15
ww.un.org/esa/population/publications/ittmig2w

..002/ 
-http://arabic.euronews.com/2016/05/11/refugees

-16worldwide 
17-International Organization Migration (IMO), Global 

Migration Trends Fact Sheet 2015 

 :لسمزيد من التفاصيل ينىر -02
http://www.unhcr.org/ar/5398080d6.html 

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/04/13/remittances-growth-to-slow-sharply-in-2015-as-europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/04/13/remittances-growth-to-slow-sharply-in-2015-as-europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/04/13/remittances-growth-to-slow-sharply-in-2015-as-europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/04/13/remittances-growth-to-slow-sharply-in-2015-as-europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year
http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/
http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/
http://arabic.euronews.com/2016/05/11/refugees-worldwide
http://arabic.euronews.com/2016/05/11/refugees-worldwide
http://www.unhcr.org/ar/5398080d6.html
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 :لسمزيد من التفاصيل ينىر -09
International Organization Migration (IMO), 

International Migration Report2015, Geneva, 2016 
 :احتسبت النسبة من الباحثني باالعتماد عس -11

http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name

_desc=true 
ttp://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/05/150521h

26_internet_users_itu 
users-http://www.internetlivestats.com/internet -22 

 "االسكوا" االجتماعية لغرب آسياالسجنة االقتصادية و -األمم املتحدة -10
، 1119بريوت،  آسيا، يف غربينشرة تكنولوجيا املعسومات واالتصاالت لستنمية 

 .10 ص

 
 
 

  

http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name_desc=true
http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name_desc=true
http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/05/150526_internet_users_itu
http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/05/150526_internet_users_itu
http://www.internetlivestats.com/internet-users
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 الرابعالفصل 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لذوي 

 يف إطار العهد الدويل   اإلعاقة
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 املقدمة
بارزة عس  الصعيدين احلقوقي والتنمةو  الةدولي،    حتتل قمايا اإلعاقة رهمية    

وهو ما تحبينه النصوص واالتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن منىمةة األمةم   
ويتجسد الةدافع خسةف هةيا    . السيما احلقوقية منها ورجهزتها،املتحدة وهياكسها 

املتحدة  االهتمام اجلد  مسألتان األوىل ترتبب باملنح  احلقوقي اليت حترص األمم
بوصفها ممثسة لسمجتمع الدولي عس  تثبيته والي  ترجم يف االتفاقية الدولية حلقوق 
األشخاص ذو  اإلعاقة وبروتوكو ا االختيار  والةي  كثةل خالصةة وطسيعةة     
الوثائق املعربة عن رؤية املنىمة وخطتها التنموية للقية حقوق األشخاص من ذو  

 .اإلعاقة
الثانية باحلجم الي  يشكسه األشخاص ذو  اإلعاقة من إمجالي  وترتبب املسألة      

مسيون معوق يف العامل ( 111)سكان العامل والي  قدرتهم األمم املتحدة بأكثر من 
%( 91)منهم يف املناطق الريفية يف الدول النامية، كما رن حنو %( 21)اليوم، يعيش 

ظتاجونهةا إليهةا رو رنهةم     من املعاقني ال يستطيعون احلصول عس  اخلدمات الةيت 
 .ظصسون عس  قدر حمدود منها فقب

فإن حتد  حتسني حالة املعوقني يرتبب بصورة مباشرة يف كل دولة طرف  وعسيه،    
وختتسف األساليا اليت يتم اختيارها لتعزيةز اإلعمةال الكامةل     الدولي،يف العهد 

 كبرياخي منبالمرورة اختالفاخي لسحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  يه اجلماعة 
دولة ألخرد، ولكةن ال توجةد هنةاك دولةة ال حتتةاج إىل بةيل جهةد مكثةف يف         

 .السياسات والربام   يا الغرض
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لقد سع  ا تمع الدولي إىل تأطري حقوق األشخاص ذو  اإلعاقة يف رجنةدة       
ن الغايةات  واليت رشةارت يف العديةد مة   ( 1101)األمم املتحدة لستنمية املستدامة 

املرتبطة بتحقيق رهداف هيه األجندة ال سيما األهداف املرتبطة بالقماء عس  الفقر 
وضمان  احملسنة،بأشكاله كافة، والقماء عس  اجلو  وتوفري األمن الغيائي والتغيية 

التعسيم اجليد واملنصف والشامل لسجميع وتعزيز فرص التعسم مدد احلياة لسجميع، 
يع ومنو االقتصاد، واحلد من روجه عدم املساواة، والعيش يف والعمل الالئق لسجم

 .مدن وجمتمعات حمسية مستدامة
وسوف نتناول يف هيا البحث بيان لسحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

لسمعاقني يف إطار العهد الدولي واملتعسقة، باملساواة يف احلقوق بني اليكور واإلناث، 
بالعمل والممان االجتمةاعي والتمتةع مبسةتود معيشةي الئةق      واحلقوق املتصسة 

والصحة البدنية والعقسية والتعسيم واملشاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم 
 .العسمي
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 قةادت إىل هةالك   داميةة حروبةاخي  لةتأريخ اإلنساني عرب العصور املختسفة اشهد     
كانت رحد الثانية واليت  الكونيةاحلرب رخر هيه احلروب وكان  املاليني من البشر

ونتيجة  .عس  النىام الناز  يف رملانيا والنىام الفاشي يف إيطاليا نتائجها القماءرهم 
لفالسفة يف العصور املختسفة ومةا ترتةا    يه احلروب وكتابات رجال السياسة وا
حبقةوق   تصةاعد االهتمةام  ذلةك اىل   قاد، عسيها من ثورات فكرية وسياسية كربد

نىام دولي جديد يرتكز عسة   وحرياته واجتهت االنىار اىل ضرورة إقامة اإلنسان 
ورغبة من الدول ، جديدة تممن احلام كرامة االنسان والسالم العاملي مرتكزات
السةادس  جياد إطةار تشةريعي يرسةخ السةالم العةاملي، مت التوقيةع يف       إ الكربد يف

م يف مؤمتر سان فرانسيسكو عس  ميثةاق األ  0912 والعشرين من شهر يونيو عام
الفقرة يف  بشكل صريح امليثاق  تطرقحيث ، حدد ومخسون دولةإاملتحدة من قبل 

س  حل املسائل الدولية ذات حتقيق التعاون الدولي ع" عس   الثالثة من املادة األوىل 
الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعس  تعزيز احةلام حقةوق   

بةال متييةز    اإلنسان واحلريات األساسية لسناس مجيعا والتشجيع عس  ذلك إطالقةاخي 
 .(0)"بسبا اجلنس رو السغة رو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

ت السجنة التحمريية لألمم املتحدة اليت اجتمعت فةوراخي بعةد   وبناًء عسيه اوص     
انتهاء اجلسسة اخلتامية لسمؤمتر بأن ينش  ا سس االقتصاد  واالجتماعي جلنة لتعزيز 

، 0911عةام   مطسةع حقوق االنسان وبالفعل انشأ ا سس جلنة حقوق االنسان يف 
نسان قوق وحريات اإلىل هيه السجنة مسؤولية اعداد مشرو  اعالن حلإوقد القيت 

حيث بدر رعماء مكتبها ، 0919 مطسعحيث اجتمعت هيه السجنة يف ، ساسيةاأل
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حيث مت انشاء جلنة ، بصياغة ما امسته مشرو  رولي لشرعه دولية حلقوق االنسان
عماء جلنة حقوق االنسان، حيث قةررت جلنةة   رصياغة مكونة من مثان دول من 

عةالن ظةدد املبةادئ العامةة حلقةوق      إس  شةكل  وىل عاأل، الصياغة اعداد وثيقتني
حيث قررت ، خرد عس  شكل اتفاقية تعرف حقوقاخي حمددة وحدودهااالنسان واأل

إطةالق مصةطسح    0919جلنة حقوق االنسان يف دورتها الثانية يف ديسةمرب عةام   
نشأ ثالثة رفرقة رعدادها وقد إالدولية حلقوق االنسان عس  الوثائق اجلار   الشرعة
 والفريةق الثالةث  بشأن العهد والفريق الثاني  بشأن االعالن الفريق األول  :عامسة

ونىراخي لميق الوقت قدم اإلعالن عةن طريةق ا سةس االقتصةاد      ، بشأن التنفيي
رلف  109واالجتماعي إىل اجلمعية العامة يف اجتماعها يف باريس ومبوجا القرار 

عةالن العةاملي   ة العامةة اإل اعتمدت اجلمعي 0912يسمرب د 01املؤرخ يف  (0-د)
ن رويف هيا اليوم طسبت اجلمعية العامة من جلنة حقوق االنسان . (1)حلقوق األنسان

حيث مت دراسة ، تعد مشرو  عهد بشأن حقوق االنسان ومشرو  اجراءات التنفيي
عسنت اجلمعية العامة بقرارها ر 0921ويف عام ، 0919نص مشرو  العهد يف عام 

اللابب والتىافر يف التمتع باحلريات املدنية "ر  ا اء بمرورة الف( 2-د)110رقم 
عسيه قررت اجلمعية  وبناًء، "والسياسية وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ن تمم يف العهد اخلاص حبقوق االنسان حقوقاخي اقتصادية واجتماعية وثقافية رالعامة 
 0920حيث وضعت السجنة يف عام ، وقواملساواة بني الرجل واملررة يف هيه احلق

 وفةةقمةةادة بشةةأن احلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة   (01)مشةةرو  
مةواد   (01)االقلاحات املقدمة من احلكومات والوكاالت املتخصصة ومشةرو   

، بشأن تدابري رعمال تسك احلقوق وبها تقدم الدول االطراف يف العهد تقارير دورية
حةدهما  رن تقوم السجنة بإعداد عهدين رطسبت اجلمعية  0920/0921ويف عام 



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
153 

 

خر خاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية خاص باحلقوق املدنية والسياسية واأل
ن ظتو  هيين العهدين عسة   رنه جيا رو، (0)الفقرة ( 1-د) 210بقرارها رقم 

دراج مادة إن يتم ر( 1-د) 212وبقرارها رقم ، كرب قدر ممكن من االحكام املماثسةر
 .(0)يف كال العهدين، نه جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريهارتنص عس  

وقدمت السجنة هيين  0921و 0920ملشروعني يف عام إعداد  السجنةاكمست    
حيث قررت اجلمعية ان تدرس احلكومات ، 0921العهدين اىل اجلمعية العامة عام 

نفسه حبرية وروصت اجلمعية العامة يف  عرب الرر  العام عنن يحرجل رهيه املواد من 
هةيه املناقشةة    استغرقتحيث ، مادة فمادة، يتم دراسة هيه املواد رن 0922عام 

حيث اعتمدت اجلمعية العامة ، 0911وقتاخي طويالخي مل يتم االنتهاء منها إال يف عام 
ي العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الةدول 

 .(1)0911ديسمرب 01ملؤرخ يف ااخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبوجا قرارها 
اعترب العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية معاهدة       

اعتمادها من قبل اجلمعيةة العامةة لألمةم املتحةدة وعرضةت       متعددة األطراف مت
، ورصبحت سارية املفعةول  0911ديسمرب  01لستوقيع والتصديق واالنممام يف 

صادقت وصل عدد الدول اليت  1102ويف يوليو  .(2)0991يناير  0اعتباراخي من 
مةن بينهةا الواليةات     رخرد وقعت بسداندولة، يف حني  011العهد عس  اتفاقية 

، ولكنها مل تصدق حت  اآلن عس  املتحدة لكنها مل تصادق عس  االتفاقية حلد اآلن
العمل مةن رجةل مةنح    ب كافة األطراف بالزامويتعسق العهد الدولي . هدةهيه املعا

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األقاليم واألفراد الثقة غةري املتمتعةة   
واحلق يف  وحق التعسم واحلق يف الصحة حقوق العمال باحلكم الياتي ومبا يف ذلك

 .(1)مستود معيشي الئق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
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العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جزءاخي من  يحعد   

الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان اليت تشمل ريماخي العهد الدولي اخلةاص بةاحلقوق   
كةيلك  وتشمل هيه الشرعة . املدنية والسياسية، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وتتوىل متابعة تنفيي العهد الةدولي جلنةة   . الربوتوكوالت االختيارية األول والثاني
 .(9) والثقافيةاألمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

 واالجتماعيةة  االقتصةادية  بةاحلقوق  اخلةاص  الدولي العهد اتفاق ويدعو    
 كةل  لتمتيةع  الالزمةة  القانونيةة  الممانات لتوفري األعماء الدول والثقافية،
 احلةر  والتصرف ،املصري تقرير حق وبينها والسياسية، املدنية حبقوقهم الناس
 عس  يطبق قيد ر  رفض ويؤكد االجتماعيةو والعدالة الوطن، بثروات العادل
     . (2)كانت ذريعة ر  حتت األساسية احلقوق
وينطسق يف ديباجته من . تكون العهد الدولي من ديباجة ومخسة رجزاء متنوعةي       

جلميع رعماء األسرة البشرية من كرامة رصةيسة فةيهم، ومةن حقةوق     "اإلقرار بأن 
كل وفقاخي لسمبادئ املعسنة يف ميثاق األمم املتحدة، رساس احلرية متساوية وثابتة، يش

وبالتالي فإن العهد يقر رن هيه احلقوق تنبثق من كرامة . "والعدل والسالم يف العامل
اإلنسان األصيسة فيه، حبيث يكون مجيع البشر رحراراخي ومتحررين من اخلوف والفاقة 

حنو متكني كل إنسان من التمتع حبقوقه باعتبارها السبيل لتهيئة الىروف المرورية 
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكيلك حبقوقه املدنية والسياسية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e4cb0af6-c967-47cb-a180-d8e1ad7225bf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e4cb0af6-c967-47cb-a180-d8e1ad7225bf
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اجلزء األول من العهد الدولي حق الشعوب يف تقرير مصريها بنفسها، ورن يقر       
تسع  وراء رهدافها اخلاصة، وكةيلك تتصةرف بشةكل حةر بثرواتهةا ومواردهةا       

. م هيا اجلزء كافة رشكال حرمان الشعوب من رسباب العيش اخلاصةوظرر. الطبيعية
طةراف يف العهةد الةدولي بةأن تقةوم بكافةة       واجلزء الثاني يتناول تعهد الدول األ

اخلطوات الالزمة لممان التمتع الفعسي التدرجيي بةاحلقوق املعةلف بهةا يف هةيا     
احلقوق بعيدة عةن كافةة   العهد عرب اختاذ تدابري تشريعية، حبيث تكون ممارسة هيه 

رشكال التمييز سواًء تعسق بالعرق، رو السون، رو اجلنس، رو السغةة، رو الةدين، رو   
الرر  السياسي وغري السياسي، رو األصل القومي رو االجتماعي، رو الثةروة، رو  

ومن احلقوق املكفولة يف اجلزء الثاني من العهد . النسا، رو غري ذلك من األسباب
ساواة بني اليكور واإلنةاث يف التمتةع جبميةع احلقةوق االقتصةادية      الدولي حق امل

 .واالجتماعية والثقافية املنصوص عسيها يف هيا العهد
رما اجلزء الثالث من العهد الدولي اخلاص بةاحلقوق االقتصةادية واالجتماعيةة       

ه والثقافية فإنه يقر حق العمل، وهو حق اإلنسان يف رن تتاا له إمكانية كسا رزق
وباملقابل عس  الدول اختاذ التدابري املناسبة لصون هيا . بعمل  تاره رو يقبسه حبرية

توفري برام  التوجيه  من خالل  احلق من خالل تأمني املمارسة الكامسة  يا احلق 
والتدريا املناسبة، وتنفيي سياسات وتقنيات من شأنها حتقيق التنمية االقتصةادية  

  .املطردة يف إطار احلريات السياسية املتاحة لألفرادواالجتماعية والثقافية 
رما اجلزء الرابع من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةة        

والثقافية، فهو اجلزء الي  ظدد كيفية مراقبة تنفيي بنود العهد من خةالل إرسةال   
هياكل ومؤسسات األمم  التقارير لألمني العام لألمم املتحدة، وطبيعة العالقة مع

يف حني اختص اجلزء اخلامس واألخري من العهد نفسه يف تنىيم . املتحدة األخرد
كيفية التوقيع والتصديق عس  العهد الدولي، وآليةات املراقبةة واالنسةحاب منةه،     

 .(9) واإلداريةوغريها من اإلجراءات القانونية 
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يؤكد ا تمع الدولي عس  األهميةة الرئيسةة لسعهةد الةدولي اخلةاص بةاحلقوق          
حيث انته  ، االقتصادية واالجتماعية والثقافية كا يتعسق حبقوق اإلنسان لسمعوقني 

لتنفيي الربنةام    0991االستعراض الي  قام به األمني العام لألمم املتحدة عام 
العجز يرتبب ارتباطاخي " قد األمم املتحدة لسمعوقني إىل رن العاملي املرتبب باملعوقني وع

رحوال املعيشة يف رحنةاء كةبرية مةن    " ورن " وثيقاخي بالعوامل االقتصادية واالجتماعية 
مةن غةياء ومةاء    -العامل سيئة إىل درجة رن توفري االحتياجات األساسية لسجميةع  

" لسربام  الوطنية جيا رن تشكل حجر الزاوية -وسكن وخدمات صحية وتعسيمية
كةثرياخي مةا ظةرم     نسبياخي،وحت  يف الدول اليت يحعد فيها مستود املعيشة مرتفعُا . (01)

من فرص التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كافة املعلف  ناملعاقو
 .بها يف العهد

وإىل  ة،والثقافيوقد وجه طسا صريح إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
الفريق العامل الي  سبقها، من كل من اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان لرصد 
امتثال الدول األطراف يف العهد اللتزامها بممن متتع املعوقني متتعاخي كامالخي باحلقوق 
ذات الصسة، بيد رن جتربة السجنة لغاية اليوم توضح رن الدول األطةراف مل توجةه   

ويتفق هيا فيمةا يبةدو مةع اسةتنتاج      .تقاريرهااملسألة يف  سود اهتمام بسيب  يه
األمني العام لألمم املتحدة بأن معىم احلكومات التزال تفتقر إىل التدابري املتسةقة  

 .احلامسة اليت من شأنها رن حتسن بصورة فعالة حالة املعاقني
وق اإلنسان لقد ركد ا تمع الدولي، التزامه بممان متتع املعوقني مبجموعة حق     

 بكامسها يف الصكوك التالية 
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      برنام  العمل العاملي املتعسق باملعوقني الي  يةنص عسة  إطةار لسسياسةة
اختاذ التدابري الفعالة لسوقاية من العجز وإعادة التأهيل، " العامة يهدف إىل 

وحتقيق هديف املشاركة الكامسة من طرف املعةوقني يف احليةاة االجتماعيةة    
 .(00)"قيق املساواة والتنمية، وحت

  املبادئ التوجيهية إلنشاء وتطوير جلان التنسيق الوطنية رو ا يئات املماثسة
 .0991املعنية بالعجز، اليت اعتمدت يف عام 

     مبادئ محاية األشخاص املصابني مبرض عقسي وحتسةني العنايةة بالصةحة
 .0990العقسية، اليت اعتمدت يف عام 

  تكافؤ الفةرض لسمعةوقني املعتمةدة يف عةام     القواعد املوحدة بشأن حتقيق
إمكانيةة  " واليت تهدف إىل رن يكون جلميةع األشةخاص املعةوقني    0990

 .(01)"ممارسة ما كارسه غريهم من احلقوق وااللتزامات
 

 االلتزامات العامة اليت تقع عس  عاتق الدول األطراف (0
سحقوق االقتصةادية  االساليا اليت يتم اختيارها لتعزيز اإلعمال الكامل لختتسف  

واالجتماعية والثقافية لسمعاقني بالمرورة اختالفاخي كبرياخي مةن دولةة ألخةرد، وال    
توجد دولة يف العامل ال حتتاج إىل بيل جهد رئيسي يف السياسةات والةربام   ةيه    

 .الغرض
ويقيناخي إن االلتزام الواقع عس  عاتق الدول األطراف يف العهةد بالعمةل عسة          

عمال التدرجيي لسحقوق ذات الصسة إىل رقص  ما تسمح به املوارد املتوفرة تعزيز اإل
احلكومات رن تقوم ما هو ركثر بكثري من جمرد االمتنا  عن  بوضوا من ا يستدعي 

يف حالة هةيه ا موعةة    مفااللتزا. سسيب عس  املعاقني رثراختاذ تدابري قد يكون  ا 
إجيابية لتقسيل النقص ا يكسية وملنع معامسةة  المعيفة واحملرومة هو اختاذ إجراءات 
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تفميسية مناسبة لسمعاقني بقصد بسو  هديف املشاركة الكامسة واملساواة داخل ا تمع 
ويعين ذلك يف االحوال كافة تقريباخي ضرورة ختصيص موارد إضافية . لسمعاقني كافة

اخلصةوص  واختاذ مجسة واسعة من التدابري الةيت توضةع عسة  وجةه      الغرض، يا 
 . لتحقيق هيا الغرض

ونىراخي لتزايد اجتاه احلكومات يف ررجاء العامل كافة إىل اتبا  سياسةات مرتكةزة       
عس  اقتصاد السوق، فإن من املالئم يف هيا السياق تأكيد بعض جوانا التزامات 

 ريماخي،ومن هيه اجلوانا ضرورة ضمان إخما  القطا  اخلاص . الدول األطراف
لموابب تنىيمية، ضمن احلدود املناسبة، مبةا ظقةق    فقب،احلكومي وليس القطا  

املعامسة العادلة لسمعاقني، ففي سياق تتعرض فيه ترتيبات تقديم اخلدمات العامةة  
يكون من المةرور    احلرة،ويتزايد االعتماد عس  السوق  فأكثرلسخصخصة ركثر 

ات من القطةا   إخما  رصحاب العمل يف القطا  اخلاص، مورد  السسع واخلدم
ملعايري عدم التمييز وملعايري املساواة  احلكومية،اخلاص، وغريهم من الكيانات غري 

وإذا مل متتد هيه احلماية إىل ما يتخط  القطا  احلكومي، فإن . فيما يتعسق باملعوقني
 قدراتهمقدرة املعوقني عس  املشاركة يف املسار العام ألنشطة ا تمع احملسي وحتقيق 

 .مل كأعماء نشطني يف ا تمع سنواجه عوائق قاسية كثرياخي ما تكون تعسفيةبالكا
فإنه يف ظل غياب التةدخل احلكةومي، يتكةون هنةاك دومةاخي       البيان،وغين عن      

حاالت يؤد  فيها سري السوق احلرة إىل نتائ  غري مرضية لسمعاقني، رما كأفراد رو 
مات رن تتدخل وتتخي التدابري كجماعة، ويف ظل هيه الىروف، يكون عس  احلكو

املناسبة لتخفيف النتائ  الناشئة عن قود السوق رو الستكما ا رو التعويض عنها 
إذا كان من املالئم لسحكومات رن تعتمد عس  اجلماعات  وباملثل،. رو التغسا عسيها

الطوعية اخلاصة ملساعدة املعوقني بطرق خمتسفة، فأن هةيه اللتيبةات ال ككةن رن    
وقد  .العهدي احلكومات من واجا ضمان االمتثال التام اللتزاماتها مبقتم  تعف



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
161 

 

رن املسةؤولية النهائيةة لتصةحيح    " جاء يف برنام  العمةل العةاملي بشةأن املعةوقني     
األوضةةا  الةةيت تةةؤد  إىل االعةةتالل وملعاجلةةة نتةةائ  اإلعاقةةة تقةةع عسةة  عةةاتق  

 .(00)احلكومات
 

 :التنفييوسائل  (1
لةةةيت تسةةةتخدمها الةةةدول األطةةةراف يف السةةةعي إىل تنفيةةةي رن األسةةةاليا ا    

التزاماتهةةا جتةةاه املعةةوقني مبقتمةة  العهةةد هةةي رساسةةاخي ذات األسةةاليا املتةةوفرة  
بالنسةةبة إىل التزامةةات رخةةرد ، وهةةي تشةةمل ضةةرورة التعةةرف مةةن خةةالل     
الرصد املنتىم عس  طبيعةة املشةكالت املوجةودة داخةل الدولةة وعسة  نطاقهةا،        

اسةةات وبةةرام  مصةةممة بالشةةكل املالئةةم لالسةةتجابة      وضةةرورة اتبةةا  سي 
لالحتياجةات الةيت رمكةن التعةرف عسيهةا، وضةرورة سةن التشةريعات ، حيثمةا          
يكةةون ذلةةك مسزمةةاخي واسةةتبعاد ر  تشةةريع متييةةز  قةةد يكةةون قائمةةاخي ، وضةةرورة 
ختصةةيص اعتمةةادات مناسةةبة يف املوازنةةة العامةةة رو السةةعي عنةةد المةةرورة إىل   

رمبةةا يكةةون  األخةةري،ويف هةةيا ا ةةال . تعةةاون الةةدولينياحلصةةول املسةةاعدة وال
مةةن العهةةد عنصةةراخي مهمةةاخي بصةةفة ( 10، 11)التعةةاون الةةدولي طبقةةاخي لسمةةادتني 

 .مبقتم  العهد اخاصة يف متكني الدول النامية من الوفاء بالتزاماته
وباإلضافة إىل ذلك فإن ا تمع الدولي بقةي عسة  الةدوام يعةلف بةأن وضةع          

وتنفيي الربام  اجتاه املعاقني جيا يقوما عس  رساس التشاور الوثيق مع  السياسات
مجاعات متثل رصحاب الشأن، وإشراكهم يف العمل، و يا السبا توصي القواعد 
املوحدة بعمل كسما ككن تسهيل تشكيل جلان تنسيق وطنية، تكون مبثابة صسة وصل 

 .(01) الوطينلشؤون املعاقني عس  الصعيد 
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 :زام بالقماء عس  التمييز عس  رساس العجزااللت (0
هناك تاريخ طويل من التمييز ضد املعوقني إما حبكم القانون رو حبكةم األمةر        

كاحلرمةان   الشنيع،الواقع، وهو متييز يتخي رشكاالخي خمتسفة، فهو يلاوا من التمييز 
لعزل بفعل حواجز كالفصل وا" األكثر ختفياخي" من الفرص التعسيمية إىل رشكال التمييز 

وككن تعريف التمييز بسبا العجز وفق ما جةاء يف  . طبيعية واجتماعية مفروضة
تطبيق العهد عس  رنه يشمل ر  متييز رو إقصاء رو القصر رو التفميل رو احلرمةان  
من االستفادة من املرافق املعقولة استناداخي إىل صفة العجةز ممةا يقةود إىل إبطةال رو     

قوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة رو التمتةع بهةا رو      تعطيل االعلاف باحل
 .ممارستها

وبالرغم من إحراز بعض التقدم يف التشةريع يف العقةدين املنصةرمني، اليةزال         
ومن رجل معاجلةة آثةار هةيا التمييةز     . الوضع القانوني لسمعوقني حمفوفاخي باملخاطر

و رنةه ال منةاص جلميةع الةدول     السابق واحلاضر، ومنع التمييز يف املسةتقبل، يبةد  
وينبغي إال يقتصر . األطراف عمسياخي من سن تشريع شامل ضد التمييز بسبا العجز

هيا التشريع عس  تزويد املعوقني بوسائل االنتصةاف القمةائية بالصةورة املمكنةة     
وإمنا ينص ريماخي عس  برام  سياسية واجتماعية متكن املعةوقني   فحسا،واملناسبة 

 .حياة متكامسة ومستقسة يتحكمون فيها مبصريهممن رن يعيشوا 
وينبغي رن تستند تدابري مكافحة التمييز عس  مبةدر التسةاو  يف احلقةوق بةني         

" كما جاء يف برنام  العمل العاملي بشأن املعوقني  يعين،املعوقني وغري املعوقني، وهو 
هةيه   رن احتياجات كةل فةرد ور  فةرد تتسةم بةيات القةدر مةن األهميةة، ورن        

االحتياجات جيا ان تكون األساس لتخطيب ا تمعات، ورن كل املوارد جيا ان 
كما جيا  .ا تمعتستخدم بطريقة تممن لكل فرد فرصة متكافئة لالشلاك يف حياة 
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رن تكفل السياسات املرتبطة بالعجز إمكانية استفادة املعوقني مةن مجيةع خةدمات    
 .    (02)" ا تمع احملسي 

 
ددة مةةن العهةةد الةةدولي اخلةةاص بةةاحلقوق االقتصةةادية  رحكةةام حمةة (1

 واالجتماعية والثقافية
 املساواة يف احلقوق بني اليكور واإلناث(: 0)املادة  ( ر
. يعامل املعوقون يف بعض األحيان عس  رنهةم كائنةات بشةرية ال جةنس  ةا           

يكةون   والنتيجة هي رن النساء املعوقات يعانني من متييز مزدوج ولكنةه كةثرياخي مةا   
ورغم النداءات املتكررة من طرف ا تمع الدولي لستشديد، بصفة  .إهمالموضع 

وقد  .العقدخاصة عس  روضا  هؤالء النساء، مل تبيل سود جهود بسيطة يف اثناء 
ورد احلديث مراراخي عن إهمال النساء املعوقات وذلك يف تقرير األمني العةام عةن   

فةإن جلنةة احلقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة      و ةيا  . تنفيي برنام  العمل العاملي
والثقافية حتث الدول األطراف عس  مواجهة روضا  النساء املعوقات، وإيالء رولوية 
 .عالية يف املستقبل لتنفيي برام  تتعسق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

 :احلقوق املتصسة بالعمل(: 1،9،2)املواد  ( ب
ا االت اليت يىهر فيها التمييز عس  رساس العجز بصورة  كثل جمال العمل رحد   

ويبسغ معدل البطالة يف رغسا دول العامل بني املعوقني مستود رعس  مرتني إىل  .جسية
وعنةدما يسةتخدم املعةاقون، فةأنهم     . ثالث مرات عن نىريه لةدد غةري املعةاقني   

مةمان  يستخدمون غالباخي يف وظةائف يةنخفض فيهةا معةدل األجةور ومسةتود ال      
االجتماعي والقانوني، وهم يف كثري من احلاالت يحعزلون عن التيار الرئيسي لسوق 

 .فينبغي رن تدعم الدول بنشاط إدماج املعاقني بسوق العمل العادية. العمل
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 املدن،وطبقاخي لسقواعد املوحدة، ينبغي رن يتمتع املعاقون، سواء يف األرياف رو يف    
نت  واملربح يف سوق العمل، ولكي يتحقق ذلك، يكون باملساواة يف فرص العمل امل

من املهم بشكل خاص إزالة احلواجز املصطنعة رمام االندماج بشكل عةام ورمةام   
 .التوظف بشكل خاص

وكما الحىت منىمة العمل الدولية، فأن احلواجز املادية اليت رقامها ا تمع يف     
ستخدم كثرياخي فيما بعد كحجة لعدم جماالت النقل واإلسكان وحمل العمل هي اليت تح

فمثالخي، ما دام تصميم مواقع العمل وبناؤها جيعالن الدخول . (01)تشغيل املعوقني 
إليها بكراسي املقعدين املتحركة عس  عجالت مسألة غري ممكنة، سيستطيع رصحاب 

وينبغةي رن   .الكراسياألعمال رن يربروا عدم استخدام رشخاص يستعسمون هيه 
ومات ريماخي سياسات تشجع وتنىم ترتيبات العمل املرنة والبديسة الةيت  تمع احلك

عنةدما ال تكفةل    وباملثةل، . تراعي بطريقةة معقولةة احتياجةات العمةال املعةاقني     
احلكومات إمكانية استخدام املعوقني لوسائب النقل، فإن ذلك يقسل إىل حد كةبري  

رو يف االسةتفادة مةن   من فرصهم يف العثور عس  رعمال مناسةبة حتقةق التكامةل،    
 . التعسيم والتدريا املهني، رو يف االنتقال إىل خمتسف رنوا  املرافق

وينبغي رن تعكس برام  التوجيه والتدريا التقنيني واملهنيني املطسوبة مبقتم        
من العهد احتياجات مجيع املعاقني، ورن جتةر  يف حمةيب   ( 0) السادسة البنداملادة 

وينطبةق احلةق يف   . ورن ختطب وتحنفي مبشاركة من ممثسي املعاقني مندم  يف ا تمع،
يف العهد عس  مجيع العمال املعوقني، ( 9)املادة " التمتع بشروط عمل عادية ومرضية 

وال جيةوز التمييةز ضةد    . سواء يعسمون يف مرافق حممية رو يف سوق العمةل احلةرة  
عمةل   عمسةهم يسةاو   كان العمال املعوقني يف األجور رو غريها من الشروط إذا 

وتقع عس  عةاتق الةدول األطةراف مسةؤولية ضةمان عةدم       . العمال غري املعاقني
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استخدام العجز كحجة لتقسيص املعايري فيما يتعسق حبماية العمل رو لدفع رجور رقل 
 .من احلد األدن  لألجر

وغين عن البيان، فقد وضعت منىمة العمل الدولية صكوكاخي قيمة وشامسة بشأن    
حقوق املعاقني املرتبطة بالعمل، مبا يف ذلك عس  وجه اخلصةوص االتفاقيةة رقةم    

وتشجع السجنة الدول  .لسمعاقنيالتأهيل املهين والعمالة  بشأن 0920لعام ( 029)
 .األطراف يف العهد عس  النىر يف التصديق عس  هيه االتفاقية

 

 :الممان االجتماعي (:9)املادة ( ج
عسة  الةدخل رهميةة خاصةة بالنسةبة إىل       ةتماعي واحملافىة لنىم الممان االج    

ينبغي لسدول رن تكفل توفري الدعم الكايف " املعاقني، وكما جاء يف القواعد املوحدة 
لدخل املعاقني اليين فقدوا دخسهم رو اخنفض دخسهم مؤقتاخي رو حرموا من فةرص  

 .(09) بالعجزالعمل بسبا العجز رو العوامل املرتبطة 
ي رن يفي هيا الدعم باالحتياجات اخلاصة إىل املساعدة وبسةائر النفقةات   وينبغ   

ينبغي ريماخي رن يشمل  ذلك،وعالوة عس   .العجزاليت تعود يف كثري من احلاالت إىل 
الدعم املقدم، بقدر اإلمكان، األشخاص اليين يتولون رعاية املعاقني واليين جسهم 

يكونون يف كثري من  املعاقني،ماء رسر فهؤالء االشخاص، مبن فيهم رع. من النساء
 .األحيان يف حاجة ماسة إىل دعم مالي بسبا دور املساعدة الي  يؤدونه

 

 محاية األسرة واألم والطفل (: 01)املادة ( د
، ويعين ذلك يف حالة واملساعدة لألسرلقد نص العهد عس  ضرورة منح احلماية     

 رسرهم،هؤالء األشخاص من العيش مع املعاقني فعل كل ما يحمكن فعسه لتمكني 
بشروط رن تراعي املبادئ العامة  ريماخي،( 01)وتفلض املادة . عندما يرغبون بيلك
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. لسقانون الدولي اخلاص حبقوق اإلنسان، حق املعاقني بةالزواج وتكةوين األسةرة   
وكثري ما تكون هيه احلقوق موضع إهمال رو إنكار، ال سةيما يف حالةة املصةابني    

 .عقسية بعاهات
. واحلملولسنساء املعوقات  ن ريماخي احلق يف احلماية والدعم يف حاالت األمومة     
ينبغي إال ظرم املعاقون من فرصة خوض التجربة " جاء يف القواعد املوحدة،  وكما

 .(02) األسرةاجلنسية وإقامة عالقات جنسية وخوض جتربة تكوين 
ها موضع اعلاف ورن تؤخي يف االعتبار يف وينبغي رن تكون الرغبات املشار إلي   

ويحعد تعقيم النساء املعوقات رو إجهاضهن دون املوافقة  .واإلجنابسياقي اللويح 
ويتعرض (. 1)الفقرة  العاشرة،املسابقة والواعية من جانبهن خرقاخي خطرياخي لسمادة 

احلصول  األطفال املعاقون لالستغالل واالعتداء واإلهمال بصفة خاصة، وظق  م
من العهد، تةدعمها اإلحكةام   ( 0)عس  محاية خاصة طبقاخي لسمادة العاشرة، الفقرة 

 .(09) الطفلاملماثسة يف اتفاقية حقوق 
 

  احلق يف التمتع مبستود معيشي الئق (:00)املادة ( ه
باإلضافة إىل ضرورة ضمان حق املعوقني يف احلصول عس  غياء كةاف ومسةكم     

حتياجات املادية األساسية، مةن المةرور  ريمةاخي تةوفري     مالئم وغري ذلك من اال
خدمات الدعم لسمعوقني، ومنها اإلمدادات بامُلعينات، لكي يتسن   م رفع مستود 

 .(11) حقوقهماستقال م يف حياتهم اليومية وممارسة 
وظى  احلق يف احلصول عس  املالبس املالئمة بأهمية خاصة بالنسبة إىل املعوقني    

ظتاجون إىل مالبس خاصة، لكي يستطيعوا القيام بدورهم بالكامل وبطريقة  اليين
رمكن، ينبغي ريماخي تقديم املساعدة الشخصية املناسةبة يف   اوحيثم. فعالة يف ا تمع
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وجيا تقديم هيه املساعدة بطريقة وبروا حتلمان حقةوق اإلنسةان   . هيا السياق
 .احلاماخي كامالخي( املعينني لألشخاص)لسشخص 

 

 :احلق يف الصحة البدنية والعقسية (:01)املادة ( و
السةيما   املعةاقني، ينبغي لسدول رن تكفل حصول " تقمي القواعد املوحدة بأنه    

عس  رعاية طبية من نفس املستود الي  ظصةل عسيةه، ضةمن     واألطفال،الرضع 
قسية يفةلض  رن احلق يف الصحة البدنية والع كما. ا تمعالنىام نفسه، سائر رفراد 

مبةا فيهةا    –احلق يف احلصول عس  اخلدمات الطبية واالجتماعية واالستفادة منهةا  
مبا ككن املعوقني من رن يصبحوا مستقسني، وكنع وقو  عجز  -األطراف الصناعية

 .(10) ا تمعآخر، ويساعد عس  اندماجهم يف 
 

 احلق يف التعسيم (:01)و( 00)املادتان ( ز
املدرسية يف الكثري من دول العامل اليةوم بةأن املعةاقون ككةن رن     تعلف الربام    

وعس  ذلك تقمةي   .العامظصسوا عس  التعسيم بأفمل صورة ضمن نىام التعسيم 
ينبغي لسدول رن تعلف مببدر املسةاواة يف فةرص التعسةيم يف    " القواعد املوحدة بأن 

لةك ضةمن رطةر مدجمةة     مراحل التعسيم الثالث االبتدائي والثانو  واجلامعي، وذ
 .(11) والكبارلسمعوقني من األطفال والشباب 

عند تطبيق هيا النه  رن تكفل تدريا املعسمةني عسة  تعسةيم     وينبغي لسدول     
األطفال املعوقني يف مدراس عادية وتةوفري املعةدات والةدعم الالزمةني لتوصةيل      

 الصم،ي حالة األطفال فف .املعوقنياملعوقني إىل نفس مستود تعسيم رقرانهم من غري 
 .األطفالمثالخي جيا االعلاف بسغة اإلشارة كسغة مستقسة ينبغي رن يستطيع هؤالء 
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 احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العسمي(: 02)املادة ( ا
 

ينبغي لسدول رن تكفل لسمعوقني فرص اسةتغالل  " تقمي القواعد املوحدة بأنه    
وإمنةا ريمةاخي ألثةراء     ،/ال لفائدتهم وحدهم  والفكرية،تهم االبداعية والفنية قدرا

وينبغي لسدول  .الريفيةسواء كانوا يف املناطق احلمرية رو املناطق  احملسي،جمتمعهم 
رن تعمل عس  تيسري دخول املعاقني إىل األمةاكن اخلاصةة بةالعروض واخلةدمات     

طبق نفةس الشةيء عسة  األمةاكن اخلاصةة      وين. (10) األماكنالثقافية وعس  توفري 
 .باللفيه والرياضة والسياحة

ويتطسا حق املعوقني يف املشاركة الكامسةة يف احليةاة الثقافيةة واللفيهيةة إزالةة         
وككن رن تشمل التدابري املفيدة يف هيا الشأن  .ممكنحواجز االتصال إىل رقص  حد 

ة بسغة بسيطة ورلوان واضحة بالنسةبة  واألوراق املكتوب الناطقة،استخدام الكتا " 
لسمةتخسفني عقسيةةاخي، وتكييةف الةةربام  التسفزيونيةة والعةةروض املسةرحية ملراعةةاة     

 .(11) الصماحتياجات 
وبهدف تسهيل مشاركة املعوقني عس  قدم املسةاواة يف احليةاة الثقافيةة، ينبغةي         

ي، بصفة خاصة، لسحكومات إعالم اجلمهور العام وتثقيفه بشأن العجز، كما ينبغ
كتسةك الةيت تةرد يف     املعةوقني، اختاذ تدابري إلزالة التحيز رو العقائد اخلرافية ضد 

الةيت تةرد يف الطفةل املعةوق      شريرة روالصر  شكالخي من رشكال اإلصابة بأرواا 
جيا تثقيف اجلمهور العام  وباملثل، .باألسرةشكالخي من رشكال العقاب الي  نزل 

مبقدار متتع ر  شخص آخر، حبق ارتياد املطاعم والفنادق  ني،املعوقلقبول فكرة متتع 
 .ومراكز اللفيه واألماكن الثقافية
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تراقا السجنة تنفيي العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصةادية واالجتماعيةة       
 ا سةةس االقتصةةاد  واالجتمةةاعي مبوجةةا القةةرار      حيةةث دعةةا  والثقافيةةة،

الةدول األطةراف يف العهةد إىل     0991مةايو   00بتاريخ ( 11-ج)0922 :رقم
تقديم تقارير عن التدابري املتخية والتقدم احلاصل يف حتقيق احلقوق الواردة بالعهد 

يةي  بواسطة األمني العام لألمم املتحدة، ورن تشري إىل الصعوبات املةؤثرة عسة  تنف  
التزاماتها كما طسا ا سس من الوكاالت املتخصصة يف نطاق اختصاص كل منها 

 .بنفس الطسا
كما رنشا مبوجا هيا القرار فريق عمل ودعا الوكاالت املتخصصة املعنيةة إىل      

تسمية فريق العمل  0920/22ا سس مبوجا القرار  رعماله، ورعاداالشلاك يف 
العامل رثناء الدورة واملعين بتنفيي العهد اخلاص باحلقوق  إىل فريق اخلرباء احلكوميني

 :رقمويف القرار  اإلدارية،االقتصادية واالجتماعية والثقافية وردخل بعض التغريات 
غري ا سس تكوين فريق العمل ليصبح مؤلفاخي  0922مايو  12بتاريخ  0922/09

جنة املعنيةة بةاحلقوق   من خرباء يعمسون بصفتهم الشخصية، ورعاد التسمية إىل الس
 .(12) والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية 

سنوات، ويشلط فةيهم رن  ( 1)خبرياخي  تارون ملدة ( 02)وتتألف السجنة من      
يكونوا من ذو  الصفات اخلسقية احلميدة والكفاءة والتخصةص يف جمةال حقةوق    

عادل ورن يتم متثيةل  اإلنسان وحرياته األساسية عس  رن يراع  التوزيع اجلغرايف ال
مجيع النىم القانونية والثقافات يف العامل، و تارون من بني األشخاص املرشحني من 
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الدول األطراف، ويشارك يف اختيار رعمةاء السجنةة الةدول األعمةاء يف ا سةس      
 . (11) االتفاقيةاالقتصاد  واالجتماعي ولو مل يكونوا رطرافاخي يف 

املرتبطة بتنفيي العهد الدولي من دراسة التقارير املقدمة  وتتواىل السجنة الوظائف     
من الدول األطراف بشأن التدابري املتخةية والتقةدم احلاصةل يف مراعةاة احلقةوق      
املنصوص عسيها يف العهد، كما تساعد ا سس االقتصاد  واالجتماعي يف وظائفه 

بع العام استناداخي املتصسة بالعهد من حيث تقديم االقلاحات والتوصيات ذات الطا
إىل دراسته لستقارير املقدمة من الدول األطةراف والوكةاالت املتخصصةة املعنيةة،     

رسابيع رو رقل حسا التقارير املعروضة عنها ( 0)وتعقد السجنة دورة سنوية ملدة 
 .مبركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف
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االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة  تمةةةمن العهةةةد الةةةدولي اخلةةةاص بةةةاحلقوق      
والثقافيةةة الةةي  اقرتةةه اجلمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة يف السةةادس عشةةر مةةن  

، مجسةة   0991والي  دخةل حيةز النفةاذ يف الثالةث مةن ينةاير        0911ديسمرب 
من احلقوق تتمثل يف حق تقريةر املصةري، ومبةدا عةدم التمييةز ، وحةق املسةاواة        

حلةق يف العمةل ، وحةق كةل فةرد يف لتمتةع       يف احلقوق بني الرجةال والنسةاء، وا  
بىروف عمل صةاحلة وعادلةة، حةق تطةوين النقابةات واالنمةمام إليهةا، احلةق         
يف المةةمان االجتمةةاعي والةةةتأمينات االجتماعيةةة، حقةةوق األسةةرة، احلةةق يف   
احلصول عس  مستود كافٍ  لسمعيشةة، احلقةوق يف التمتةع بةأعس  مسةتود مةن       

ق يف التعسةةيم ، احلةةق يف املشةةاركة يف احليةةاة   الصةةحة والبدنيةةة والعقسيةةة، احلةة  
 .الثقافية واالستفادة من مزايا التقدم العسمي

وبالرغم من تأكيد ا تمةع الةدولي عسة  األهميةة الرئيسةة لسعهةد الةدولي              
فيمةةا يةةرتبب حبةةوق    ةاخلةةاص بةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةة    

خةالل عمسيةة الرصةد الةيت تقةوم بهةا       اإلنسان لسمعوقني، غري إن الواقةع ومةن   
جلنة احلقوق االقتصةاد  واالجتماعيةة والثقافيةة التابعةة لسمجسةس االقتصةاد        
واالجتماعي يف األمةم املتحةدة لبيةان مةدد امتثةال الةدول األطةراف يف العهةد         
الةةدولي اخلةةاص بةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة بمةةمان متتةةع    

بةةاحلقوق ذات الصةةسة  يشةةري إىل رن الةةدول األطةةراف مل  املعةةاقني متتعةةاخي كةةامالخي 
 توجه سود النزر القسيل من االهتمام  يه املسالة يف تقاريرها 

  



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
172 

 

 
وبةةالرغم مةةن إحةةراز بعةةض التقةةدم يف التشةةريع يف العقةةدين املنصةةرمني،        

وبهةةدف معاجلةةة آثةةار . اليةةزال الوضةةع القةةانوني لسمعةةوقني حمفوفةةاخي باملخةةاطر 
ومنةع التمييةز مسةتقبالخي، يبةدو ال غنة  جلميةع        واحلالية،لفلة املاضية التمييز يف ا

الدول األطراف يف العهةد عمسيةاخي مةن سةن تشةريع شةامل ضةد التمييةز بسةبا          
وينبغةةي إال يقتصةةر هةةيا التشةةريع عسةة  تزويةةد املعةةوقني بوسةةائل      . العجةةز

االنتصاف القمةائية عسة  النحةو املمكةن واملناسةا، بةل رن يةنص ريمةاخي عسة           
رام  وخطب سياسية اجتماعيةة متكةن العةوقني مةن رن يعيشةوا حيةاة متكامسةة        ب

 .ومستقسة يتحكمون فيها مبصريهم
ورخةةرياخي، ينبغةةي عسةة  مجيةةع دول العةةامل والةةيت مل تةةنىم حلةةد اآلن لسعهةةد         

اخلةةةاص بةةةاحلقوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة رن تسةةةر  اخلطةةة   
 وإطةةةاراخي يمةةةمن حصةةةول    لالنمةةةمام لسعهةةةد الةةةي  يشةةةكل مةةةدخالخي    

املعةةوقني جلميةةع احلقةةوق سةةواء احلةةق يف التعسةةيم والعمةةل واحلصةةول عسةة      
 .اخلدمات العامة
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 الطبعة احلقوقية، احلسيب منشورات الدولي، التعاون مالعا، نايف حنان-0
 .10 ص ،1102 بريوت، األوىل،

 اجلامعة دار اإلنسان، حلقوق لدوليا القانون خسيفة، عوض الكريم عبد-1
 19-12 ص ،1119 اسكندرية، اجلديدة،

، العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية زيدان،ليث -
 0، ص1119 يوليو، 9، (0990)العدد  املتمدن،جمسة احلوار 

عمان،  ،والتوزيعسهيل حسني الفتالو ، التنىيم الدولي دار الثقافة لسنشر -1
 .011، ص 1119

 ،1101 الشارقة، اجلامعة، املكتبة اجلماعية، احلقوق العطا، ربو صاحل رياض-2
 01 ص

 :رنىر التفاصيل، من لسمزيد -1
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 :رنىر التفاصيل من لسمزيد-9
http://bipd.org/EN/publications/Articles/88353.aspx 

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/11/8-8 

9-http://www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/CEECR.aspx 

، تقرير حقوق اإلنسةان والعجةز، وثيقةة األمةم املتحةدة      ديسبو  وليونارد -01
E/CN.4/Sub.2/1991/13 

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://bipd.org/EN/publications/Articles/88353.aspx
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/11/8
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، 0921 بةاملعوقني، نيويةورك،  برنام  العمل العاملي املتعسق  املتحدة،األمم  -00
 0الفقرة  A/37/51الوثيقة مرق

كةافؤ الفةرص لسمعةوقني،    األمم املتحدة، القواعد املوحةدة بشةأن حتقيةق ت    -01
 .02، الفقرة ، املقدمة0990 ديسمرب،

 سةةابق،مصةةدر  بةةاملعوقني،األم املتحةةدة، برنةةام  العمةةل العةةاملي املتعسةةق  -00
 (0)الفقرة

مركز األمم املتحدة لستدريا والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان، التعسيقةات   -01
ة والثقافية، التعسيقات العامةة  العامة لسجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي

 .12، جنيف، ص 1101 ،(1)رقم 

الفقرة  سابق، باملعوقني، مصدراألمم املتحدة، برنام  العمل العاملي املتعسق  -02
(12.) 

مصدر  لسمعاقني،األمم املتحدة، القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص  -01
 .9القاعدة  سابق،

 (0)الفقرة  ،(2)رعاله، القاعدة األمم املتحدة، املصدر  -09

القاعدة  لسمعوقني،حتقيق تكافؤ الفرص  بشأناألمم املتحدة، القواعد املوحدة  -02
(1 ) 

09- ، https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
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 لسمعةوقني، حتقيةق تكةافؤ الفةرص     بشةأن األمم املتحدة، القواعد املوحةدة   -11
 ( 1)القاعدة

 .0، الفقرة (1)القاعدة  رعاله،األمم املتحدة، املصدر  -10

 (1)القاعدة  رعاله،األمم املتحدة، املصدر  -11

 1، 0، الفقرتان(01)األمم املتحدة، املصدر اعاله، القاعدة  -10

مركز األمم املتحدة لستدريا والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان، مصدر سابق،  -11
 .00ص 

 والتوزيةع، ن خمري، القانون الدولي، دار الثقافةة لسنشةر   عبد الكريم عسوا -12
 011 ص، 1119عمان، 

آليةات احلمايةة الدوليةة حلقةوق اإلنسةان       وآخرون،عمر احلفصي فرحاتي  -11
 . 012 ص، 1102وحرياته األساسية، دار الثقافة لسنشر والتوزيع، عمان، 
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 الفصل اخلامس 

 ميةالتعاون اإلمنائي بني الدول اإلسال
 

 
 
 

  



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
178 

 

  

 



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
179 

 

 املقدمة
شهد العةامل خةالل العقةود اخلمسةة املنصةرمة تطةورات كةبرية يف جمةال         
التعاون اإلمنائي الي  يحعد رحةد رهةم رشةكال التعةاون االقتصةاد  بةني رعمةاء        
األسةةرة الدوليةةة سةةواء عسةة  مسةةتود اإلدارة رو التنىةةيم رو املتابعةةة، وعقةةد    

بةالعون اإلمنةائي، ويف مقةدمتها مةؤمتر     العديد من املؤمترات العامليةة ذات الصةسة   
، الةةي  توصةةل إىل توافةةق 1111متويةةل التنميةةة يف مةةونتري  باملكسةةيك عةةام  

 .حول ستة مبادئ رساسية خاصة بالتعاون اإلمنائي

كةةان ملوضةةو  التعةةاون اإلمنةةائي رهميةةة كةةبرية لةةدد الةةدول اإلسةةالمية 
إلسةالمية، حيةث مت   اليت اتفقت عس  إنشاء منىمة تعنة  بالتعةاون بةني الةدول ا    

إىل  1119، وحتولةةت يف عةةام 0919تأسةةيس منىمةةة املةةؤمتر اإلسةةالمي عةةام  
وكةةان مةةن بةةني رهةةم رهةةدافها تعزيةةز التعةةاون    . منىمةةة التعةةاون اإلسةةالمي 

االقتصةةاد  والتجةةار  بةةني الةةدول اإلسةةالمية مةةن رجةةل حتقيةةق التكامةةل      
ة املسةةتدامة االقتصةةاد  فيمةةا بينهةةا، وبةةيل اجلهةةود لتحقيةةق التنميةةة البشةةري   

كمةةا متر إنشةةاء العديةةد مةةن . والشةةامسة والرفةةاه االقتصةةاد  يف الةةدول األعمةةاء
املؤسسةةات واألجهةةزة املعنيةةة بتعزيةةز التعةةاون بةةني الةةدول االسةةالمية، كالبنةةك 
اإلسةةالمي لستنميةةة، واملركةةز اإلسةةالمي لتنميةةة التجةةارة، والغرفةةة اإلسةةالمية   

 .لستجارة والتنمية

كدولةةة عمةةو يف منىمةةة التعةةاون    -ة قطةةرويف إطةةار اهتمةةام دولةة  
مبوضو  التعةاون اإلمنةائي مةع الةدول الناميةة، جنةد هةيا االهتمةام         -اإلسالمي 

يتجسةةد يف املسةةاهمة الفعالةةة يف املؤسسةةات واألجهةةزة التابعةةة ملنىمةةة التعةةاون 
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اإلسةةالمي، إضةةافة إىل دور قطةةر الفعةةال يف تقةةديم العةةون اإلمنةةائي لسةةدول     
مةةن إكانهةةا بمةةرورة دعةةم جهةةود هةةيه األخةةرية، السةةيما  اإلسةةالمية، انطالقةةاخي

 .الدول الفقرية، يف سعيها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

يهةةدف هةةيه الفصةةل إىل توضةةيح مفهةةوم ورهميةةة التعةةاون اإلمنةةائي    
الدولي، واألطةر املؤسسةية املعنيةة بتقةديم العةون اإلمنةائي لسةدول اإلسةالمية،         

ة يف جمةال التعةاون اإلمنةائي مةع الةدول اإلسةالمية       واستعراض التجربةة القطرية  
ودورهةةا الفاعةةل يف تعزيةةز التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة يف الةةدول الناميةةة 

 . اإلسالمية، السيما الفقرية منها
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ا ككةن  تطورت النىرة إىل التعاون اإلمنائي عرب السنوات املنصةرمة إىل مة  
قيام دول رو مؤسسات متقدمةة اقتصةادياخي وتكنولوجيةاخي، بتقةديم     : تسخيصه باآلتي

الناجحة واملميزة منها يف  ، السيمامساعدة إمنائية، من خالل نقل معارفها وخرباتها
دول رو مؤسسات إىل ا االت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحت  السياسية، 

ريق اإلسهام يف تطوير طاقاتها الوطنية البشرية منها رخرد رقل منواخي، وذلك عن ط
عس  حتسني بيئة األعمال فيها، ر  عالقة العمل والتعاون بةني   إضافةواملؤسسية، 

 .(0) العالقةخمتسف املؤسسات ذات 

التعاون اإلمنائي الفعال والشامل رحد العناصر الرئيسة ألنىمة احلكم  يعترب
ن املزيد من االسةتثمارات واملسةاعدات اإلمنائيةة يف    فالبسدان النامية، تؤم. الدولي

إطةةار ثنةةائي وإقسيمةةي، وذلةةك مبوجةةا ترتيبةةات جديةةدة لستمويةةل والتعةةاون   
وتقدم هيه اللتيبات البدائل عن اجلهات املاحنة التقسيدية رو تكمةل  . التكنولوجي

 .(1) املتسقيةعمسها، وتوسع اخليارات املتاحة لسجهات 

مم املتحدة مبوضةو  التعةاون اإلمنةائي، فقةد قامةت      ويف إطار اهتمام األ
منىومة األمم املتحدة وحتت إشراف ا سس  بتأسيس منتدد التعاون اإلمنائي داخل

والي  يحعد خطوة هامة حنو تعزيز املسةاءلة   ،1112عام االقتصاد  واالجتماعي 
ال السياسات وقد حتول هيا املنتدد إىل فرصة رئيسة لسحوار العاملي يف جم .املتبادلة

ويف . عن كمية ونوعية التعاون اإلمنائي واتساق سياسات املساعدة اإلمنائية الرمسية
طائفة واسعة  اليت تقوم بهايستكمل النقاش واألنشطة ، إطار منتدد التعاون اإلمنائي

. تسك األنشطة اليت جتر  يف إطار مبادرتي بةاريس وركةرا   باملوضو ، من املهتمني
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انة، رشارت مناقشات منتدد التعاون اإلمنائي إىل بعةض جمةاالت   وعس  سبيل اإلب
القسق بالنسبة لسدول النامية وغريها من اجلهات األخرد املهتمة بالتعاون اإلمنائي، 

كاملرونةةة واملشةةروطية ، يف برنةةام  فعاليةةة املسةةاعدة  ةةا والةةيت ينبغةةي التصةةد 
 .(0)والتساهسية

نتدد التعةاون اإلمنةائي مبثابةة    يف غمون السنوات اخلمس األوىل كان مو
منتدد شامل يمم رصحاب مصسحة متعددين ويعزز احلوار وتقاسم املعرفة، بفمل 

عةن  كةيلك  اخلرباء العاملية واإلقسيمية املعنية باملساءلة املتبادلةة، و  فرقاجتماعات 
 .طريق املناقشات داخل املنتدد نفسه
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قامت الدول اإلسالمية بإنشاء العديد مةن املؤسسةات واألجهةزة املعنيةة     
بتعزيز التعاون االقتصاد  بصفة عامة والتعاون اإلمنائي بصفة خاصة، وككن تقديم 

 :موجز عن هيه املؤسسات واألجهزة كاآلتي

 :منىمة التعاون اإلسالمي (0

وتسع  إىل تعزيز التعةاون االقتصةاد     0919عام  تأسست هيه املنىمة
والتجار  بني الدول اإلسالمية بهدف حتقيق التكامل االقتصاد  فيما بينهةا، مبةا   
يفمي إىل إنشاء سوق إسالمية مشلكة، وبيل اجلهةود لتحقيةق التنميةة البشةرية     

 .(1) املستدامة والشامسة والرفاه االقتصاد  يف الدول األعماء

 :اإلسالمي لستنميةالبنك  (3
لبيةان العةزم    نشئت تطبيقاخيرالبنك اإلسالمي لستنمية مؤسسة مالية دولية، 

الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالمية، الي  عقد يف مدينة جدة يف شهر 
التنمية البشرية بوتتمثل رسالة البنك اإلسالمي لستنمية يف النهوض  .0062ديسمرب 

االرتقاء الفقر، من وطأة  التخفيف: وهي االت ذات األولوية الشامسة، السيما يف ا
ويهةدف  .حتقيق االزدهار لسشةعوب ، حتسني احلوكمة، بالصحة والنهوض بالتعسيم

 :البنك اإلسالمي لستنمية إىل حتقيق اآلتي
  دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعماء

 األعمةاء، جمتمعةة ومنفةردة، وفقةاخي     وا تمعات اإلسالمية يف الدول
 .ملبادئ الشريعة اإلسالمية
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 تقديم القروض احلسنة. 

 متويل املشاريع ذات العائد السريع واملباشر. 

       تنفيي برام  التمويل املختسفةة والةيت تةؤد  دوراخي جوهريةاخي يف تنميةة
 .التبادل التجار  بني الدول األعماء

   اجلديةد   النىةام التجةار   مساعدة الدول األعماء ملواجهة حتةديات
 .متعدد األطراف

   (2) األعماءالدول بتعزيز دور القطا  اخلاص يف النمو االقتصاد . 

 :وتشتمل وظائف البنك عس  ما يسي
 املساهمة يف رؤوس رموال املشروعات. 
 تقديم القروض لسمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية يف الدول األعماء. 

 ول يف رشكال خمتسفة رخرد، ألغةراض  تقديم املساعدة املالية  يه الد
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

وليات البنةك رن يسةاعد يف تنميةة التجةارة اخلارجيةة لسةدول       ؤومن مس
ن يقدم ريف السسع اإلنتاجية، و والسيمان يعزز التبادل التجار  بينها، راألعماء، و

قتصاد  واملالي واملصريف يف  ا املساعدة الفنية، ورن يعمل ملمارسة رنوا  النشاط اال
 .(7) اإلسالميةألحكام الشريعة  الدول اإلسالمية طبقاخي

 :الغرفة اإلسالمية لستجارة والصناعة( 2
صدرت توصية بتأسيس الغرفة اإلسالمية لستجارة والصناعة وتبادل السسع 

ية يف عن املؤمتر اإلسالمي العاشر لوزراء اخلارجية الي  عقد يف فاس باملمسكة املغرب
اليت تعد إحدد  ،وتهدف الغرفة(. ر ق-02/09)قرار رقم  0060شهر مايو عام 

 :(6) التاليإىل حتقيق األهداف  ،املؤسسات املنتمية ملنىمة املؤمتر اإلسالمي
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  تطوير الصناعة والتجارة والصناعات التقسيدية وتشجعيها بني الدول
 .األعماء

 تصادية واألعمال التجارية تقديم التوصيات بشأن محاية املصاحل االق
 .لسعامل اإلسالمي

  تشجيع التعاون بني الغرف اإلسالمية وبني املنىمات الدولية اليت تهتم
 .ون التجارة والصناعة والزراعةؤبش

  تبادل الوفود التجارية وتنىيم املعارض التجارية واحلسقات الدراسية
 .واحملاضرات ومحالت اللوي 

 وعات املشلكة بني الدول األعماءشجيع االستثمارات واملشرت. 

 القيام بالتحكيم لتسوية املنازعات التجارية والصناعية. 

        تشجيع تبةادل املعسومةات التجاريةة والتقنيةة والصةناعية واإلداريةة
 .والعسمية، وكيلك املعرفة التقنية بني الدول األعماء

 :املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة( 4
هةة وتعةد   0430الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة عام رنشئت املؤسسة 

يف املؤسسةة الدوليةة    ةمجيع الةدول األعمةاء مبنىمةة التعةاون اإلسةالمي عمةو      
ويتمثل هدفها الرئيس يف تشجيع وتعزيز التجارة بةني   .اإلسالمية لتمويل التجارة

جارة الدول األعماء، وتكمسة جهود جمموعة البنك اإلسالمي عن طريق متويل الت
من األنشطة الةيت تسةهل املبةادالت التجاريةة بةني دول منىمةة التعةاون         اوغريه

وحتقق املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة . مع بقية العامل ومع ،اإلسالمي
 :وسيستني متكامستني همابهيه األهداف 


 .عمسيات متويل التجارة 

  (8)التجار  برنام  التعاون والتعزيز. 
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 :اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات املؤسسة( 2
تعد املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات مؤسسة فرعية 

يف جدة باملمسكة العربية  0004وقد مت إنشاؤها عام . تابعة لسبنك اإلسالمي لستنمية
ؤسسةة إىل  وتسع  امل. السعودية كمؤسسة دولية تتمتع بالشخصية املعنوية الكامسة

 :حتقيق األهداف التالية
 تعزيز املعامالت التجارية وتنميتها بني الدول األعماء وبقية دول العامل. 
      العمل عس  اجتياب االستثمارات إىل الةدول األعمةاء مةن دول العةامل

 .األخرد
 وتقةةدم املؤسسةةة اإلسةةالمية لتةةأمني االسةةتثمار وائتمةةان الصةةادرات       

 :اخلدمات التالية
إعادة تأمني ائتمةان الصةادرات السةسعية مةن املخةاطر املتعسقةة       تأمني رو  ( ر

متعسقةة  )باستيفاء حصيسة بيع الصادرات النامجة عةن املخةاطر التجاريةة    
 .ومن املخاطر غري التجارية( باملشل 

تأمني رو إعادة تأمني االستثمارات ضد املخاطر القطرية اليت تنشأ رساسةاخي   ( ب
نقةد األجةنيب، واملصةادرة، واحلةروب     من القيود املفروضة عس  حتويل ال

واالضطرابات األهسية وإخالل احلكومة املمةيفة بةالعقود وبااللتزامةات    
 .(0)السيادية املالية 
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ع اهتمت دولة قطر مني بواكري سبعينات القةرن املاضةي بةدعم جهةود ا تمة     
وبهدف تأطري العمةل  . الدولي لتعزيز األمن والسالم والتنمية يف رحناء العامل كافة

املؤسسي يف جمال تقديم العون اإلمنائي القطر ، قامت الدولة بإنشاء العديد مةن  
 :املؤسسات واألجهزة املعنية يف هيا ا ال، ومن رهم هيه املؤسسات ما يسي

 : صندوق قطر لستنمية( 0
بهدف مساعدة الدول العربية وغريها من الدول  1111وق عام تأسس الصند

ويقوم الصةندوق  . النامية األخرد يف تطوير اقتصاداتها وتنفيي برام  التنمية فيها
 :باملهام التالية
  تقديم القروض واملنح واملساعدات الفنية والكفاالت لسدول العربية

  دولة من هيه والدول النامية األخرد، رو الشخصيات االعتبارية أل
الدول، رو املتمتعة جبنسيتها، رو املشلكة فيما بينها، والةيت تسةهم يف   

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية لتسك الدول
  املساهمة يف ررس مال الشخصيات االعتبارية ذات الطابع اإلمنائي يف

 .الدول الواردة يف البند السابق
    منةائي، وغريهةا مةن    املساهمة يف ررس مةال مؤسسةات التمويةل اإل

املؤسسات اإلمنائية يف الدول األجنبية، اليت تستهدف مساعدة الدول 
 .(01) املؤسساتالنامية يف تنمية اقتصادها ومتثيل الدولة يف متسك 
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يسعا صندوق قطر لستنمية دوراخي مهماخي يف تطبيق السياسةة اخلارجيةة الةيت    
املساعدات اخلارجيةة، حيةث    تنتهجها دولة قطر وحتديداخي فيما  ص سياسة تقديم

كثل الصندوق اليرا  التنمو  لسحكومة القطرية وذلك من خالل تقديم القروض 
وترتكةز  . امليسرة وإدارة املةنح والقةروض املقدمةة مةن احلكومةة لسةدول الناميةة       

 :اسلاتيجية الصندوق عس  حمورين رساسيني هما
    امتهةا عسة  عامةل    تركيز املشاريع التنموية الةيت يسةاهم الصةندوق يف إق

 .االستدامة واجلدود االقتصادية
 ضمان النمو املؤسسي مبواءمة األهداف مع اسلاتيجيات التطوير. 

ويواصل الصندوق دوره يف حتقيق النمو املستدام من خةالل االسةتخدام الرشةيد    
لسموارد املالية والبشرية والتعاون الوثيق بني خمتسف مؤسسةات العةون التنمةو ،    

وال تغفةل  . ملتواصل لسوسائل اليت تتم مةن خال ةا عمسيةات التمويةل    والتطوير ا
االسلاتيجية عن النمو املتوقع يف عمسياته والي  ينعكس بالمرورة عس  التنميةة  
االقتصادية يف الدول املستفيدة من رنشطة واملساهمة يف تعزيز التوجهات العاملية إزاء 

طوير إداء الصندوق لواجباته ومهامةه  وتستهدف االسلاتيجية ت. التنمية املستدامة
وق مةن إداء  األساسية والسعي حنو التعرف عس  مبادرات جديةدة متكةن الصةند   

 رسالته وحتقيق رهدافه
 :التعاون الدوليإدارة  (1

لسعمل مع اجلهات املاحنة  1100مارس  الدولي يفتأسست إدارة التعاون 
انة عاملية بوصفها دولة ماحنة اجلهود لتمكني دولة قطر من رن حتتل مك القطرية لدفع

 . رئيسة ومؤثرة يف جمال التعاون اإلمنائي الدولي
 :وتقوم إدارة التعاون الدولي بوزارة اخلارجية باملهام التالية
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  اقلاا السياسة العامة لسدولة بشأن التنمية واملساعدات الدولية بالتنسيق
 .مع اجلهات ذات الصسة

 دات األولوية ذات األولوية وحجم ونةو   اقلاا جماالت التنمية واملساع
 .الدعم الي  تقدمه الدولة بالتعاون مع اجلهات املاحنة يف الدولة

  تنمية الوعي بدور الدولة كمانح دولي وتعزيز عالقات الدولة مع املاحنني
الدوليني اآلخرين واملنىمات اإلقسيمية والدولية، واملنىمات غري احلكومية 

 .ري احلكومية بالتنسيق مع اجلهات املعنيةواملنىمات العاملية غ
 التعاون مع املنىمات الدولية ذات العالقة باملساعدات واملنح. 
    توثيق املساعدات اخلارجية لسدولة بشقيها احلكومي وغري احلكةومي مةع

 .املنىمات واجلهات الدولية
 تقييم إثر املساعدات اخلارجية لسدولة. 
 خلارجية مع اجلهات احملسيةة والدوليةة   تنسيق جهود اإلغاثة واملساعدات ا

 .املعنية
   تنسيق برام  وخطب التدريا ملختسف اجلهات املعنية بتقديم املسةاعدات

 .اخلارجية
   متثيل الدولة يف املؤسسات التنموية اإلقسيمية والدولية غري املالية املتعسقةة

باإلغاثةةة واملسةةاعدات الدوليةةة، مبةةا يف ذلةةك املنىمةةات غةةري احلكوميةةة 
ملنىمات العاملية غري احلكوميةة منهةا املتعسقةة باالختصاصةات املناطةة      وا

 .بالوزارة
       رية اختصاصات رخرد تناط بها مبوجةا القةانون رو بقةرار مةن جمسةس

 .(00) .الوزراء
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 :املؤسسات غري احلكومية (0
باإلضافة إىل املؤسسات احلكومية املعنية بالتنمية الدوليةة، فقةد مت إنشةاء    

سسات واألجهزة القطرية غري احلكومية اليت تعن  بتقديم العون العديد من املؤ
اإلمنائي واإلنساني لسدول النامية، السيما الدول الفقرية منها، ومن رهم هةيه  

 :املؤسسات ما يأتي
 مؤسسة التعسيم فوق اجلميع. 
 مؤسسة صستك. 
  مؤسسة رياد  اخلري حنو آسيا 
 مؤسسة الشيخ عيد بن حممد اخلريية. 
 شيخ ثاني بن عبد اهلل لسخدمات اإلنسانيةمؤسسة ال. 
 مؤسسة الشيخ جاسم بن جرب اخلريية. 
 مؤسسة الفيصل بال حدود لألعمال اخلريية. 
 مؤسسة األصمخ لألعمال اخلريية. 
 مجعية قطر اخلريية. 
  مجعية ا الل األمحر القطر. 
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 :لعون اإلمنائي القطر خصائص ا (0
يتسم العون اإلمنائي املقدم من دولة قطر ملختسف دول العامل اإلسالمي جبمسة 
من اخلصائص متيزه عن غريه من مناذج التعاون االقتصاد  واإلمنةائي املقةدم مةن    

، وفيما يسي بيان بأهم "الداك" الدول األخرد، والسيما دول جلنة املساعدات التنموية
 :اخلصائص
 ميز املساعدات اإلمنائية القطرية بوصفها تشكل عوناخي ركثر يسراخي ورقل تت

وال يتم تقييدها بشروط . تكسفة، من دولة نامية إىل دول نامية رخرد
فهي غري مشروطة، . التوريد والتنفيي كما ظدث من قبل الدول املاحنة

هةيه  املسألة اليت توفر لسدول املتسقية إمكانية كبرية إلدارة واسةتغالل  
 .املساعدات بتكسفة رقل، ومبرونة ركرب تنسجم مع سياساتها اإلمنائية

   تقدم املساعدات اإلمنائية القطرية من خالل عدة قنوات، من رهمهةا
املساعدات اإلمنائية الثنائية الةيت تقةدمها احلكومةة القطريةة بصةورة      

املساعدات اليت مباشرة رو عن طريق صندوق قطر لستنمية، إضافة إىل 
وكةيلك   دم مةن خةالل املنىمةات واملؤسسةات غةري احلكوميةة،      تق

املساعدات اليت تقدمها مؤسسات التنمية العربية اليت تساهم دولة قطر 
يف متويسها، كالبنك اإلسةالمي لستنميةة، والصةندوق العربةي لإلمنةاء      
االقتصاد  واالجتماعي، وصندوق روبك لستنمية الدولية، واملصرف 

ادية يف رفريقيا، وصندوق النقد العربي، وبرنام  العربي لستنمية االقتص
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اخلسي  العربي لدعم منىمةات األمةم املتحةدة اإلمنائيةة، إضةافة إىل      
 .مساهمات دولة قطر يف املؤسسات الدولية املاحنة لسعون اإلمنائي

  تقدم املساعدات اإلمنائية القطرية إما يف صورة قروض تتصف باليسر
وطول فلتي السماا والسداد، رو يف  من خالل اخنفاض سعر الفائدة

صورة منح وهبات ال تسلد، وذلك بقصد دعم املشاريع التنموية يف 
قطاعات االقتصاد الوطين يف الةدول املسةتفيدة، وبةرام  االصةالا     
االقتصاد ، ومشاريع التنمية االجتماعيةة، إضةافة إىل الةدعم الفةين     

 .الطبيعية واملؤسسي واإلغاثة يف حاالت النكبات والكوارث

      اتسا  الرقعة اجلغرافية اليت تغطيهةا املسةاعدات واملعونةات اإلمنائيةة
القطرية، حيث بسغ عدد الدول املستفيدة من هيه املساعدات بشقيها 

دولة يف ( 009)حنو  3902احلكومي وغري احلكومي حت  نهاية عام 
اق مناطق العامل املختسفة، املسألة اليت يتمح فيها بصةورة جسيةة النطة   

 .(03) الدولي الواسع  يه املساعدات

 :تطور املساعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر( 1
شهدت املساعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر تطةوراخي مسحوظةاخي   

مسيار ريال قطر  ( 3.2)، حيث ارتفعت من حوالي (3902-3997)خالل الفلة 
، ر  بارتفةا  قةدره   3902مسيار ريال قطر  عةام  ( 7.2)إىل حوالي  3997عام 
رما املساعدات %(. 68)وقد شكست املساعدات احلكومية منها ما نسبته %(. 083)

غري احلكومية املقدمة من املؤسسات واجلمعيات غري احلكومية فقد مثست ما نسبته 
 .واجلدول التالي يبني ذلك%(. 33)
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 3902-3997مة من دولة قطر خالل الفلة إمجالي املساعدات املقد( 37)جدول 
 ( ريال قطر )

 النسبة املساعدات احلكومية إمجالي املساعدات السنة
املساعدات غري 
 احلكومية

 النسبة

3997 3736278667400 3.922.984.993 09% 3397062.406 09% 

3996 0.284.007.466 07237.734.092 84% 32674007263 07% 

3998 0727879907206 0707074007422 64% 49777867873 37% 

3990 0726273997627 26078727394 28% 60272227223 43% 

3909 0786470097984 0796273007902 26% 60077097080 42% 

3900 2747374207084 3772770977842 66% 89772227020 32% 

3903 2799076747932 3799670707846 76% 00276047068 22% 

3902 7,48077287632 2790979637693 68% 0723678227278 33% 

 .1023مت احتساب النسا استناداخي إىل تقرير املساعدات اخلارجية، : املصدر
 

وختطةةت نسةةبة املسةةاعدات اإلمنائيةةة إىل النةةات  احملسةةي اإلمجةةالي البالغةةة 
البالغةة   (DAC)نىريتها يف دول جلنة املساعدات التنموية  1100عام %( 1.22)
 :والشكل التالي يبني ذلك)00)%( 1.01)
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 نسبة املساعدات اإلمنائية الرمسية إىل النات  احملسي اإلمجالي ( 1)شكل 

 (1100-1111) خالل الفلة

 
 

وزارة التخطيب التنمو  واإلحصاء واملعهد الدبسوماسي، تقرير األهداف اإلمنائية يف : املصدر
 12، ص 1101دولة قطر، 
 

ق بالتوزيع اجلغرايف لسمساعدات املقدمة من حكومة دولة قطر رما فيما يتعس
فيالحظ بأن اجلزء األكرب من تسك املساعدات قد ذها إىل الدول اآلسيوية مبا فيها 
الدول العربية اليت تقع يف القارة اآلسيوية، حيث مثست، املساعدات املقدمة  ا ما 

، تسيها 1100ية املقدمة لعام من إمجالي املساعدات احلكومية القطر%( 11) هنسبت
ثم ان ، فاألمريكيت%(0)، ثم الدول األوروبية بنسبة %(01)الدول األفريقية بنسبة 

 :واجلدول التالي يبني ذلك. ياقيانوسدول رو
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التوزيع اجلغرايف لسمساعدات احلكومية املقدمة من دولة قطر حسا (: 19)جدول 
  1100لعام     األقاليم 

 النسبة من اإلمجالي  "ريال قطر " ملساعدات مبسغ ا اإلقسيم

 %11 0209920112909 آسيا 

 %01 0212929112922 رفريقيا

 %0 2020112929 روروبا

 %1.1 0921902119 األمريكيتان 

 %1.11 902121 روقيانوسيا

 %1.2 02129192911 رخرد

 %011 2219121912911 اإلمجالي 

، الدوحةة،  1100التنمية الدولية، تقرير املساعدات اخلارجية إدارة  –وزارة اخلارجية : املصدر
 .11، ص 1101

 

وككن القول بأن جل املسةاعدات اإلمنائيةة املقدمةة مةن دولةة قطةر قةد        
وهةيا يعكةس بصةورة    . استفادت منها الدول األعماء مبنىمة التعاون اإلسالمي

اقفها مع الدول جسية رهمية روا التمامن الي  حترص عسيه دولة قطر يف كافة مو
اإلسالمية الشقيقة، وقد جاءت كل من سوريا واملغرب وفسسطني ومصر واليمن يف 
 مقدمةةة الةةدول اإلسةةالمية الةةيت اسةةتفادت مةةن تسةةك املسةةاعدات، واجلةةدول    

 :التالي يبني ذلك 
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الدول اإلسالمية العشر األكثر تسقياخي لسمساعدات احلكومية القطرية (: 12)جدول 
  1100لعام 

 النسبة من اإلمجالي "ريال قطر " مبسغ املساعدات ولة الد

 %11 0221129112100 سوريا

 %09 90122112111 املغرب

 %09 29129212211 فسسطني

 %01 10229112191 مصر

 %00.2 229.1092100 اليمن

 %1 9129002022 السودان

 %1.2 1020202199 الصومال

 %1.9 0122212009 طاجكستان

 %1.19 221002901 ماليزيا

 %1.10 9992211 باكستان

 %01.12 01121112912 بقية الدول 

 %011 2219121912911 ا مو  
 

 .1100مت استخراج النسا باالعتماد عس  تقرير املساعدات اخلارجية : املصدر
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رمةةا فيمةةا يتعسةةق بةةالتوزيع حبسةةا ا ةةاالت، فقةةد حصةةدت األنشةةطة       

مةن  %( 12)ر ريةال قطةر ، ر  مةا يقةدر بةةةة      مسيةا ( 0.1)التنموية مةا قيمتةه   
رمةةا . 1101عةةام %( 22)إمجةةالي املسةةاعدات اخلارجيةةة مقارنةةة مبةةا نسةةبته    

مسيةار ريةال، ر  مةا مقةداره     ( 0.1)نصيا املشاريع اإلنسانية فقد بسةغ حةوالي   
عةةةام %( 11)مةةةن إمجةةةالي املسةةةاعدات اخلارجيةةةة مقارنةةةة بةةةةةةةةة %( 01)

1101(01). 

يةةع القطةةاعي لسمسةةاعدات اخلارجيةةة القطريةةة، إىل رن  ويشةةري مشةةهد التوز
، ويبسةةغ قطةةا  البنةةاء والتشةةييد نسةةبة   %(01)القطةةا  اإلغةةاثي، يبسةةغ نسةةبة   

وهةةيا . 1100، مةةن إمجةةالي املسةةاعدات واملعونةةات املقدمةةة لعةةام     %(19)
يعكةةس اهتمةةام حكومةةة قطةةر مبشةةاريع إعةةادة اإلعمةةار، الةةيت تشةةمل مشةةاريع  

ثةم يةأتي متعةدد    . عادة ترميمهةا، وبنةاء املراكةز التنمويةة    الطرق وبناء املساكن وإ
القطاعةةات، يسيةةه دعةةم املوازنةةات العامةةة ملواجهةةة المةةغوط واألعبةةاء املاليةةة   

 :واجلدول التالي يوضح ذلك%(. 02)باملرتبة الثانية بنسبة 
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الدول اإلسالمية العشر األكثر تسقياخي لسمساعدات اخلارجية القطرية ( 19)جدول 
 "ريال قطر " 1100لعام 

 النسبة من اإلمجالي مبسغ املساعدات ا ال اإلمنائي

 %01 0221022122121 اإلغاثي

 %11.9 0202921192990 البناء والتشييد

 %02 91120212029 متعدد القطاعات

 %02 90221292121 دعم املوازنة العامة

 %1.9 00921112111 إيواء

 %0.9 01022012112 ثقايف 

 %0.9 912022.111 رخرد

 %1.2 1021912910 التعسيم

 %1.1 0129902111 بناء القدرات

 %1.0 922992909 الصحة

 %1.0 921112101 الرعاية االجتماعية

 %1.0 120102192 التغيية

 %011 2219121292121 إمجالي املساعدات

 .01ص . 1100ارجية إدارة التنمية الدولية، تقرير املساعدات اخل –وزارة اخلارجية : املصدر
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يف إطار سعيها حنو تقديم الةدعم اإلمنةائي واملسةاندة لسةدول اإلسةالمية      
الشقيقة يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، قامت دولة قطر بتنفيي العديد من 

رات ا ادفة إىل توفري فرص عمل الئقةة لسشةباب، والقمةاء عسة  البطالةة،      املباد
وحماربة الفقر واجلو ، والقماء عس  معدالت األمية املرتفعة، السةيما يف الةدول   
اإلسالمية األقل منواخي، إضافة إىل مسةاعدتها هةيه الةدول يف التقسيةل مةن وفيةات       

 :ة إىل رهم هيه املبادرات كاآلتيوككن اإلشار. األطفال وحماربة األمراض املعدية

 :إنشاء مؤسسة صستك( 0
كمنىمة دولية غري حكومية ملعاجلة احلاجة  1112رنشئت مؤسسة صستك عام 

املاسة إىل إجياد فرص عمل جديدة جليل الشباب يف العةاملني العربةي واإلسةالمي    
األعمال اليين يعانون من البطالة، من خالل توفري صسة الوصل بينهم وبني ررباب 

والوظائف، وتشجيعهم عس  تنفيي املشةروعات اخلاصةة بهةم باسةتخدام وسةائل      
  .(02) الغرضتكنولوجية متطورة، وعن طريق شبكة معسومات تحعد  يا 

وركزت املؤسسة خالل السنوات الست املنصرمة عس  معاجلة احلاجة املتزايدة 
عامةاخي يف  ( 01-02) إىل إجياد فرص عمل لسشباب اليين تلاوا رعمارهم مةا بةني  

الدول اإلسالمية، حيث ترتفع معدالت البطالة بةني الشةباب وتقةل فيهةا فةرص      
وقد قامت املؤسسة بتنفيي مشروعات يف كل من اليمن وسوريا واملغرب . التوظيف

واألردن ومصر والعراق وتونس والصومال، حيث رسست مصارف متناهية الصغر 
ت استفادت منها شرائح واسعة يف تسك رسهمت يف تقديم قروض لتمويل مشروعا

الدول، ما رسهم يف احلد مةن الفقةر ومتكةني املةررة، والسةيما يف املنةاطق األكثةر        
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مسيون ريال قطةر  خةالل    (92.9)وقد خصصت مؤسسة صستك مبسغ . احتياجاخي
لتمويل مشةروعاتها يف الةدول اإلسةالمية، ومتثسةت هةيه       (1100-1101)الفلة 

  :املشروعات يف اآلتي

 برنام  صستك اإلقسيمي لتمويل صناديق قروض الشباب. 
    الصندوق االئتماني لتشغيل الشباب الفسسطيين بالتعاون مةع وكالةة

 ".األونروا"غوث الالجئني 
    مبادرة يف ظل برنةام( كيفةا-kiva )    لتقةديم القةروض ألصةحاب

 .املشروعات الصغرية من الشباب العربي
 امسةةة خاصةةة تتناسةةا مةةع برنةةام  حسةةابات التةةوفري لسشةةباب كمع

 .إمكاناتهم
         برنام  اخلةدمات غةري املاليةة لةدعم املشةروعات الصةغرية اخلاصةة

 .بالشباب
  املساهمة يف استثمارات مشلكة لصناديق متويل املشروعات الصغرية

 .واملتوسطة يف املنطقة
 (01) تأسيس صندوق إقسيمي لسمساعدات التقنية وتطوير األعمال. 

 

 :سيم يف العراقصندوق دعم التع( 1
مسيون دوالر مبوجا ( 02)بررس مال  3992تأسس هيا الصندوق عام 

، ومؤسسة قطر "اليونسكو"اتفاقية بني منىمة األمم املتحدة لسلبية والثقافة والعسوم 
وبدر باكورة رعماله بتنفيي ستة مشاريع مت إقرارهةا  . لسلبية والعسوم وتنمية ا تمع

اون مع اجلامعات العراقية ووزارة التعسيم العالي والبحث من منىمة اليونسكو بالتع
العسمي، بهدف تزويدها باملعدات اليت تساعدها عس  إعادة إحياء وتفعيل اجلامعات 

 .العراقية املختسفة
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ومت من خالل هيه املشاريع تزويد اجلامعات العراقية بأجهزة لسحاسةوب  
تزويةدها بةاملختربات العامليةة    وإنشاء عدة مراكز لإلنلنةت يف مجيةع اجلامعةات و   

واملعدات الالزمة لستدريا وتزويد الطسبة بالكتا الدراسةية واملكتبةات بةاملراجع    
رستاذ جامعي مةن خمتسةف التخصصةات يف دورات    ( 299)العسمية، كما مت إيفاد 

تدريبية جلامعات متقدمة من خمتسف رحنةاء العةامل، وكةيلك مت تنفيةي العديةد مةن       
ن  بتطوير نىم التعسيم العالي ومناهجه وحتسةني جودتةه، وإقامةة    املشاريع اليت تع

 .(06) والعامليةعالقة تورمة بني اجلامعات العراقية 
 

 :مبادرة عسم طفالخي( 0
اليت رسستها صاحبة السمو الشيخة ” التعسيم فوق اجلميع“مؤسسة رطسقت 

ن حصول ويهدف إىل ضما. 1101يف العام ” عّسم طفالخي“موزا بنت ناصر برنام  
خفةض عةدد    مجيع األطفال يف الدول النامية عس  حقهةم يف التعسةيم مةن خةالل    

اسي يف احلصول عس  التعسةيم، يف رحنةاء العةامل    سطفال احملرومني من حقهم األاأل
إىل ” عّسم طفالخي“ويصل برنام   .مسيون طفل 29واليين يقدر عددهم بنحو كافة، 

رومني من الدراسة، ويركز الربنام  عس  طفال احملمن األ% 91الدول اليت تمم حنو 
املبتكةرة   فكاربتت جناحها وجودتها، واللوي  العتماد األرثتقديم برام  تعسيمية 

 لألطفةةالوالتشةةجيع عسةة  التعةةاون لمةةمان رفمةةل النتةةائ   ،طفةةاللتعسةةيم األ
ومتّكن الربنام  حت  اآلن من تقديم الدعم ألكثر من مسيوني طفةل   .وجمتمعاتهم
ويهدف . بسداخي 11مشروعاخي بتمويل مشلك يف  11من خالل  ،من التعسيم حمرومني

ماليةةةني طفةةةل بنهايةةةة العةةةام الدراسةةةي     01الربنةةةام  إىل الوصةةةول إىل  
1102/1101(02). 
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 :مبادرة نشر التعسيم يف آسيا( 1
، إىل تةوفري  "روتةا "تهدف هيه املبادرة اليت تنفيها مؤسسة رياد  اخلري حنو آسيا 

م االبتدائي والثةانو  يف بعةض الةدول اإلسةالمية، وهةي كةل مةن        فرص التعسي
 .، فسسةطني، وسةوريا  ن، لبنةان، باكسةتا  قرفغانستان، بنغالديش، اندونيسيا، العرا

وبسغت قيمة املبالغ النقدية اليت رنفقتها روتا لدعم ونشر التعسةيم يف آسةيا خةالل    
مت يف بنةاء  مسيون ريال قطر ، استخد( 090)حوالي ( 1100-1111)الفلة 

مدارس جديدة وترميم مدارس قدكة وتأهيل وتةدريا املعسمةني وتطةوير البيئةة     
 . التعسيمية من خالل استخدام تكنولوجيا املعسومات واالتصاالت

وإضافة إىل دعم نىم التعسيم الرمسي يف آسيا، تقوم مؤسسة رياد  اخلري حنةو  
لرمسي من خالل دعم مشروعات بتنفيي مشروعات يف إطار التعسيم غري ا" روتا"آسيا 

حمو األمية، وكيلك تقوم بتنفيي الربنام  التعسيمي الطارئ الي  يستزم ضمان توفري 
األنشطة التعسيمية الرمسية وغري الرمسية وفق احلد األدن  ملعايري الشبكة الدولية 

 .(09) املبكرلوكاالت التعسيم يف روقات الطوارئ واألزمات املتكررة وإعادة اإلعمار 
 

 :مبادرة الفاخورة( 2
متثل هيه املبادرة رحد الربام  اليت تنفيها مؤسسة التعسيم فةوق اجلميةع لةدعم       

بعد ا جمات اإلسرائيسية عس  وجاءت هيه املبادرة . التعسيم يف قطا  غزة بفسسطني
من حترك دولي يرمي إىل دعم حقوق الطةالب   وهي تعترب جزءاخي ،1112غزة يف 

وبسغت  .وزيادة الوعي حول معاناة الطالب يف غزة والمفة الغربية ،الفسسطينيني
مسيون ريال قطر  لعامي ( 36)حوالي املبادرة قيمة املساعدات املقدمة يف إطار هيا 

 .(39)3900و 3909
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يف إطار مبادرة رائدة من قبل صاحبة السمو الشةيخة   ويأتي هيا الربنام 
 .طر لسلبية والعسوم وتنميةة ا تمةع  موزا بنت ناصر رئيس جمسس إدارة مؤسسة ق

ومني تأسيسها جنحت الفاخورة يف القيام بدور رائةد مةن رجةل مسةاعدة طةالب      
ملدة عشر سنوات  منحة دراسية سنوياخي 011فسسطنيو حيث تستزم الفاخورة بتأمني 

لسمرحسة ما بعد الثانوية لسطالب الفسسطينيني يف غزة، كما تعمل مع العديةد مةن   
ومن بينها برنام  األمم املتحدة اإلمنائي واليونسكو مةن رجةل    ،لدوليةالوكاالت ا

تةوفري اإلرشةاد النفسةي    وحتسني مسةتود التعسةيم،   وإعادة تأهيل جامعات غزة، 
وتأمني  ،توفري رطراف اصطناعية ملن ظتاجها من الشبابوواالجتماعي لسطالب، 

  . العديد من الربام  ملساعدة الشباب املعورقني
مشرو  إعادة بناء كسية الطا اليت نفيت يف إطار املبادرة  رز املشاريعومن رب

 ،ومكتبةة طبيةة   ،لةورش عمةل   بإضافة طابقني يتممنان غرفةاخي باجلامعة اإلسالمية 
ومتحفخيا  ،لعسم األنسجة املرضية وخمترباخي ،وخمتربات لسمهارات السريرية والتمريمية

 .لسبصريات اوخمترب ،لعسم األمراض
 

 

 :لف العاملي لألراضي اجلافةالتحا( 1
إثر اجتمةا    3909سبتمرب  34رطسقت هيه املبادرة من قبل دولة قطر يف 

مفوضاخي ( 002)رفيع  املستود حبمور األمني العامل لألمم املتحدة بان كي مون وحنو
من بينهم وزراء حكومات وكبار مسؤولني وممثسون ملنىمةات إقسيميةة، كمجسةس    

عربية، وجامعة الدول العربيةة واملركةز الةدولي لسبحةوث     التعاون لدول اخلسي  ال
الزراعية يف املناطق اجلافة، ومركز البحوث الزراعيةة الدوليةة التةابع لسمجموعةة     
االستشارية لسبحوث الزراعية العاملية، ورؤساء وكبةار مسةؤولي البنةك ومنىمةة     

غيية العةاملي  األغيية والزراعة، والصندوق الدولي لستنمية الزراعية، وبرنام  األ
 .وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي واتفاقية األمم املتحدة لستصحر
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إنشاء منصة لستعاون والتكامل  إىل هدفتوتقود دولة قطر هيه املبادرة اليت 
اليت تسع  ملواجهة التحةديات الةيت يفرضةها     ،والتنسيق بني دول األراضي اجلافة

ودمة  اإلمكانةات واخلةربات العسميةة      عرب تمافر اجلهود ،انعدام األمن الغيائي
 .(10) التمويسيةوالتكنولوجية والقدرات 

رن إنشاء حتالف عاملي لألراضي اجلافة قةد يعةاا الصةعوبات     كوال ش 
ومن املتوقع رن يتحةول التحةالف العةاملي    . اخلاصة بالدول القاحسة وشبه القاحسة

ثرة بشدة بتحديات األراضي لألراضي اجلافة إىل ميثاق شرف مشلك بني الدول املتأ
اجلافة، وذلك ملواجهة خطر انعدام األمن الغيائي، ووضع احلسول ملشاكل األمةن  

والدول الداعمة لستحالف . الغيائي الشائعة لديها وتبادل املساعدة يف روقات الشدة
دولة إسالمية، هي قطر، الكويت، ( 04)دولة، منها ( 06)العاملي لألراضي اجلافة 

اجلزائر، العراق، مصر، ليبيةا، تةونس،    ن، البحرين، سسطنة عمان، األرداإلمارات
: كازاخستان، باإلضافة إىل ثالث دول من خارج منىمة التعاون اإلسةالمي، هةي  

 وتتمثةل مهمةة التحةالف العةاملي لألراضةي     . ، املكسةيك اجنوب رفريقيا، ناميبية 
 :اجلافة مبا يسي 

 ة بالدول األعماءحتسني سياسات وخطب األمن الغيائي اخلاص. 

  تبين إجراءات مشلكة لتقسيص نقاط المعف يف األمن الغيائي لدد
 .الدول األعماء

 تطوير قدرات االستجابة ألزمات األمن الغيائي يف الدول األعماء. 

       االخنراط يف وضع ابتكةارات تكنولوجيةة وحبثيةة تسبيةة الحتياجةات
ة وامليةةاه الةدول األعمةاء يف التحةالف مةن حيةث اسةتخدام الطاقة       

 .والزراعة
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    لتنفيي برام  تنموية وحبثية حول األمن الغيائي مةن خةالل التموية 
املباشر الي  يةتم تةوفريه لسمؤسسةات الدوليةة ومتعةددة األطةراف       

 .القائمة

 اخلاصة باألمن الغيائي تتوفري آليات متويل لالستثمارا. 

      تسهيل مشاركة رعماء التحالف يف بةيل اجلهةود الدوليةة ومتعةددة
 .األطراف املتعسقة باألمن الغيائي

  االستفادة من فوائد االبتكار التكنولوجي والبحثي احلديث مع بسدان
 .(22) والفقراألراضي اجلافة األقل منواخي سعياخي إىل تقسيص رقعة اجلو  

 

 :صندوق الصداقة القطر  التونسي( 9
سيون م( 224)مت إنشاء صندوق الصداقة القطر  التونسي بررس مال قدره 

ويقدم الصندوق تسهيالت لعدد من مشاريع التنمية اليت تهةدف إىل  . ريال قطر 
 متوفري فرص عمل مباشرة وغري مباشرة لسشباب، كما يهدف إىل تدريبهم وإعداده

 .لسوق العمل
يحعد صندوق الصداقة القطر  يف تونس الي  رطسق برناجمه بصفة رمسية  
يني إىل توطيد عالقة األخوة والشراكة بني بدعم من شركائه التونس 3902يف مايو 

الشعا التونسي والشعا القطر ، وذلك عن طريق إجياد فةرص عمةل جديةدة    
لسشباب التونسي كي يتمكن من حتقيق طموحاته وحتسني ظروف عيشه من خالل 

ومن املؤمل رن يوفر التمويل الي  يقدمه صةندوق  . ريادة األعمال والتكنولوجيا
 .ف فرص عمل لسشبابآال( 09)الصداقة 

ويشكل الصندوق منىومة اقتصادية متكامسة، هدفها مجع عةدد هةام مةن    
الشركاء، من بينهم مؤسسات عمومية خاصة ومجعيات تونسية تعمل عسة  تةوفري   
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التمويل لسشباب التونسي ومساعدته يف خمتسف مراحل تصميم وإجنةاز املشةاريع،   
 .م عس  النجااإضافة إىل تقديم الدعم الالزم الي  سيساعده

اتفاقا مع بنك املؤسسات  3902وقد وقع صندوق الصداقة القطر  يف ركتوبر    
، مت 3904الصغرد واملتوسطة التونسي، ومني ذلك احلني وحت  نهاية شهر فرباير 

مشروعاخي لةةةةباحثني شبان مةن رواد األعمةال، كدفعةة روىل مةن بةني      ( 07)دعم 
قبل البنك وبدعم من الصندوق بقروض ميسرة مشروعاخي ينتىر متويسها من ( 242)

. من دون فائدة يتم اسلجاعها عس  مدد مخسة رعوام، مع فلة مساا مدتها عامان
مسيةون  ( 02.8)مسيون دينار تونسي منها ( 02)وتبسغ التكسفة اإلمجالية لسمشاريع 

مسيةون دينةار   ( 0.3)دينار تقدم يف شكل قروض لرواد األعمال مةن الشةباب، و  
 .ليف إعادة هيكسة اخلربات بالبنك لسوقوف وراء هيه املشاريع ومتابعتهاتكا

وإضةةافة إىل متويةةل املشةةروعات الصةةغرية واملتوسةةطة يف إطةةار صةةندوق 
 :الصداقة، فإنه قد مت تدشني مشاريع يف جماالت إسكان ذو  الدخل احملدود، وهي

 :مشرو  مدينة عمر املختار السكنية ( ر

مسكن اجتماعي، ( 809)انية من املشرو ، واملمثسة ببناء وهو عبارة عن املرحسة الث
مسيون ريال قطر ، وبدء العمل به يف نهاية فرباير ( 092.82)بتكسفة إمجالية قدرها 

3902. 
 :مشرو  حي املنجم بوالية الكاف ( ب

وحدة سكنية ليو  الدخل احملةدود بكسفةة   ( 29)يهدف هيا املشرو  إىل بناء 
 .(32)ريال قطر  ( 47230344)إمجالية مقدارها 
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ساهمت دولة قطر يف تعزيز التعاون اإلمنائي بني الدول اإلسالمية، حيث 
تحعد اليوم دولة ماحنة وشريكاخي مؤثراخي يف التنمية الدولية يف العامل اإلسالمي، حيةث  
تشكل املساعدات واملعونات اإلمنائية ركيزة رساسية يف السياسة اخلارجية لسدولة، 

مةن النةات  احملسةي    %( 9.79)اقلبت نسبة املساعدات اإلمنائية القطريةة مةن    وقد
، ويتسم العون اإلمنائي القطر  باتسا  الرقعة اجلغرافية 3902اإلمجالي لسدولة عام 

له، فهو يشمل كافة الدول األعماء يف منىمة التعاون اإلسالمي، إضافة إىل ركثةر  
    .من مخسني دولة رخرد من خارج املنىمة

قدمت الدولة لسعديد من املبادرات اليت تدعم جهود الدول اإلسالمية  اكم
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، حيث رنشئت مؤسسات خاصة بنشةر التعسةيم   
ودعمه كمؤسسة التعسيم فوق اجلميع اليت تقدم برام  ورنشطة تسهم يف محاية نىم 

وكيلك مؤسسة . عات والكوارثالتعسيم يف الدول اليت تتعرض لسحروب والصرا
رياد  اخلري حنو آسيا اليت تهدف إىل نشر التعسيم يف آسيا، ومؤسسة الفاخورة الةيت  
تدعم قطا  التعسيم يف فسسطني، إضافة إىل إنشاء مؤسسة صستك اليت تعن  بتةوفري  

 .فرص عمل الئقة لسشباب يف دول الشرق األوسب ومشال رفريقيا
بني تسها دولة قطر يف جمال التعاون اإلمنائي الدولي إن تعزيز املكانة اليت حت

 :الدول اإلسالمية يستدعي األخي بالتوصيات التالية
وطنية لدولة قطر يف جمال التنمية الدولية، تأخي بعني االعتبار  ةوضع اسلاتيجي (0

خبصةوص  ( 3929)ما جاء يف ركيزة التعاون الةدولي يف رؤيةة قطةر الوطنيةة     
دولي، وتوصيات ومقررات املنتديات واملؤمترات العاملية ذات التعاون اإلمنائي ال

 .الصسة بالتنمية الدولية
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كإطار اسلاتيجي لتحديد  3902االسلشاد بأجندة التنمية الدولية ما بعد عام  (3
األسبقيات عند تقديم العون اإلمنائي ا ادف إىل دعم جهود الدول اإلسالمية يف 

ا فيما يتعسق بهدف حماربة الفقر املدقع واجلو ، حتقيق األهداف اإلمنائية، السيم
وختفيض وفيات األطفال، وتعميم التعسيم األساسي، والقماء عس  األمةراض  

 .املعدية وحتقيق التنمية املستدامة

إن االرتقاء بأداء العون اإلمنةائي القطةر  لسةدول اإلسةالمية جيةا رال يزيةد         (2
مار هيا العون واالستفادة منه حجمه، بل يستدعي ريما وضع خطة فاعسة الستث

يف ضوء املسؤولية املشلكة بني املؤسسات القطرية املعنية بتقديم العون اإلمنائي 
 .واجلهات املتسقية  يا العون يف الدول اإلسالمية

االهتمام بالتعاون الي  يقود إىل تعزيز جهود الدول اإلسالمية يف حتقيق التنمية  (4
هةيا يتطسةا تطةوير ا ياكةل املؤسسةية يف الةدول       املستدامة مبختسف ربعادها و

اإلسالمية املتسقية لسمساعدات واملعونات اإلمنائية القطرية مةن خةالل التنىةيم    
واملتابعة لرفع كفاءة هيه املساعدات ومبا يسهم يف االرتقاء باألداء اإلمنائي لسدول 

 . اإلسالمية املستفيدة

ية لسدول األعماء مبنىمة التعةاون  تنفيي القرارات الصادرة عن القمم اإلسالم (2
اإلسالمي فيما يتعسق بالعون اإلمنائي الدولي، وزيادة الدعم املقدم لسمنىمات 

 . وا يئات اإلسالمية املعنية بالتنمية والتكامل بني الدول اإلسالمية

االستمرار يف اللكيز عس  املبادرات ا ادفة إىل حل املشكالت اليت تواجه الدول   (7
ية السيما الفقرية منها، واملتمثسة بالفقر والبطالة وتدني مستود اخلدمات اإلسالم

التعسيمية والصحية، وتوجيه املنىمةات واملؤسسةات غةري احلكوميةة، السةيما      
مؤسسة صستك إىل دعم الشباب يف إجياد فرص عمل  ةم، مةن خةالل تقةديم     

سةهم تةوفري   املساعدات ا ادفة إىل إنشاء مشروعات صغرية ومتناهية الصةغر ت 
 .فرص عمل جليش الشباب العاطسني عن العمل يف الدول اإلسالمية
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ممارسات وآفاق، جمسة : يوحنا ابونا، التعاون الدولي من رجل التنمية -0
 .10، ص 1101سبتمرب، ( 0)الدبسوماسي، العدد 

، 1100، نيويورك، 1100برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية  -1
 .29ص 

حتقيق النتائ  : األمم املتحدة، التعاون اإلمنائي من رجل األهداف اإلمنائية لأللفية -0
 .10، ص 1101القصود، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، نيويورك، 

، رضواء عس  منىمة التعاون اإلسالمي، جمسة الدبسوماسي، العدد نوزاد ا ييت -1
 .00، ص 1101، سبتمرب، (0)

ص ، 3903، جدة، (3900)ة ه0423البنك اإلسالمي لستنمية التقرير السنو   -2
0. 

البنك اإلسالمي لستنمية، جمموعة البنك اإلسالمي  :نىرالسمزيد من التفاصيل  -1
 .00، ص 3903عاماخي يف خدمة التنمية، جدة، ربريل، ( 28)لستنمية 

دمة يف املنىمات االقتصادية ا ييت، نوزاد، واخلشالي، منجد عبد السطيف، مق  -9
 .009-090، ص 3907الدولية، دار املناه  لسنشر والتوزيع، عمان، 

 : لسمزيد من التفاصيل انىر -2
International Islamic Trade Finance Corporation, Annual 

Report 2011   
شارك وزارة اخلارجية، دليل املنىمات وا يئات اإلقسيمية والعربية والدولية اليت ت -9

 .011، ص 1101دولة قطر يف عمويتها، الشركة احلديثة لسطباعة، الدوحة، 
10-www.almeezan.qa/MO Portal/LawView.aspx? Opt 

 :من التفاصيل انىر لسمزيد-00
http://www.mofa.gov.qa/ar/TheMinistry/Departments/Pages
/DepartmentOfInternationalDevelopment.aspx - 
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دراسة حتسيسية، : الدبسوماسي، دور قطر يف حتقيق الشراكة العاملية يف التنميةاملعهد -01
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 املقدمة
يحعد موضو  الشراكة العاملية يف التنمية رحد رهم املوضوعات اليت رخيت حيزاخي      
واملنىمةات وا يئةات الدوليةة خةالل السةبع       برياخي من اهتمامات ا تمع الدوليك

واألربعني عاماخي املنصرمة وذلك لدور الشةراكة الفعةال يف تعزيةز األمةن والسةسم      
الدوليني، وحماربة اجلو  والفقر وحتقيق التنمية املستدامة يف خمتسف الدول الناميةة  

 .منواخياألقل السيما يف الدول 
املؤمترات واملنتديات العاملية املعنية ومل يغا موضو  الشراكة العاملية عن رروقة      

 بالتنمية خالل العقود الرابعة املنصرمة، بةدءاخي مةن مةؤمتر إسةتكهومل حةول البيئةة      
وانتهاءاخي بقمة 0991،ومروراخي باملؤمتر الدولي لسسكان والتنمية بالقاهرة 0991عام  

، حيث بةرز اهتمةام كةبري مبوضةو      1102ة يف عام رديس ربابا حول متويل التنمي
متكني ومساعدة الدول النامية عس  حتقيق التنميةة املسةتدامة، مبةا يسةاعدها عسة       
القماء عس  الفقر والبطالة واالرتقاء باملستود الصحي لسةكانها، خصوصةاخي فئةة    

 .األطفال الني يعانون من رمراض عديدة تسهم يف رفع معدالت وفياتهم

نقطة فاصسة وانعطافةه يف مسةار   شكل  قد 1111عام وغين عن البيان فإن        
التنمية الدولية، عندما اعسنت األمم املتحدة بيان األلفية، الي  تممن حتقيق رهداف 
مثانية رطسق عسيها فيما بعد األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضع إطار زمين إلجنازها 

لثامن منها لتحقيةق الشةراكة العامليةة يف    ، ومت ختصيص ا دف ا1102حبسول عام 
 .التنمية، مع وضع مؤشرات لقياس حتقيق تسك الغايات

لألهداف اإلمنائيةة لأللفيةة   وبعد مسرية استمرت مخسة عشر عاماخي جرد تقييم     
الستخالص النتائ  والعرب من هيه اخلارطة التنموية العاملية، وبيان رهم التحديات 
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بعض الغايات، مت وضع خلارطة طريق جديد ملسار التنميةة  اليت حالت دون حتقيق 
، واليت بدء تنفييها رمسيةا يف  1101إليها رهداف التنمية املستدامة  رطسقالعاملية 

وهي خطة عاملية يسلشد بها الناس والعامل رمجع يف البناء عس   1101مطسع عام 
ضةمان بسةوع تقةدم     ما حتقق من جناا يف تنفيةي األهةداف اإلمنائيةة لأللفيةة، ويف    

 .اجتماعي واقتصاد  مستدام يف العامل ككل

تممنت سةبعة عشةر   ( 1101)وجدير باليكر، فإن خطة التنمية املستدامة         
هدفاخي، خصص ا دف السابع واألخري منها لتعزيز وسائل تنفيي وتنشيب الشةراكة  

ومت حتديد  غاية، (09)، وقد وضع يف هيا ا دف العاملية من رجل التنمية املستدامة
  .مؤشراخي لقياس حتقيق هيه الغايات( 12)
يف هيا الفصل بيان مفهوم ونشةأة الشةراكة العامليةة يف التنميةة،      سوف نتناول    

واألطر املؤسسية املعنية بتحقيقها، مع بيان ما حتقق من الغايات الواردة يف ا دف 
ملرتبب بإقامة شراكة عاملية ا( 1102-1111)الثامن من األهداف اإلمنائية لأللفية 

يف التنمية، وكيلك حتسيل الغايات اخلاصة با دف السابع عشر من رجندة التنميةة  
 (.1101)املستدامة 
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بالرغم من رن مصطسح الشراكة العاملية يف التنمية هو مفهوم حديث يف ردبيات        
لتنمية الدولية، بيد رن إلقاء نىرة سريعة عس  مسار التاريخ اإلنساني لسبشرية يثبت ا

 العمران رورنه كان هناك تعاون بني احلمارات املختسفة يف جماالت متنوعة، سواء يف 
واملتأمةل لسخطةاب القرآنةي    . او يف األنشطة الثقافية والعسمية احلرف،الزراعة رو 

كد بصورة جسية عسة  التعةاون والشةراكة يف التنميةة،     يدرك رن الدين اإلسالمي ر
وتعانوا عس  الرب والتقةود وال تعةانوا عسة  اإلثةم     : " حيث يقول سبحانه وتعاىل

يأيها الناس إنا خسقانكم من ذكر ورنثة  وجعسنةاكم   "  :تعاىلويقول . (0)" والعدوان
 (.1)شعوباخي وقبائل لتعارفوا إن ركرمكم عند اهلل رتقاكم 

 ذروة العصر اليهيب لسحمارة اإلسالمية يف العصر العباسي، وحتديةداخي يف  ويف     
سس بيت احلكمة، كانت بغةداد مكانةاخي يستقةي فيةه العسمةاء      رخالفة املأمون الي  

كتشةافاتهم  انت توفر  م البيئة املناسبة الواملفكرون من مناطق العامل املختسفة، وك
نسةاني ككةل، يف خمتسةف جوانةا احليةاة      منها ا تمع اإل يستفيدوإبداعاتهم اليت 

واالجتماعية والثقافية، وغريها من ا االت، وكان لسمدرسة املستنصرية  االقتصادية
كبرياخي يف  تأثرياخيوالنىامية دور فاعل يف بناء األسس والنىريات العسمية اليت مارست 

   .النهمة اليت شهدتها البشرية فيما بعد

 الي  وافق عسيه الكوجنرس األمريكيساعدة روروبا، مشرو  مارشال ملوًيعد      
يف ربريةل   The European Recovery Actحتت مسم  قانون التعةايف األوروبةي   

، رول منوذج عاملي لسشراكة يف التنمية، حيث تممن هيا املشةرو  هبةات   0912
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  وقد بسغ حجم التمويل املتاا  يا املشرو .ميسرةنقدية وعينية، فصالخي عن قروض 
 91يقارب  ما)مسيار دوالر رمريكي ( 00)حوالي ( 0920-0912)خالل الفلة 

 .(0) احلاليةمسيار دوالر باألسعار 

الستينات من القرن املاضي عقد التنمية األوىل، الي  عرف انتكاسة  توشهد     
ليت بسبا عدم توفر املوارد املالية لتنفيي اخلطب والربام  اإلمنائية يف الدول النامية ا

حصل رغسبها عس  استقالله يف مخسينات القرن العشةرين، وهةيا مةا دفةع األمةم      
إىل تشكيل فريق دولي يقوده رئيس وزراء كندا األسبق، ليسل  0919املتحدة عام

بريسون لدراسة سبل العون اإلمنائي لسدول النامية وتقدير احتياجاتها املالية لتنفيي 
 رنةةه عسةة  الةةدول املتقدمةةة رن تقةةدم    فخسةةص التقريةةر إىل . اخلطةةب التنمويةةة 

من دخسها القومي اإلمجالي لسدول النامية ملساعدتها عس  حتقيق %( 1.9)ما نسبته 
 . التنمية

قرارها التار ي الي   0991يف عام  اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدةو      
عاون االقتصاد  التابعة ملنىمة الت( الداك)تدعو فيه دول جلنة املساعدات التنموية 

 .(1)والتنمية بتقديم هيه النسبة 

وشهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تنىيم العديةد مةن         
الفعاليات واملنتديات العاملية، اليت ركدت عس  ضرورة تعزيز التعاون اإلمنائي بني 

. يف الدول الناميةة  الدول النامية واملتقدمة مبا يسهم يف دعم برام  وخطب التنمية
األلفية جاءت بعد عقد مؤمتر  غري رن نقطة التحول يف مسرية الشراكة العاملية لستنمية

دولةة عمةواخي يف األمةم املتحةدة،     ( 029)، حيث التزمت 1111سبتمرب عام  يف
بالعمل من رجل إجياد عامل يكون فيه التخسص من الفقر وحتقيق التنمية املسةتدامة  

رئيس دولة، حيةث مت  ( 019)وقد وقع عس  إعالن األلفية . تعس  قمة األولويا
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. إدراج الشراكة العاملية من رجل التنمية ضمن رولويات األهداف اإلمنائية لأللفية
وخصص ا دف الثامن إلقامة شراكة عاملية من رجل التنمية، ومت حتديةد الغايةات   

 :اخلاصة بتحقيق هيا ا دف، واملتمثسة باآلتي

 يف إقامة نىام جتار  ومالي يتسم باالنفتاا والتقيد بالقواعةد   املمي قدماخي
 .والقابسية عس  التنبؤ به وعدم التمييز

 معاجلة االحتياجات اخلاصة لسدول األقل منواخي. 
  معاجلة االحتياجات اخلاصة لسبسدان النامية غري الساحسية والدول اجلزرية

 .الصغرية
 نامية باختاذ تدابري عس  الصةعيدين  املعاجلة الشامسة ملشاكل ديون الدول ال

 .الوطين والدولي جلعل حتمل ديونها ممكناخي يف األجل الطويل
     التعاون مع شركات املستحمرات الصيدالنية لتةوفري األدويةة األساسةية

 .بأسعار ميسرة يف الدول النامية
   التعاون مع القطا  اخلاص لتوفري فوائد التكنولوجيات اجلديدة، السةيما

 .(2) واالتصاالتيا املعسومات تكنولوج
الي  متخض عن املؤمتر العاملي لتمويل التنمية  ،كما تبن  توافق رراء مونتري       

، شراكة عاملية من رجل التنمية رعم مما ورد يف ا دف 1111املنعقد باملكسيك عام 
يف  العامةإن إعادة االلتزام بإجراءات السياسة . الثامن من األهداف اإلمنائية لأللفية
املسمةوس، قةد يعةزز الثقةة يف      إضافية لستعةاون ذلك التوافق، من خالل خطوات 
وركد مؤمتر متابعة نتائ  املةؤمتر الةدولي املعةين     .الشراكة وييكي احلماس ألجسها

عس  التزامات الدول املتقدمة املاحنةة، وتبةادل رفمةل املمارسةات      بتمويل التنمية
زيادة حجم  والتحديات رمامالعراقيل والقيود  والدروس املستخسصة والوقوف عس 

 .(1) الدخلاملساعدات اإلمنائية ال سيما بالنسبة لسدول النامية منخفمة ومتوسطة 
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وشكل املؤمتر الدولي الثالث لتمويل التنمية الي  عحقد يف رديس ابابا يف رثيوبيا     
والكرامة لسجميةع،   خطوة كبرية إىل األمام يف بناء عامل يسوده الرخاء 1102عام 

كما ينشب الشراكة العاملية من رجل التنمية، ويمع رساساخي قوياخي لتنفيي جدول رعمال 
كما كهد الطريق رمام مجيع رصةحاب املصةسحة    ،1102التنمية يف مرحسة ما بعد 

 .لسقيام باالستثمارات اليكية يف الناس والكوكا

اليت رقرت يف سةبتمرب   1101دامة ورفردت رجندة األمم املتحدة لستنمية املست     
، هدفاخي خاصاخي يرتبب بتعزيز وسائل التنفيي وتنشيب الشراكة العاملية من 1102عام 

رجل التنمية املستدامة، وحددت غايات حتقيق هيا ا دف بثمانية عشر غاية متثست 
 :باآلتي

 مية تعزيز تعبئة املوارد احملسية بوسائل تشمل تقديم الدعم إىل البسدان النا
 .لتحسني القدرات احملسية يف جمال حتصيل المرائا وغريها من اإليرادات

    قيام البسدان املتقدمة النمو بتنفيي التزاماتها يف جمال املسةاعدات اإلمنائيةة
مبا يف ذلك التزام العديد من تسةك الةدول ببسةوع     الرمسية تنفيياخي كامالخي،
لي لسمسةاعدة  من دخسها القةومي اإلمجةا  %( 1.9)هدف ختصيص نسبة 

اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل الدول النامية، وختصيص نسبة تةلاوا بةني   
من الدخل القةومي اإلمجةالي لسمسةاعدة اإلمنائيةة     %(  1.11و 1.02)

الرمسية املقدمة ألقل البسدان منواخي، ويشةجع مقةدمو املسةاعدة اإلمنائيةة     
%( 1.11)ص الرمسية عس  النىر يف إمكانية رسم هدف يتمثل يف ختصي

عس  األقل من النات  القومي اإلمجالي لسمساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل 
 .البسدان منواخي

 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من رجل البسدان النامية. 
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    مساعدة البسدان النامية يف حتقيق القدرة عس  حتمل الديون عسة  املةدد
يةة إىل تعزيةز التمويةل بةديون     الطويل من خالل تنسيق السياسات الرام

وختفيف رعباء الديون وإعادة هيكستها، حسا االقتماء، ومعاجلة مسألة 
الديون اخلارجية لسبسدان الفقرية امُلثقسة بها إلخراجها من حالة املديونيةة  

 .احلرجة
  منواخي وتنفييهاإعادة نىام تشجيع االستثمار ألقل البسدان. 
 ي بني الشمال واجلنوب وفيما بني بسدان تعزيز التعاون اإلقسيمي والدول

اجلنوب والتعاون الثالثي فيما يتعسق بةالعسوم والتكنولوجيةا واالبتكةار    
والوصول إليها، وتعزيز تبادل املعارف وفق شروط متفق عسيها، بوسائل 
تشمل حتسني التنسيق فيما بني اآلليات القائمة، وخصوصاخي عس  مستود 

 .ة عاملية لتيسري التكنولوجيااألمم املتحدة ومن خالل آلي
       تعزيز تطوير تكنولوجيات سةسيمة بيئيةاخي ونقسةها وتعميمهةا ونشةرها إىل

البسدان النامية بشروط مواتية، مبا يف ذلك الشروط التساهسية والتفميسية، 
 .وذلك عس  النحو املتفق عسيه

     التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القةدرات يف جمةال العسةوم
والتكنولوجيا واالبتكار لصةاحل رقةل البسةدان األقةل منةواخي حبسةول عةام        

، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، والسيما تكنولوجيا 1109
 .املعسومات واالتصاالت

    تعزيز الدعم الدولي لتنفيي بناء القدرات يف الدول النامية تنفيةياخي فعةاالخي
ة الراميةة إىل تنفيةي مجيةع    وحمدد األهداف من رجل دعم اخلطب الوطنية 

، بوسةائل تشةمل التعةاون بةني بةني الشةمال       رهداف التنمية املسةتدامة 
واجلنوب وفيما بني بسدان اجلنوب وفيما بني بسةدان اجلنةوب والتعةاون    

 .الثالثي
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     تعزيز نىام جتار  متعدد األطراف عاملي وقائم عسة  القواعةد ومقةلا
رة العاملية، بوسائل منها اختتام وغري متييز  ومنصف يف إطار منىمة التجا

املفاوضات اجلارية يف إطار خطة الدوحةة اإلمنائيةة الةيت وضةعتها تسةك      
 .املنىمة

  زيادة صادرات الدول النامية زيادة كبرية والسيما بقصد مماعفة حصة
 .1111رقل الدول منواخي من الصادرات العاملية حبسول عام 

 نتجات مجيع رقل بسدان العامل منواخي حتقيق التنفيي املناسا لتوقيت لوصول م
إىل األسواق بدون رسوم مجركية رو حصص مفروضة، متاشياخي مع قرارات 
منىمة التجارة العاملية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد املنشأ التفمةيسية  
املنطبقة عس  واردات رقل بسدان منواخي شفافة وبسيطة، وكفالة مساهمة تسك 

 .إىل األسواق القواعد يف تيسري الوصول
  تعزيز استقرار االقتصاد الكسي عس  الصعيد العاملي بوسائل تشمل تنسيق

 .السياسات وحتقيق اتساقها
 تعزيز اتساق السياسات من رجل حتقيق التنمية املستدامة. 
         احلام احليز السياسةاتي والقيةادة اخلاصةني بكةل بسةد لوضةع وتنفيةي

 .املستدامة سياسات لسقماء عس  الفقر وحتقيق التنمية
        تعزيز الشراكة العاملية مةن رجةل حتقيةق التنميةة املسةتدامة واسةتكما ا

بشراكات بني رصحاب املصةسحة املتعةددين جلمةع املعةارف واخلةربات      
والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقامسهةا، وذلةك بهةدف حتقيةق رهةداف      

 .التنمية املستدامة يف مجيع الدول ال سيما الدول النامية
 ع وتعزيز الشراكات العامة وبني القطةا  العةام والقطةا  اخلةاص     تشجي

اخلةربات املكتسةبة مةن    وشراكات ا تمع املدني الفعالة باالستفادة مةن  
 .الشراكات ومن اسلاتيجياتها لتعبئة املوارد
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   تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات الدول النامية مبا يف ذلك الدول االقةل
غرية، لتحقيق زيادة كبرية يف توافر بيانات عالية منواخي والدول اجلزرية الص

، قة ومفصسة حسا الدخل، ونو  اجلنساجلودة ومناسبة التوقيت وموثو
والسن، والعرق، واالنتماء العرقي، والوضع كمهاجر، واإلعاقة واملوقع 
اجلغرايف وغريها من اخلصائص ذات الصسة يف السياقات الوطنية، حبسول 

 .1111عام 
 من املبادرات القائمة لوضع مقاييس لستقةدم احملةرز يف حتقيةق     االستفادة

التنمية املستدامة تكمل النةات  احملسةي اإلمجةالي، ودعةم بنةاء القةدرات       
 .(9)1101اإلحصائية يف الدول النامية، حبسول عام 

وغين عن البيان، فإن ا تمع الدولي شهد العديد من املبادرات خالل العشرين     
ة وفقاخي ملبدر الشراكة العاملية يف التنمية ملعاجلة مسائل كونية ترتبب بالبيئة سنة املنصرم

والسكان والتنمية واملررة واالستيطان البشر  والتجارة وجمتمع املعسومات وغريها 
 لعاملي واليت تهم ا تمةع الةدولي،  من املسائل املعنية بقمايا التنمية عس  الصعيد ا

 (1102-0991)لفعاليات اليت عقدت خالل الفلة واجلدول التالي يوضح رهم ا
  .يف إطار شراكة عاملية يف التنمية
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رهم املؤمترات والقمم العاملية املعنية بتحقيق الشراكة العاملية يف التنمية ( 0)جدول 
 (1102-0991)املنعقدة خالل الفلة 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الفعالية ت

 0991 وريو ديو جانري "قمة األرض" حول البيئة والتنمية املؤمتر العاملي 0
 0991 القاهرة املؤمتر الدولي لسسكان والتنمية 0
 0992 كوبنهاجن القمة العاملية لستنمية االجتماعية 0
 0992 بيجني املؤمتر العاملي املعين بتمكني املررة 1
 0991 إسطنبول املؤمتر العاملي حول املستوطنات البشرية 2
 1111 نيويورك القمة العاملية لألهداف اإلمنائية لأللفية 1
 1110 الدوحة جولة الدوحة حول التجارة  9
 1111 جوهانسربع القمة العاملية لستنمية املستدامة 2
 1111 مونتري  املؤمتر الدولي لتمويل التنمية 9

 1112 تونس القمة العاملية  تمع املعسومات 00
بعة الدولي لنتائ  املؤمتر املعين مؤمتر املتا 01

 بتمويل التنمية
 1112 الدوحة

 1101 ربو ظيب املؤمتر العاملي الثالث لطاقة املستقبل 00
املؤمتر الرفيع املستود لألهداف اإلمنائية  01

 لأللفية
 1101 نيويورك

 1101 ريو د  جانريو "11+ريو " القمة العاملية لستنمية املستدامة  02

 1102 اديس ابابا متر الدولي الثالث لتمويل التنميةاملؤ 01
 

 .من رعداد الباحث: املصدر
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ارتبب مفهوم الشراكة بالتنمية والسياسات التنموية عس  الصعيدين الدولي 
السوق إىل النطاق واإلقسيمي، وانتقل من النطاق االقتصاد  واإلدار  وعالقات 

الي  يبحث يف شراكة ا تمع املدني مع القطا  العةام، والسةيما بعةد رن رصةبح     
وجود مؤسسات مدنية شريكة لسحكومات كقوة مةؤثرة وتكامسيةة عسة  الصةعيد     

وقةد واكةا   . املختسفة بأبعادهاالعاملي رمراخي ال مناص منه لعمسية التنمية املستدامة 
نني والتشةريعات املنىمةة  ةيه الشةراكة بآفاقهةا      ذلك تطورات عس  صعيد القةوا 
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العالقةات االقتصةادية   دخل مفهوم الشراكة العامليةة يف التنميةة ردبيةات    
يف إطار التحوالت السياسية واالقتصادية اليت شهدها ا تمع الدولي خالل  الدولية

تسع االهتمام بهيا املفهوم مع مطسع العقد عقد الثمانينات من القرن العشرين، وا
عسة  مسةار    ااألخري من القرن املاضي، مع تزايد تأثري ظاهرة العوملة وانعكاسةاته 

التنمية االقتصادية واالجتماعية يف معىم مناطق العامل، عندها بدر يلدد صدد هيا 
جسية يف وثائق  املفهوم يف رروقة األمم املتحدة والوكاالت التابعة  ا، ويىهر بصورة

  .ال سيما األمم املتحدة والوكاالت التابعة  ا املنىمات وا يئات الدولية
عالقة جير  الدخول إليها طواعية لتحقيق رهةداف  " يقصد بكسمة شراكة 

فقد  .متكافئةوالكمسة حبد ذاتها ال تنطو  عس  افلاض مسبق بأن العالقة " مشلكة 
ن الشراكة، وقةد يتسقةون القةدر األكةرب مةن      يكون لبعض الشركاء نصيا ركرب م

 .غريهموقد يكون لبعض الشركاء سسطة صنع قرار الشراكة تفوق سسطة . منافعها
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ولكن بصفة عامة، فةإن لكةل شةريك مةن الشةركاء حقوقةاخي معينةة، عةالوة عةن          
 .(2)االلتزامات جتاه الشركاء اآلخرين 

االتفةاق عسة  رهةداف     ويحمكن رن نعرف الشراكة العاملية يف التنمية بأنها
مشلكة رو حمدودة يف جوانا التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية عس  الصعيد 
العاملي، ومبشاركة فاعسة من الدول واملؤسسات وا يئات الدولية الرمسيةة وغةري   
الرمسية، ويفلض رن تتممن شكالخي من رشكال االعلاف باآلخر الي  ككن رن 

مية، وترتكز هيه الشراكة عس  قيام الدول الغنية بدعم اجلهود يسهم يف حتقيق التن
 . (9)ال سيما األقل منواخي  اإلمنائية لسدول النامية

تتممن الشراكة العاملية من رجل التنمية، التزامات مت التفاوض بشأنها بصورة        
رف مشلكة يف خمتسف املنتديات العاملية والرمسية األخرد، وكيلك تعهدات من ط

احلكومات واملؤسسات الدولية، واملشروعات اخلاصة الفردية واملؤسسات وجهات 
وقد تحرك التنفيي إىل حد كبري لسسسطات املستزمة من اجلهات . رخرد من غري الدول

 .الفاعسة وغري الرمسية، يف ظل نىام عاملي تغسا عسيه الالمركزية
من املرتكةزات، تهةدف جسةها إىل    وتقوم الشراكة العالية يف التنمية عس  مجسة      

حتسني املناخ االقتصاد  لسدول، السيما الدول النامية منها، والعمل عس  التوظيف 
خصوصةاخي   اإلجيابي لسمساعدات اإلمنائيةة الدوليةة يف ا ةاالت احليويةة املختسفةة،     

املرتبطة بتشغيل الشباب وحتسني الواقع الصحي وقياس مستويات تعميم وسةائل  
 .(02) العاملاحلديثة وتكنولوجيا املعسومات بني خمتسف شعوب  االتصاالت

التعاونية الدولية بقصد وضع  توقد جسدت الشراكة العاملية يف التنمية املداوال     
، وتقدير إمكانية تنفيةيها، عةالوة عسة  اعتمادهةا فعسيةاخي سياسةات       تاسلاتيجيا

اكة فعالة طول العقد املنصرم وكانت هيه الشر. مسموسة يف الدول النامية واملتقدمة
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عس  صعيد النقاش، تبعها تنفيي لسسياسات، لكن بصورة غري كافية، مما قاد إىل خيبة 
 .صفو احلوار الدولي رمل عكرت

ويشكل التمامن الدولي القمية األخالقية اليت تفرض نفسها من رجل شراكة       
 تقدكها،صادية رقود ككن عاملية لستنمية، ومع ذلك، فإن هناك قمية سياسية واقت

رن األمن ورفاهية الناس يف ر  مكان يعتمدان يف نهاية املطاف عسة  توقةع   : وهي
وقد ظاول األغنياء العيش يف دو م . مستويات معيشة مناسبة يف ررجاء العامل كافة

إقامةة قةال  حاميةة ضةد الفقةراء       وقد حتاول الدول الغنيةة  .القال خسف اسوار 
   .(00) اللاببرنهم سيخدعون رنفسهم يف عامل شديد بيد  األجانا،
وجدير باليكر رن حتقيق الشراكة العاملية يف التنمية الةيت تشةمل احلكومةات           

وقطا  األعمال وا تمع املدني بالتنسيق مع منىمة األمم املتحدة، يأتي ضمن إطار 
ؤسساتها مةن قطةا    دولة مبختسف م( 022)االتفاق العاملي الي  يدخل يف إطاره 

ويسع  هيا االتفاق الي  يحعد ركرب . خاص وجمتمع مدني ومن رصحاب املصسحة
مبادرة تطوعية يف جمال الشراكة من خالل العمل اجلماعي، إىل إبراز املبادئ العشرة 

 .(00) الفقراخلاصة حبقوق اإلنسان والعمل والبيئة وحماربة 
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39993902

بيل ا تمع الدولي ممةثالخي باحلكومةات واملنىمةات وا يئةات الدوليةة املعنيةة            
بالتعاون اإلمنائي الدولي جهوداخي إلقامةة شةراكة عامليةة يف التنميةة خةالل الفةلة       

الشراكة من خالل التعرف عسة  مةدد    تقييم هيه، وسوف يتم (0222-0203)
الي  خصص  اإلمنائية لأللفيةرتبطة با دف الثامن من األهداف حتقيق الغايات امل

 .لسشراكة العاملية يف التنمية

ارتفاعُا مسحوظاخي يف صايف املساعدات اإلمنائية ( 1101-1111)شهدت الفلة     
، حيةث  (الةداك )الرمسية املقدمة من الدول األعماء يف جلنة املساعدات اإلمنائية 

ومل يطرر ر  تغيري عمسياخي  .1101و1111ما بني عامي ( %11)بسغت نسبة الزيادة 
عس  املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمةة يف صةورة معونةات صةافية لسمشةاريع      

من إمجالي املسةاعدات، يف  %( 11)واليت متثل حوالي  األساسية الثنائية،والربام  
( 0.1)، من بالقيمة احلقيقية%( 29)حني اخنفمت منح اإلعفاء من الديون بنسبة 

وارتفعت قيمة املعونةات اإلنسةانية بنسةبة     دوالر،مسيون ( 191)مسيار دوالر إىل 
 .مسيار دوالر( 00)مسيار دوالر إىل ( 00)بالقيمة احلقيقية من %( 11)

%( 1.19)وشكست املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة من دول الداك حنو       
رما الدول اخلمس األكرب من حيث حجم . لمن الدخل القومي اإلمجالي  يه الدو

. املساعدات املقدمة، فهي الواليات املتحدة واملمسكة املتحدة ورملانيا وفرنسا واليابان
رما الدول اليت استطاعت ان تتجاوز مساعداتها النسبة احملددة من قبل األمم املتحدة 
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والسةةويد مةةن الةةدخل القةةومي اإلمجةةالي، تتمثةةل يف الةةدمنارك  %( 1.9)بةةةةةة 
 . ولكسمبورع واملمسكة املتحدة والنروي 

كما زادت املعونة اليت تقدمها الدول غري االعماء يف جلنة املساعدات اإلمنائية،       
مةن  %( 0.09)حيث تبني رن النسبة اليت تقدمها اإلمارات العربية املتحدة بسغةت  

غاريا واستونيا وتركيا الدخل الوطين اإلمجالي وهو يعد األعس  يف العامل، ورفعت هن
، %09.1، و%11.1)معوناتها بالقيمة احلقيقيةة باملقارنةة بالسةنة السةابقة بنسةبة      

 .(00) التواليعس  %( 2.1و
 ر– 8:الغاية

املمي يف إقامة نىام جتار  ومالي يتسم باالنفتاا والتقيد بالقواعد والقابسية لستنبؤ 
 به وعدم التمييز

زيادة كبرية يف نسبة واردات الةدول املتقدمةة    (0202-0222)شهدت الفلة     
القادمة من الدول النامية، واليت يسمح بدخو ا دون ( النفب والسالا ماعدا)النمو 
، سحمح يف 0202و0205وبالرغم من االخنفاض الطفيف يف عامي  .مجركيةرسوم 
م من الواردات القادمة من الدول األقل منواخي دون رسو%( 82)بدخول  0202عام 

وبسغةت حصةة   . مةن واردات الةدول الناميةة   %( 97)مجركية، وكيلك مبةا نسةبته   
يتخط  وضةع الدولةة    مبا)صادرات رقل الدول منواخي اليت حىيت مبعامسة تفميسية 

عنةدما  0200، مسجسة زيادة عس  عام 0202يف عام %( 02)حنو  (تفميالخياألكثر 
 %(.35)كانت هيه النسبة 

متوسةب الرسةوم    0223و0770بسرعة بني عةامي   ويف إطار كل فئة، اخنفض    
املتقدمة النمو عس  الواردات من الدول النامية، غري اجلمركية اليت فرضتها الدول 

، بل إن االجتاه انعكس بالنسبة لبمعة من 0223رن االخنفاض كان بطيئاخي بعد عام 
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رت يف غري رن الرسوم اجلمركية املفروضة عس  الدول األقةل منةواخي اسةتم   . الفئات
 .يف معىم الدول املتقدمة النمو 0202تراجعها احلاد حت  عام 

وغين عن البيان، فإن هناك تباين بةني املنتجةات واملنةاطق يف متوسةب ا ةامش         
ويف املتوسةب،   .الناميةة املتقدمة لواردتهةا مةن الةدول    التفميسي الي متنحه الدول 

ذلك مةثاُل رن الصةادرات    تستفيد الدول األقل منواخي من هامش تفميسي روسع من
النامية يف منطقيت روقيانوسةيا  الزراعية القادمة إىل الدول املتقدمة النمو من الدول 

جنوب الصحراء الكربد، ر  حيث يوجد معىم الةدول األقةل منةواخي،     –وإفريقيا 
رن التفمةيالت  غةري  . تتسق  رعس  معامسة تفميسية باملقارنة من املنةاطق األخةرد  

رتبب دائماخي بالوضع التنمو  لسةدول املصةدرة، فبعمةها ينةت  عةن      ال تاجلمركية 
وعس  . االتفاقات التجارية اإلقسيمية، كما هو حال امريكا الالتينية ومشال إفريقيا

جنوب الصحراء الكربد تتسقة    –ومع رن صادرات دول رفريقيا  نفسها،الشاكسة 
رب الدول االقل منواخي املصدرة معامسة تفميسية عالية يف الدول املتقدمة النمو، فإن رك

لأللبسة تقع يف آسيا وال تستفيد من إمكانية الدخول إىل سوق الواليةات املتحةدة   
 .دون رسوم مجركية

بسغ ا امش التنفيي  لسصادرات الزراعية القادمة من الدول  0202يف عام و      
عموماخي، دول النامية لقادمة من المنواخي باملقارنة مع الصادرات ا 0202عام األقل منواخي 

نقاط مئوية، وباملقابل، فإن ا امش التفميسي لسمنسوجات واأللبسة كان بالكاد ( 9)
ويعكس ذلك إىل حد بعيد استبعاد الواليات املتحدة . ركرب من نقطة مئوية واحدة

 .لبعض املصدرين اآلسيويني من املعامسة اجلمركية التفميسية
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ا املناطق النامية املصدرة وفئة املنتجات لعام ا امش التفميسي حس( 52)جدول 
 "نسبة مئوية" 0202

 املنتجات الزراعية األلبسة املنسوجات املنطقة

 1.1 0.1 1.1 القوقاز وآسيا الوسط 

 0.9 0.1 1.1 شرق آسيا

 0.2 01.1 1.2 رمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 1.2 1.1 0.9 مشال رفريقيا

 01.1 0.0 0.1  روقيانوسيا

 1.1 1.9 1.0 جنوب شرق آسيا

 0.1 0.1 1.1 جنوب آسيا

 1.0 01.1 1.2 جنوب الصحراء الكربد -رفريقيا

 0.2 0.2 0.1 غرب آسيا

 2.2 2.2 0.1 الدول األقل منواخي

 12 ص، 1102، نيويورك، 1102األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية : املصدر
 

 :جيم 2باء و -2الغاية 
معاجلة االحتياجات اخلاصة لسدول األقل منواخي والدول النامية غري الساحسية 

اخنفمت املعونة الثنائية املقدمة إىل رقل الدول منواخي  والدول اجلزرية الصغرية النامية
مسيار دوالر باألسةعار  ( 12)بالقيمة احلقيقية، فبسغت %( 01)بنسبة  1101عام 
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يا االخنفاض ككن رن يعود إىل املستود املرتفع ، غري رن جل ه1100الثابتة لعام 
 .1100نسبياخي يف املساعدة املقدمة إلعفاء ميامنار من الديوم عام 

إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املقدمةة إىل   1101وتشري بيانات عام 
اخنفمت ( تقع معىم الدول األقل منواخي حيث)جنوب الصحراء الكربد  –رفريقيا 
مسيار دوالر بأسةعار  ( 12)فبسغت  احلقيقية،بالقيمة %( 2)بنسبة  1100م عن عا
إذا استبعدنا اإلعفةاء  %( 1)الثابتة، غري ان هيا االخنفاض ال يتخط   1100عام 

 .من الديون

رن هيا العام  1102ورشار استقصاء خطب إنفاق املاحنني املستقبسي لعام   
لقطرية املربجمة، وجاءت هيه الزيادة من يف املعونة ا%( 1.2)قد شهد زيادة بنسبة 

واستفادت الدول األقل منواخي وغريها من الدول  .األطرافخالل الوكاالت املتعددة 
 . املنخفمة الدخل ركرب استفادة من هيه الزيادة

 :دال -2الغاية 
 املعاجلة الشامسة ملشكالت مديونية الدول النامية

  رهسيتةه االئتمانيةة وضةعفه رمةام     يؤثر عاء الدين اخلارجي لبسد ما عس   
، بسغت رعباء الدين اخلارجي لدد الدول 1100ويف عام . الصدمات االقتصادية

الدين اخلةارجي إىل عائةدات التصةدير،     تكسفة خدمة، كنسبة %(0.0)النامية حنو 
، %(01.1)واليت كانةت   1111ويحعد ذلك حتسناخي كبرياخي قياساخي بالنسبة املقابسة عام 

ا االخنفاض يف عاء خدمة الدين اخلارجي كنتيجة لتحسن إدارة املديونية ويعود هي
اخلارجية والتوسع يف التجارة واإلعفاء الكبري من الديون اليت حصست عسيه الدول 

وقد اضيف يف اآلونة االخرية عامل إضايف يتمثل يف شروط االقلاض  .فقراخياألشد 
 .اجلابة يف رسواق ررس املال الدولية
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وغين عن البيان، فةإن نسةا الةديون يف منةاطق عةدة مل تةتغري سةود             

ويةةرجح يف املسةةتقبل رن ترتفةةع نسةةبة ديةةون الةةدول  . 1101قسةةيالخي منةةي عةةام 
الناميةةة يف ضةةوء التوقعةةات العامليةةة ا شةةة، وضةةعف رسةةعار السةةسع األساسةةية، 

الناميةةة يف إمجةةالي الةةديون اخلارجيةةة لسةةدول  %( 00)وحصةةول زيةةادة قةةدرها 
، وعسةة  وجةةه اخلصةةوص، فةةإن ارتفةةا  مسةةتويات الةةديون   1101عةةام  منةةي

 .القصرية األجل واعباء خدمة الدين يشري إىل تزايد ا شاشة

نسةةبة  1100وقفةةزت يف منطقةةة القوقةةاز وآسةةيا الوسةةط  عةةام           
. 1101باملقارنةةةة بعةةةام  %(22)خدمةةةة الةةةدين إىل عائةةةدات التصةةةدير إىل  

مسيةةون دوالر ( 211)كةةراخي لقةةرض قيمتةةه ويرجةةع ذلةةك إىل تسةةديد ررمينيةةا مب
وارتفعةت نسةبة    .نسةبياخي لالحتاد األوروبي مةع بقةاء صةادرات البسةد دون تغةيري      

خدمةةة الةةدين إىل عوائةةد التصةةدير يف الةةدول اجلزريةةة الصةةغرية الناميةةة مةةن     
وككةةةن تفسةةةري ذلةةةك إىل . 1100عةةةام %( 9.2)إىل  1101عةةةام %( 1.2)

 ،1100مسيةون دوالر يف عةام   ( 01)تةه  حد كةبري بتسةديد غرينةادا لقةرض قيم    
مما يغطي تقريبةاخي نصةف مةدفوعات البسةد املتعسقةة بسةداد الةديون خةالل ذلةك          

 .دوالرمسيار ( 19.1)واليت بسغت  العام،
 
 
  



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
233 

 

خدمة الدين كنسبة من صادرات السسع واخلدمات واإليرادات من ( 00)جدول 
 % (1100-1100)اخلارج 

 

 1100 1101 1100 املنطقة

 1.1 1.2 1.0 يكا الالتينية والبحر الكارييبرمر

 2.9 1.9 9.2 غرب آسيا

 0.2 1.1 1.2 مشال رفريقيا

 0.9 1.1 1.0 جنوب آسيا 

 0.1 0.1 1.1 جنوب الصحراء الكربد -رفريقيا

 1.0 1.1 1.9 جنوب شرق آسيا

 1.0 0.0 0.0 القوقاز وآسيا الوسط 

 1.1 1.9 1.9 اروقيانوسي

 1.1 1.1 1.9 شرق آسيا

 0.0 1.9 1.9 املناطق النامية

 9.2 9.1 9.1 الدول اجلزرية الصغرية النامية

 2.1 1.1 0.1 الدول األقل منواخي
 

، 1102، نيويةورك،  1102األمم املتحدة، تقريةر األهةداف اإلمنائيةة لأللفيةة     : املصدر
 11ص
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بادرة دولة مؤهسة لإلعفاء من الديون مبقتم  امل( 09)وجدير باليكر، توجد 
" دولة بسغةت  ( 01)هناك  الدول،ومن هيه . اخلاصة بالدو الفقرية امُلثقسة بالديون

، ر  رنهةا حققةت تقةدماخي كافيةاخي يفةي بشةروط اإلعفةاء، ومت ختفةيض         "نقطة القرار
صايف  بشروط)مسيار دوالر ( 29.2)املدفوعات املقبسة اخلاصة بسداد الديون مببسغ 

هناك دولة واحدة ( 01)ومن هيه الدول الةة  (.1100القيمة احلاضرة بنهاية عام 
دولة بكافة الشروط وهي ( 02)بينما روفت . تقبع بني نقطة القرار ونقطة اإلجناز

تتسق  إعفاء كامل من الةديون مبقتمة  املبةادرة متعةددة األطةراف لإلعفةاء مةن        
 .(01(الديون

 :هاء -2الغاية 
األساسية العقاقري  تاحةالصيدالنية إلالتعاون مع شركات املستحمرات 

 :ميسورة يف الدول النامية بأسعار
، غري ان عدداخي حمدوداخي من االستقصةاءات  ية واإلقسيميةال تتوفر البيانات العامل

يف الدول منخفمة الةدخل   1101و1119اليت نفيت يف رقات خمتسفة بني عامي 
جلنيسة متوفرة والشرظة الدنيا من الدول متوسطة الدخل روضحت إىل رن األدوية ا

من مرافق الصحة العامة، وعس  سبيل املقارنة تتوفر هةيه األدويةة يف   %( 22)يف 
من مرافق القطا  اخلاص، غري ان توفر األدوية هيه يتفاوت بةني الةدول   %( 19)

وستطسا التوسع يف التمكني من احلصول عس  األدوية  .االستقصاءاتها يغطتاليت 
الدول النامية لتوفرهةا وألسةعارها عنةدما تكةون     األساسية رصداخي رفمل يف مجيع 

 .خاضعة ألمساء جتارية
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 :واو -2الغاية 
التعاون مع القطةا  اخلةاص إلتاحةة فوائةد التكنولوجيةات اجلديةدة،       

 :وخباصة تكنسوجيا املعسومات واالتصاالت
رحدثت تكنولوجيا املعسومات واالتصاالت تغيرياخي كبرياخي يف منب حيةاة النةاس   

لوجيا ورهميتها يف االتسا  وويستمر دور هيه التكن .التواصل فيما بينهموعمسهم و
والتوسع يف الشبكات واخنفاض األسعار ومنو  ولوجي ورهميتهابفمل التقدم التكن
من ذلك مثالخي رن نسبة السكان اليت تغطيها شبكة هواتف نقالة . التطبيقات واحملتود

ومنةا   .1102يف عام %( 90)إىل  1110عام %( 22)ارتفعت من  2Gخسوية  –
تقريباخي خةالل السةنوات    عشرة رضعافاخلسوية  –عدد املشلكني با واتف النقالة 

مسيةارات  ( 9)إىل ركثر من  1111مسيون يف عام ( 902)من ( 1111-1102)
 –ختط  عدد مشلكي ا واتف النقالة  ،1111ومني عام  .1102شخص يف عام 

 .اتف الثابتةاخلسيوية عدد املشلكني يف ا و

%( 1)كما شهت نسبة السكان اليين يستخدمون شبكة اإلنلنت من حوالي 
، ونتيجة ليلك هناك 1102يف عام %( 10)إىل قرابة  1111من سكان العامل عام 

مسيار نسمة مرتبطون بشبكة عاملية من احملتود والتطبيقات، مبا يف ذلك ( 0.1)اآلن 
وبفمل التقةدم  . ائل التواصل االجتماعياملممون الي  يولده املستخدمون ووس

النطاق العريض الثابت والنقال تتحسن بصورة مسةتمرة   تالسريع يف تكنولوجيا
وقد تغسا النطاق العريض النقال عس  حتديات . رنوا  اخلدمات املتاحة وجودتها

. وبيلك متكنت املزيد من املناطق يف العامل من االرتباط باإلنلنت ،ا ياكل األساسية
لتبسغ النسبة  1102و1101رربع مرات معدل تغسل اإلنلنت بني عامي وتماعف 

(19)%. 
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وتستمر رسعار ا واتف اليكية يف االخنفاض ويتزايد انتشارها، وتدعم قدرتها 
املتزايدة عس  جتهيز البيانات تقديم اخلدمات بصورة سسسةة إىل عةدد متزايةد مةن     

قطاعات البنةوك والنقةل والتجزئةة    ذلك الناس يف كل قطا  ككن تصوره، مبا يف 
 .والنقل والصحة والتعسيم

وتربز الفجوة الرقمية بصورة ركرب فيما يةرتبب باسةتخدام اإلنلنةت ونوعيةة     
فعس  سبيل املثال، ال يستخدم اإلنلنت يف الدول النامية سود ثسث . الوصول إليه

يف الدول  %(21)إىل  السكان رو ركثر بقسيل، يف الوقت الي  تصل فيها هيه النسبة
جنةوب الصةحراء الكةربد،     –ويىهر الفارق بقوة ركرب يف رفريقيا . املتقدمة النمو
نسبة السكان اليين يستخدمون اإلنلنت، بل رن هيه النسبة %( 10)حيث تقل عن 

 .يف الدول األقل منواخي%( 01)تنخفض إىل رقل من 
لصةعيد القطةر    عرض نطاق اإلنلنةت والقةدرات األساسةية عسة  ا    ويحعد 

وفري إمكانية الوصول إىل اإلنلنةت العاليةة   عنصرين  ما رهمية رساسية بالنسبة لت
ويشكل هيان العنصران حتدياخي رئيساخي يف الكثري من الدول . السرعة بصورة ميسورة

. اجلزرية الصغرية النامية والدول غري الساحسية الناميةة املنخفمة الدخل، السيما 
اواة كربد بني الدول من حيث تكاليف خدمات تكنولوجيا وهناك روجه عدم مس

املعسومات واالتصاالت وتوفر املهارات اخلاصة بهةا وتةوفر احملتةود احملسةي وذ      
 .الصسة
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الغايات الطموحة الةيت حةددتها رجنةدة التنميةة املسةتدامة      يتطسا بسوع      
شراكة عاملية محنشطة ومعززة تستطيع رن جتمةع القطاعةات الثالثةة العةام      1101

واخلاص وا تمع املدني ومنىومة األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعسة، ورن 
يف ذلةك حشةد املةوارد    ويحعد حتقيق غايات التنفيي، مبا . تححشد كافة املوارد املتاحة

، وكةيلك  1101املالية الالزمة، عامالخي حامساخي يف حتقيق رهداف التنمية املستدامة 
كما رن زيةادة الةدعم املقةدم لسةدول     . شأن التنفيي الكامل خلطة عمل رديس ربابا

النامية، السيما الدول األقل منواخي والدول النامية غري السةاحسية والةدول اجلزريةة    
 .مية، تكتسا رهمية رساسية إلحراز تقدم منصف لسجميعالصغرية النا

بسغت املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة مةن الةدول األعمةاء يف جلنةة         
املساعدات اإلمنائية التابعة ملنىمةة التعةاون والتنميةة يف امليةدان االقتصةاد  حنةو       

وارتفا  قيمة  بعني االعتبار معدل التمخموإذا ما رخينا . مسيار دوالر( 000.1)
هيا املبسغ يتمةمن زيةادة بالقيمةة احلقيقيةة نسةبتها       ن، فإ1102الدوالر يف عام 

 املسةاعدة، ، كما كثل رعس  مستود بسغتةه هةيه   1101باملقارنة مع عام %( 1.9)
وبسغ جممو  املساعدة اإلمنائية الرمسية كنسبة من الدخل الوطين اإلمجةالي لةدول   

وترجةع معىةم   . 1101، مما يتعادل مع عةام  %(1.01)جلنة املساعدات اإلمنائية 
غةري رن املسةاعدة اإلمنائيةة    . الزيادة إىل ارتفا  النفقات املتعسقة بتكاليف الالجئني
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ويف عةام   %(.0.9)الرمسية، حت  إذا استبعدنا تسك التكةاليف، ارتفعةت بنسةبة    
سمسةاعدة  ، بسغت سبعة دول النسبة املستهدفة اليت حددتها األمم املتحدة ل1109
من الدخل الوطين اإلمجالي، وهي اإلمةارات  %( 1.9)والبالغة  الرمسية،اإلمنائية 
  .(02) وهولنداوالدمنارك والسويد ولكسمبورع واملمسكة املتحدة والنروي  العربية 

 

      رعباء خدمة الديون 

متثل رقل  1101كانت نسبة خدمة الديون اخلارجية إىل الصادرات يف عام    
وكثل ذلك اخنفاضاخي كبرياخي قياساخي باملعةدالت املقارنةة   . يف املناطق النامية كافة %(1)

وساهمت يف هيا التحسن عوامل عدة كزيادة عوائد التصدير وتعزيز . 1111لعام 
عسة  رن العامةل   . إدارة الديون وشروط االقلاض اجلاذبةة يف األسةواق العامليةة   

فقد ركمل عمسية  :الديوناإلعفاء املباشر من االقود بالنسبة لسدول األشد فقراخي كان 
املؤهسة لسمشةاركة يف مبةادرة الةدول    ( 09)الةةةة دولة من الدول ( 01)اإلعفاء 

الفقرية امُلثقسة بالديون، ومنح املقرضون الرمسيون هيه الدول إعفاءات من الديون 
 .مسيار دوالر( 001)بسغت قيمتها حوالي 

 :تغسل األنلنت العالية السرعة
التزال تكسفة وصالت اإلنلنت السسكية ذات النطةاق العةريض رعسة  مةن     
قدرات فئات واسعة من سكان املناطق النامية، وهي غري متاحة  يه الفئات، املسألة 
اليت تحىهر الفجوة الرقمية الشاسعة يف احلصول عسة  خةدمات اإلنلنةت الفائقةة     

سسكية ذات النطاق العريض ووصل تغسغل وصالت اإلنلنت ال. السرعة والقدرة
من سكان املناطق املتقدمة النمو، بيد رنه مل يصل سود %( 19) إىل 1102يف عام 

من السكان يف الدول األقل %( 1.2)من السكان يف املناطق النامية وإىل %( 9.0)
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( 01)وعالوة عس  ذلك، ففي الوقت الي  كانت فيه السرعة اليت تتخطة    .منواخي
ميغابايت ( 1)نية شائعة يف الدول املتقدمة النمو، جندها مل تتخط  ميغابايت يف الثا

وعس  غرار ذات الشيء، فبينما زاد كثرياخي الوصول إىل اإلنلنت خةالل  . يف الثانية
العقد املنصرم، غري رن ثسث السكان فقب يف الدول الناميةة، وعشةرهم يف الةدول    

%( 21)وذلك باملقارنة بةةةةة ، 1102كان موصولني بالشبكة يف عام  منواخي،األقل 
 اجلنسني،وكيلك توجد فجوة رقمية كبرية بني . من السكان يف الدول املتقدمة النمو

%( 00)فمعدل تغسغل اإلنلنت عس  الصعيد العاملي كان لدد اإلناث رقل حبوالي 
 .منه لدد اليكور

 :صادرات الدول النامية من إمجالي الصادرات العاملية
درات الدول األقل منةواخي مةن إمجةالي الصةادرات العامليةة      ارتفعت حصة صا 

، ومع ذلك ظست هيه (1101-1111)السسعية إىل المعفني تقريباخي خالل الفلة 
صغرية من الصادرات العاملية ال تزيد  نسبةال تشكل سود  1101احلصة يف عام 

 %(.0.0)عن 

%( 11)عية حبوالي رما بالنسبة لسدول النامية ككل، فقد منت صادراتها السس   
، وشكست وذلك نتيجة لالرتفا  الكبري يف رسعار الوقود والركائز والفسزاتتقريباخي 

 املقارنةة، وعسة  سةبيل   . 1101من الصادرات العاملية يف عةام  %( 12)ما يناهز 
مةن إمجةالي   %( 01)ختسفت صادرات اخلدمات من املناطق النامية ومل متثل سود 

 . الصادرات السسعية العاملية
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النسبة املئوية حلصة املناطق النامية ورقل منواخي من الصادرات ( 01)جدول 
 (1102-1111) العاملية من السسع واخلدمات

 الدول األقل منوا الدول النامية السنة

الصادرات 
 من السسع

الصادرات من 
 اخلدمات

الصادرات من 
 السسع

الصادرات من 
 اخلدمات

1111 00.9 10.0 1.21 1.11 

1112 01.0 10.1 1.92 1.12 

1101 11.0 19.9 0.11 1.11 

1102 11.1 19.9 0.12 1.99 

 .سنوات خمتسفة العاملية،منىمة التجارة العاملية، احصاءات التجارة : املصدر
 

الرسوم اجلمركية املفروضة عس  املنتجات الزراعية القادمة من الدول األقةل  
ليت تفرضها الةدول املتقدمةة النمةو عسة      منواخي  اخنفض متوسب الرسوم اجلمركية ا

املنتجات األساسية املستوردة من الدول األقل منواخي عسة  املنتجةات كافةة بصةورة     
واستمر متوسب هيه الرسوم يف االخنفاض بعد ذلةك   .1112متواصسة حت  عام 

، بيد 1101يف عام %( 0)يصل إىل رقل من فيما يرتبب باملنتجات الزراعية، ل العام،
رسوم اجلمركية عس  املالبس واملنتجات القادمة من الدول األقل منواخي ال تزال ان ال

مرتفعة، نىراخي الستبعاد بعض كبار املصدرين يف آسيا مةن بعةض رشةكال املعامسةة     
 .اجلمركية التفميسية
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النسا املئوية لسرسوم اجلمركية اليت تفرضها الدول املتقدمة النمو عس  ( 00)جدول 
 (1102، 1101، 1112، 1111)اسية املصحدرة من الدول األقل منواخي املنتجات األس

 1111 1112 1101 1101 

 0.1 0.1 0.1 1.0 املنسوجات

 1.2 1.9 1.1 9.2 املالبس 

 1.9 0.1 0.1 1.1 الزراعة

 .سنوات خمتسفة العاملية،منىمة التجارة العاملية، احصاءات التجارة : املصدر

 
 :لوطنية يف كثري من الدولحتديث اخلطب اإلحصائية ا

يحعد توفر خطة إحصةائية وطنيةة ركيةزة رساسةية لتعزيةز النىةام الةوطين            
وقد حققت املتطسبات اليت فرضتها مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية . لإلحصاء

وارتفةع عةدد   . الكثري يف جمال تعهد اخلطب والنحىم اإلحصائية الوطنيةة وتقويتهةا  
الدول بني عامي  توجمموعايها خطب وطنية يف بعض املناطق الدول اليت تتوفر لد

غةري رن   .السةاحسية والدول غةري  ة مبا يف ذلك الدول األقل منواخي 1102و 1101
والواقع رن العةدد الكسةي لسةدول    . هناك دول كثرية ال تزال تفتقر إىل هيه اخلطب

خالل هيه  9إىل  9اجلزرية الصغرية النامية اليت لديها خطب إحصائية اخنفض من
  .وذلك مع انقماء الفلة الزمنية لبعض اخلطب املوجودة فعالخي الفلة،
فقد بسغ الدعم املالي املوجه حنو بنةاء القةدرات الوطنيةة     البيان،وغين عن    

مسيون ( 099)قياساخي مع  1100مسيون دوالر يف عام ( 012)حوالي اإلحصائية 
بيد رن املساعدة  %(.01)عم بنسبة ، مما يعكس اخنفاض هيا الد1101دوالر عام 



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
242 

 

املقدمة إىل رقل الدول منواخي تماعفت ثالثة مةرات خةالل هةيه الفةلة لتصةل إىل      
من مجيع الةدعم املةالي املخصةص    %( 21)ويعين ذلك رن  .دوالرمسيون ( 112)

. 1100ألغراض بناء القدرات اإلحصائية كان موجهاخي إىل الدول األقل منواخي يف عام 
جنوب الصحراء الكربد  –جنوب شرق آسيا وغرب آسيا ورفريقيا  وكانت مناطق

وبالرغم من تنامي الوعي  .التمويلهي األكثر استفادة من هيا التحول يف رولويات 
عتماد األدلة كأساس لصةنع القةرار والتنميةة، فةإن حصةة      البأهمية اإلحصاءات 

بني %( 1.0)ل املساعدات اإلمنائية الرمسية املخصصة لإلحصاءات ظست تدور حو
 .(01)1100و 1101عامي 
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واملؤسسةةات وا يئةةات والصةةناديق املعنيةةة رن االرتقةةاء بةةدور الةةدول املاحنةةة     
 يف جمةةةةال التعةةةةاون الةةةةدولي مبةةةةا يعةةةةزز   بتحقيةةةةق التنميةةةةة الدوليةةةةة  

 مةةةن املسةةةاهمة الفاعسةةةة  ةةةا يف حتقيةةةق الشةةةراكة العامليةةةة يف التنميةةةة        
 :يستدعي القيام باآلتي

لةةدول الناميةةة السةةيما  رفةةع حجةةم املسةةاعدات اإلمنائيةةة املقدمةةة إىل ا  (0
األقةةل منةةواخي، وربطهةةا مبشةةروعات وبةةرام  تنمويةةة ذات صةةسة وثيقةةة   

 ، السةةةةيما مةةةةا يتعسةةةةق   1101بأهةةةةداف التنميةةةةة املسةةةةتدامة   
مبحاربةةة الفقةةر واجلةةو  واالرتقةةاء وتةةوفري الصةةحة والتعسةةيم اجليةةد     

 .والعمل الالئق
 احلكوميةة عسة  تةبين املبةادرات ا ادفةة إىل االرتقةاء       حث املنىمات غري (1

مبسةةتود اخلةةدمات يف قطاعةةات الصةةحة والتعسةةيم والصةةرف الصةةحي، 
إىل حماربةة الفقةر والبطالةة املتفشةية بنطةاق      فمالً  عن املبادرات ا ادفةة  

 .واسع بني شباب الدول النامية السيما الفقرية منها
لةدول املاحنةة واملنىمةات وا يئةات     زيادة درجة التنسيق والتعةاون بةني ا   (0

 الدوليةة، الدولية، فيما يةرتبب جبهودهةا ا ادفةة إىل دعةم مسةار التنميةة       
وذلةةك مةةن خةةالل توحيةةد الةةرؤد واملواقةةف يف املنتةةديات واملستقيةةات  

 .العاملية املعنية بتحقيق الشراكة العاملية يف التنمية
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ة زيةةةادة حجةةةم مسةةةاهمة الةةةدول الغنيةةةة السةةةيما دول منىمةةة       (1
التعةةةاون االقتصةةةاد  والتنميةةةة يف املؤسسةةةات والصةةةناديق املعنيةةةة  
بتحقيةةةق التنميةةةة الدوليةةةة، وذلةةةك لتمكينهةةةا مةةةن تنفيةةةي الةةةربام  

يف  1101واألنشةةةطة ا ادفةةةة لتحقيةةةق رجنةةةدة التنميةةةة املسةةةتدامة   
 .الدول النامية السيما األقل منواخي

سيميةةةة الةةةيت االسةةةتمرار يف عقةةةد املنتةةةديات واملستقيةةةات العامليةةةة واإلق (2
تسةةةاعد عسةةة  تعزيةةةز التعةةةاون الةةةدولي اإلمنةةةائي، وحشةةةد جهةةةود   
ا تمةةع اإلنسةةاني ا ادفةةة إىل حتقيةةق شةةراكة حقيقيةةة يف التنميةةة الةةيت      
تسةةهم يف التقسيةةل الفجةةوة التنمويةةةة بةةني الةةدول املتقدمةةة والةةةدول       

 .النامية السيما األقل منواخي
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 (1)، سورة املائدة، رية رقم القران الكريم -0
 ( 00)القرآن الكريم، سورة احلجرات، اية رقم  -1
العامل الفقري يتحدد، ترمجة إبراهيم نافع، : ليسل بريسون، شركاء يف التنمية -0

 9 ص، 0990ا يئة املصرية لسكتاب، القاهرة، 
 حازم الببالو ، النىام االقتصاد  الدولي املعاصر من نهاية احلرب العاملية -1

الثانية إىل نهاية احلرب الباردة، سسسسة عامل املعرفة، ا سس الوطين لسثقافة 
 .02، ص1111والفنون واآلداب، الكويت، 

التحد  الي  نواجهه، : األمم املتحدة، الشراكة العاملية من رجل التنمية -2
 00 ص، 1100نيويورك، 

ري ، املكسيك، األمم املتحدة، تقرير املؤمتر الدولي لتمويل التنمية، مونت -1
 .01-01 ص، 1111

املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، دليل حقوق اإلنسان ألهداف التنمية  -9
 02-01 ص، 1101 كوبنهاجن،املقاصد واملؤشرات،  األهداف،: املستدامة

، نيويورك، 1100برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  -2
1100. 

يف حتقيق ييت، دور جمسس التعاون لدول اخلسي  العربية نوزاد عبد الرمحن ا  -9
العدد جمسة رؤد اسلاتيجية،  حتسيسية،دراسة : الشراكة العاملية يف التنمية

 19، ص 1100، مارس، (1)
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 املقدمة
حد رهم رشكال التعاون االقتصاد  الدولي اإلمنائي العربي ر التعاونيشكل 

ا ادف إىل تعزيز اجلهود التنموية يف الدول العربية اليت تفتقر لسموارد املالية الالزمة 
لتنفيي برام  ورنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، تنعكس بصورة إجيابية عس  

السةيما يف جمةالي    املقدمة لةه  اخلدمات العامةمعيشة املواطن العربي، عالوة عس  
 . التعسيم والصحة

ويف إطار مأسسة العون اإلمنائي العربي، قامت الدول العربية بتأسيس العديد 
من الصناديق اإلمنائية العربية اليت تقوم بتقديم املساعدات اإلمنائية، منها عس  سبيل 

بةي،  املثال الصندوق العربي لإلمناء االقتصاد  واالجتماعي، وصندوق النقد العر
. وا يئة العربية لستنمية الزراعية واالستثمار، والصندوق العربي لستنمية يف إفريقيا
عالوة عس  قيام بعض الدول العربية املاحنة بإنشاء صناديق تنمويةة تعنة  بتقةديم    

ومةن هةيه الصةناديق الصةندوق الكةوييت لستنميةة       املساعدات والقروض امليسرة 
لسعود  لستنمية، وصندوق قطر لستنمية، وصندوق والصندوق ا العربية،االقتصادية 

 .ربو ظيب لستنمية، والصندوق العراقي لستنمية اخلارجية، والصندوق اخلارجي السييب
لقد ساهم العون اإلمنائي العربي الي  يوصةف بأنةه عةون غةري مشةروط،      

جنوب دوراخي مهمةا يف تطةوير البنيةة التحتيةة يف      –ويقدم يف إطار التعاون جنوب 
ديد من البسدان العربية ال سيما يف جماالت الطرق واجلسور وبناء حمطات توليد الع

الطاقة الكهربائية، باإلضافة إىل بناء املؤسسات واملراكز الطبية واملدارس واجلامعات 
ومراكز التدريا املهين مما ساهم برفع إداء التنمية البشرية يف البسدان العربية وفةق  

 .لصادر عن برنام  األمم املتحدة اإلمنائيمؤشر التنمية البشرية ا
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سةوف نتنةاول يف هةيا الفصةل دراسةة املسةاعدات العربيةة مةن حيةث             
عالوة عس  بيان دورها يف  واجلغرايف،وبيان توزيعها القطاعي  وتطورها،خصائصها 

واقةلاا السةبل الكفيسةة برفةع رداء هةيه       العربيةة، دفع عجسة التنميةة يف الةدول   
يسهم يف دعم جهود الدول العربية لتحقيق رجنةدة األمةم املتحةدة     املساعدات مبا

 .1101لستنمية املستدامة 

 
 :التعاون اإلمنائي العربينشأة  -روالخي

ساهمت الدول العربية املنتجة لسنفب يف تقديم املساعدات اإلمنائية بنوعيهةا  
 تعاني نقصاخي يف لسدول النامية ومنها الدول العربية اليت (األطرافومتعددة  الثنائية)

مواردها املالية لتمويل اخلطب والربام  التنموية فيها بشروط ميسرة ومن دون رن 
تتدخل يف السياسات االقتصادية الكسية لسدول املستفيدة، وهيا التدخل الي  عانت 
منه الدول النامية والعربية املقلضة من الدول املتقدمة صناعياخي ومؤسسات التمويل 

 .الدولي
عرفت املنطقة العربية رشكاالخي من التعاون فيما بينها مني بواكري القةرن   وقد

ورخيت هيه املساعدات صةور متعةددة   . املاضي، كان من بينها املساعدات املالية
عكسةةت هةةيه  ودينيةةة،واجتماعيةة وثقافيةةة   اقتصةةاديةنقديةة وعينيةةة وألهةةداف  

لابب األصيسني بةني  املساعدات ورشكال العون األخرد روا ومشاعر األخوة وال
، وعس  سبيل املثال لسحصةر قةدم العةراق    .الشعا العربي يف كافة الدول العربية

ومصر والسودان الكثري من املساعدات الفنية والعينية منةي بدايةة القةرن املاضةي     
 .لسكثري من الدول العربية ومن بعض الدول اخلسيجية كالسعودية والبحرين
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متثل املساعدات اإلمنائية العربية جانباخي من جوانةا التعةاون االقتصةاد  بةني          
وتقدم املسةاعدات  . الدول العربية من ناحية وباقي الدول النامية من ناحية رخرد

 :اإلمنائية العربية إىل الدول املتسقية من خةالل ثالثةة رطةر مؤسسةية رساسةية هةي      
املساعدات احلكومية الثنائية، والعون اإلمنائي العربي املقدم من خالل إسهام الدول 
العربية يف مؤسسات التمويل الدولية، عالوة عسة  رشةكال املسةاعدات األخةرد     
املقدمة من ا يئات الوطنية اخلريية واملنىمات غري احلكوميةة، والتمويةل اإلمنةائي    

 .املقدم من مؤسسات جمموعة التنسيق
وتلكز املساعدات احلكومية الثنائية يف قسمها األكرب عس  يف متويل العجوزات      

يف املوازنات العامة، ومعاجلة آثار الكوارث الطبيعية والسياسية، عالوة عس  سداد 
رما املساعدات اإلمنائيةة املقدمةة مةن صةناديق     . مستحقات خدمة الدين اخلارجي
نية ومتعددة األطراف، فيةتم ختصةيص معىمهةا    ومؤسسات التنمية العربية والوط

لتمويل مشاريع التنمية يف القطاعات االقتصةادية ذات األولويةة بالنسةبة لسةدول     
وتساهم الدول األعماء يف مؤسسات التمويل اإلمنائي الدولية كالبنك . املستفيدة

الدولي، وصندوق النقد الدولي، وجمموعةة البنةك اإلفريقةي لستنميةة، يف حتقيةق      
النسجام بني السياسات التمويسية  يه املؤسسات مع األولويات اإلمنائية يف الدول ا

 العربية 
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 املساعدات املقدمة من الدول العربية (0
بسغ إمجالي املساعدات اإلمنائية العربية امليسرة املقدمة مةن الةدول العربيةة       

مسيةةار دوالر، منهةةا قرابةةة ( 101.1)حةةوالي ( 1101-0991)ة خةةالل الفةةل
مسيار دوالر مقدمة من دول جمسس التعاون اخلسيجي، وهةي تشةكل حنةو    ( 101)
مسيةار دوالر مةن الةدول    ( 9)من إمجالي هيه املسةاعدات، وحةوالي   %( 91.9)

ون وجتدر اإلشارة إىل رنه ككن تقسيم املراحل الةيت مةر بهةا العة     .العربية األخرد
 :اإلمنائي العربي إىل ثالث مراحل رئيسة تتمثل باآلتي

 

 (:0921-0991)املرحسة األوىل 
زايداخي يف حجم تدفقات املساعدات اإلمنائية الرمسية، شهدت هيه املرحسة ت   

إىل ( 0991-0991)مسيون دوالر كمتوسةب لسفةلة   ( 0209)حيث ارتفع من 
، حمققاخي بةيلك زيةادة   (0921 -0921)مسيون دوالر كمتوسب لسفلة ( 1212)

، وككن تفسري هيا االرتفا  نتيجة لزيادة اإليرادات العامة %(001)ختطت بنسبة 
لسدول النفطية بسبا ارتفا  اسعار النفب مما انعكس اجيابيةاخي عسة  حجةم الةدعم     

 .التنمو  اليت تقدمه لسدول العربية غري النفطية
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 (:0999-0922)املرحسة الثانية 
هةيه املرحسةة اخنفاضةاخي يف حجةم تةدفقات املسةاعدات اإلمنائيةة         شهدت    

 مسيةةةةون دوالر كمتوسةةةةب  ( 0010)الرمسيةةةةة، حيةةةةث اخنفةةةةض مةةةةن   
 مسيةةةةةةةون دوالر كمتوسةةةةةةةب ( 0011)إىل ( 0929-0922)لسفةةةةةةةلة 

، وككةن  %(21)، حمققاخي بيلك اخنفاضاخي بنسةبة ختطةت   (0999 -0992)لسفلة 
رادات العامة لسدول النفطية بسبا تراجةع  تفسري هيا االنتفاض نتيجة لتدني اإلي

 حيةةث اخنفةةض سةةعر الربميةةل    مسةةبوقة،مسةةتويات غةةري   الةةنفب إىلاسةةعار 
األمر الي  قاد إىل تدني املساعدات اإلمنائيةة الرمسيةة    دوالر،( 02)إىل رقل من 

 .العربية اليت جسها تقدم من الدول املصدرة لسنفب
 

 (:1101-1111)الثالثة املرحسة 
ت هيه املرحسة تزايداخي يف حجم تدفقات املساعدات اإلمنائية الرمسية، شهد    

إىل ( 1111-1111)مسيون دوالر كمتوسةب لسفةلة   ( 0101)حيث ارتفع من 
، حمققاخي بيلك زيادة (1101 -1102)مسيون دوالر كمتوسب لسفلة ( 01201)

العامة لسدول  وككن تفسري هيا االرتفا  نتيجة لزيادة اإليرادات بنحو رربع مرات،
النفطية بسبا ارتفا  اسعار النفب مما انعكس اجيابياخي عس  حجم الدعم التنمو  اليت 

 .تقدمه لسدول العربية غري النفطية
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مسيون ( 1101-0991)املتوسب السنو  لسعون اإلمنائي العربي ( 01)جدول 
 رمريكي دوالر

 مبسغ املساعدات اإلمنائية الرمسية الفلة الزمنية 

0 0991-0991 0209 

1 0992-0999 1091 

0 0921-0921 1212 

1 0922-0929 0010 

2 0991-0991 1901 

1 0992-0999 0011 

9 1111-1111 0101 

2 1112-1119 0929 

9 1101-1101 9122 

01 1102-1101 01201 

00 0991-1101 11111 

، 1109عربي املوحد لعام االقتصاد  ال وآخرون، التقريرصندوق النقد العربي : املصدر
 109ص
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بسغت مساهمة املمسكةة  رما فيما يتعسق مبساهمات الدول العربية املاحنة، فقد  
 اإلمنائية الرمسيةة العربيةة   من إمجالي املساعدات%( 19.2)العربية السعودية حنو 

، ثةم اإلمةارات   %(00.2)تسيها الكويت بنسبة  ،(1101-0991)خالل الفلة 
، %(1.2)وسسطنة عمان بنسبة %( 1.0)، وقطر بنسبة %(9)دة بنسبة العربية املتح

واجلدول  %(0.1)بينما بسغت نسبة مساهمة كل من العراق وليبيا واجلزائر حوالي 
 .(0) ذلكالتالي يبني 
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 مسيون دوالر( 1101-0991)لسفلة ( السحا صايف)املساعدات اإلمنائية الرمسية العربية ( 02)جدول 
 91-0991 92-0999 21-0921 22-0929 91-0991 92-0999 1111-1111 1112-1119 1101-1101 1102-1101 

 122111 192111 092999 022091 12211 002211 022202 002910 002291 92199 الدول العربية
 122111 192111 092999 022091 12211 002010 012200 012121 192001 12100 جمسس التعاون 

 02111 12291 919 211 121 0.929 191 12912 12229 910 اإلمارات
 022199 012992 022001 012009 12012 22219 012120 102210 02.202 12100 السعودية
 20 022 010 009 99 029 092 1 ... ... عمان
 222 22221 0.110 112 029 11 12 191 02191 199 قطر

 1912 12201 1.091 02210 02911 12011 12121 22120 12121 02091 الكويت
الدول العربية 

 األخرد
02122 12911 1.190 121 109 ... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... 12 111 021 119 90 اجلزائر 
 ... ... ... ... ... 91 91- 0.190 02299 120 ليبيا

 ... ... ... ... ... 002 192 211 901 229 العراق 

 110 ص، 1109، التقرير االقتصاد  العربي املوحد لعام وآخرونالنقد العربي صندوق : املصدر
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استطاعت ولسسنة الرابعة عس   دولة اإلمارات العربية املتحدةجدير باليكر فإن و   
ضمن ركثر عشر دول ماحنة لسمسةاعدات اإلمنائيةة الرمسيةة     موقعها التوالي عس 

رت بيانات التقريةر التعةاون اإلمنةائي    ، حيث رظهمقارنة بدخسها القومي اإلمجالي
، رن حجم املساعدات 1109لسعام  الصادر عن منىمة التعاون االقتصاد  والتنمية

 1101اإلمنائية الرمسية املقدمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة، بسةغ يف عةام   
من الدخل القومي اإلمجالي، لتتبةور  %( 0.0)مسيار دوالر بنسبة ( 1.01)حوالي 

 .(1) العامليركز األول عس  الصعيد امل
 

 نسبة املساعدات اإلمنائية العربية الرمسية إىل النات  احملسي اإلمجالي( 01)جدول 
(0922-1101) 

 0922 0991 0992 1111 1112 1101 1101 

جمسس التعةاون   دول
 اخلسيجي 

1.21 1.11 1.11 1.99 1.12 1.10 0.11 

اإلمةةارات العربيةةة  
 املتحدة

1.21 1.91 1.01 1.01 1.19 1.11 1.19 

املمسكةةةةة العربيةةةةة 
 السعودية

1.91 1.11 1.21 0.01 1.00 1.19 0.21 

 0.10 1.11 1.21 1.21 0.11 2.11 0.11 الكويت

، 1109، التقرير االقتصاد  العربي املوحد لعام وآخرونصندوق النقد العربي : املصدر
 111ص 
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 :العون املقدم من مؤسسات جمموعة التنسيق (1
، مةن خةالل مسةاهمتها يف متويةل     التنسةيق تهدف رنشطة وعمسيات جمموعةة        

مشاريع إمنائية بالدول املتسقية لسمساعدات إىل احلد من مستويات الفقر، وخفةض  
. معدالت البطالة، وتوفري اخلدمات االجتماعية لسشرائح االجتماعية األكثر حرماناخي

مؤسسات جمموعة التنسيق عس  حتقيةق   وتعمل السياسات التمويسية اليت تعتمدها
، وزيادة األهداف كدعائم رساسية يف نشاطها اإلمنائي ا ادف إىل رفع معدالت النمو

وتسةاهم مسةاهمات مؤسسةات ا موعةة يف     . اإلنتاجية، وتنمية املةوارد البشةرية  
مكافحة الفقر، وذلك من خالل متويل مشاريع مباشرة ملكافحته كمشاريع التنميةة  

ية، وصناديق التنمية االجتماعية، والتسسيف اإلمنائي لسمشروعات الصةغرية،  الريف
واإلسكان االجتماعي، وتوفري املياه والكهرباء، ومشاريع البنية األساسية والتكوين 

 .(0) والصحةاملهين والتعسيم 
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    :التمويلية ملؤسسات التنمية العربية اجملموع الرتاكمي للعمليات -أواًل

العمسيةات التمويسيةة ملؤسسةات التنميةة      تا مو  اللاكمي اللتزامابسغ   
. مسيار دوالر( 021.1)حوالي  1101وحت  نهاية عام  0911العربية مني عام 

، تسيها %(21)مسيار دوالر ر  بنسبة ( 99.2)حيث بسغت حصة الدول العربية منه 
، ثةم الةدول   %(12.9)مسيةار دوالر وبنسةبة   ( 19.0)دول اآلسةيوية  جمموعة ال

، فةدول رمريكةا   %(01.1)مسيار دوالر وبنسةبة  ( 01.2)اإلفريقية باملرتبة الثالثة 
، واجلدول التالي %(0.2)مسيار دوالر وبنسبة ( 0.1)الالتينية باملرتبة الرابعة بنحو 

 .يبني ذلك
التنسيق وفق جمموعات الدول  التمويسية ملؤسسة لسعمسيات ا مو  اللاكمي( 09)جدول 

 "دوالر مسيون“ 1101املستفيدة حت  نهاية عام 

 حصص جمموعات الدول إمجالي املساعدات التنموية 
 011.1 021099.9 ا مو  اللاكمي
 21.1 99129.1 الدول العربية
 01.1 01221.0 الدول االفريقية
 12.9 19191.1 الدول األسيوية

 0.2 0120.0 امريكا الالتينية دول
0.1 0100.9 دول رخرد   

 1.0 110.1 هيئات ومنىمات
، 1109صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير االقتصاد  العربي املوحد لسعام : املصدر
 119 ص
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وبسغةت نسةةبة االلتزامةةات التمويسيةةة لسبنةك اإلسةةالمي لستنميةةة مةةن إمجةةالي       
، 1101يف عةام  %( 10.2)التنمية العربيةة حنةو    سساتاللاكمية ملؤ تااللتزاما

، والصةةندوق %(09.1)والصةةندوق العربةةي لإلمنةةاء االقتصةةاد  واالجتمةةاعي 
لستنميةة  ، والصةندوق السةعود    %(00.9)الكوييت لستنمية االقتصةادية العربيةة   

وصندوق النقد العربي  ،%(2.0" )روفيد" وصندوق روبك لستنمية الدولية %( 9.1)
 .(1) ذلكواجلدول التالي يبني  %(1.1)وصندوق ربو ظيب لستنمية  ،%(2.0)

ا مو  اللاكمي لسعمسيات التمويسية ملؤسسات التنمية العربية كما ( 02)جدول 
 مسيون دوالر( 1101/ 00/01)هو يف 
 النسبة من اإلمجالي إمجالي املساعدات  املؤسسة 

 10.2 9112022 البنك اإلسالمي لستنمية

 1.1 9112.1 ربو ظيب لستنمية صندوق
 2.0 01910.1 "روفيد" صندوق روبك لستنمية الدولية 

 9.1 09911.0 الصندوق السعود 
 09.1 00291.0 الصندوق العربي لألمناء االقتصاد  واالجتماعي 

 00.9 10292.1 الصندوق الكوييت لستنمية االقتصادية العربية

 2.0 9109.9 صندوق النقد العربي 
 1.1 1901.9 ملصرف العربي لستنمية االقتصادية يف رفريقياا

 1.10 10.1 برنام  اخلسي  العربي لدعم املنىمات غري احلكومية

 %011 021099.9 ا موعة اللاكمي الكسي 
رمانة التنسيق ملؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خالصة العمسيات : املصدر

  1101/ 00/01ة العربية كما يف التمويسية ملؤسسات التنمي
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 تالتوزيع القطاعي للمجموع الرتاكمي للعملياات التمويلياة ملؤسساا    -ثانيًا

 :التنمية العربية

تغطي املساعدات اليت تقدمها مؤسسات جمموعة التنسيق العربية كافة جماالت 
يها، وقطاعات التنمية، وتستخدم يف ذلك رساليا التمويل الرئيسة كافة املتعارف عس

كاإلقراض رو املساهمة املباشرة، رو توفري الممانات املختسفة، فمالخي عن ذلك فقد 
توسع نشاط معىم مؤسسات ا موعة يف جمال املعونات وتقديم املشورة وإجةراء  

باإلضافة إىل تدريا الكوادر البشرية، وذلةك لكةون هةيه اخلةدمات     . الدراسات
 مبا يساعد عس  حتقيق األغراضالتمويسي لسنشاط تشكل نشاطُا تكميسياخي ومصاحباخي 

    .املرجوة

يشري التوزيع القطاعي لسمجمو  اللاكمي لسعمسيات التمويسيةة ملؤسسةات   و
كهرباء ونفب وغةاز  )إىل رن قطا  الطاقة  1101/ 01/ 00حت   التنمية العربية

خدمات الصحة والتعسةيم  )، يسيه قطاعات رخرد %(19.1)ظتل الصدارة بنسبة 
، ثةةم قطةةا  النقةةل %(10.0)بنسةةبة ( سةةكان، ودعةةم مةةوازين املةةدفوعات واإل

فقطا  الزراعة والثروة احليوانية بنسبة %( 10.2)واالتصاالت باملرتبة الثالثة وبنسبة 
ورخرياخي قطا  الصناعة %( 9.1)، يسيه قطا  املياه والصرف الصحي بنسبة %(01.2)

 .كواجلدول التالي يبني ذل%( 1.9)والتعدين بنسبة 
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التوزيع القطاعي لسمجموعة اللاكمي لسعمسيات التمويسية ملؤسسات ( 09)جدول 
 00/01/1101التنمية العربية كما هو يف 

إمجالي  القطا 
 املساعدات

حصص 
 القطاعات

 %10.2 09229.0 النقل واالتصاالت

 %19.1 21011.1 (كهرباء، نفب ، غاز) الطاقة

 %2.1 02901.1 املياه والصرف الصحي 

 %01.2 09191.9 الزراعة والثروة احليوانية

 %1.9 01009.2 الصناعة والتعدين

خدمات الصحة والتعسيم واإلسكان ودعم )قطاعات رخرد
 (موازين املدفوعات

11212.1 10.0% 

 %011 021099.9 ا مو  الكسي 

 صةةندوق النقةةد العربةةي وآخةةرون، التقريةةر االقتصةةاد  العربةةي       : املصةةدر
 112 ص، 1109ام املوحد لع

 

 :جماالت املساعدات اإلمنائية ملؤسسات جمموعة التنسيق -ثالثًا

تغطي املساعدات اليت تقدمها مؤسسات جمموعة التنسيق جماالت وقطاعةات  
التنميةةة كافةةة، وتسةةتخدم يف ذلةةك رسةةاليا التمويةةل الرئيسةةة املتعةةارف عسيهةةا  

يسي بيان بأهم  اوفيم. املختسفةكاإلقراض، رو املساهمة املباشرة، رو توفري الممانات 
 :جماالت املساعدات اإلمنائية ملؤسسات جمموعة التنسيق وفق اآلتي
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 :يف جمال دعم التنمية االقتصادية -0
استقر ا تمع الدولي عس  جعل توفري الطاقة لسكان العامل كافة، رحد ركائز 

، ملةا  1101 التنمية، ومت إدراجه يف ا دف السابع من رهداف التنميةة املسةتدامة  
ارتأته الدول املستفيدة من رولويات تنموية، فقد سجست جمموعة التنسيق ما يزيد 

مسيار دوالر ملشاريع الطاقة عةام  ( 2.0)عمسية مببسغ إمجالي قدره حنو ( 19)عن 
وتشمل رنشطة عمسيات مؤسسات ا موعة جماالت القطا  كافة بدءاخي من . 1101

مشاريع التوليد املائية  احلرارية،تسفة، حمطات التوليد توليد الكهرباء بالتقنيات املخ
الطاقة املتجددة، ولتتسع عمسيات مؤسسات ا موعة لتشةمل   الكربد، ومشاريع

كمسةاهمة  )شبكات النقل سواء داخل الدولة رو لسربب مةع الشةبكات ا ةاورة    
شةرو   الصندوق الكوييت لستنمية االقتصادية العربية يف متويل مشاريع الةربب كم 

، عالوة عس  مشاريع (السعود ، وتنمية نهر السنغال ونهر غامبيا -الربب املصر 
 .كهربة األرياف يف إفريقيا وآسيا

يحعد قطا  النقل الركيزة األساسية لسبنية التحتية يف ر  دولة، فتكامةل هةيا   
القطا  وزيادة كفاءته يسقي بىالل إجيابية عس  تكامةل وجنةاا قطاعةات التنميةة     

فقد استحوذ هيا القطا  عسة  حصةة كةبرية مةن املسةاهمات      . رد بالدولةاألخ
اإلمجالية ملؤسسات ا موعة يف متويل مشاريع البنية األساسية، حيةث بسةغ عةدد    

( 92)حنةو   1101عمسيات قطا  النقل اليت خصصتها ا موعة إىل نهايةة عةام   
 .مسيار دوالر( 0.2)عمسية مببسغ إمجالي قدره 

 :لقطاعات اإلنتاجيةيف جمال دعم ا -1
تسعةةا الزراعةةة دوراخي مهمةةاخي يف اقتصةةادات الةةدول الناميةةة، حيةةث متثةةل   

ويعنةرب االهتمةام   . املصدر الرئيس لسغياء والةدخل والعمةل لسسةكان الةريفيني    
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بالزراعةةة واسةةتغالل األراضةةي الفالحيةةة مسةةألة رئيسةةة لستخفيةةف مةةن حةةدة  
وبنةاًء عسة    . بصةورة عامةة   الفقر ولتحقيق األمن الغةيائي والتنميةة املسةتدامة   

رهمية مشاريع قطةا  الزراعةة يف دعةم جهةود التنميةة، فقةد قمةت مؤسسةات         
( 12)مسيةار دوالر لتمويةل   ( 1.2)ا موعة  ةيا القطةا  مبسةغ إمجةالي قةدره      

مشةةرو ، وقةةد تنوعةةت جمةةاالت نشةةاط ا موعةةة يف القطةةا  الزراعةةي لتشةةمل 
راضةي إلنتةاج احملاصةيل وبنةاء     متويل مشاريع الزراعةة املرويةة واستصةالا األ   

السةةدود لتخةةزين امليةةاه الصةةاحلة ألغةةراض الزراعةةة املختسفةةة والتصةةنيع       
الزراعةةي ومنهةةا إنتةةاج وتصةةنيع السةةكر، وصةةوامع ختةةزين احلبةةوب والغةةالل  
ومطةةاحن الةةدقيق، إىل جانةةا الثةةروة السةةمكية الةةيت تشةةمل الصةةيد وتطةةوير  

 .خمازن األمساك
 

 :تصاد يف جمال دعم االستقرار االق -0
ا موعة املتخصصة يف دعم االستقرار االقتصاد  وتهيئة  تمؤسسا تساهم

البيئة االقتصادية احملفزة لسنمو، حيث حترص هيه املؤسسات عس  تطوير تسهيالتها 
املتاحة يف هيا الشأن لدعم اإلصالحات ا يكسية الةيت تحعةزز اسةتقرار االقتصةاد     

 .الكسي

متويسياخي وفنيةاخي لةربام  التصةحيح ملعاجلةة      ويقدم صندوق النقد العربي دعماخي
االختالالت املالية وا يكسية من خالل تقديم جمموعة من التسهيالت االئتمانيةة  
القصرية األجل وفق احتياجات كل دولة، مع توفري املشورة واملساعدة الفنيةة يف  

الستقرار إعداد إجراءات وعناصر هيه الربام  ومتابعة تنفييها، ويقيناخي رن حتقيق ا
 . االقتصاد  يشكل شرطاخي رولياخي لنجاا جهود التنمية
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 :يف جمال دعم التنمية االجتماعية -1
رولت مؤسسات جمموعة التنسيق اهتمامةاخي خاصةاخي لةدعم قطاعةات التنميةة      
االجتماعية عن طريق املساهمة يف تطوير قطاعات البنية التحتية، وحتسني املستود 

ومن ناحيةة رخةرد، إىل تةوفري مزيةد مةن       احية،ناملعيشي واخلدمي لسسكان من 
التمويل ملشاريع التنميةة االجتماعيةة السةيما يف جمةال دعةن التعسةيم النىةامي        
والتدريا املهين وحتسني اخلدمات الصحية، عالوة عس  مكافحة الفقر والبطالة يف 
الدول املستفيدة من خالل تقديم قةروض التسةسيف اإلمنةائي ملسةاعدة الفئةات      

حيث انه وبالرغم من اإلجنازات اليت مت تسجيسها يف إطار . ماعية األقل دخالخياالجت
اليزال هناك حاجة ماسة لسد الفجوات اليت ال تةزال   لأللفية،األهداف اإلمنائية 

قائمة يف جمال حتقيق املساواة يف احلصول عس  الرعاية الصحية مبا يف ذلك حتسني 
 .رفمل ملمارسني الطبينيف عمل وإتاحة ظرو واإلدارة،البنية التحتية 

 :يف جمال تشجيع التجارة -2
تولي مؤسسات جمموعة التنسيق رهمية خاصة لقطا  التجارة بوصةفه رحةد   
الركائز الرئيسة لسنمو االقتصاد ، فقد عمست مؤسسات ا موعة اليت تنشةب يف  
جمال تيسري ومتويل التجارة عس  تكثيةف مسةاعداتها خلدمةة احتياجةات الةدول      

تفيدة  عرب توفري التمويالت الالزمة لسنشاط التجةار  والةيت تشةمل متويةل     املس
الواردات والصةادرات، والعمسيةات الةيت تسةبق التصةدير، ومتويةل إيصةاالت        
املستودعات، ودعم النشاط التجار  لسمنشآت الصغرية واملتوسطة وتوفري راس 

، عالوة عسة  تقةديم    املال العامل، واملشاركة يف املخاطر غري املشمولة بالتمويل
 .(2)تسهيالت متويسية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
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 يف تشةةةةةةخيص واقةةةةةةع  (SWOT) اسةةةةةةتخدم حتسيةةةةةةل سةةةةةةوات 
 العةةةون اإلمنةةةاء العربةةةي، وبيةةةان التحةةةديات والفةةةرص املتاحةةةة ملواجهةةةة    

 :تسك التحديات
 

 :نقاط القوة -أواًل

 :تتمثل نقاط القوة يف العون اإلمنائي العربي بالنقاط التالية

مسيار دوالر ( 101.1)حتويل حوالي ( 1101-0991)مت خالل الفلة  -0
شكست املنسابة منها إىل  النامية،من املساعدات اإلمنائية الرمسية إىل الدول 

مجالي ، كما وان نسبتها من النات  احملسي اإل%(11) الدول العربية ركثر من
، %(1.9)قد جتاوزت النسبة اليت حددتها اجلمعية العامة لألمةم املتحةدة   

حيث بسغت نسبة العون اإلمنائي العربي إىل النات  القومي اإلمجالي لسدول 
 .1101عام %( 0)العربية املاحنة حوالي 

وجود آلية لستنسيق بةني املؤسسةات العربيةة الوطنيةة واإلقسيميةة املاحنةة        -1
موعة التنسيق اليت رنشةئت يف منتصةف سةبعينيات القةرن     متجسدة يف جم

املاضي واليت تعمةل مةن خةالل الصةندوق العربةي لإلمنةاء االقتصةاد         
ساهمت هيه ا موعة يف بناء عالقات وثيقة ومستدكة  دوق. واالجتماعي

 .مع معىم الدول النامية املتسقية لسعون اإلمنائي العربي
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العربي ما بني قروض ومنح وضمانات  تنو  رشكال وصور العون اإلمنائي -0
ائتمانية ومساعدات فنية مبا يتناسا واحتياجات الةدول املسةتفيدة، كمةا    
تتنو  مؤسسات التنمية العربية ما بني مؤسسات وطنية وهيئات ومصارف 

 .رو صناديق إقسيمية متعددة األطراف
 خسو العون اإلمنائي العربي من الشروط السياسةية واالقتصةادية بعكةس    -1

وليسةت   ،"الةداك " العون اإلمنائي املقدم من دول جلنة املساعدات التنموية 
وتتسم بدرجة عالية من اليسر تتمثل يف اخنفاض سةعر   قيود،مرتبطة بأ  

وارتفا  عنصر املنحة، كمةا تراعةي    والسماا،الفائدة وطول فلة السداد 
 .(1) ذاتهاريماخي األولويات اليت حتددها الدول املستفيدة 

جيه بعض املساعدات اإلمنائية من ا يئات والصناديق العربية عن طريق تو -2
العون اإلمنائي الدولي لسمشاركة اجلادة يف حتقيق رجندة التنمية  تمؤسسا

 .الدولية لإلبقاء عس  عالقات جيدة مع اجلهات الدولية املاحنة
 حيث اتسا  الرقعة اجلغرافية لسجهات املستفيدة من العون اإلمنائي العربني -1

ساهمت مؤسسات التنمية العربية يف متويل الربام  واخلطب التنمويةة يف  
دولة يف آسيا وإفريقيا ورمريكا ( 011)متويل الربام  واخلطب التنموية يف 

 .الالتينية، وروروبا
اتصاف العون اإلمنائي العربي باملرونة يف اإلجراءات، حيث انه يقدم صافياخي  -9

تبطة مبعاجلة الطسبات وتوصيل العون املطسوب، من التكاليف اإلدارية املر
وتصبح حال االلتزام بها حمددة القيمةة، وال  مةع سةحبها إلجةراءات     

 .(9) معقدةحماسبية 
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 :نقاط الضعف -ثانيًا

اعتماد العون اإلمنائي العربي عس  مورد ناضا، حيث ان الدول العربية  -0
عسة  اإليةرادات    الرئيسة املاحنة لسمسةاعدات تعتمةد بالدرجةة األسةاس    

 .النفطية
اتسا  قاعدة املستفيدين من العون اإلمنائي العربني حيث بسغ عدد الدول  -1

دولة، وهيا رمبا يكةون عسة  حسةاب الةدول العربيةة      ( 011)املستفيدة 
 .الفقرية اليت هي روىل بهيا العون

تغري قيمة العون اإلمنائي العربي الرمسي نتيجة لستغريات يف رسعار النفب  -0
املية، ففي الوقت الي  ارتفعت قيمة هيا العون يف عقد  السةبعينات  الع

والثمانينات من القرن العشرين نتيجة لالنتعاش االقتصاد  واالرتفا  يف 
رسعار النفب، يف حني مل ترتفع قيمة العون اإلمنائي العربي يف العقد احلالي 

 .مقارنة مبا كان عسيه الوضع يف العقدين املنصرمني
دول العربية املقدمة لسعون اإلمنةائي دول ناميةة بعكةس دول جلنةة     تحعد ال -1

 .اليت تحعد دول متقدمة" الداك" املساعدات التنموية 
 

 :الفرص املتاحة -ثالثًا

االستفادة من العالقات القوية والوثيقة مع الدول النامية املتسقيةة لسعةون    -0
 .اإلمنائي العربي

ت املعنية بتقديم العون اإلمنائي االستفادة من التجارب الناجحة لسمؤسسا -1
السيما فيما يرتبب " الداك" دول جلنة املساعدات التنموية " يف الدول املتقدمة 

 .بأنىمة املتابعة والتوثيق والرصد والتقييم لسمساعدات املقدمة
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حتقيق املزيد من التعاون بني صناديق التنميةة الوطنيةة واإلقسيميةة املعنيةة      -0
ئي العربي بقصد التسريع بةاألداء التنمويةة يف الةدول    بتقديم العون اإلمنا

 .العربية
 

 :التحديات -رابعًا
السسبية عس  األوضا  االقتصادية  ااالزمات االقتصادية العاملية وانعكاساته -0

واملالية يف الدول العربية املاحنة لسعةون اإلمنةائي، وبالتةالي تأثريهةا عسة       
 .ونالربام  والسياسات املتعسقة بتقديم الع

حتقيق التكامل فيما بني رولويات وبرام  التنميةة عسة  الصةعد الوطنيةة      -1
 .واإلقسيمية والدولية

األوضا  السياسية غري املستقرة واحلروب األهسية يف بعض الدول العربية،  -0
وما تسحقه من ضرر عس  مسار التنمية وعس  مستود معيشة السةكان يف  

 .تسك الدول
سعون اإلمنائي العربي اختاذ قرارات تقمةي  يتم يف بعض اجلهات املقدمة ل -1

ركثر من االعتبارات  ةبتوزيع املساعدات استناداخي إىل االعتبارات اجليوسياسي
 .اإلمنائية
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شهد العون اإلمنائي العربي تيبيباخي يف قيمته ، ففي الوقت الي  ارتفع قيمته يف 
ن القرن املنصةرم، بينمةا   عقد  السبعينات والنصف األول من عقد الثمانينيات م

اخنفمت قيمته خالل النصف الثاني من عقد الثمانينات وعقد التسعينات، حيث 
تدنت قيمة العون إىل مستويات غري مسبوقة نتيجة لتدني العوائد النفطيةة لسةدول   
الرئيسة املقدمة لسعون اإلمنائي، وقد انعكس ذلك عس  نسبة املسةاعدات اإلمنائيةة   

  احملسي اإلمجالي لسدول العربية املاحنة ، ففي الوقت الي  ختطت الرمسية من النات
 %( .0)يف عقد السبعينات، جندها اليوم ال تتخط  %( 1)فيه النسبة 

ساهم العون اإلمنائي العربي الةي  قةدم خةالل العقةود األربعةة والنصةف       
ة يف بعةض الةدول العربية   املنصرمة مساهمة فعالة يف تطوير القطاعات اإلنتاجيةة  

املتسقية لسعون كاليمن ومصر واملغرب وذلك مةن خةالل متويةل مشةاريع التنميةة      
االقتصادية ودعم سياسات اإلصالا االقتصاد  فيهةا خةالل عقةد  السةبعينان     
والثمانينات من القرن العشرين كما شهد عقةد  التسةعينات والعقةد األول مةن     

التعسةيم  )ة االجتماعيةة  القرن احلاد  والعشرين ارتفاعاخي يف حصة قطاعات التنمية 
 .من إمجالي العون اإلمنائي العربي( والصحة

إن زيادة فعالية العون اإلمنائي العربي يف تعزيز التنمية يف الدول املستفيدة منه 
 :يستدعي األخي بنىر االعتبار املسائل التالية

قيام اجلهات العربية املاحنة بتقديم حصة ركرب من العون اإلمنائي الرمسي  -
عربي لسدول العربية األقةل منةواخي ملسةاعدتها يف حتقيةق رهةداف التنميةة       ال

 (.1101)املستدامة 
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عس  اجلهات العربية املقدمة لسعون اإلمنائي اختاذ قةرارات يةتم مبقتمةاها     -
 .توزيع املساعدات وفق االعتبارات اإلمنائية ركثر من االعتبارات السياسية

تسقية لسعون جتربتهةا يف تطبيةق   من المرور  رن حتسن اجلهات العربية امل -
السياسات عن طريةق تعزيةز القةدرات املؤسسةية املعنيةة بةإدارة رمةوال        

 .املساعدات سواء ركانت منح رو قروض ميسرة
العمل عس  حتقيق املزيد من التنسيق بني اجلهات املاحنةة لسعةون اإلمنةائي     -

املسةتفيدة  العربي واجلهات املستفيدة وبني خمتسف اجلهات املاحنةة لسجهةة   
وحتى  هيه املسألة بأهمية خاصة الن فرص التنسةيق املمكنةة لةن    . ذاتها

، والن من املمكةن حتقيةق نتةائ     تستغل بصور متكامسة يف الدول العربية
 .تنموية رفمل عن طريق حتسني التواصل بني مجيع الشركاء

منائي ينبغي رن توجه القرارات املستقبسية املرتبطة بربام  ومشاريع العون اإل -
العربةةي اهتمامةةاخي ركةةرب للثةةار عسةة  سةةوق العمةةل يف األجسةةني القصةةري 

ويف سياق األنشطة التنموية ا ادفة إىل توليةد فةرص العمةل،    . واملتوسب
 .يتخي بناء القدرات البشرية رهمية خاصة بالنسبة لسدول العربية

 
 
  



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
275 

 

 

ر االقتصاد  العربي املوحةد لعةام   صندوق النقد العربي وآخرون، التقري -0
 112 ص، 1109

2- OECD, Development Co‑ operation Report 2017: Data 

for Development, Paris, 2017, P296 

صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير االقتصاد  العربي املوحةد لعةام    -0
 120 ص، 1100

، خالصةة  رمانة التنسةيق ملؤسسةات التنميةة العربيةة بالصةندوق العربةي       -1
  1101/ 00/01العمسيات التمويسية ملؤسسات التنمية العربية كما يف 

التقرير االقتصاد  العربي املوحةد لعةام    وآخرون،صندوق النقد العربي  -2
  .، مصدر سابق1109

نوزاد عبد الرمحن ا ييت، املساعدات اإلمنائية الدوليةة مةع إشةارة خاصةة      -1
 ص، 1100فية، الريةاض،  لستجربة السعودية، مؤسسةة اليمامةة الصةح   

90-91. 
حتسيل : ليس  مصطف  الربادعي، هيئات وصناديق التعاون اإلمنائي العربي -9

املستقبسية، السجل العسمي  ةالواقع واستشراف ألهم القمايا االسلاتيجي
لسمؤمتر العربي الرابع لسمعونات واملنح الدولية ورثرهةا عسة  التنميةة يف    

 .11-09 ص، 1111الوطن العربي، تونس، ربريل، 
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 املصادر واملراجع قائمة 
 :الكتب السماوية -أواًل

 القران الكريم (0
 التوراة (1
 اإلجنيل (0

 

 املصادر باللغة العربية -ثانيًا

 :الرمسيةالتقارير واملنشورات  ( ر
رمانة التنسيق ملؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خالصة  .0

  1101/ 00/01ة كما يف العمسيات التمويسية ملؤسسات التنمية العربي
 .1102، نيويورك، 1102األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  .1
" اإلسكوا" األمم املتحدة، السجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا  .0

 .1109 نيويورك، األبعاد،التقرير العربي حول الفقر متعدد 
نشرة " االسكوا" عية لغرب آسياالسجنة االقتصادية واالجتما -األمم املتحدة .1

بريوت،  آسيا، يف غربيتكنولوجيا املعسومات واالتصاالت لستنمية 
1119. 

، 0921 باملعوقني، نيويورك،برنام  العمل العاملي املتعسق  املتحدة،األمم  .2
  A/37/51الوثيقة مرق
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األمم املتحدة، القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لسمعوقني،  .1
 .  0990 ديسمرب،، نيويورك

حتقيق : األمم املتحدة، التعاون اإلمنائي من رجل األهداف اإلمنائية لأللفية .9
النتائ  القصود، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، نيويورك، 

1101. 
التحد  الي  نواجهه، : األمم املتحدة، الشراكة العاملية من رجل التنمية .2

 .1100نيويورك، 
تقرير املؤمتر الدولي لتمويل التنمية، مونتري ، املكسيك، األمم املتحدة،  .9

 .01-01 ص، 1111
 .1102، نيويورك، 1102األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  .01
تقرير فرقة : األمم املتحدة، تقييم إجنازات الشراكة العاملية من رجل التنمية .00

، 1102إلمنائية لأللفية،العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيي األهداف ا
 1102نيويورك، 

عاماخي يف ( 28)البنك اإلسالمي لستنمية، جمموعة البنك اإلسالمي لستنمية  .01
 .3903خدمة التنمية، جدة، ربريل، 

 .3903، جدة، (3900)ة ه0423البنك اإلسالمي لستنمية التقرير السنو   .00
ف التنمية املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، دليل حقوق اإلنسان ألهدا .01

 .1101األهداف، املقاصد واملؤشرات، كوبنهاجن، : املستدامة
، ربريل، 1101األمانة العامة لستخطيب التنمو ، رؤية قطر الوطنية  .02

1101 . 
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املعهد الدبسوماسي، دور قطر يف حتقيق الشراكة العاملية بالتنمية، مطابع  .01
 .1101الدوحة احلديثة، الدوحة، 

التطرق جليور  :واملستقبلالزراعية، الصندوق الصندوق الدولي لستنمية  .09
 .1109الفقر واجلو ، روما، 

املؤسسة العربية لممان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف  .02
 .1102، الكويت، 1102الدول العربية 

: 1119/1112برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية  .09
 .1119 نيويورك، منقسم،تمامن اإلنساني يف عامل ال: حماربة تغري املناخ

، 1100برنام  األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  .11
 .1100نيويورك، 

 البشرية الرابع لدولةوزارة التخطيب التنمو  واإلحصاء، تقرير التنمية  .10
 .1102احلق يف التنمية،  1101حتقيق رؤية قطر الوطنية : قطر

خطيب التنمو  واإلحصاء، األهداف اإلمنائية لأللفية يف دولة وزارة الت .11
 .1101قطر، الشركة احلديثة لسطباعة، الدوحة، 

صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير االقتصاد  العربي املوحد لعام  .10
 .1102، ربو ظيب، 1109

مؤسسة زايد الدولية لسبيئة، وثيقة دبي حول التنفيي اإلقسيمي العربي  .11
 .1100، دبي، (02)، سسسسة عامل البيئة، العدد 11+ت ريو ملخرجا

 1101مؤسسة الشيخ عيد اخلريية، عشرون عاماخي من العطاء، الدوحة،  .12
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، الدوحة، 1101/1109مؤسسة صستك، التقرير السنو  لسعام  .11
1109. 

األمن الغيائي  وآخرون، حالة املتحدة،منىمة األغيية والزراعة لألمم  .19
بناء القدرة عس  الصمود لتحقيق السالم واألمن  :1109والتغيية لعام 

 .1109روما،  الغيائي،
 مارس، 00دراسات السالم، اثار النزاعات عس  ا تمعات، مركز  .12

1101. 
األمن الغيائي  املتحدة وآخرون، حالةمنىمة األغيية والزراعة لألمم  .19

ن بناء القدرة عس  الصمود لتحقيق السالم واألم: 1109والتغيية لعام 
 .1109روما،  الغيائي،

مركز األمم املتحدة لستدريا والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان، التعسيقات  .01
العامة لسجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعسيقات 

 .1101جنيف، ( 1)العامة رقم 
مكتا تنسيق املساعدات اخلارجية لدولة اإلمارات، املساعدات اخلارجية  .00

 .1101، ربو ظيب، 1119لدولة اإلمارات لعام 
 

 :الكتا ( ب
التنمية حرية، ترمجة شوقي جالل، سسسسة عامل املعرفة العدد  صن،رمارتيا  .0

 1111الكويت ، واللاث،ا سس الوطين لسثقافة والفنون ( 010)
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يف ظل العنف السياسة واالقتصاد  وآخرون،نورث  سي،دوغالس  .1
ا سس  املعرفة،مال املصر ، سسسسة كتا عامل ومشكالت التنمية، ترمجة ك

 .1101الوطين لسثقافة والفنون واللاث، الكويت، 
حسن املهند  ونوزاد ا ييت، قمايا التنمية يف دولة قطر يف األلفية اجلديدة،  .0

 .1101وزارة الثقافة والفنون واللاث، الدوحة، 
مركز " دبر ررسك" يك تكت :السوريةاقتصاد احلرب يف الصرا   احملمود،محود  .1

 .1102 يوليو، 10 األوسب،لسشرق  كارجني
حازم الببالو ، النىام االقتصاد  الدولي املعاصر من نهاية احلرب العاملية  .2

الثانية إىل نهاية احلرب الباردة، سسسسة عامل املعرفة، ا سس الوطين لسثقافة 
 .1111والفنون واآلداب، الكويت، 

دولي، منشورات احلسيب احلقوقية، الطبعة األوىل، حنان مالعا، التعاون ال .1
 .11-10، ص 1102بريوت، 

سهيل حسني الفتالو ، التنىيم الدولي، دار الثقافة لسنشر والتوزيع،  .9
 011 ص، 1119عمان، 

 الشارقة، اجلامعة، املكتبة اجلماعية، احلقوق العطا، ربو صاحل رياض .2
1101. 

الدار العسمية الدولية لسنشر عبد الكريم عسوان، املنىمات الدولية،  .9
 .12ص، 1111والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، 
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االنفجار السكاني واالحتباس احلرار ، سسسسة  املقمر،عبد املنعم مصطف   .01
 واآلداب،، ا سس الوطين لسثقافة والفنون (090)عامل املعرفة، العدد 

 .1101الكويت، 
ة الدولية حلقوق اإلنسان عمر احلفصي فرحاتي وآخرون، آليات احلماي .00

 . 1102وحرياته األساسية، دار الثقافة لسنشر والتوزيع، عمان، 

 اجلامعة دار اإلنسان، حلقوق الدولي القانون خسيفة، عوض الكريم عبد .01
 .1119 اسكندرية، اجلديدة،

تقييم : عبد القادر األطرش، األهداف اإلمنائية لأللفية يف دولة قطر .00
، السجنة الدائمة لسسكان، (1)ات سكانية، العدد واستشراف، سسسسة دراس

 1101الدوحة، 
ميشيل تودارو، التنمية االقتصادية، تعريا ومراجعة حممود حسن حسين  .01

 .1111وحممود حامد حممود، دار املريخ لسنشر، الرياض، 
ومنجد اخلشالي، مقدمة يف املنىمات االقتصادية  ا ييت،نوزاد عبد الرمحن  .02

 1101عمان،  والتوزيع،ناه  لسنشر دار امل الدولية،
نوزاد عبد الرمحن ا ييت، املساعدات اإلمنائية الدولية مع إشارة خاصة  .01

 1100لستجربة السعودية، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، 
العامل الفقري يتحدد، ترمجة إبراهيم نافع، : ليسل بريسون، شركاء يف التنمية .09

 9 ص، 0990ة، ا يئة املصرية لسكتاب، القاهر
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 املقاالت والبحوث والدراسات (ج

نوزاد عبد الرمحن ا ييت، دور جمسس التعاون لدول اخلسي  العربية يف حتقيق  -0
دراسة حتسيسية، جمسة رؤد اسلاتيجية، العدد : الشراكة العاملية يف التنمية

 .1100، مارس، (1)
المي، جمسة رضواء عس  منىمة التعاون اإلس نوزاد عبد الرمحن ا ييت، -1

 .1101، سبتمرب، (0)الدبسوماسي، العدد 
حتسيل : ليس  مصطف  الربادعي، هيئات وصناديق التعاون اإلمنائي العربي -0

املستقبسية، السجل العسمي  ةالواقع واستشراف ألهم القمايا االسلاتيجي
لسمؤمتر العربي الرابع لسمعونات واملنح الدولية ورثرها عس  التنمية يف 

 .1111لعربي، تونس، ربريل، الوطن ا
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ليث زيدان،  -1

 1119يوليو،  9، (0990)، جمسة احلوار املتمدن، العدد والثقافية
ديسبو ، تقرير حقوق اإلنسان والعجز، وثيقة األمم املتحدة  وليونارد -2

E/CN.4/Sub.2/1991/13 
ممارسات ورفاق، جمسة : ولي من رجل التنميةيوحنا ربونا، التعاون الد -1

 .1101سبتمرب، ( 0)الدبسوماسي، املعهد الدبسوماسي، الدوحة، العدد 
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 :املصادر باللغة االجنليزية –ثانيًا 
1-International Labor Organization World Employment and 

Social out Looks Trends 2017, Geneva 2017  
2-International Labor Organization (ILO), World Social 

Protection Report 2017/2019: Universal Social Protection to 

achieve Sustainable Development Goals, Geneva, 2017 

3-United Nations, Sustainable Development Goals 2016, New 

York 2016 

4- United Nations Development Programme (UNDP), Human 

Development Report 2005: International cooperation at a 

crossroads: Aid, trade and security in an unequal world, 

New York, 2005 

5-United Nations, The Global Partnership for Development: 

Making Rhetoric a Reality, MDGs Gap Task Force Report 

2012, New York, 2012 
6- United Nations, Global Compact Others, Partners in 

Development: How Donors Can Better Engage the Private 

Sector for Development inLDCs, New York, 2011. 

7- United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), World Investment Report 2016, Geneva, 2016  
8-Suleiman Jasir Al-Herbish, poverty uniting against, The 

OPEC fund for international development, 2017 

9-OECD, Development Co‑ operation Report 2017: Data 

for Development, Paris, 2017,  

10-OECD, Development Co‑ operation Report 2018: Joining 

Forces to Leave No One Behind, Paris, 2018 

11 - World Bank, Migration and Development Brief: Migration 

and Remittances Unit, 2016 

12 World Bank, World Development Indicators 2016- 

13- World Trade organization (WTO), World Trade Statistical 

Review2016, Geneva, 2016 

14- World Trade organization (WTO), International Trade 

Statistics, Geneva, 2015. 
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 :املصادر اإللكرتونية -ثالثًا

 https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchres

ult?typeId=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0

&ProjectTypeId=5&ProjectSubTypeId=20 

 sharq.com/article/08/01/2017-https://www.al 

 -https://www.arabitrend.com/2017/11/02/ 

 sharq.com/article/21/03/2016-https://www.al 
 http://beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=1299&Itemid=84&menuid=&lang=ar 

 ar-ida-ankaldawli.org/about/whathttp://ida.alb 

 http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/159831/

#.WkkjsGiWbIU 
 tp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8759ht 
 http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=547 
 oda.htm-http://data.oecd.org/oda/net 
 -http://www.albankaldawli.org/ar/news/press

-end-commitment-community-release/2016/12/15/global

ida18-poverty 

 -international-for-fund-opec-https://cadp.me/ar/the

ofid-development 

 http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 
 tps://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdfht 
 http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?nam

e_desc=true 
 21http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/05/15052

6_internet_users_itu 
 users-http://www.internetlivestats.com/internet 

 http://www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/CEEC

R.asps 

 http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/11/8 

 ticles/88353.aspxhttp://bipd.org/EN/publications/Ar 

 

https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchresult?typeId=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0&ProjectTypeId=5&ProjectSubTypeId=20
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchresult?typeId=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0&ProjectTypeId=5&ProjectSubTypeId=20
https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/donationsearchresult?typeId=2&countryId=0&categoryId=0&MinAmount=0&ProjectTypeId=5&ProjectSubTypeId=20
https://www.al-sharq.com/article/08/01/2017
https://www.arabitrend.com/2017/11/02/
https://www.al-sharq.com/article/21/03/2016
http://beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1299&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1299&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://ida.albankaldawli.org/about/what-ida-ar
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/159831/#.WkkjsGiWbIU
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/159831/#.WkkjsGiWbIU
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8759
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=547
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/12/15/global-community-commitment-end-poverty-ida18
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/12/15/global-community-commitment-end-poverty-ida18
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/12/15/global-community-commitment-end-poverty-ida18
https://cadp.me/ar/the-opec-fund-for-international-development-ofid
https://cadp.me/ar/the-opec-fund-for-international-development-ofid
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name_desc=true
http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?name_desc=true
http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/05/150526_internet_users_itu
http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/05/150526_internet_users_itu
http://www.internetlivestats.com/internet-users
http://www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/CEECR.asps
http://www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/CEECR.asps
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/11/8
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 السرية املوجزة
 

نااوزاد عبااد الااريت  اصااييت حاصاال علاايف الاادكتورا  يف        الاادكتور   

مااا  جامعاااة بغاااداد ررتباااة الشااارا  العالقاااات االقتصاااادية الدولياااة

يف اقتصااااديات   ، األول علااايف جامعاااة بغاااداد واملاجسااات    2991 األوىل

ياااااة اإلدارة األول علااااايف كل، (2911)التنمياااااة ررتباااااة الشااااارا   

 .األول عليف دفعته( 2911)ررتبة الشرا  سواالقتصاد، والبكالوريو

باجلامعاااات يف  واملاليااة العامااة   عماال اسااتاوًا واالقتصاااد السياسااي         

ورئيسااا  العااراو وليبيااا وقطاار واألكادليااة الليبيااة للدراسااات العليااا    

ًلقسااام االقتصااااد طامعاااة طااارابلر، ومااادير للدراساااات والبحاااو  يف  

نظمااة العامليااة للشااباار، وخااب ًا للتعاااون الاادولي يف جملاار الت طااي   امل

زائاارًا يف كليااة جوعااان للقيااادة   وجملاار الااوزراو بدولااة قطاار، واسااتاواً 

 .واالركان بقطر

يعماال حاليااًا مستشااارًا للشااؤون االقتصااادية يف مكتااب األماا  العااام       

اجارجياااة،  لاااوزارة اجارجياااة، وأساااتاوًا باملعهاااد الدبلوماساااي باااوزارة  

وعضااوًا يف أمانااة ساار اللجنااة القطريااة لتحااالف ااضااارات منااه عااام      

وعضااوًا يف اللجنااة اجاصااة باإللااراا علاايف جااائية قطاار العامليااة    ،1222

باإلضااافة  ىل كونااه عضااو هيشااة استشااارية و رياار  . اااوار ااضااارات
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للعدياااد مااا  اجملاااالت العلمياااة اركماااة يف دول عربياااة  تلفاااة،    

ًا ماااع فرياااق مااا  اجااايفاو الااادولي  يف  عاااداد التقريااار ويسااااهم سااانوي

 .االقتصادي اجليجي الهي يصدر ع  مركي اجليج للدراسات

سااااهم يف  عاااداد العشااارات مااا  الدراساااات والتقاااارير الوطنياااة يف        

جمااااالت التنمياااة امل تلفاااة بدولاااة قطااار وجملااار التعااااون اجليجاااي 

كمااا . م1202ر الوطنيااة والعااامل العربااي، ولااارد يف  عااداد رؤيااة قطاا   

مااؤمتر ومنتاادب عربااي  ( 02)لااارد بورقااة عماال أو كااث يف أكثاار ماا    

كتابااًا منشااورًا يف جماااالت التعاااون الاادولي والتنميااة  ( 12)ودولااي، ولااه 

واالقتصااااد، بعضاااها معتماااد للتااادرير يف العدياااد مااا  اجلامعاااات      

وسااااهم يف تاااأليف أربعاااة كتاااب كعمااال  ااااعي لصاااا  . العربياااة

  والدراساااات يف وزارة األوقااااا والشاااؤون اإلساااالمية،   مركاااي البحاااو 

 .واملعهد الدبلوماسي، وجهاز الت طي  واإلحصاو

كثااًا يف الاادوريات العلميااة اركمااة، عااالوة علاايف      (221)وُنشاار لااه    

مقااال علمااي يف اجملااالت املت صصااة والعامااة، ونشاار      220أكثاار ماا   

رسااالة  (02)ش عشاارات املقاااالت يف بعااف الصااحف العربيااة وألاارا وناااق 

ماجساات  ودكتااورا  يف العلااوم االقتصااادية والسياسااية واالجتماعيااة      

 .يف جامعات عربية ودولية
  



 

 التعاون اإلمنائي الدويل
 

 
 

 
289 

 

 

 


