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تقديم 

أتفق قادة العامل يف سبتمرب 2015 عىل أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030 والتي تُعد 

اليوم خارطة طريق عاملية لتحقيق السالم واالزدهار والعدالة االجتامعية لجميع األفراد يف كافة ارجاء 

املستدامة،  بالتنمية  يتعلق  هدفاً  سبعة عرش  وضع  تم  وقد  منواً،  األقل  الدول  يف  والسيام  املعمورة، 

ُخصص األخري منها لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة 

والتي يستدعي تحقيقها املزيد من التعاون والرشاكات العاملية بني الحكومات وقطاع األعامل واملجتمع 

املدين لتحقيق التنمية الدولية املنشودة.

ويف هذا اإلطار، اهتمت دولة قطر بوصفها عضواً فاعالً يف املجتمع الدويل مبوضوع الرشاكة العاملية 

يف التنمية، حيث ركزت رؤية قطر الوطنية 2030 عىل تعزيز الدور العاملي واإلقليمي لدولة قطر عىل 

والجامعة  اإلسالمي  والتعاون  املتحدة  األمم  إطار منظمة  والثقافية يف  والسياسية  االقتصادية  الصعد 

العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشارت إىل املساهمة يف صنع السالم واألمن الدوليني 

من خالل املبادرات السياسية واملعونات التنموية واإلنسانية. 

واالسرتاتيجيات  الخطط  وضع  يف  التنمية  يف  العاملية  الرشاكة  لتحقيق  القطري  االهتامم  وتجسد 

املعنية بذلك، حيث اشتملت اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022( عىل فصل خاص يتعلق 

بإقامة رشاكات عاملية من أجل التنمية، وتم طرح مبادرات عاملية لتعزيز الرشاكة العاملية يف التنمية يف 

مجاالت التعليم، كمبادرة علم طفالً الذي استفاد منها أكرث من أربعة ماليني طفل محروم من التعليم 

يف )48( بلداً نامياً، وكذلك ساهمت  قطر يف دعم التعليم العايل بالعراق، عالوة عىل مباردة الفاخورة 

التي نفذتها مؤسسة التعليم فوق الجميع لدعم التعليم يف فلسطني، ومبادرة صلتك التي تعنى بتوفري 

فرص العمل للشباب يف العامل العريب.

يف  الرؤيا  تصنع  قطر  مبادرة  أهمها  من  املبادرات  من  العديد  الدولة  تبنت  الصحي  املجال  ويف 

العاملي  الصندوق  دعمت  وكذلك  العمى،  ملكافحة  أوربيس  منظمة  مع  بالتعاون  والهند  بنغالديش 

الذين  إنقاذ حياة املاليني من األشخاص  الدعم يف  ملكافحة االيدز والسل واملالريا، حيث ساهم هذا 

لألمم  التابع  الرشكاء  متعدد  االستئامين  الصندوق  دعم  يف  ساهمت  كام  األمراض،  هذه  من  يعانون 

املتحدة املعني مبكافحة الكولريا بهاييتي.

ويف إطار التضامن اإلنساين مع السكان الذين يعانون من آثار الكوارث، ومن تداعيات التحوالت 

السياسية، والرصاعات، قامت قطر بتأسيس العديد من صناديق الصداقة منها صندوق الصداقة القطري 

يف اليابان الذي ساهم يف إعادة تأهيل املناطق املترضرة من جراء كارثة التسونامي من خالل تنفيذ 
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مشاريع يف مجاالت تعليم األطفال، والرعاية الصحية ومصائد األسامك. أما صندوق الصداقة القطري 

التونيس أنشئ من أجل املساعدة يف توفري فرص العمل للشباب التونيس واستفاد من أنشطته قرابة 

)30( ألف شخص.

 كام أطلقت الدولة مبادرات تتعلق بالتنمية والنهوض االقتصادي الشامل منها مبادرة قطر لتنمية 

أعامر  إعادة  عىل  تهدف  التي  املشاريع  من  العديد  تنفيذ  تضمنت  التي  السودان  بجهورية  دارفور 

اإلقليم وتحقيق التنمية واالستقرار لسكانه. كام ساهمت يف املبادرة العربية ادعم التنمية واالستثامر يف 

جزر القمر، وتراست اللجنة الخاصة بذلك، وساهمت بشكل فاعل يف تنفيذ مشاريع يف مجاالت البناء 

والتشييد والتعليم والصحة والصيد البحري يف إطار خطة التنمية الخمسية لجزر القمر.

بيان  عىل  الدبلومايس  باملعهد  والدراسات  البحوث  إطار خطة  يف  يأيت  الذي  الكتاب  هذا  ويركز 

التنموية والتعاون الدويل لتحقيقها،  التنمية يف ظل أجندة األمم املتحدة  مفهوم الرشاكة العاملية يف 

واألطر الدولية املعنية بالتعاون اإلمنايئ الدويل لتحقيق الرشاكة، واملؤرشات املعتمدة لقياس الرشاكة 

العاملية يف التنمية بأبعادها املختلفة، عالوة عىل بيان مناذج ملبادرات عاملية رائدة لتحقيق الرشاكة يف 

مجاالت البيئة والزراعة والصحة والطاقة.

الخاصة  والتطبيقات  املضامني  عىل  منه  األول  الفصل  ركز  فصول  أربعة  إىل  الكتاب  قسم  وقد 

بالرشاكة من حيث  الخاصة  القطرية  الرتتيبات  الثاين  الفصل  التنمية، واستعرض  العاملية يف  بالرشاكة 

املنطلقات املعتمدة لتحقيقها واألطر املؤسسية املعنية بتنفيذ املشاريع التي تعزيز الرشاكة العاملية يف 

التنمية، بينام ركز الفصل الثالث عىل التحليل الكمي للمساهمة القطرية يف تحقيق الرشاكة العاملية 

والتحويالت  اإلمنايئ  العون  عىل  عالوة  واالستثامر،  التجارة  مجاالت  يف  الرشاكات  خالل  من  للتنمية 

القطرية يف مجاالت  املبادرات  الضوء عىل أهم  ليلقي  الرابع واألخري  الفصل  للعاملني. وجاء  النقدية 

التعليم والتمكني االقتصادي والبيئة واملياه والصحة.

ويف هذا الكتاب يجمع املؤلف اإلحصاءات واملعلومات املتوفرة عن الرشاكة العاملية للتنمية عىل 

الصعيد العاملي ويحللها، ويصف الحالة الراهنة ملساهمة دولة قطر يف تعزيز الرشاكة العاملية للتنمية 

لتحقيق  املتميزة  القطرية  املبادرات  وإبراز   ،2030 املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  أجندة  إطار  يف 

التنمية الدولية، ويقدم املقرتحات التي تعزز من دور دولة قطر الرائد يف تحقيق الرشاكة العاملية يف 

التنمية.
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ويأمل املعهد الدبلومايس بوزارة الخارجية من خالل الدراسات التي يصدرها أن يسهم يف توفري قناة 

للحوار وتبادل األفكار وتلخيصها ونرشها عىل نطاق واسع ومبا يسهم يف نرش الوعي الخاص باملوضوعات 

السياسية واالقتصادية والقانونية واإلعالمية التي تخدم التكوين املعريف والثقايف للدبلومايس يف العرص 

الحديث.

 السفري الدكتور/ عبد العزيز بن محمد الحر

 مدير املعهد الدبلومايس
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المقدمة

التي القت اهتامماً من املجتمع  التنمية أحد أهم املوضوعات  العاملية يف  يُعد موضوع الرشاكة 

الفعال يف  الرشاكة  لدور  املنرصمة، وذلك  األربعة  العقود  الدولية خالل  والهيئات  واملنظامت  الدويل 

الدول  مختلف  يف  البرشية  التنمية  وتحقيق  والفقر  الجوع  ومحاربة  الدوليني،  والسلم  األمن  تعزيز 

النامية السيام يف الدول األكرث منواً.

ومل يُغب موضوع الرشاكة العاملية يف التنمية عن أروقة املنتديات واملؤمترات العاملية املعنية يف 

التنمية خالل األربعني عاماً املنرصمة بدِء من مؤمتر إستكهومل حول البيئة عام 1972 ومروراً باملؤمتر 

الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة عام 1994 وانتهاء بقمة )ريو + 20( حول التنمية املستدامة عام 

2012، حيث كان موضوع متكني ومساعدة الدول النامية عىل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية 

ومبا يساعدها عىل القضاء عىل الفقر والبطالة واالرتقاء باملستوى الصحي لسكانها السيام فئة األطفال 

اللذين يعانون من أمراض عديدة تسهم يف رفع معدالت وفياتهم.

وشكل عام 2000 نقطة فاصلة وانعطافه يف مسار التنمية الدولية، عندما أعلنت األمم املتحدة 

بيان األلفية، والذي تضمن تحقيق أهداف مثان أطلق عليها فيام بعد باألهداف اإلمنائية لأللفية “ 

MDGs الذي وضع لها إطار زمنياً لتحقيقها بحلول عام 2015، حيث تم تخصيص الهدف الثامن من 

تلك األهداف لتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية، والذي وضع لها غايات ومؤرشات لقياس تحقيق تلك 

الغايات.

سبتمرب  يف  أقرت  التي   )SDGs( 2030 املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  أجندة  تضمنت  كام 

2015 الهدف السابع عرش واملتمثل بتعزيز وسائل تنفيذ الرشاكة العاملية وتنشطيها من أجل التنمية 

املستدامة، وتضمن هذا الهدف )19( غاية و)27( مؤرشاً لقياس هذه الغايات.

ويف قطر كان موضوع تعزيز جهود التنمية الدولية يف صلب سياساتها الخارجية وتوجهات القيادة 

فيها، حيث أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 عىل “املساهمة يف تحقيق األمن والسلم العامليني من 

خالل مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية”. 

كام وقامت الدولة بتأسيس العديد من املؤسسات واملنظامت التي تعنى بتنفيذ برامج تنموية يف 

العديد من دول العامل، ومن هذه املؤسسات صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة صلتك، ومؤسسة أيادي 

الخري نحو آسيا، ومؤسسة التعليم فوق الجميع عالوة عىل تنفيذها للعديد من املبادرات املهمة التي 

ساهمت يف محو األمية وتوفري فرص عمل للفئات الشابة، والتمكني االقتصادي لألرس الفقرية ومحاربة 

األمراض، والفقر يف الدول النامية خصوصاً يف الدول األقل منواً سواء يف آسيا أو أفريقيا أو أمريكا الالتينية.
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كام وقامت بإنشاء العديد من صناديق الصداقة كصندوق الصداقة القطري باليابان، حيث ساهم 

هذا الصندوق بتخفيف آالم ومعاناة السكان يف املناطق التي تعرضت إىل الكوارث الطبيعية، وذلك من 

خالل تقديم الدعم واملساعدات املبارشة للمترضرين، عالوة عىل تنفيذ العديد من املشاريع والربامج 

برامج  يقدم  الذي  بتونس  القطري  الصداقة  وصندوق  املنكوبة.  باملناطق  النهوض  يف  ساهمت  التي 

ومرشوعات لتمكني الشباب من خالل خلق فرص عمل لهم تسهم يف التقليل من معدالت البطالة التي 

يعاين منها االقتصاد التونيس.

الدور  بيان  وكذلك  وتجلياتها،  التنمية  يف  العاملية  الرشاكة  نشأة  لتستعرض  الدراسة  هذه  وتأيت 

القطري كنموذج لتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية من خالل استعراض أهم املبادرات التي تبنتها 

دولة قطر، وكذلك تقديم التوصيات واملقرتحات الكفيلة بتعزيز دور قطر يف مجال التعاون الدويل، مبا 

يعزز من مساهمتها الفاعلة يف التنمية الدولية.
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أهمية الدراسة

العاملي يف تحقيق  الدراسة يف كون دولة قطر هي طرف فاعل ومؤثر عىل الصعيد  تنبع أهمية 

بتنفيذ  التزمت  حيث   ،2030 املستدامة  التنمية  أهداف  بلوغ  أجل  من  التنمية  يف  العاملية  الرشاكة 

توصيات املؤمترات والقمم العاملية املعنية بتمويل التنمية والذي كان أخرها مؤمتر متويل التنمية الذي 

ُعقد بأديس ابابا يف يوليو 2015.

وكذلك املساهمة املنضبطة للدولة يف الهيئات واملؤسسات والصناديق املعنية بتقديم املساعدات، 

عالوة عىل العون املبارش الذي تقدمه الدولة يف تنفيذ الربامج واملشاريع اإلمنائية يف الدول النامية. ويف 

هذا اإلطار أسهمت الدولة مبا نسبته )%0.69( من الناتج املحيل اإلجاميل لها كمساعدات إمنائية يف 

عام 2017 قدمت للدول النامية يف صورة خدمات صحية ملكافحة األمراض وبناء املستشفيات ودعم 

التعليم، ومتويل املشاريع الصغرية املدرة للدخل.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إىل ما ييل:

• بيان اإلطار العام لنشأة الرشاكة العاملية يف التنمية، وما تحقق يف هذه الرشاكة من خالل برنامج 	

األهداف اإلمنائية األلفية )2000-2015(، وكذلك يف إطار أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

.)2030(

• بيان جهود دولة قطر يف مجال التعاون الدويل من خالل إقامة نظام تجاري ومايل منفتح عىل 	

العامل.

• تحليل أهم مؤرشات الرشاكة يف التنمية العاملية سواء املتعلقة باالنفتاح التجاري أو باالستثامرات 	

األجنبية املبارشة، وكذلك التحويالت النقدية للعاملة الوافدة.

• لتحقيق 	 العاملي  الصعيد  بها دولة قطر عىل  التي قامت  املبادرات واملشاريع  استعراض أهم 

الرشاكة يف التنمية، والرشاكات التي عقدتها الدولة مع املنظامت واملؤسسات الدولية واإلقليمية.
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منهجية الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد تم استخدام األسلوب الوصفي التحلييل يف بيان نشأة الرشاكة 

العاملية يف التنمية، ويف قياس دور دولة قطر يف تحقيق الرشاكة يف التنمية، حيث متت االستعانة بتقارير 

املنظامت والهيئات واملؤسسات الدولية والعربية والقطرية يف الحصول عىل البيانات التي استخدمت 

يف قياس املساهمة القطرية يف إنجاز الرشاكة التنموية عىل الصعيد العاملي، ومن أهم هذه املنظامت 

البنك الدويل، منظمة التجارة العاملية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية “ األونكتاد”، باإلضافة إىل 

صندوق النقد العريب، وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، وجهاز التخطيط واإلحصاء، وصندوق 

قطر للتنمية. 

خطة الدراسة

تشتمل هذه الدراسة عىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة، يتناول الفصل األول لرشاكة العاملية يف 

التنمية: اإلطار العام والتطبيقات، بينام يركز الفصل الثاين عىل تحليل الرتتيبات التي التزمت بها دولة 

قطر لتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية، أما الفصل الثالث فيختص بقياس الدور القطري يف تحقيق 

أهم  لرابع  الفصل  ويستعرض  الرشاكة،  هذه  مؤرشات  تحليل  خالل  من  التنمية  يف  العاملية  الرشاكة 

املبادرات التي قامت بها دولة قطر يف دعم جهود املجتمع الدويل يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية.
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الفصل األول

الشراكة العالمية في التنمية
 المضامين والتطبيقات
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وأهم  التاريخية،  وبيان جذورها  التنمية  يف  العاملية  بالرشاكة  التعريف  الفصل  هذا  يف  سنتناول 

املنظامت والهيئات الدولية املعنية بتحقيقها، عالوة عىل استعراض تجلياتها من خالل املؤرشات ذات 

الصلة بالرشاكة يف مجاالت التجارة واالستثامر والعمل. 

المبحث األول: الشراكة العالمية في التنمية: النشأة والتكوين:

أواًل: نظرة تاريخية للشراكة العالمية في التنمية:

بالرغم من أن مصطلح الرشاكة العاملية يف التنمية هو مصطلح حديث يف أدبيات التنمية الدولية، 

غري أن إلقاء نظرة رسيعة عىل مسار التاريخ اإلنساين للبرشية يرى بأنه كان هناك تعاون بني الحضارات 

املختلفة يف مجاالت مختلفة سواء يف العمران أو الزراعة أو الحرف، أو يف األنشطة الثقافية والعلمية، 

واملتأمل للخطاب القرآين يرى وبوضوح إن الدين اإلسالمي أكد عىل التعاون والرشاكة يف التنمية، حيث 

يقول سبحانه وتعاىل “وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل االثم والعدوان”1، 

وقوله تعاىل “إنا خلقناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم” 2.

ويف ذروة العرص الذهبي للحضارة اإلسالمية يف العرص العبايس وتحديداً يف خالفة املأمون كانت 

بغداد ملتقى يستقبل كافة العلامء واملفكرين من مناطق العامل املختلفة ويوفر لهم البيئة املناسبة 

الكتشافاتهم وإبداعاتهم التي يستفيد منها املجتمع اإلنساين ككل يف مختلف جوانب الحياة االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية وغريها من املجاالت. كام كان للمدرسة املستنرصية والنظامية دوراً فاعالً يف بناء 

األسس والنظريات العلمية التي كان لها تأثري كبري يف النهضة التي شهدتها البرشية فيام بعد.

الحرب  انتهاء  بعد  واضحة  بصورة  تجلياته  ظهرت  كمفهوم  التنمية  يف  العاملية  الرشاكة  إن  غري 

الكونية الثانية والتي قادت إىل انشاء البنك الدويل لألعامر والتنمية، وصندوق النقد الدويل واملؤسسات 

التابعة لهم واملعنية بتمويل التنمية الدولية.

1   القران الكريم، سورة املائدة، آية رقم )2(. 

2  القران الكريم، سورة الحجرات، آية رقم )31(

الفصل األول: الشراكة العالمية في التنمية: المضامين والتطبيقات
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مسمى  تحت  األمرييك  الكونجرس  عليه  وافق  الذي  أوروبا  ملساعدة  مارشال  ويُعد مرشوع  كام 

قانون اإلنعاش األورويب The European Recovery Act يف أبريل 1948 أول منوذج عاملي للرشاكة يف 

التنمية، حيث تضمن هذا املرشوع عىل هبات نقدية وعينية، فضالً عن قروض ميرسة. وقد بلغ حجم 

التمويل املتاح لهذا املرشوع خالل الفرتة )1948-1951( حوايل )13( مليار دوالر أمرييك )ما يقارب 90 

مليار دوالر باألسعار الحالية(3.

كام وشهد النصف الثاين من القرن العرشين تدشني ما عرف بعقود التنمية التي بدء عقدها األول 

“الستينات” للفرتة )1960-1970( الذي شهد انتكاسة لعدم توفر املوارد املالية لتنفيذ الخطط والربامج 

اإلمنائية يف الدول النامية التي حصل أغلبها عىل استقالله يف خمسينيات القرن املايض، األمر الذي دفع 

العام لألمم املتحدة  لتشكيل فريق دويل برئاسة رئيس وزراء كندا األسبق ليسرت بريسون يف  باألمني 

عام 1969 ملراجعة  لدراسة سبل تقديم العون اإلمنايئ للدول النامية وتقدير احتياجاتها املالية لتنفيذ 

 Partners  الخطط التنموية، وأشار التقرير الذي أعده بريسون وفريقه تحت عنوان  رشكاء يف التنمية

in Development ، إىل أن  السبب الرئيس يف عدم تحقيق اإلنجاز التنموي يرجع إىل عدم وجود 

التنموية واالستثامرية. وقد أوىص بريسون بتوصيته  لتنفيذ الخطط والربامج  الكافية  التمويل  مصادر 

الدولية حتى  بالتنمية  املعنية  العاملية  القمم واملؤمترات  أروقة  قامئاً يف  يزال صداها  التي ال  الشهرية 

يومنا هذا، واملتمثلة يف رضورة قيام الدول املتقدمة بتخصيص ما نسبته )%0.7( من دخلها القومي 

التوصية يف أحد  النامية. واعتمدت الجمعية العامة األمم املتحدة هذه  اإلجاميل كمساعدات للدول 

 Development قراراتها عام 1970، ومنذ ذلك الحني بات لزاماً عىل دول لجنة املساعدات التنموية

النسبة عند  بهذه  االلتزام  والتنمية  االقتصادي  التعاون  التابعة ملنظمة   -  Assistance Committee

تقدميها املساعدات اإلمنائية الرسمية للدول النامية 4.

ونظراً ألهمية التنمية والرشاكة العاملية يف تحقيقها، فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 The Charter of the Economic Rights عام 1974 ميثاق الحقوق والواجبات االقتصادية للدول

and Duties of States، وقد نصت املادة السابعة عرش من هذا امليثاق عىل أن “ التعاون الدويل من 

أجل التنمية هو الهدف املشرتك لجميع الدول. وينبغي أن تتعاون كل دولة مع الجهود التي تبذلها 

وتقديم  املالمئة  الخارجية  الظروف  بتوفري  واالجتامعية،  االقتصادية  بتنميتها  للتعجيل  النامية  الدول 

املساعدة النشطة ...” بهذا وضحت األمم املتحدة للدول بشكل رصيح “ غاية التنمية وآليات تحقيقها 

3   لسرت بريسون، رشكاء يف التنمية: العامل الفقري يتحدى، ترجمة إبراهيم نافع، املؤسسة املرصية للكتاب، القاهرة، 1971، ص7. 

4   حازم الببالوي، النظام االقتصادي الدويل املعارص من نهاية الحرب العاملية الثانية إىل نهاية الحرب البادرة، املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب، الكويت، 2000، ص18 
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وهي تتمثل بااللتزام بالتعاون الدويل 5.

ودخل مفهوم الرشاكة العاملية للتنمية يف أدبيات العالقات االقتصادية الدولية يف إطار التحوالت 

العرشين، وقد  القرن  الثامنينات من  الدويل خالل عقد  التي شهدها املجتمع  السياسية واالقتصادية 

 United Nations Conference on Trade استخدمه أول مرة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

)and Development )UNCTAD، واتسع نطاق االهتامم بهذا املفهوم مع مطلع العقد األخري من 

القرن املنرصم مع تزايد تأثري ظاهرة العوملة وانعكاساتها عىل مسار التنمية االقتصادية واالجتامعية يف 

معظم مناطق العامل. عندها بدء يرتدد صدى هذا املفهوم يف أروقة األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها، 

ويظهر ذلك بصورة جلية يف وثائق املنظامت والهيئات الدولية.

وقد شهد املجتمع الدويل العديد من املبادرات خالل السنوات الخمس والعرشين املاضية وفقاً 

ملبدأ الرشاكة العاملية يف التنمية ملعالجة مسائل ترتبط بالسكان، والبيئة واملرأة، واالستيطان البرشي 

والتجارة ومجتمع املعلومات وتغري املناخ واالقتصاد األخرض وغريها من املسائل املعنية بقضايا التنمية 

عىل الصعيد العاملي، والتي تهم املجتمع الدويل برمته.

5   حنان مالعب، التعاون الدويل، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، 2015، ص 267-266 
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جدول )1( القمم العاملية واملؤمترات املعنية بتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية 
املنعقدة خالل الفرتة )2015-1992(6

6   األمم املتحدة، الرشاكة العاملية من أجل التنمية: التحدي الذي نواجهه، تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف 

اإلمنائية لأللفية، 2013، ص 11 

تاريخ االنعقادمكان االنعقاداسم الفعالية

1992ريودي جانريواملؤمتر العاملي حول البيئة والتنمية" قمة األرض"1

1993فيينااملؤمتر الدويل لحقوق اإلنسان2

1994القاهرةمؤمتر األمم املتحدة للسكان والتنمية3

1995كوبنهاجنالقمة العاملية للتنمية االجتامعية4

1995بكنياملؤمتر العاملي املعني بتمكني املرأة5

1996إسطنبولاملؤمتر العاملي حول االستيطان البرشي6

2000نيويوركالقمة العاملية لألهداف اإلمنائية لأللفية7

2001الدوحةجولة الدوحة حول التجارة8

2001ديرباناملؤمتر العاملي حول مناهضة العنرصية9

2002جوهانسربغالقمة العاملية للتنمية املستدامة10

2002مونتريياملؤمتر الدويل لتمويل التنمية11

2005تونس القمة العاملية ملجتمع املعلومات12

2008الدوحةمؤمتر املتابعة الدويل لتوافق مونتريي13

2010أبو ظبي املؤمتر العاملي الثالث لطاقة املستقبل14

2010نيويوركاملؤمتر الدويل رفيع املستوى لألهداف اإلمنائية لأللفية15

2012ريودي جانريوالقمة العاملية للتنمية املستدامة " ريو 16+20

2015أديس ابابااملؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية17

2015نيويوركالقمة العاملية ألهداف التنمية املستدامة 182030
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واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  حول  عاملية  وقمة  دولياً  مؤمتراً  سبعة عرش  من  أكرث  ُعقد  وقد 

والبيئية منذ العام 1992، كان أخرها املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية الذي عقد بأديس أبابا يف 

يوليو 2015 الذي أكد عىل رضورة تعزيز التعاون اإلمنايئ بني الدول املتقدمة والنامية مبا يسهم يف دعم 

برامج وخطط التنمية يف الدول النامية.

ثانيًا: مفهوم الشراكة العالمية في التنمية:

ارتبط مفهوم الرشاكة بالتنمية والسياسات التنموية عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي، وأنتقل من 

النطاق االقتصادي واإلداري وعالقات السوق إىل النطاق الذي يبحث يف رشاكة املجتمع املدين مع القطاع 

للحكومات كقوة مؤثرة وتكاملية عىل  العام، والسيام بعد أن أصبح وجود مؤسسات مدنية رشيكة 

الصعيد العاملي أمراً ال مفر منه لعملية التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة. وقد واكب ذلك تطورات 

عىل صعيد القوانني والترشيعات املُنظمة لهذه الرشاكة بأفاقها االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

يقصد بكلمة رشاكة “عالقة يجري الدخول إليها طواعية لتحقيق أهداف مشرتكة”. والكلمة ذاتها 

ال تنطوي عىل افرتاض مسبق بأن العالقة متكافئة. فقد يكون لبعض الرشكاء نصيب أكرب من الرشاكة 

وقد يتلقوا القدر األكرب من منافعها وقد تكون لبعض الرشكاء سلطة يف صنع قرار الرشاكة تفوق سلطة 

غريهم. إال أنه بصفة عامة أن لكل رشيك من الرشكاء حقوقاً معينة فضالً عن االلتزامات تجاه الرشكاء 

اآلخرين” 7.

ميكن أن نعرف الرشاكة العاملية يف التنمية بأنها االتفاق عىل أهداف مشرتكة أو محددة يف جوانب 

التنمية االقتصادية واالجتامعية والبيئية عىل الصعيد العاملي، ومبشاركة فاعلة من الدول واملؤسسات 

والهيئات الدولية الرسمية وغري الرسمية، ويفرتض أن تتضمن شكالً من أشكال االعرتاف باآلخر الذي 

ميكن أن يسهم يف تحقيق التنمية، وترتكز هذه الرشاكة عىل قيام الدول الغنية بدعم الجهود التنموية 

يف الدول النامية السيام األقل منواً 8.

7   https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17 

8   نوزاد عبد الرحمن الهيتي، دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية: دراسة تحليلية، 

مجلة رؤى اسرتاتيجية، العدد )2(، مارس 2013، ص 49. 
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تتضمن الرشاكة العاملية من أجل التنمية، التزامات تم التفاوض بشأنها بصورة مشرتكة يف مختلف 

الدولية،  واملؤسسات  الحكومات،  طرف  من  تٌعهدات  وكذلك  األخرى،  والرسمية  العاملية  املنتديات 

واملرشوعات الخاصة الفردية واملؤسسات وجهات أخرى من غري الدول. وقد تُرك التنفيذ إىل حد كبري 

للسلطات امللتزمة يف نظام عاملي من الجهات الفاعلة العامة وغري الرسمية تغلب عليه الالمركزية. 

كام تقوم الرشاكة العاملية من أجل التنمية عىل جملة من املرتكزات تهدف جلها إىل تحسني املناخ 

االقتصادي للدول، خصوصاً النامية منها، والعمل عىل التوظيف اإليجايب للمساعدات اإلمنائية الدولية 

وقياس  الصحي  الواقع  وتحسني  الشباب  بتشغيل  املتعلقة  سيام  وال  املختلفة،  الحيوية  املجاالت  يف 

مستويات تعميم وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا املعلومات بني مختلف شعوب العامل.

وقد جسدت الرشاكة العاملية يف التنمية املداوالت التعاونية الدولية من أجل تصميم اسرتاتيجيات، 

والنامية،  املتقدمة  الدول  ملموسة يف  سياسة  فعلياً  اعتامدها  إىل  باإلضافة  تنفيذها،  إمكانية  وتقدير 

وكانت هذه الرشاكة طوال العقدين املنرصم عىل مستوى النقاش تبعها تنفيذ للسياسات، ولكن بصورة 

غري كافية، مام أدى إىل خيبة أمل قد تعكر صفو الحوار الدويل.

وميثل التضامن الدويل القضية األخالقية التي تفرض نفسها من أجل رشاكة عاملية للتنمية، ومع 

ذلك، فإن هناك قضية سياسية واقتصادية ميكن تقدميها، وهي: أن األمن ورفاهية الناس يف أي مكان 

يعتمدان يف نهاية املطاف عىل توقع مستويات معيشة مناسبة يف أرجاء العامل كافة. وقد يحاول األغنياء 

العيش يف دولهم خلف أسوار القالع. وقد تحاول الدول الغنية إقامة قالع حامية ضد الفقراء األجانب، 

بيد أنهم سيخدعون أنفسهم يف عامل شديد الرتابط 9.

وتجدر اإلشارة بأن تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية، والتي تشمل الحكومات والقطاع الخاص 

 The العاملي لألمم املتحدة بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة، يأيت ضمن االتفاق  واملجتمع املدين 

United Nations Global Compact، الذي تم التوقيع عليها عام 2000 وهو عبارة عن منصة قيادية 

لتطوير وتنفيذ سياسات ومامرسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، واإلفصاح عنها. تلتزم الرشكات، التي 

تتبنى املبادرة، مبوامئة عملياتها واسرتاتيجياتها حسب عرشة مبادئ تحظى بقبول عاملي يف مجال حقوق 

اختيارية  استدامة  أكرب مبادرة  العاملية  االتفاقية  الفساد. وتُعترب  والبيئة، ومكافحة  اإلنسان، والعمل، 

للرشكات، حيث وقعت عليها ما يفوق 8500 جهة يف )140( دولة مبختلف  مؤسساتها من قطاع خاص

9   United Nations, Global Partners for Development: Making Rhetoric a Reality, MDG Gap Task Force 2012, 

New York, 2012, P 1-9.
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 ومجتمع مدين ومن أصحاب املصلحة 10. 

ويسعى هذا االتفاق الذي يُعد أكرب مبادرة تطوعية يف مجال الرشاكة من خالل العمل الجامعي، 

إىل إبراز املبادئ العرشة الخاصة بحقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومحاربة الفساد واملتمثلة باآليت 11:

يف مجال حقوق اإلنسان:

املبدأ األول: يتعني عىل املؤسسات التجارية دعم حامية حقوق اإلنسان املعلنة دولياً واحرتامها.

املبدأ الثاين : يتعني عليها التأكد من أنها ليست ضالعة يف انتهاكات حقوق اإلنسان.

معايري العمل

املبدأ الثالث: يتعني عىل املؤسسات التجارية احرتام حرية تكوين الجمعيات واالعرتاف الفعيل بالحق 

يف التفاوض الجامعي.

املبدأ الرابع: يتعني عليها القضاء عىل جميع أشكال السخرة والعمل الجربي.

املبدأ الخامس: يتعني عليها اإللغاء الفعيل لعمل األطفال.

املبدأ السادس: يتعني عليها القضاء عىل التمييز يف مجال االستخدام واملهن.

البيئة

املبدأ السابع: يتعني عىل املؤسسات التجارية التشجيع عىل اتباع نهج احرتازي إزاء جميع التحديات 

البيئية.

املبدأ الثامن: يتعني عليها االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة.

املبدأ التاسع: يتعني عليها التشجيع عىل تطوير التكنولوجيات غري الضارة بالبيئة ونرشها.

مكافحة الفساد

املبدأ العارش: يتعني عىل املؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا فيها االبتزاز والرشوة. 

يوفر املوقع اإللكرتوين لالتفاق العاملي املزيد من املعلومات حول املبادرة، مبا يف ذلك تعليامت االنضامم 

إليها.

ونظراً إىل أهمية الرشاكة العاملية يف التنمية، فقد تم اختيارها هدفاً ثامناً ضمن األهداف اإلمنائية 

10  United Nations, Global1 Compact: Partners in Development: How Donors Can Better Engage the Private 

Sector for Development in LDCs, New York, 2011, P.2

11   https://www.unglobalcompact.org 
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هذه  لتحقيق  مؤرشات  لها  وُحدد  غايات،  لها  وضعت  حيث   ،2000 سبتمرب  يف  اقرت  التي  لأللفية 

الغايات، كام قامت األمم املتحدة بوضع التقارير الالزمة لتقييم هذه الرشاكة.

المتحدة  األمم  أجندة  ظل  في  التنمية  في  العالمية  الشراكة  الثاني:  المبحث 
التنموية:

األهداف  عنه  متخض  الذي  األلفية  بيان  يف  أساسية  ركيزة  التنمية  يف  العاملية  الرشاكة  شكلت   

اإلمنائية لأللفية وكذلك تم تخصيص هدف خاص بتعزيز الرشاكة العاملية للتنمية يف أهداف التنمية 

املستدامة 2030، وفيام ييل توضيح الغايات الخاصة لتحقيق هدف الرشاكة العاملية يف التنمية يف كل 

من األهداف اإلمنائية لأللفية )2000-2015( وأهداف التنمية املستدامة 2030-2015.

أواًل: الشراكة العالمية للتنمية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية:

األلفية يف سبتمرب  للتنمية بعد عقد مؤمتر قمة  العاملية  التحول يف مسرية الرشاكة  جاءت نقطة 

عام 2000، حيث التزمت )189( دولة عضواً يف األمم املتحدة بالعمل من أجل إيجاد عامل يكون فيه 

التخلص من الفقر وتحقيق التنمية املستدامة عىل قمة أولوياته. وقد وقع عىل إعالن األلفية )147( 

رئيس دولة، حيث تم إدراج الرشاكة العاملية من أجل التنمية ضمن أولويات األهداف اإلمنائية لأللفية، 

وخصص الهدف الثامن إلقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية، وتم وضع الغايات الخاصة بتحقيق هذا 

الهدف واملتمثلة باآليت 12:

• امليض قدماً يف إقامة نظام تجاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به 	

وعدم التمييز.

• معالجة االحتياجات الخاصة للدول األقل منواً.	

• معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية.	

• املعالجة الشاملة مع ملشاكل ديون الدول النامية باتخاذ تدابري عىل الصعيدين الوطني والدويل 	

لجعل تحمل ديونها ممكناً يف األجل الطويل.

• التعاون مع رشكات املستحرضات الصيدالنية لتوفري األدوية األساسية بأسعار ميرسة يف الدول 	

النامية. 

• التعاون مع القطاع الخاص لتوفري فوائد التكنولوجيات الجديدة وبخاصة تكنلوجيا املعلومات 	

واالتصاالت.

12    https://www.un.org/ar/millenniumgoals/ 
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وميكن إيجاز أهم ما تحقق من رشاكة عاملية يف التنمية خالل اإلطار الزمني الذي وضع لألهداف 

اإلمنائية لأللفية )2000-2015( مبا ييل:

• القيمة 	 حيث  من   )66%( بنسبة  املتقدمة  الدول  من  الرسمية  اإلمنائية  املساعدات  زادت 

الحقيقية بني عامي 2000 و2014، حيث بلغت 135.2 مليار دوالر.

• حصول زيادة )%2.5( يف املعونة الُقطرية املربمجة عام 2015، وخاصة من خالل إنفاق الوكاالت 	

املتعددة األطراف، والذي سيكون يف صالح أقل البلدان منوا والبلدان األخرى ذات الدخل املنخفض.

• يف عام 2014، استمر كل من الدامنرك والسويد ولكسمربغ والرنويج واململكة املتحدة يفّ  تجاوز 	

نسبتها )%0.7( من  تبلغ  والتي  الرسمية  اإلمنائية  للمساعدة  املتحدة  األمم  التي حددتها  الغاية 

الناتج القومي اإلجاميل.

• النامية بدون 	 البلدان  النمو من  البلدان املتقدمة  كان نحو )%79( من مجموع ما تستورده 

تعرفة جمركية يف عام 2014، وذلك باملقارنة بنسبتها البالغة )%65( عام 2000. 

• كان عبء ديون البلدان النامية يف عام 2013 يقدر بنحو )3.1%( من الناتج املحيل اإلجاميل، 	

وهو يشكل تحسن كبري مقارنة بنسبة )%12( عام 2000.

• انخفضت نسبة خدمة الدين الخارجي إىل اإليرادات املتأتية عن الصادرات يف البلدان ً النامية 	

من )%12( يف عام 2000 إىل )%3( يف عام 2013.

• توفرت من عام 2007 إىل عام 2014 األدوية الجنيسة يف )%58( من املرافق الصحية العامة يف 	

الدول املنخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا.

• حصل )%95( من سكان العامل عىل تغطية إشارة الهاتف النقال - الخليوي عام 2015. 	

• ارتفع عدد اشرتاكات الهاتف النقال – الخليوي ً خالل الفرتة )2000-2015( من )738( مليوناً 	

يف عام 2000 إىل أكرث من )7( مليار عام 2015 أي مبا يقارب العرشة أضعاف.

• إىل 	  2000 عام  يف  العامل  سكان  من  بقليل  أكرث  أو   )6%( من  اإلنرتنت  تغلغل  نسبة  تزايدت 

اليوم مرتبطون بشبكة عاملية من  لذلك، فإن )3.2( مليار نسمة  )%43( يف عام 2015. ونتيجة 

املحتويات والتطبيقات 13.

13  األمم املتحدة، موجز تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2015، نيويورك، 2015، ص7 
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ثانيًا: الشراكة العالمية للتنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030

تم إدراج الرشاكة العاملية يف التنمية ضمن أهداف التنمية املستدامة )2030( التي اقرها زعامء 

العامل يف سبتمرب 2015، حيث نص الهدف السابع عرش من هذه األهداف عىل “ تعزيز الرشاكة العاملية 

وتنشيطها من أجل التنمية املستدامة”. وتضمن هذه الهدف تحقيق )19( غاية تتمثل باآليت 14:

لتحسني  النامية  الدول  إىل  الدعم  تقديم  تشمل  بوسائل  املوارد،  تعبئة  تعزيز   :)17.1( الغاية 

القدرات املحلية يف مجال تحصيل الرضائب وغريها من اإليرادات: ويتم قياس هذه الغاية من خالل 

املؤرشات التالية:

• اإليرادات الحكومية اإلجاملية بحسب املصدر كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل.	

• العوائد الرضيبية )حسب املصدر( / الناتج املحيل االجاميل.	

الرسمية  التزاماتها يف مجال تقديم املساعدة  بتنفيذ  النمو  املتقدمة  الدول  الغاية )17.2( قيام 

تنفيذاً كامالً، مبا يف ذلك التزام العديد من تلك الدول ببلوغ هدف تخصيص نسبة )%0.7( من دخلها 

بني  ترتاوح  نسبة  وتخصيص  النامية،  للدول  املقدمة  الرسمية  اإلمنائية  للمساعدة  اإلجاميل  القومي 

)%0.15 و%0.20( من الدخل القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية الرسمية ألقل الدول منواً: ويتم 

قياس هذه الغاية من خالل املؤرش التايل:

صايف املساعدة اإلمنائية الرسمية وإجاملها، واملساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة إىل أقل الدول منواً، 

 )DAC( كنسبة من مئوية من الدخل الوطني اإلجاميل للجهات املانحة يف لجنة املساعدات اإلمنائية

.)OECD(التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

الغاية )17.3(: حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل الدول النامية، ويتم قياسها 

من خالل املؤرشات التالية:

• حجم التحويالت املالية )بالدوالر األمرييك( كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل.	

• االستثامرات األجنبية املبارشة، واملساعدة اإلمنائية الرسمية، والتعاون فيام بني بلدان الجنوب 	

كنسبة من مجموع املوازنة املحلية.

14   https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships  
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الغاية )17.4( مساعدة الدول النامية يف تحقيق القدرة عىل تحمل الديون عىل املدى الطويل من 

خالل تنسيق السياسات الرامية إىل تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة جدولتها 

حالة  من  إلخراجها  بها  املثقلة  الفقرية  للدول  الخارجية  الديون  مسالة  ومعالجة  االقتضاء،  حسب 

املديونية الحرجة. ويتم قياس تحقيق هذه الغاية عىل املؤرش التايل: تكاليف خدمة الدين كنسبة من 

صادرات السلع والخدمات.

الغاية )17.5(: اعتامد نظم تشجيع االستثامر ألقل الدول منواً وتنفيذها، ويتم قياس تنفيذ هذه 

الغاية من خالل املؤرش التايل: عدد الدول التي تعتمد وتنفذ نُظامً لتشجيع االستثامر لصالح أقل البلدان 

منواً.

الغاية )17.6(: تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشامل والجنوب وفيام بني دول الجنوب 

تبادل املعارف  إليها، وتعزيز  بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول  الثاليث فيام يتعلق  والتعاون 

عىل  والسيام  القامئة،  اآلليات  بني  فيام  التنسيق  تحسني  تشمل  بوسائل  عليها،  متفق  رشوط  وفق 

مستوى األمم املتحدة، ومن خالل آلية عاملية لتيسري التكنولوجيا. ويتم قياس تحقيق هذه الغاية من 

خالل املؤرش التايل: عدد اتفاقيات أو برامج التعاون العلمي / التكنولوجي بني الدول، وبحسب نوع 

التعاون.

الغاية )17.7(: تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونرشها يف الدول النامية 

برشوط مواتية، مبا يف ذلك الرشوط التساهلية والتفضيلية، وذلك عىل النحو املتفق عليه. ويتم قياس 

تحقق هذه الغاية وفق املؤرش التايل: املبلغ اإلجاميل للتمويل املعتمد لصالح الدول النامية من أجل 

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونرشها وتعميمها يف الدول النامية.

الغاية )17.8(: التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف مجاالت العلم والتكنولوجيا 

واالبتكار لصالح أقل الدول منواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، والسيام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويتم قياس تحقيق هذه الغاية من خالل املؤرش التايل: نسبة األفراد 

الذين يستخدمون اإلنرتنت.

الغاية )17.9(: تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف الدول النامية تنفيذاً فعاالً ومحدد 

األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إىل تنفيذ جميع أهداف التنمية املستدامة، بوسائل 

تشمل التعاون بني الشامل والجنوب وفيام بني دول الجنوب والتعاون الثاليث. ويتم قياس تحقيق هذه 

الغاية من خالل املؤرش التايل: القيمة بالدوالر للمساعدة املالية والتقنية )بوسائل تشمل التعاون بني 

الشامل والجنوب وفيام بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث( املرصودة للدول النامية.
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وغري  ومفتوح  القواعد  عىل  وقائم  عاملي  األطراف  متعدد  تجاري  نظام  تعزيز   )17.10( الغاية 

العاملية، بوسائل منها اختتام املفاوضات الجارية يف إطار  التجارة  متييزي ومنصف يف إطار منظمة 

خطة الدوحة اإلمنائية التي وضعتها تلك املنظمة. ويتم قياس تحقيق هذه الغاية من خالل املؤرش 

التايل: متوسط التعريفات الجمركية املرجحة يف جميع إنحاء العامل.

الغاية )17.11( زيادة صادرات الدول النامية زيادة كبرية والسيام بقصد مضاعفة حصة الدول 

األقل منواً من الصادرات العاملية بحلول عام 2020. ويتم قياس تحقيق هذه الغاية من خالل املؤرش 

التايل: حصة الدول النامية وأقل الدول منواً من الصادرات العاملية. 

إىل األسواق  التنفيذ املناسب لوصول منتجات جميع الدول األقل منواً  الغاية )17.12(: تحقيق 

بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، متاشياً مع قرارات منظمة التجارة العاملية، وبوسائل منها 

الدول منواً شفافة وبسيطة، وكفالة  التفضيلية املنطبقة عىل واردات أقل  كفالة جعل قواعد املنشأ 

مساهمة تلك القواعد يف تيسري الوصول إىل األسواق. ويتم قياس تحقيق هذه الغاية من خالل املؤرش 

التايل: متوسط التعريفات الجمركية التي توجهها الدول النامية واالقل منواً والدول الجزرية الصغرية 

النامية. 

تنسيق  تشمل  بوسائل  العاملي،  الصعيد  عىل  الكيل  االقتصاد  استقرار  تعزيز   :)17.13( الغاية 

لوحة  وجود  التايل:  املؤرش  خالل  من  الغاية  هذه  تحقيق  قياس  ويتم  اتساقها.  وتحقيق  السياسات 

Macroeconomic baseboard لالقتصاد الكيل

الغاية )17.14( تعزيز اتساق السياسات من اجل تحقيق التنمية املستدامة. ويتم قياس تحقيق 

التنمية  سياسات  اتساق  لتعزيز  آليات  لديها  التي  الدول  عدد  التايل:  املؤرش  خالل  من  الغاية  هذه 

املستدامة.

الغاية )17.15(: احرتام الحيز والقيادة الخاصني بكل دولة لوضع وتنفيذ سياسات القضاء عىل 

الفقر وتحقيق التنمية املستدامة. ويتم قياس تحقيق هذه الغاية من خالل املؤرش التايل: مدى استخدام 

أطر النتائج القطرية وأدوات التخطيط من جانب مقدمي التعاون اإلمنايئ.

الغاية )17.16(: تعزيز الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة واستكاملها برشاكات 

وتقاسمها،  املالية  واملوارد  والتكنولوجيا  والخربات  املعارف  لجميع  املتعددين  املصلحة  اصحاب  مع 

وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف جميع الدول السيام الدول األقل منواً. ويتم قياس 

تحقيق هذه الغاية من خالل املؤرش التايل: عدد البلدان التي أبلغت عن التقدم املحرز يف أطر رصد 

فعالية التنمية ألصحاب املصلحة املتعددين التي تدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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الغاية )17.17(: تشجيع وتعزيز الرشاكات العامة وبني القطاع العام والقطاع الخاص ورشاكات 

لتعبئة  اسرتاتيجياتها  ومن  الرشاكات  من  املكتسبة  الخربات  من  باالستفادة  الفعالة،  املدين  املجتمع 

املتحدة  الواليات  بدوالرات  املبلغ  التايل:  املؤرش  خالل  من  الغاية  هذه  تحقيق  قياس  ويتم  املوارد. 

املرصود للرشاكات بني القطاعني العام والخاص ورشاكات املجتمع املدين.

النامية، مبا يف ذلك الدول األقل منواً  الغاية )17.18(: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات الدول 

والدول الجزرية الصغرية النامية، لتحقيق زيادة كبرية يف توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت، 

وموثوقة، ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والعمر، والعرق، واالنتامء االثني، والوضع كمهاجر، 

واإلعاقة، واملوقع الجغرايف وغريها من الخصائص ذات الصلة يف السياقات الوطنية بحلول عام 2020.  

ويتم قياس تحقيق هذه الغاية من خالل املؤرشات التالية: 

• نسبة مؤرشات التنمية املستدامة املنتجة عىل املستوى الوطني مع تفصيل كامل عندما تكون 	

ذات صلة بالهدف، وفقا للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.

• لإلحصاءات 	 األساسية  املبادئ  مع  تتوافق  وطنية  إحصائية  ترشيعات  لديها  التي  الدول  عدد 

الرسمية.

• مصدر 	 حسب  التنفيذ،  قيد  بالكامل  ممولة  وطنية  إحصائية  خطة  لديها  التي  البلدان  عدد 

التمويل.

الغاية )17.19(: االستفادة من املبادرات القامئة لوضع مقاييس التقدم املحرز يف تحقيق التنمية 

املستدامة، ودعم بناء القدرات اإلحصائية يف الدول النامية، بحلول عام 2030. ويتم قياس تحقيق 

هذه الغاية من خالل املؤرشين التاليني: 

• قيمة الدوالر لجميع املوارد املتاحة لتعزيز القدرة اإلحصائية يف البلدان النامية.	

• العرش 	 السنوات  األقل يف  واملساكن عىل  للسكان  واحداً  تعداداً  أجرت  التي)أ(  البلدان  نسبة 

األخرية؛ و)ب( حققت )%100( تسجيل املواليد و)%80( تسجيل الوفيات.
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وميكن إيجاز أهم ما تحقق يف إطار تحقيق الغايات املرتبطة بالهدف السابع عرش املتمثل تعزيز 

الرشاكة العاملية وتنشيطها من أجل التنمية املستدامة خالل العامني األوليني من تدشني أجندة التنمية 

املستدامة 2030 يف مطلع 2016، مبا ييل 15:

• قدره 	 بانخفاض   ،2017 عام  يف  دوالر  مليار   )146.6( الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  صايف  بلغ 

)%0.6( مقارنة بعام 2016 بالقيمة الحقيقية. كام بقيت املساعدة اإلمنائية الرسمية كنسبة من 

الدخل القومي اإلجاميل للامنحني منخفضة أيضاً، حيث بلغت )0.31%(.

• بلغت التحويالت إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف عام 2016، أكرث من ثالثة أضعاف 	

كمية املساعدة اإلمنائية الرسمية التي تلقتها.

• زادت خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات يف أقل البلدان منواً، ملدة خمس 	

سنوات متتالية - من )%3.5( يف عام 2011 إىل )%8.6( يف عام 2016.

• السكان يف 	 من  إىل )6%(  عام 2016،  الرسعة يف  عايل  الثابت  العريض  النطاق  إنرتنت  وصل 

البلدان النامية، مقارنًة بنسبة )%24( يف البلدان املتقدمة.

• بلغ إجاميل املساعدات اإلمنائية الرسمية لبناء القدرات والتخطيط الوطني )20.4( مليار دوالر 	

يف عام 2016، وهو ما ميثل )%18( من إجاميل املساعدات املخصصة حسب القطاع، وهي نسبة 

بقيت مستقرة منذ عام 2010.

• انخفضت حصة املناطق النامية من صادرات السلع العاملية لسنتني متتاليتني: من )%45.4( يف 	

عام 2014 إىل )%44.2( يف عام 2016، يف تناقض صارخ مع متوسط زيادة سنوية قدرها )1.2%( 

بني   )0.9%( إىل   )1.1%( من  العاملية  السلع  انخفضت صادرات  2001و2012، حيث  عامي  بني 

عامي 2013 و2016، مقارنة باالرتفاع من )%0.6( إىل )%1.1( بني عامي 2000و2013.

• كان هناك 102 دولة أو منطقة يف عام 2017، تنفذ الخطط اإلحصائية الوطنية. ظلت أفريقيا 	

جنوب الصحراء يف املقدمة، حيث نفذت 31 دولة مثل هذه الخطط؛ ومع ذلك، تم متويل ثالثة 

منهم فقط بالكامل.

• تلقت البلدان النامية يف عام 2015، نحو )541( مليون دوالر كدعم مايل من الجهات املانحة 	

)0.3%( من  املبلغ سوى  اإلحصاءات. وال ميثل هذا  لجميع مجاالت  األطراف  واملتعددة  الثنائية 

إجاميل املساعدة اإلمنائية الرسمية، وهو ما يقل عن املطلوب لضامن أن تكون البلدان يف املناطق 

النامية مجهزة بشكل أفضل لتنفيذ ورصد جداول أعامل التنمية.

15   للمزيد من التفاصيل حول ما تحقق من إنجاز يف الهدف السابع عرش من أهداف التنمية املستدامة 2030، واملتعلق بتعزيز 

الرشاكة العاملية يف التنمية، أنظر: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg
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• أجرت )%89( من البلدان أو املناطق خالل العقد من عام 2008 إىل عام 2017 تعداد للسكان 	

واملساكن واحد عىل األقل.

وميكن القول بأنه عىل الرغم من التقدم املحرز يف بعض املجاالت، ال يزال يتعني القيام باملزيد 

للتعجيل بالتقدم. سيتعني عىل جميع أصحاب املصلحة إعادة تركيز جهودهم وتكثيفها يف املجاالت 

التي كان التقدم فيها بطيئًا.

وتجدر اإلشارة إىل أن جدول تنمية مستدامة ناجع يتطلب رشاكات بني الحكومات والقطاع الخاص 

مشرتكة  وأهداف  مشرتكة  ورؤية  وقيم  قواعد  عىل  تُبنى  الشاملة  الرشاكات  وهذه  املدين.  واملجتمع 

تضع الناس والكوكب يف القلب من هذه الجهود. وجميعها متطلبات عىل الصعد العاملية واإلقليمية 

والُقطرية واملحلية.

وأشار األمني العام لألمم املتحدة — يف تقريره املعنون الطريق إىل الكرامة بحلول عام 2030 — 

إىل أن نجاح جدول أعامل التنمية املستدامة يتوقف عىل مدى قدرته عىل حشد الفاعلون والرشاكات 

الجديدة والجهات املؤيدة ومواطني العامل ككل.

ويشري التقرير بأن يجب إقامة رشاكة عاملية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية املستدامة بناء عىل 

األسس املتفق عليها يف إعالن األلفية والعملية الدولية لتمويل التنمية التي بدأت يف مونتريي عام 2002 

وعملية التنمية املستدامة التي استُهلت يف جوهانسربغ يف نفس العام.

ومن الرضوري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة الطاقة املحِدثة للتحول الكامنة يف تريليونات الدوالرات 

أهداف  تحقيق  أجل  من  لها  العنان  وإطالق  الطاقة  تلك  توجيه  وإعادة  الخاص،  القطاع  موارد  من 

التنمية املستدامة. ومثة حاجة إىل توجيه استثامرات طويلة أجل، مبا يف ذلك االستثامر األجنبي املبارش، 

إىل قطاعات ذات أهمية حاسمة، وخاصة يف البلدان النامية. وتشمل هذه القطاعات الطاقة املستدامة 

والهياكل األساسية والنقل، عالوة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسيتعني عىل القطاع العام أن 

يحدد وجهته بوضوح. فأُطر االستعراض والرصد وهياكل التنظيم والحفز التي توضع للتمكني من إجراء 

املستدامة.  التنمية  تعزز  االستثامرات وأن  أن تجتذب  لها  أريد  إذا  تنقيحها  االستثامرات يجب  هذه 

وينبغي تقوية آليات الرقابة الوطنية، مثل األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملهام الرقابية للسلطة 

الترشيعية 16.

16   األمم املتحدة، تقرير األمني العام : الطريق إىل الكرامة بحلول عام 2030،نيويورك، 2015. 
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المبحث الثالث: التعاون الدولي لتحقيق الشراكة العالمية في التنمية:

 شكل تعزيز العون اإلمنايئ الدويل بوصفه أحد األدوات الرئيسة لتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية 

محور أسايس يف جدول أعامل القمم واملنتديات العاملية التي تعقدها األمم املتحدة واملنظامت والهيئات 

الدولية املعنية بالتعاون اإلمنايئ الدويل عىل الصعيد العاملي. وميكن إيجاز أهم الفعاليات التي عقدت 

خالل االثنا عرش سنة املنرصمة ذات الصلة بالتعاون الدويل لتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية مبا ييل:

أواًل: مؤتمر تمويل التنمية:

عقد هذا املؤمتر مبدينة مونتريي بجمهورية املكسيك االتحادية عام 2002، ويُعد أول مؤمتر عاملي 

لتمويل التنمية، وشكل املؤمتر نقطة تحول يف نهج التعاون الذي يتبعه املجتمع الدويل. وكان أول مؤمتر 

ترعاه األمم املتحدة ويعقد عىل مستوى القمة ملعالجة املسائل املالية الرئيسة والقضايا املتصلة بها يف 

مجال التنمية العاملية. وحرض املؤمتر أكرث من )50( من رؤساء الدول والحكومات، وما يربو عىل )200( 

وزير من وزراء الخارجية، والتجارة والتنمية واملالية. واعتمد املؤمتر “ توافق آراء مونتريي” فنجح بذلك 

يف ترسيخ مسألة متويل التنمية يف صلب جدول األعامل العاملي. وتم يف هذا االجتامع التوافق حول ستة 

مبادئ رئيس معنية بالتعاون اإلمنايئ الدويل تتمثل باآليت:

• التأكيد عىل أهمية االلتزام مبا جاء يف األهداف اإلمنائية لأللفية، وإن الغاية هي القضاء عىل 	

الفقر وتحقيق التنمية املستدامة.

• التأكيد عىل أن العامل بحاجة إىل رشاكة جديدة بني الدول الغنية والدول الفقرية ترتكز عىل 	

أساس اإلدارة الرشيدة والتجارة املوسعة واملعونة وتخفيف عبء املديونية الخارجية.

• النامية التي لديها بنية تحتية مالمئة ويجب تشجيعها 	 التأكيد عىل رضورة التميز بني الدول 

تكون  التي  املنخفضة  الدخول  النامية ذات  الدول  الخاصة، وبني  االستثامرات  املزيد من  لجذب 

بأمس الحاجة إىل املساعدات اإلمنائية.

• التأكيد عىل رضورة تحقيق زيادة كبرية يف املساعدات اإلمنائية الرسمية، وبذل مزيد من الجهد 	

من أجل تحقيق هدف الــــ )%0.7( من الناتج املحيل اإلجاميل كمساعدات إمنائية رسمية، والتي 

والتعاون  التنمية  منظمة  يف  األعضاء  الدول  من  فقط  دول  خمس  سوى  اآلن  حتى  تحققها  مل 

االقتصادي )الرنويج، السويد، لوكسمبورغ، هولندا، والدمنرك( كذلك متت املناداة برضورة الوصول 

بإجاميل املساعدات اإلمنائية الرسمية إىل )86( مليار دوالر بحلول عام 2006.

• تيسري 	 أجل  من  املساعدات  تقديم  بالتايل رضورة  النمو،  قاطرة  التجارة هي  أن  التأكيد عىل 

وصول الدول النامية إىل األسواق العاملية، وأيضاً إمدادها باملساعدات املالية بهدف االستثامر يف 
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بناء البنية التجارية التحتية ويف التكنولوجيا واملؤسسات  17.

التي  التنمية  وتجدر اإلشارة إىل أن توافق أراء مونتريي الذي متخض عن املؤمتر العاملي لتمويل 

عقدت باملكسيك عام 2002 قد تبنى رشاكة عاملية من أجل التنمية أعم مام ورد يف الهدف الثامن 

من األهداف اإلمنائية لأللفية. ومن املمكن أن تُحي إعادة االلتزام بإجراءات السياسة العامة يف ذلك 

التوافق، بفضل خطوات إضافية للتعاون امللموس، الثقة يف الرشاكة والحامس ألجلها.

ثانيًا: منتدى أكرا رفيع المستوى الثالث حول فاعلية التعاون اإلنمائي:

عقد املنتدى حول فاعلية العون اإلمنايئ يف أكرا عاصمة غانا عام 2008م مبشاركة رؤساء املؤسسات 

واإلقليمية  الدولية  واملنظامت  العامل  دول  مختلف  عن  وممثلني  األطراف  ومتعددة  الثنائية  املانحة 

املعنية بتمويل التنمية. 

وتم خالل املنتدى استعراض التقدم يف تنفيذ مبادئ إعالن باريس، ومدى مالمئة العون الحتياجات 

اإلمنائية  املساعدات  فاعلية  حول  تجربتها  ونتائج  للمساعدات  املتلقية  الدول  نظر  ووجهة  الدول، 

واقرتاحاتها لتحسني هذه الفاعلية، وسبل وأساليب العمل ملختلف املانحني يف هذا املجال، وكذلك بحث 

اآلفاق املستقبلية للمساعدات اإلمنائية ودور منظامت املجتمع املدين يف تحسني فاعلية املساعدات، 

وسبل تحسني فاعلية املساعدات يف الدول األقل دخالً، وأهمية تطور األنظمة اإلحصائية الوطنية يف 

تحقيق مبادئ إعالن باريس، وإزالة العوائق والسلبيات التي تقف أمام تحسني فعالية املساعدات. 

وقد صدر عن اجتامع رؤساء املؤسسات املانحة الثنائية ومتعددة األطراف “منهاج أكرا للعمل” 

الذي يهدف إىل تطوير تنفيذ إعالن باريس حيث جرى التأكيد عىل تعزيز امللكية الوطنية للتنمية، 

وتقوية قدرات الدول املتلقية للمساعدات يف قيادة العملية، وتعزيز الرشاكة والتعاون بني مختلف 

الجهات املعنية، املتلقية منها واملانحة، مبا يف ذلك مؤسسات املجتمع املدين وعىل رأسها املنظامت غري 

الحكومية، وتحقيق النتائج وقياسها وتسجيلها وإبراز وكشف حساباتها، مع التقليل من تجزئة املعونة 

ومرشوطيتها، مع األخذ بعني االعتبار ما قد تعاين منه الدول من أزمات وأوضاع حساسة. وأكد املنتدى 

عىل أهمية زيادة حجم املساعدات اإلمنائية ورضورة تنفيذ املانحني اللتزاماتهم وتعهداتهم تجاه الدول 

املتلقية للمساعدات 18.

17   األمم املتحدة، تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، نيويورك، 2002. 

  . 18   صندوق النقد العريب وآخرون، التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام 2010، أبو ظبي، سبتمرب، 2010
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ثالثًا: مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية:

عقد املؤمتر يف الدوحة خالل الفرتة من 29 نوفمرب وحتى 3 ديسمرب 2008، لتقييم التقدم املحرز 

الذي تحقق يف تنفيذ توافق آراء مونتريي التي متخضت عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية )املكسيك 

2002(، والتأكيد عىل التزامات الدول املتقدمة املانحة، وتبادل أفضل املامرسات والدروس املستخلصة 

والوقوف عىل العراقيل والقيود والتحديات أمام زيادة حجم املساعدات اإلمنائية وعىل األخص بالنسبة 

للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وأصدر املؤمتر الدويل لتمويل التنمية يف ختام أعامله وثيقة إعالن 

الدوحة بشأن متويل التنمية التي أكدت عىل التايل:

•  التمسك باألهداف التي وضعت يف مؤمتر مونتريي عام 2002 لدعم التنمية يف الدول الفقرية 	

رغم األزمة املالية العاملية وذلك من خالل املساعدات املالية املبارشة ومن خالل االستثامر والتجارة.

•  إعادة التأكيد عىل االلتزام بكافة األهداف املوضوعة يف مؤمتر مونتريي، باإلضافة إىل عنارص 	

والتزامات جديدة السيام مساعدة الدول األقل منواً عىل تحقيق األمن الغذايئ وأمن الطاقة. 

• االتفاق عىل اللقاء دورياً ملتابعة تنفيذ املقررات، والنظر يف إمكانية عقد مؤمتر ملتابعة متويل 	

التنمية بحلول عام 2013. ووضعت الدول املتقدمة أجندة محددة لتنفيذ التزاماتها تجاه الدول 

النامية السيام من خالل رفع نسبة املساعدات املقدمة من الدخل القومي إىل %0.7 مع حلول 

عام 2015. 19.

املالية  املؤسسات  إصالح  يف  البحث  أجلت  ألنها  النتائج  من  أمل  خيبة  هناك  أن  البعض  ويرى 

الدولية، وألن حجم املساعدات املقدمة للدول النامية الزال بعيداً عىل األهداف املوضوعة يف مونتريي، 

عالوة عىل عدم إحراز تقدم يف تخفيض مستوى مديونية الدول ضعيفة الدخل، وارتفاع ديون الدول 

متوسطة الدخل.

رابعًا: المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية العون اإلنمائي:

مدى  استعراض  بهدف   ،2011 عام  الجنوبية  كوريا  بجمهورية  بوسان  مبدينة  املنتدى  هذا  ُعقد 

التقدم يف تنفيذ اللوائح الدولية التي تم صياغتها عرب مؤمترات باريس 2005 وأكرا 2008، وتقييم نتائج 

الجهود املبذولة يف إطار تنفيذ املبادئ املتعلقة بفعالية العون عىل وجه الخصوص من أجل تطوير إطار 

ومنوذج جديد مناسب مع التغريات يف بيئة تقديم الدعم العاملي. وقد تم يف املنتدى مناقشة أنجع 

السبل لتقديم املساعدات التنموية، واستعراض مرئيات الجهات املتلقية للعون حول مدى مالمئة هذا 

العون لحاجاتها، بناًء عىل تجارب املشاركني من الدول النامية. ويعترب أهمها موضوع التحول من الرتكيز 

  . 19   وزارة الخارجية، اللجنة الدامئة لتنظيم املؤمترات: املسرية واإلنجاز، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة، 2016، ص 112
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املساعدات،  إليها  تُقدم  التي  البلدان  التنمية” يف  “فعالية  الرتكيز عىل  إىل  املساعدات”  “فعالية  عىل 

وتشجيع التنسيق بني الجهات املانحة والبلدان الرشيكة لضامن تحقيق نتائج إيجابية يف عملية التنمية 

املستدامة داخل هذه البلدان. ولتعزيز هذا املنهج، خرج منتدى بوسان بالعديد من التوصيات من 

أهمها:

• مراعاة شفافية عملية التوثيق للمساعدات اإلمنائية.	

• رصد الربامج التنموية املشرتكة وتقديم املساعدات عىل عدة سنوات.	

• العمل عىل تفادي تشتت جهود املساعدات، حيث تفرض العديد من الجهات املانحة ضغوطاً 	

الحصول عىل اهتامم مستقل من قبل حكومات هذه  للمساعدات بطلبها  املتلقية  البلدان  عىل 

البلدان. 

وتم اإلعالن يف نهاية املنتدى عن وثيقة الرشاكة العاملية من أجل التعاون بني الدول املتقدمة والنامية 

واالقتصادات الناشئة، تضم جميع املشاركني يف التعاون اإلمنايئ “الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع 

املدين”. واعتربت امللكية، والرتكيز عىل النتائج، والرشاكات اإلمنائية الشاملة واملساءلة والشفافية ركائز 

أساسية ألي إطار عاملي جديد للرصد، وجرى التأكيد يف إطار هذه الرشاكة عىل رضورة العمل بأنظمة 

البلدان، ومع إعطاء البلد الرشيك الحق يف طلب تفسري ملا هو مخالف لهذه األنظمة. وأقرت الجهات 

املانحة بأن الحاجة قد تقتيض بإنشاء هيكل إداري مختلف يدعم بناء رشاكة أوسع نطاقاً تستوعب 

االقتصادات الناشئة 20.

وحدد اتفاق بوسان الخطوة األوىل نحو إعادة تحديد إطار التعاون اإلمنايئ بطريقة تضفي عليه 

املزيد من الفعالية ويتيح االستفادة من طاقة الدول الصاعدة. وما أن يجري التوصل إىل مفهوم عاملي 

مشرتك، مُيكن عندئذ انتهاج الالمركزية يف تنفيذ هذه املبادئ بنقلها إىل الحكومات الوطنية، فتتوىل 

التنفيذ ضمن أطر السياسات املشرتكة املتفق عليها. ومن األمثلة عىل ذلك إعالن األلفية املعتمد يف 

سبتمرب 2000، والتوافق العاملي عىل األهداف اإلمنائية لأللفية 21.

وجدير بالذكر فإن املنتدى الرابع قد قدم شكالً ومنوذجاً جديداً مختلفاً عن املنتديات السابقة، 

التحول من تقديم العون كمجرد إغاثة  التنمية وهو ما يعني  العون الذي يقود إىل  حيث ركز عىل 

ومساعدة مؤقتة إىل جهد تنموي فعال، بحيث ال تتلقى الدول املحتاجة مجرد مساعدة مؤقتة وإمنا 

20   األمم املتحدة، الوثيقة الختامية لالجتامع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعني باألهداف اإلمنائية لأللفية، رقم الوثيقة 

)64/299(، نيويورك، أكتوبر، 2010، ص 34-35. 

21   للمزيد من التفاصيل حول مؤمتر بوسان، أنظر:

http://world.kbs.co.kr/arabic/program-economyplus-detail.htm3No=3120
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مساعدة يك تتحول إىل دولة قادرة عىل تطوير وتنمية مواردها الذاتية. 

خامسًا: مؤتمر تمويل التنمية الثالث:

عقد هذا املؤمتر يف مدينة أديس أبابا خالل الفرتة 16-13 يوليو 2015 وشارك فيه ممثلني رفيعي 

املستوى، مبن فيهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء مالية ووزراء للخارجية والتعاون الدويل، عالوة عىل 

أصحاب املصلحة املعنيني يف مختلف املؤسسات، واملنظامت غري الحكومية، ومؤسسات قطاع األعامل.

ركز املؤمتر عىل تقييم التقدم املحرز يف تنفيذ توافق آراء مونتريي وإعالن الدوحة بشأن متويل 

التنمية، ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة، وتنشيط وتعزيز عملية متابعة متويل التنمية. وتم وضع 

والتمويل،  والدولية،  املحلية  الخاصة  التجارية  واألعامل  املحلية،  العامة  املوارد  تشمل  عمل  خطط 

والتمويل العام الدويل، والتجارة الدولية بوصفها قاطرة النمو، والديون والقدرة عىل تحملها، والقضايا 

النظمية، والعلوم والتكنولوجيا، واالبتكار وبناء القدرات.

اتفقت البلدان املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث لتمويل التنمية عىل سلسلة من التدابري 

الجريئة إلصالح املامرسات املالية العاملية وخلق استثامرات ملواجهة مجموعة من التحديات االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية وقد توصلت )193( دولة عضواً يف األمم املتحدة، والتي حرضت املؤمتر، إىل هذا 

االتفاق. 

وميثل االتفاق، الذي تم اعتامده بعد أشهر من املفاوضات بني البلدان، عالمة بارزة يف إقامة رشاكة 

عاملية تهدف إىل تعزيز االزدهار االقتصادي وتحسني رفاهية السكان مع حامية البيئة يف الوقت نفسه. 

بناء  األمام يف  االتفاق يعد خطوة حاسمة إىل  بان يك مون إن هذا  املتحدة  العام لألمم  وقال األمني 

مستقبل مستدام للجميع، ويوفر إطار عمل عاملي لتمويل التنمية املستدامة، مضيفا أن نتائج مؤمتر 

أديس أبابا تعطينا األساس لتنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة التي تشمل الجميع.

التاريخي ميثل نقطة تحول يف التعاون الدويل، ستسفر عن االستثامرات الالزمة  إن هذا االتفاق 

ألهداف التنمية املستدامة التحويلية الجديدة، والتي من شأنها أن تعمل عىل تحسني حياة الناس يف 

كل مكان. وتؤكد الوثيقة الختامية أيضا عىل أهمية مواءمة االستثامر الخاص والتنمية املستدامة، جنبا 

آلية  املناسبة، وخلق  الحوافز  التنظيمية لوضع مجموعة من  العامة واألطر  السياسات  إىل جنب مع 

جديدة من شأنها أن تسهل متويل تكنولوجيات جديدة للبلدان النامية.

يف  الرئيسية  واإلنجازات  السياسات  يف  هامة  التزامات  أبابا  أديس  مؤمتر  أعامل  جدول  واشتمل 

والتكنولوجيا،  االجتامعية  والحامية  التحتية  البنية  ذلك  يف  مبا  املستدامة،  للتنمية  الحيوية  املجاالت 
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والطاقة والنقل واملياه والرصف الصحي، وغريها من املجاالت للمساعدة عىل تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة 2030.

كام ينص االتفاق الذي توصل إليه املجتمعون يف أديس أبابا عىل أن كل بلد يتحمل املسؤولية 

السياسات  دور  يف  املبالغة  عدم  مع  به،  الخاصة  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  عن  الرئيسية 

واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية 22.

وقد تضمنت خطة عمل أديس أبابا التي اعتمدتها األمم املتحدة يف سبتمرب 2015م ثالثة أهداف 

واضحة هي:

• متابعة االلتزامات املُتعهد بها وتقييم التقدم املحرز يف تنفيذ أراء مونتريي وإعالن الدوحة.	

• زيادة تعزيز إطار متويل التنمية ووسائل تنفيذ خطة التنمية العاملية ملا بعد عام 2015م.	

• تنشيط وتوطيد عملية متابعة متويل التنمية لضامن تنفيذ واستعراض إجراءات يلتزم باتخاذها 	

بطريقة مالمئة وشاملة وشفافة ويف أوانها 23.

22   للمزيد من التفاصيل حول مؤمتر اديس ابابا لتمويل التنمية، انظر:

ww.un.org/Arabic/news/story.asp?NewsID=24054#.WA-Dc-h97IU

23   مجموعة من الباحثني، قراءات يف التعاون الدويل، املعهد الدبلومايس، الدوحة، 2018، ص49-50
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المبحث الرابع: األطر المؤسسية المعنية بالشراكة العالمية في التنمية:

الدولية  والهيئات  املؤسسات  من  العديد  بإنشاء  قرن  نصف  من  أكرث  منذ  الدويل  املجتمع  شهد 

واإلقليمية التي تعنى بتحقيق التنمية الدولية يف مختلف مناطق العامل، وفيام ييل أهم هذه املؤسسات 

والهيئات.

أواًل: المؤسسة الدولية للتنمية:

تم تأسيس املؤسسة الدولية للتنمية )IDA( يف عام 1960 لتوسيع نطاق مساعدة البنك الدويل 

ألكرث البلدان فقراً يف العامل عن طريق تقديم قروض بدون فوائد. وتعمل املؤسسة الدولية للتنمية جنباً 

إىل جنب مع البنك الدويل لإلنشاء والتعمري الذي يقدم للبلدان املتوسطة الدخل خدماته االستشارية 

وتلك املتعلقة باالستثامر الرأساميل. وتشكل املؤسسة عامالً رئيسياً يف مهمة القضاء عىل الفقر.

 وتستهدف املؤسسة تخفيض مظاهر عدم املساواة فيام بني البلدان وداخلها عىل حد سواء عن 

الفقراء،  أعداد  من  والحد  العادي،  االقتصاد  يف  للمشاركة  األشخاص  من  ملزيد  الفرصة  إتاحة  طريق 

وتعزيز الحصول األكرث إنصافاً عىل الفرص التي يوفرها النمو االقتصادي.

وتلعب املؤسسة الدولية للتنمية دوراً رئيسياً يف الرشاكة القامئة بني الدول النامية واملتقدمة وهو 

املتقدمة  فالدول  التنمية املستدامة 2030.  لتحقيق أهداف  التقدم وصوالً إىل  لتحقيق  دور رضوري 

يجب عليها توفري موارد كافية للمعونات وتعزيز االقتصاد الدويل الذي يؤدي إىل تحقيق النمو والتنمية. 

وإقامة  السليمة  السياسات  الحكم ووضع  إدارة  تركز عىل حسن  أن  عليها  النامية فيجب  الدول  أما 

القوية لدعم فعالية املعونات. ُوتعد املؤسسة الدولية للتنمية من أكرب مصادر املساعدة  املؤسسات 

للبلدان األشد فقراً يف العامل وعددها 82 بلداً، 40 بلداً منها يقع يف أفريقيا. واملؤسسة هي أكرب مصدر 

واحد لألموال من جهة مانحة ملشاريع الخدمات االجتامعية األساسية يف تلك البلدان. وتحقق العمليات 

التي متولها هذه املؤسسة تغيرياً إيجابياً ملا يبلغ مجموعه )2.5( مليار شخص يعيش معظمهم عىل أقل 

من دوالرين أمريكيني يف اليوم 24.

وتدعم املؤسسة الدولية للتنمية جهود التنمية التي تبذلها الدول الفقرية من خالل توفري موارد 

برشوط “ميرسة” )تعرف باالعتامدات(، أي بدون فوائد وميتد أجل السداد ملدة ترتاوح بني )35 و40( 

سنة، شاملة فرتة سامح مدتها 10 سنوات. كام تقّدم املؤسسة ُمنحاً للبلدان التي تتعرض ملخاطر ارتفاع 

مستويات  املؤسسة  تقّدم  واملنح،  امليرّسة  القروض  وعالوة عىل  مرهقة.  مستويات  إىل  الديون  أعباء 

24   للمزيد من التفاصيل حول مؤسسة التنمية الدولية، انظر:

http://www5.albankaldawli.org/ida/what-is-ida.html 
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عالية من تخفيف أعباء الديون، وذلك من خالل مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون  

ومبادرة تخفيض الديون متعددة األطراف. 

واملؤسسة الدولية للتنمية هي واحدة من أكرب مصادر املساعدات ألفقر بلدان العامل. ومنذ إنشائها، 

قدمت املؤسسة نصف تريليون دوالر )باألسعار الثابتة لعام 2015( من أجل االستثامرات يف 112 بلداً. 

وبلغت االرتباطات السنوية للمؤسسة الدولية للتنمية يف املتوسط نحو 19 مليار دوالر خالل )-2014

2016(، ذهب نحو %50 منها إىل أفريقيا.

واتفق يف 15 ديسمرب 2016 ائتالف يضم أكرث من )60( من الحكومات املانحة واملقرتضة اليوم عىل 

تعزيز جهود مكافحة الفقر املدقع بارتباط مل يسبق له مثيل بقيمة )75( مليار دوالر للمؤسسة الدولية 

للتنمية، وصندوق البنك الدويل ملساعدة البلدان األشد فقرا يف العامل 25.

وبناء  السياسات  وضع  برامج  متويل  عىل  مواردها  خالل  من  للتنمية  الدولية  املؤسسة  وتعمل 

تعمل  بيئياً. كام  واملستدامة  املنصفة  للتنمية  الالزم  البرشي  املال  األساسية ورأس  والبنية  املؤسسات 

املؤسسة مع الدول ملساعدتهم عىل تحسني جودة الخدمات االجتامعية ووصولها، وذلك ألن تحسني 

املعيشة يف  املبذولة لرفع مستوى  الجهود  الصحية تعترب عنارص هامة يف  التعليم واإلسكان والرعاية 

الدول الفقرية ومتكني الفقراء من املشاركة بشكل فعال يف االقتصاد العاملي.

األعضاء  ثراء  األكرث  البلدان  تتلقاها من  التي  املساهامت  للتنمية عىل  الدولية  املؤسسة  وتعتمد 

فيها للحصول عىل معظم مواردها املالية. ويجتمع املانحون كل ثالث سنوات لتجديد موارد املؤسسة؛ 

ويضمن هذا الجدول الزمني لتجديد املوارد قدراً كبرياً من اإلرشاف واملساءلة يف الربنامج كام يضمن 

املشاركة النشطة من جانب البلدان األعضاء يف تحمل مسؤولياتها املالية املشرتكة. وقد تم االنتهاء من 

الجهات  زادت  املؤسسة يف شهر ديسمرب 2007 حيث  الخامسة عرشة إلعادة تجديد موارد  العملية 

املانحة من سلطة االرتباط املخولة للمؤسسة إىل 42.3 مليار دوالر للفرتة )2008-2010(، وهذا أكرب 

املنخفضة  النامية  للدول  موارد  الخامسة عرش  التجديد  عملية  أتاحت  وقد  املؤسسة.  ملوارد  تجديد 

الدخل يف الفرتة من يوليو 2008 إىل يونيو 2011، وساعد ذلك يف مساندة الدول املتلقية ملساعدات 

املؤسسة فيام تبذله من جهود لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف موعدها عام 2015 26.

25   http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/12/15/global-community-commitment-end-pov-

erty-ida1

26  نوزاد الهيتي ومنجد الخشايل، مقدمة يف املنظامت االقتصادية الدولية، دار املناهج للنرش والتوزيع، عامن، 2016، ص 39. 
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ثانيًا: مؤسسة التمويل الدولية:

تعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدويل، مؤسسة عاملية لالستثامر 

وتقديم املشورة، وهي ملتزمة بتشجيع املشاريع املستدامة يف البلدان النامية األعضاء، والتي تتميز 

بفائدتها االقتصادية، وسالمتها املالية والتجارية، واستدامتها بيئياً واجتامعياً وهي أكرب مؤسسة إمنائية 

النامية. تأسست عام 1956  البلدان  عاملية تركز بصورة حرصية عىل دعم وتنمية القطاع الخاص يف 

ويبلغ أعضاؤها )184( عضواً حتى مطلع عام 2020 27.

البنك  منتجات وخدمات مؤسسات مجموعة  – وكذلك  منتجاتها وخدماتها  املؤسسة  وتستخدم 

املالية  مواردها  وتستخدم  معها.  املتعاملني  احتياجات  تالئم  تنموية  حلول  تقديم  بغرض   – الدويل 

وخرباتها الفنية وتجاربها العاملية وأفكارها املبتكرة ملساعدة رشكائها يف التغلب عىل التحديات املالية 

طويلة  الرشاكات  وبناء  والخربات  االستثامرات  تقديم  عىل  املؤسسة  وتعمل  والسياسية.  والتشغيلية 

األجل التي ميكنها أن تساعد يف تذليل معوقات التنمية يف مجاالت مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة 

التنظيمية وتحسني مهارات العاملني.

إذ  مشاريعها،  لتنفيذ  املوارد  حشد  تستطيع  التي  الرئيسة  الهيئات  إحدى  أيضا  املؤسسة  وتُعد 

متكنها رغبتها يف العمل يف البيئات الصعبة ودورها الريادي يف توفري التمويل للقطاع الخاص من تعزيز 

بصمتها، وتحقيق أثر تنموي يتجاوز مواردها املبارشة 28.

وتتمثل رؤية املؤسسة يف رضورة إتاحة الفرص للناس لإلفالت من الفقر وتحسني أحوالهم املعيشية 

وذلك من خالل ما ييل:

• اإلرساع يف فتح األسواق وتعزيز التنافسية يف الدول النامية.	

• دعم الرشكات ورشكاء القطاع الخاص اآلخرين، حيثام توجد الفجوة.	

• املساعدة يف خلق الوظائف اإلنتاجية، وإيصال الخدمات الرضورية.	

وتقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة متنوعة كاملة من األدوات والخدمات املالية إىل الرشكات 

يف الدول النامية األعضاء فيها، منها عىل سبيل اإلبانة ما ييل:

• القروض طويلة األجل بالعمالت الرئيسية واملحلية، بأسعار فائدة ثابتة أو متغرية. 	

• االستثامر يف أسهم رأس املال.	

27   International Finance Corporation, IFC History Book, Second Edition, Washington, 2018, P. 9-10

28   للمزيد من التفاصيل حول مؤسسة التمويل الدولية، انظر:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_ar 
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• املمتازة وسندات 	 املمتازة واألسهم  املال كالقروض غري  أدوات االستثامر يف أشباه أسهم رأس 

الدخل والديون القابلة للتحويل.

• الفائدة، وتوفري تسهيالت 	 العمالت وأسعار  الوساطة يف عمليات مقايضة  املخاطر مثل  إدارة 

تحوطية 29.

ثالثًا: بنوك وصناديق التنمية اإلقليمية:

اتجهت الدول النامية يف أقاليم العامل املختلفة إىل إنشاء مؤسسات تقدم القروض لتمويل املشاريع 

التنموية يف مختلف الدول ومن أهم هذه املؤسسات ما ييل:

أ- صندوق التنمية األوريب: 

يعترب صندوق التنمية األورويب الذي تم إنشاؤه عام 1957 مبقتىض معاهدة روما، وبارش مهامه 

الفعلية عام 1959، األداة الرئيسة لتوفري املساعدات اإلمنائية لدول إفريقيا والكاريبي واملحيط الهادئ 

االقتصادية  التنمية  مجاالت  يف  التعاون  أنشطة  الصندوق  وميول  الخارجية،  واألقاليم  الدول  وإىل 

التنمية  املالية لصندوق  املوارد  التعاون والتكامل األقل ويبلغ إجاميل  واالجتامعية والبرشية، وكذلك 

األورويب الحادي عرش )30.5( مليار يورو للفرتة 2020-2014 30.

ب- بنك االستثامر الدويل:

بنك االستثامر الدويل )IIB( هو مؤسسة متعددة األطراف تأسس عام 1970 بهدف تعزيز التنمية 

االجتامعية واالقتصادية، والرخاء، والتعاون االقتصادي بني الدول األعضاء. وتتمثل االتجاهات الرئيسة 

الهامة  التحتية  البنية  مشاريع  متويل  يف  واملشاركة  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  دعم  يف  ألنشطته 

اجتامعياً.

 يقدم البنك القروض يف املقام األول من خالل املؤسسات املالية املحلية الرائدة اململوكة ملكية 

الدولية  أو تقرض يف رشاكة مع املؤسسات  التصدير واالسترياد،  التنمية، بنوك ووكاالت  عامة، كبنوك 

األخرى للتنمية 31.

29  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_ne 

30   للمزيد من التفاصيل حول املرصف األورويب للتنمية، أنظر: 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-

development-fund_en 

31   للمزيد من التفاصيل حول البنك الدويل لالستثامر، انظر:

https://iib.int/en/about 
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ج- صندوق أوبك للتنمية الدولية:

تم تأسيس الصندوق عام 1976 يف فيينا كمؤسسة دولية للتمويل االمنايئ وتتمثل رسالته يف تعزيز 

الرشاكة بني بلدان الجنوب ونظرياتها من البلدان النامية يف مختلف أنحاء العامل بغية القضاء عىل الفقر. 

)أوبك(  للنفط  املصدرة  البلدان  منظمة  االعضاء يف  الدول  بني  التعاون  تعزيز  إىل  الصندوق  ويهدف 

والبلدان النامية، عالوة عىل تقديم املساعدة عىل وجه الخصوص إىل البلدان الفقرية املنخفضة الدخل 

يف سعيها نحو التقدم االجتامعي واالقتصادي 32.

ولتحقيق أهدافه يقدم الصندوق القروض لتمويل مشاريع التنمية ودعم موازين مدفوعات الدول 

النامية واقراض القطاع الخاص، كام يقوم بتخفيف الديون عىل الدول الفقرية واملؤهلة لالستفادة من 

مبادرة )HIPC( الدول الفقرية املثقلة بالديون ومتويل بعض املؤسسات الدولية االقليمية كالصندوق 

مثل محاربة  االنسانية  األنشطة  لبعض  املنح  ويقدم  العريب  النقد  الزراعية وصندوق  للتنمية  الدويل 

االيدز واجراء البحوث والدراسات االجتامعية. 

وتجدر اإلشارة إىل صندوق أوبك للتنمية الدولية قد التزم منذ تأسيسه بتقديم )22( مليار دوالر 

الفرتة )2017-1976(  الصندوق خالل  استفاد من مساعدات  املستدامة، وقد  التنمية  بهدف تحقيق 

نحو )134( دولة يف جميع أنحاء العامل، من خالل متويل مرشوعات يف قطاعات النقل والزراعة والطاقة 

واملياه والرصف الصحي والتعليم 33.

د- الصندوق الدويل للتنمية الزراعية:

أسس الصندوق عام 1974 يف اعقاب موجات الجفاف واملجاعة التي رضبت قاريت افريقيا واسيا 

يف ذلك العام، وبارش أعامله يف روما عام 1977 كمؤسسة مالية دولية تهدف إىل القضاء عىل الفقر يف 

املناطق الريفية يف الدول النامية، الذي يعيش فيها اليوم قرابة )%80( من فقراء العامل البالغ عددهم 

)736( مليون نسمة عام 2018. بلغ مجموع الدول األعضاء لدى الصندوق 176 دولة تنتمي إىل جميع 

أنحاء العامل.

تتمثل مهمة الصندوق يف إنهاء الجوع والفقر يف جميع أنحاء العامل عن طريق مساعدة املزارعني 

أصحاب الحيازات الصغرية عىل زيادة ازدهارهم. ولتحقيق أهدافه يوفر الصندوق قروضاً ومنحاً بفائدة 

للحد من  الهادفة  والريفية  الزراعية  التنمية  برامج ومشاريع  النامية لغرض متويل  للبلدان  منخفضة 

32   للمزيد من التفاصيل حول صندوق أوبك للتنمية الدولية، انظر:

http://www.ofid.org/ABOUT-US

33   صندوق أوبك للتنمية الدولية، التقرير السنوي لعام2017، فيينا، 2018، ص 10 
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الفقر يف الدول النامية السيام األكرث فقراً 34.

وبلغ مجموع التمويل املقدم من الصندوق نحو )20.4( مليار دوالر خالل الفرتة )2018-1978( 

يف شكل منح وقروض منخفضة الفائدة إىل مرشوعات وبرامج بلغت )1095( مرشوعاً وبرنامجاً استفاد 

منها زهاء 480 مليون شخص من مختلف مناطق العامل35. وميكن أن نجمل أهم إنجازات الصندوق 

وفق تقريره السنوي لعام 2015، مبا ييل 36:

• دعم مشاريع بلغ عدد املستفيدين منها أكرث من 114 مليون فرد، تشكل النساء %49 منهم.	

• تكنولوجيات ومامرسات 	 استخدام  النساء %51 منهم، عىل  مليون شخص، متثل   2.5 تدريب 

حديثة من أجل تحسني إنتاج املحاصيل.

•  تحسني إدارة ما يزيد عىل 2.3 مليون هكتار من األرايض املشاع.	

• بناء أو إصالح شبكة طرقية تبلغ 17 ألف كيلومرت.	

• تشكيل أو تعزيز 23 ألف مجموعة لتسويق املنتجات الزراعية.	

• تدريب أكرث من مليون شخص عىل ريادة األعامل.	

هـ-  بنك التنمية االسيوي:

أفقر مناطق يف  للتنمية تأسس سنة 1966 مبشاركة )31( عضواً يف واحدة من  إقليمي  هو بنك 

العامل  يغلب عليها الطابع الزراعي، وتم اختيار مدينة مانيال بالفلبني الستضافة هذه املؤسسة التي 

تهدف لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية والتعاون يف بلدان آسيا واملحيط الهادئ من خالل تقديم 

القروض واملساعدات التقنية. وركز البنك خالل ستينات القرن املايض الكثري من مساعداته عىل إنتاج 

الغذاء والتنمية الريفية 37.

34   للمزيد من التفاصيل حول الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، أنظر:

https://www.ifad.org/ar/about

35   الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، التقرير السنوي للصندوق للعام 2018، روما، 2019، ص 57

36   الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، التقرير السنوي للصندوق للعام 2015، روما، 2016. 

37   https://www.adb.org/about/history 
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وتجدر اإلشارة إىل بنك التنمية اآلسيوي اليوم يشكل مؤسسة مالية مملوكة اليوم من قبل )67( 

عضواً )اعتبارا من 2 فرباير 2007(، منهم )48( من املنطقة و)19( من مناطق أخرى من العامل. رؤية 

البنك هي منطقة خالية من الفقر، وتتمثل مهمته يف مساعدة البلدان األعضاء النامية للحد من الفقر 

وتحسني نوعية الحياة ملواطنيها..38.

و- البنك اإلسالمي للتنمية:

تأسس البنــك اإلســالميّ  للتنميــة كبنك متعــدد األطــراف عام 1975، ويعمــل علــى تحســني 

األعضــاء  البلــدان  فــي  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  بالتنميــة  بالنهــوض  يخدمهــم  مــن  حيــاة 

علــى  التأثيــر  وبإحــداث  العالــم،  أنحــاء  مختلــف  فــي  اإلســالمية  الجاليــات  أوســاط  وفــي 

نطــاق واســع. ويتطلع البنك إىل أن يكون قبل عام 2020 بنكاً إمنائياً عاملي الطراز، إسالمي املبادئ 

يساهم إىل حد كبري يف تغيري وجه التنمية البرشية الشاملة يف العامل اإلسالمي، ويساعد هذا العامل عىل 

استعادة كرامته. 

ّ إيالء اهتامم  التنمية البرشية الشاملة مع  النهوض يف  البنك اإلسالمي للتنمية يف  وتتمثل رسالة 

خاص ّ للمجاالت ذات األولوية التي تتمثل يف التخفيف من وطأة الفقر، واالرتقاء بالصحة، والنهوض 

بالتعليم، وتحسني الحوكمة، وتحقيق االزدهار للناس. وتتمثل مهام البنك اإلسالمي للتنمية مبا ييل 39:

• اإلميان بــأن مــن حــق جميــع النــاس أن يعيشــواّ  بكرامــة وفــي ازدهــار، وبــأنّ  رعايــة 	

النمــو ّ االقتصـادي هـي أفضـل سـبيل إلـى التخلـص مـن الفقــر.

• تزويد النــاس مبــا ميكنهــم مــن النهــوض ُّ بتقدمهـم االقتصـادي ّ واالجتامعـي عىل نطاق 	

واســع، وننشــئ البنــى التحتيــة ملســاعدتهم علــى تحقيــق إمكاناتهــم.

• 	 ّ ّالعــام  القطاعيــن  طريــق  عــن  والبلــدان  املجتمعــات  بيــن  تعاونيــة  شــراكات  إقامة 

والخــاص. 

• التنمية يف العامل، والعمل عىل تحقيــق 	 تعزيز الحلول املبتكرة واملسـتدامة ألكبـر معوقـات 

“أهــداف التنميــة املســتدامة 2030” التــي وضعتهــا األمــم املتحــدة.

38   للمزيد من التفاصيل حول بنك التنمية اآلسيوي، أنظر:

https://www.adb.org/about/members

39   البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي للبنك للعام 2018، جدة، 2019، ص 2
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   وترتكز أنشطة البنك اإلسالمية للتنمية عىل خمسة دعائم رئيسة تتمثل باآليت:

• بناء الرشاكات بني الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدين من خالل الرشاكات بني القطاعني 	

العام والخاص.

• إضافة قيمة إىل اقتصادات ومجتمعات الدول النامية من خالل زيادة املهارات وتبادل املعرفة.	

• الرتكيز عىل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار إليجاد حلول ألضخم تحديات التنمية يف العامل، من 	

خالل تعزيز االتصال والتمويل، والرتكيز عىل أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

• تعزيز التنمية العاملية القامئة عىل هياكل متويل أخالقية مستدامة وطويلة األمد مطابقة ألحكام 	

الرشيعة اإلسالمية عىل املدى الطويل هياكل التمويل املستدام واألخالقي، بصفتنا رواداً عامليني يف 

التمويل اإلسالمي.

• تعزيز التعاون بني دولنا األعضاء يف بيئة غري سياسية فريدة من نوعها، حيث نجتمع سوية 	

للرتكيز عىل تحسني أوضاع اإلنسانية 40.

ويضم البنك اإلسالمي للتنمية اليوم )57( دولة عضو من مختلف العامل، وتنترش عملياته يف ثالثة 

وبلغ  وأوروبا.  أفريقيا  وشامل  األوسط  والرشق  وآسيا  الالتينية،  وأمريكا  أفريقيا  هي:  رئيسة  مناطق 

متويل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للمشاريع اإلمنائية يف الدول األعضاء نحو )138.4( مليار دوالر 

شملت )10331( عملية خالل الفرتة )1975-2018( وفق التايل:

جدول )2( العمليات التي قام بها البنك اإلسالمي للتنمية )1975 - 2018( 

“مليار دوالر”

املصدر: البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي لعام 2018، جدة، 2019، ص 20-21

 

40   للمزيد من التفاصيل عن البنك اإلسالمي للتنمية، أنظر: 

https://www.isdb.org/ar 

القيمة “مليار دوالر”العددنوع املرشوع

371478.1متويل التجارة

287856.7متويل مشاريع

21432.8عمليات مساعدة فنية

15960.8عمليات املعونة الخاصة
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و- بنك التنمية اإلفريقي.

هو مؤسسة متويل تنموية متعددة األطراف تم إنشائها عام 1964 للمساهمة يف التنمية االقتصادية 

املقر  انتقل  أبيدجان، كوت ديفوار،  األفريقية كان مقره يف األصل يف  البلدان  والتقدم االجتامعي يف 

الرئييس للبنك يف تونس، وذلك بسبب الحرب األهلية الناشبة يف كوت ديفوار. ويتألف البنك من ثالثة 

كيانات هي: البنك األفريقي للتنمية، وصندوق التنمية األفريقي والصندوق االستئامين النيجريي

االقتصادية  التنمية  تحفيز  يف   )AFDB( األفريقي  التنمية  بنك  ملجموعة  الشامل  الهدف  يتمثل 

املستدامة والتقدم االجتامعي يف البلدان األعضاء فيها )RMCs(، وبالتايل املساهمة يف الحد من الفقر. 

البنك عىل حشد وتخصيص املوارد لالستثامر يف املراكز اإلقليمية إلدارة  ولتحقيق هذا الهدف يعمل 

الكوارث، وتقديم املشورة السياسية واملساعدة الفنية لدعم جهود التنمية 41.

ويهدف البنك األفريقي للتنمية هو محاربة الفقر وتحسني ظروف املعيشة يف القارة من خالل 

تشجيع استثامر رأس املال العام والخاص يف املشاريع والربامج التي من املحتمل أن تساهم يف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة.

رابعًا: وكاالت التنمية:

الدولية  التنمية  وصناديق  الدولية،  التمويل  ومؤسسة  الدولية،  التنمية  مؤسسة  إىل  باإلضافة 

واإلقليمية تقوم وكاالت التعاون الدويل يف الدول املتقدمة بدور مهم يف تحقيق الرشاكة العاملية يف 

التنمية ومن أهم هذه الوكاالت ما ييل:

١- الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

التي  الشعوب  إىل مساعدة  عام 1961  تأسست  التي  الدولية   للتنمية  األمريكية  الوكالة  تسعى 

تعاين لتحسني ظروف معيشتهم وللتعايف من الكوارث أو تلك الشعوب التي تكافح للعيش يف دول حرة 

الوكالة أهدافها والتي تتضمن توفري املساعدة االقتصادية والتنموية واإلنسانية  ودميقراطية. حددت 

حول العامل لدعم تنفيذ السياسات الخارجية للواليات املتحدة 42.

41   للمزيد من التفاصيل حول بنك التنمية االفريقي:

https://www.afdb.org/en/about/mission-strategy

42   -  للمزيد من التفاصيل حول نشأة وأهداف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أنظر:

https://www.usaid.gov/who-we-are 
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الكاريبي وأوروبا  البحر  الالتينية ومنطقة  أفريقيا وآسيا والرشق األدىن وأمريكا  الوكالة يف  تعمل 

األرواح  إلنقاذ  اإلنسانية  للتنمية  الدولية  الجهود  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  وتقود  وأوراسيا. 

والحد من الفقر وتعزيز الحكم الدميقراطي ومساعدة الناس عىل التقدم إىل أبعد من املساعدة. وتقدم 

الوكالة األمريكية املساعدات واملعونات يف املجاالت التالية 43:

أ- يف مجال اإلغاثة يف حاالت الكوارث:

تقود USAID جهود اإلغاثة التي تبذلها الحكومة األمريكية بعد الحروب والكوارث الطبيعية من 

خالل مكتبها للمساعدة يف حاالت الكوارث. يتم التمويل من القطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية؛ 

كام يلعب الجيش األمرييك دوراً يف اإلغاثة خارج البالد.

ب- يف مجال اإلغاثة يف حالة الفقر:

الفقرية  الشعوب  إغاثة  عىل  باستمرار  تأسيسها  منذ  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  عملت 

بأشكال عديدة، مبا يف ذلك املساعدة يف خدمات الصحة العامة والتعليم. كام ساعدت الوكالة يف إدارة 

التمويل  الوكالة  وفرت  تقدم،  ملا  إضافة  األمريكية.  الزراعة  وزارة  قدمتها  التي  الزراعية  املساعدات 

للمنظامت غري الحكومية لدعم التربعات الخاصة املقدمة للتخفيف من أعباء الفقر املزمن.

ج- يف مجال التعاون التقني يف قضايا عاملية:

ان التعاون التقني بني الشعوب أمر مهم يف تحديد طائفة من االهتاممات املشرتكة التي تجتاز 

سالمة  ومعايري  واالستثامري  التجاري  والتعاون  البيئة  وقضايا  املعدية  كاألمراض  الدول  بني  الحدود 

املنتجات التي يتاجر بها وغسيل األموال وما إىل ذلك. خصصت الحكومة األمريكية وكاالت تتعامل 

مع مثل هذه املناطق كوكاالت مراكز السيطرة عىل األمراض وحامية البيئة عىل سبيل املثال ال الحرص.

د- يف مجال مصالح الواليات املتحدة الثنائية:

إلدارة  الوكالة  تستدعى  ما  غالباً  املتحدة،  الواليات  تعني  التي  السياسية  الجغرافية  قضايا  لدعم 

املنح املالية االستثنائية املقدمة للدول الحليفة. وعندما تكون القوات العسكرية األمريكية يف امليدان، 

يستعان بالوكالة ملتابعة برامج الشؤون املدنية التي تقوم بها القوات العسكرية لكسب صداقة السكان 

املحليني وبالتايل تقويض الدعم للمسلحني.

43   للمزيد من التفاصيل حول مجاالت عمل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، أنظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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هـ- يف مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية:

املشورة  توفري  يف  االقتصادية  االجتامعية  التنمية  ملراكز  الوكالة  تقدمها  التي  املساعدات  تتمثل 

غري  واملنظامت  الهيئات  تساعد  كام  املالية.  واملساعدات  والسلع  الدراسية  واملنح  والتدريب  التقنية 

الحكومية األمريكية األخرى يف هذه الجهود.

و- يف مجال البيئة:

تقدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1991، وما زالت تقدم املساعدة يف مجال البيئة 

لحوايل )45( دولة. ويتضمن برنامج املساعدات يف هذا املجال التعليم والتدريب عىل املهارات التقنية 

وورش العمل التي تثقف عن الطاقة النظيفة والزراعة املستدامة تساعد USAID يف استخدام تقنيات 

البيئية. تعني  املبادرات  أنجح  ينتجون  الذين يشاركون مبارشة  الناس  أن  القدرات ألنها وجدت  بناء 

املساهمة املبارشة لألشخاص املعنيني املدربني أن املشاريع ستستمر حتى بعد مغادرة بعثة الوكالة. 

يالحظ بأن عدد الدول واملناطق التي استفادت من املساعدات الخارجية االمريكية قد بلغ )199( 

دولة أو منطقة عام 2018 وبلغت االلتزامات الخاصة لهذه املساعدات نحو )29( مليار دوالر أمرييك 

باملساعدات  االلتزامات  قيمة  بلغ  حيث   ،2015 عام  املتحدة  الواليات  قدمته  عام  كثرياً  تقل  وهي 

الخارجية نحو )49( مليار دوالر أمرييك، وهذا يرجع اىل السياسة الخارجية الجديدة لإلدارة االمريكية 

النامية،  الدول  العامل بضمنها  بتقديم املساعدة ألغلب دول  االلتزامات  بتقليل حجم  للرئيس ترامب 

وخصوصا التي ال تتامىش مع السياسة الخارجية للواليات املتحدة.

جدول )3( مجموع االلتزامات باملساعدات الخارجية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

)2001-2018( “مليار دوالر”

 Source: http://explorer.usaid.gov/#2018

*ميثل إجاميل عدد الدول املدرجة هنا عدد البلدان املتلقية بشكل فردي أو املناطق الجغرافية املستهدفة بتمويل 

املساعدات الخارجية للحكومة األمريكية يف السنة املالية.

عدد األنشطةعدد الدول *مجموع االلتزاماتالسنة

20011619710

20053521217

20104822415

20154922111

20182919911
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أما توزيع املساعدات املقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لعام 2018 وفق القطاعات، 

فيشري إىل أن املساعدات املقدمة لالستجابة للطوارئ استحوذت عىل الجزء األكرب من هذه املساعدات، 

حيث بلغت نحو )7542( مليون دوالر أمرييك أي بنسبة )%26(، ثم لقطاع الحكومات واملجتمع املدين 

)2552( مليون دوالر أي بنسبة )%8.8(، والجدول التايل يبني ذلك.

جدول )4( املساعدات األجنبية بحسب القطاعات املتميزة وفق معايري منظمة التنمية والتعاون 

االقتصادي لعام 2018 “ مليار دوالر”

https://explorer.usaid.gov/#2018    :املصدر: احتسبت النسبة من قبل الباحث باالعتامد عىل املصدر التايل

النسبة من اإلجاميلمبلغ االلتزاماتالقطاع

%754226.0االستجابة للطوارئ 

%25528.80حكومات ومجتمع مدين

%25468.77مصاريف تشغيلية

%18236.28الصحة األساسية

%16015.52النزاعات، السالم ،األمن 

%14545.01غري املخصصة/ غري محددة

%11714.03الزراعة

%10853.74التعليم األسايس

%10803.72صحة األمهات واألطفال والتخطيط االرسي

%453315.63أخرى
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٢- املؤسسة األملانية للتعاون الدويل:

  German Corporation for International Cooperation تأسست املؤسسة األملانية للتعاون الدويل

والتي تعرف اختصاراً بـ)GIZ( يف األول من يناير 2011، من خالل دمج ثالث منظامت للتنمية الدولية 

األملانية. ومكاتبها املسجلة موجودة يف بون وAshburn، وتُعد اليوم واحدة من أكرب وكاالت التنمية 

يف العامل، حيث بلغ حجم أعاملها قرابة )3( مليار يورو يف عام 2017، ويعمل لديها )20726( موظًفا، 

ما يقرب من )%70( منهم موظفون وطنيون، يف أكرث من )120( دولة 44. باإلضافة إىل ذلك، وبالتعاون 

مع وكالة التوظيف االتحادية األملانية، تدير املؤسسة مركز للهجرة الدولية والتنمية وهو ميثل وكالة 

متخصصة يف أنشطة التعاون الدويل املتعلقة بحركة العاملة العاملية.   

التنمية  لتحقيق  الدويل  التعاون  مجال  يف  خدمة  مؤسسة  بوصفها  األملانية  املؤسسة  وتعمل 

املستدامة وأعامل التعليم الدويل، وهي ملتزمة بتشكيل مستقبل يستحق العيش يف جميع أنحاء العامل. 

وتتمتع GIZ بأكرث من خمسة عقود من الخربة يف مجموعة متنوعة من املجاالت، مبا يف ذلك التنمية 

االقتصادية وتعزيز فرص العمل، والطاقة والبيئة، والسالم واألمن. 

وتجدر اإلشارة إىل أن الخربة املتنوعة ملشاريع الوكالة الفيدرالية مطلوبة يف جميع أنحاء العامل - 

من الحكومة األملانية ومؤسسات االتحاد األورويب واألمم املتحدة والقطاع الخاص وحكومات البلدان 

األخرى. وهي تعمل مع رجال األعامل والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين واملؤسسات البحثية، وتعزز 

التفاعل الناجح بني سياسة التنمية ومجاالت السياسة والنشاطات األخرى. 

أفكار  لتوليد  معهم  تعمل  وهي   ،GIZ يف  ثقتهم  التعاون  ورشكاء  املكلّفة  األطراف  جميع  تضع 

 GIZ للتغيري السيايس واالجتامعي واالقتصادي، وتطويرها إىل خطط ملموسة وتنفيذها. ونظرًا لكون

إىل جنب  أساسية يف عملها جنباً  األملانية واألوروبية  القيم  فإن  عامة،  منفعة  فدرالية ذات  مؤسسة 

مع رشكائها يف الحكومات الوطنية يف جميع أنحاء العامل ورشكاء التعاون من عوامل األعامل واألبحاث 

للناس آفاق أفضل وتُحسن  لتقديم حلول فعالة ومبتكرة توفر  واملجتمع املدين، وهي تعمل مبرونة 

ظروفهم املعيشية بشكل مستدام.

وغني عن البيان، فإن الوكالة األملانية للتعاون الدويل باعتبارها مجهز خدمات تطوير معرتف به، 

لديها يف الوقت الحارض )577( عامالً يف مجال التطوير يف البلدان الرشيكة. عالوة عىل ذلك، يف عام 

الفيدرالية  والوكالة   GIZ إدارته الذي يشرتك يف   ،)CIM( والتنمية الدولية  الهجرة  مركز  قام   ،2018

الرشيكة  البلدان  يف  محليني  عمل  أرباب  مع  خبريًا  و)518(  متكامالً  خبريًا   )317( بتعيني  للتوظيف، 

44   https://www.giz.de/en/ourservices/range_of_services.html
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للمؤسسة، أو قدم لهم الدعم املايل أو املشورة أو غريها من الخدمات45.

٣- الوكالة اليابانية للتعاون الدويل:

  ، Japan International Cooperation Agency )JICA( أنشئت الحكومة اليابانية الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

واملعروفة اختصاراً “جايكا” يف مطلع أغسطس عام 1984 كمؤسسة تتبع لوزارة الخارجية وهي الوكالة 

الدول  وبني  اليابان  بني  التقني  التعاون  برامج  وتطوير  بتوسيع  تهتم  التي  اليابان  يف  األوىل  الرسمية 

النامية، كام وتقوم بتنسيق املساعدة اإلمنائية الرسمية  لحكومة اليابان، بقصد دعم النمو االقتصادي 

واالجتامعي يف الدول النامية وذلك بناًء عىل اتفاقيات تعقد بهذا الصدد بني الحكومة اليابانية وبني 

حكومات تلك الدول.

وتم إعادة هيكلة الوكالة يف األول من أكتوبر2003 لتصبح منظمة حكومية مستقلة بينام كانت 

قبل ذلك تابعة لوزارة الخارجية اليابانية ويوجد لدى منظمة الجايكا شبكة تتكون من )97( مكتبًا يف 

الخارج، ومتتد مشاريعها  يف أكرث من ) 150( بلداً حول العامل وتصل موازنتها السنوية إىل ترليون ين، 

كام تؤكد رسالة الجايكا عىل مد جرس بني الشعب الياباين والدول النامية، والعمل عىل تقدم التعاون 

الدويل من خالل مشاركة املعرفة والخربة من أجل بناء عامل أكرث أمًنا ورخاًء 46”.

إن التعاون التقني يهدف إىل نقل التكنولوجيا واملعرفة التي تعزز التطور االجتامعي واالقتصادي يف 

الدول النامية، كام أن جايكا تقوم بتنفيذ مجموعة برامج متعددة بقصد دعم وتحسني أوضاع شعوب 

الدول النامية من خالل التعاون التقني، وهنالك حوايل )1200( موظفاً يعملون لدى جايكا يف اليابان 

ويف أكرث من خمسني مكتباً منترشين يف الدول النامية، وتتمثل مجاالت عملها باآليت:

تحديث•االقتصاد•والنظام•االجتامعي. •	

إدارة•مصادر•املياه. •	

تطوير•الخدمات•االجتامعية•)الصحة•والتعليم(. •	

املحافظة•عىل•البيئة. •	

ويالحظ بأن إجاميل عمليات الوكالة اليابانية للتعاون الدويل )هبات، مرصوفات تعاون فني، متويل 

واستثامر( قد زادت خالل العرش سنوات األخرية، حيث ارتفعت من حوايل )1191( مليار ين ياباين عام 

2008 إىل )2195.8( مليار ين ياباين عام 2017، أي بنسبة زيادة بلغت )%84.3(، وقد شكلت عمليات 

45   https://www.giz.de/en/aboutgiz/profile.html

46  للمزيد من التفاصيل حول املؤسسة األملانية للتعاون الدويل، أنظر:

https://www.jica.go.jp/english/about/index.html 
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التمويل واالستثامر ما نسبته )%86( من إجاميل العمليات التي قامت بها الوكالة اليابانية  للتعاون 

الدويل، تليها مرصوفات التعاون الفني بنسبة )%8.7(، ثم الهبات بنسبة )%5.3(، والجدول التايل يبني 

ذلك 47.

جدول )5( نظرة عامة عن إجاميل عمليات الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 

)2008-2017( مليار ين

Source: Japan International Cooperation Agency )JICA(, Annual Report 2018, P.16

ويالحظ من الجدول أعاله ارتفاع حجم املنح املقدمة من الوكالة من )111.1( مليار ين عام 2008 

نحو  املقدمة  املنح  إجاميل  وبلغ   )3.6%( قدرها  زيادة  بنسبة  أي   2017 عام  ين  مليار   )115.1( إىل 

)1152( مليار ين خالل الفرتة )2017-2008(. بينام كان حجم االرتفاع يف مرصوفات التعاون الفني 

أكرب، حيث ارتفعت من )150.8( مليار ين عام 2008 إىل )192.3( ين عام 2017، أي حققت زيادة 

واالستثامري،  املايل  التعاون  بالتزامات  يتعلق  فيام  أما  )2008و2017(.  عامي  بني  ما   )27.5%( بنحو 

فكان معدل الزيادة فيها كبري ما بني عامي 2008 و2017، حيث حققت نسبة ارتفاع تخطت )103%(. 

وبلغت القيمة اإلجاملية لهذه االلتزامات نحو )12249( مليار ين خالل الفرتة )2017 - 2018(.

47  تم احتساب النسب من الباحث باالعتامد عىل املصدر التايل:

Japan International Cooperation Agency )JICA(, Annual Report 2018, P.16

التزامات التعاون املايل واالستثامري مرصوفات التعاون الفنيحجم املنح السنة

2008111.1150.8929.4

2009136.8176.0967.6

2010100.2168.8538.9

2011111.0188.9949.4

2012141.6167.81226.7

2013115.8177.3985.8

2014111.2176.41015.9

2015111.7191.72260.9

201698.0207.71485.9

2017115.1192.31888.4

1152.51797.712248.9اإلجاميل 
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وبلغت قيمة املساعدات املقدمة من خالل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل خالل العام 2017 نحو 

)1206( تريليون ين ياباين، استحوذت دول جنوب آسيا البالغ عددها )8( دول عىل ما نسبته )39.3%( 

تليها دول جنوب آسيا والباسيفيك )24( دولة بنسبة )%27.11( ثم دول الرشق األوسط وأوروبا )22( 

دولة بنسبة )%14.11(، فالدول االفريقية )49( دولة بنسبة )%10.16(، تليها دول رشق ووسط آسيا 

)33( دولة بنسبة )%6.24(، واخرياً دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بنسبة )%3.08( والجدول 

التايل يوضح ذلك 48.

جدول )7( املساعدات بحسب املناطق لعام 2017

مليون “ين”

Source: Japan International Cooperation Agency )JICA(, Annual Report 2018, P.2

باإلضافة اىل الوكاالت، أعاله توجد العديد من املؤسسات املعنية بتعزيز بالتعاون اإلمنايئ الدويل 

يف الدول اإلسكندنافية كالرنويج والسويد والدمنارك، ويف كندا وكوريا الجنوبية، وكذلك توجد العديد 

من الصناديق التنموية يف دول مجلس التعاون الخليجي كصندوق قطر للتنمية، والصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية والتي تستهدف 

من خالل برامجها وأنشطتها دعم جهود الدول النامية السيام األقل منواً لتحقيق أجندة األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة 2030.

48   Japan International Cooperation Agency )JICA(, Annual Report 2018, P.2

عدد الدول املستفيدةقيمة املساعدات املنطقة

474,1548جنوب آسيا

326,94224جنوب رشق آسيا والباسيفيك

170,14322الرشق األوسط وأوروبا

122,60849أفريقيا

75,24010رشق ووسط آسيا

36,67933أمريكا الالتينية والكاريبي 

1,205,766146اإلجاميل 
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المبحث الخامس: المؤشرات الكمية للشراكة العالمية في التنمية
تقاس الرشاكة العاملية يف التنمية من خالل جملة من املؤرشات املتعلقة التي ترتبط بتدفقات رأس 

املال املتمثلة باملساعدات واملعونات اإلمنائية واالستثامرات األجنبية املبارشة الواردة والصادرة، وكذلك 

التحويالت النقدية للعاملة عىل الصعيد العاملي. وفيام ييل توضيحاً لذلك.

أواًل: المساعدات والمعونات اإلنمائية الدولية:

التنمية  متويل  مصادر  أهم  إحدى  األطراف  واملتعددة  الثنائية  بشقيها  اإلمنائية  املساعدات  متثل 

الربامج  من  العديد  تنفيذ  يف  املساعدات  تلك  عىل  النامية  الدول  من  العديد  تعتمد  إذ  الدولية، 

واملرشوعات التنموية السيام يف مجاالت التنمية البرشية والبنى التحتية. 

وتوضح تدفقات املساعدة اإلمنائية الرسمية استمرار االلتزام الدويل للدول املتقدمة النمو بتقديم 

موارد مالية وتقنية وبرشوط ميرسة لدعم الجهود اإلمنائية للدول النامية. قدمت دول لجنة املساعدات 

اإلمنائية Development Assistance Committee“ DAC منذ تأسيسها مساعدات ومعونات للدول 

النامية ملساعدتها يف تنفيذ خططها وبرامج التنموية ال سيام يف قطاعي التعليم والصحة، وقد شهدت 

املساعدات اإلمنائية الدولية ارتفاعاً ملحوظاً خالل العقد األول والثاين من القرن الحادي والعرشين، 

حيث ارتفعت من )52( مليار دوالر أمرييك عام 2000 إىل قرابة )163( مليار دوالر عام 2017، أي 

تضاعفت بأكرث من ثالث مرات، والشكل التايل يبني ذلك.

شكل )1( تطور املساعدات اإلمنائية الرسمية املقدمة عىل الصعيد العاملي )1990-2017(

 مليار دوالر

Source: https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?name_desc=true

58.8 52.0

130.9
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162.8
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كام ارتفعت قيمة املساعدات املقدمة من قبل دول لجنة املساعدات اإلمنائية )الداك( من )58.3( 

مليار دوالر عام 2000 إىل )153( مليار دوالر عام 2018 أي بنسبة زيادة قدرها )%162(. أما فيام 

يتعلق بنسبة املساعدات اإلمنائية إىل الناتج املحيل اإلجاميل لدول لجنة املساعدات اإلمنائية فبالرغم 

والتي  املستهدفة  بالنسبة  مقارنة  منخفضة  مازالت  أنها  غري   2000 لعام   )0.22%( من  ارتفاعها  من 

حددتها األمم املتحدة والبالغة )%0.7( من الناتج القومي اإلجاميل أي أن الثغرة تبلغ )%0.39( من 

الناتج القومي اإلجاميل أي ما قيمته )191.1( مليار دوالر 49.

49   احتسبت قيمة الفجوة باالعتامد عىل:

OECD, Development Assistance Committee, International Development Statistics, DAC Statistics, Paris, 2019 
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جدول )8( املساعدات اإلمنائية الدولية املقدمة من دول الداك )2018-2000( 

مليار دوالر

Source: OECD, Development Assistance Committee, International Development  Statistics, 

DAC Statistics, Paris, 2019

النسبة من الدخل القومي اإلجاميلقيمة املساعدات اإلمنائيةالسنة

200058.20.22%

200157.30.22%

200258.30.23%

200369.10.25%

200479.80.26%

2005107.80.33%

2006104.80.31%

2007104.20.28%

2008121.90.30%

2009119.70.31%

2010128.50.32%

2011133.50.30%

2012126.80.29%

2013135.20.29%

2014135.10.29%

2015131.60.30%

2016142.60.32%

2017149.30.30%

2018153.00.31%
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وتتفاوت دول الداك يف مساهمتها يف تقديم العون اإلمنايئ الدويل، فيالحظ بأن الواليات املتحدة 

كانت يف مقدمة الدول من حيث املساعدات اإلمنائية املقدمة، حيث قدمت حوايل)32.8( مليار دوالر 

عام 2018، وهو ما يشكل )%21.4( من إجاميل املساعدات الدولية املقدمة، تليها املانيا نحو)25( مليار 

دوالر وبنسبة )%16.3(، ثم اململكة املتحدة )19.4( مليار دوالر وبنسبة )%12.7(، فاليابان )14.2( 

مليار دوالر وبنسبة )%9.3(، ثم فرنسا باملرتبة الخامسة )12.1( مليار دوالر وبنسبة )%7.9(، أي أن 

الدول الخمس أعاله تقدم قرابة )%68( من مجمل املساعدات اإلمنائية الدولية املقدمة لعام 2018 

والجدول التايل يوضح ذلك50.

50   http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-devel-

opment
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جدول )9( املساعدات اإلمنائية املقدمة من دول الداك لعام لعامي 2000 و2018 

ونسبتها من الدخل القومي اإلجاميل 

الدولة
قيمة املساعدات اإلمنائية

النسبة من الدخل القومي اإلجاميلمليون دوالر

2000201820002018

%98730900.270.35اسرتاليا

0.26 %42311600.23النمسا

0.43 %82022900.36بلجيكا

%174446500.250.28كندا

%0.14...320...جمهورية التشيك

%0.72%166425801.06الدمنارك

%0.36%3719800.31فنلندا

%0.61%5030249900.27املانيا

%0.13%2262800.20اليونان

%0.31...80...أيسلندا

%0.31%2359300.30إيرلندا

%0.14%137650100.13إيطاليا

%0.20%13508141700.28اليابان

%0.36....12150....فرنسا

%0.15...2350...كوريا

%0.98%1279800.71لوكسمبورغ

%0.61%313556200.34هولندا

%0.31%1135600.25نيوزلندا

%0.94%126442600.80الرنويج

%0.14...930...بولندا
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الدولة
قيمة املساعدات اإلمنائية

النسبة من الدخل القومي اإلجاميلمليون دوالر

2000201820002018

%0.17%2713400.26الربتغال

%0.12....130...جمهورية سلوفاكيا

%0.18...80...سلوفينيا

%0.20%119528700.22إسبانيا

%1.04%179958400.80السويد

%0.44%89025800.34سويرسا

%0.70%4501194000.32اململكة املتحدة

%0.17%9955342600.10الواليات املتحدة

%0.31%537371530000.22اإلجاميل

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/

official-development

يالحظ من الجدول أعاله بأنه بالرغم من ارتفاع قيمة مساهمة بعض الدول يف إجاميل املساعدات 

اإلمنائية املقدمة من دول الداك إال أن نسبة هذه املساعدات للدخل القومي اإلجاميل مازالت منخفضة 

الدولية  التنمية  بتمويل  املعنية  الدولية  واملؤمترات  املتحدة  األمم  قررتها  التي  النسبة  عن  وبعيدة 

والبالغة )%0.70(، حيث كانت النسبة يف الواليات املتحدة )%0.17( ويف اليابان )%0.20( ويف كوريا 

الجنوبية )%0.15(. كام ويالحظ أيضاً التزام خمس دول فقط بالنسبة لعام 2018 والدول هي: السويد 

)%1.04(، لوكسمبورغ )%0.98( الرنويج )%0.94(، الدمنارك )%0.72(، واململكة املتحدة )0.70%(.
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بالتوزيع الجغرايف للمساعدات، فيالحظ بأن دول أفريقيا “جنوب الصحراء” قد  أما فيام يتعلق 

بقيت تستحوذ عىل النصيب األعظم من املساعدات اإلمنائية املقدمة من دول لجنة املساعدات اإلمنائية 

“الداك” خالل العرشية األوىل من القرن الحادي والعرشين، حيث ارتفعت النسبة من حوايل )36.1%( 

لعامي 2002-2001 إىل )%44.5( لعامي 2012-2011، تليها دول جنوب ورشق آسيا التي استحوذت 

وشامل  األوسط  الرشق  دول  ثم  املقدمة،  اإلمنائية  املساعدات  إجاميل  من   )20.2%( نسبته  ما  عىل 

أفريقيا بنسبة )%9.7(، وبقية الدول اآلسيوية وأوقيانوسيا بنسبة )%9.4(، فدول أمريكا الالتينية بنسبة 

)%9.0(، وأخرياً أوروبا بنسبة )%7.2( والجدول التايل يوضح ذلك51.

جدول )10( التوزيع النسبي للمساعدات اإلمنائية الرسمية الدولية بحسب اإلقليم

)2012-2001( 

Source: OECD, Development Assistance Committee, International Development Statistics, DAC 

Statistics, Paris, 2014

تبذل جهوداً  التنمية  اإلمنائية ورشكاؤها يف  املساعدة  لجنة  املانحة يف  الدول  فإن  بالذكر  وجدير 

إضافية لتعزيز فعالية املعونة. ويشمل ذلك زيادة اإلبالغ عن املساعدة اإلمنائية الرسمية يف املوازنات 

العامة وتعزيز النظم اإلدارية القطرية يف إدارة الربامج واملشاريع املمولة من املعونة، بحيث يتُاح للدول 

املانحة أن تستخدم تلك النظم عوضاً عن فرض أعباء إدارية إضافية عىل الدول املتلقية. غري أن الرشوط 

الدول  تفرضها  التي  الداخلية  واإلجراءات  عبئاً  متثل  مازالت  الرسمية  اإلمنائية  باملساعدات  املرتبطة 

املانحة مازالت معقدة، ومازال املشهد املجزأ يشكل تحديات تنسيقية كبرية أمام الدول املستفيدة.

51   OECD, Development Assistance Committee, International Development Statistics, DAC Statistics, Paris, 

2014 

2011-20062012-20022007-2002اإلقليم

%44.5%45.8%36.1أفريقيا جنوب الصحراء

%20.2%13.3%17.7جنوب ورشق آسيا

%9.4%9.5%16.3بقية آسيا وأقيونيسيا 

%9.7%17.8%9.6الرشق األوسط وشامل أفريقيا

%7.2%5.4%9.1أوروبا

%9.0%8.1%11.2أمريكا الالتينية والكاريبي

%100%100%100اإلجاميل 
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ثانيًا-التحويالت النقدية للعمالة على الصعيد العالمي:

تشكل تحويالت العاملني يف الخارج )تحويالت الدخل الخاص التي يرسلها املهاجرون إىل ذويهم( 

إحدى مصادر التدفقات املالية الخارجية إىل الدول النامية، حيث تفوق قيمتها تأثريها قيمة تدفقات 

املساعدات اإلمنائية الرسمية وتدفقات االستثامر األجنبي املبارش الواردة إىل الدول النامية. ففي عام 

2010 أرسل العاملون إىل الدول النامية مبالغ قدرت بحوايل )341( مليار دوالر أمرييك من خالل قنوات 

التحويالت عام 2018 إىل حوايل )518( مليار دوالر وهي تشكل حوايل  رسمية ووصلت قيمة هذه 

)%74( من مجمل التحويالت عىل الصعيد العاملي، ومن املتوقع ان ترتفع إىل )561( مليار دوالر عام 

2020، والجدول التايل يبني ذلك 52.

جدول )11( تدفقات التحويالت النقدية إىل الدول النامية )2020-2009( 

مليار دوالر

Source: World Bank, Migration and Development Brief: Migration and Remittances Unit, 2019, 

P9

World Bank, Migration and Development Brief: Migration and Remittances Unit, 2019, P.9   52

20102011201220132014201520182020

341380401427468515518561الدول النامية

95106109117130145142155رشق أسيا والباسفيك

3741404347526368أوروبا وآسيا الوسطى

5862626773818793أمريكا الالتينية والكاريبي

4143495255585963رشق األوسط وشامل أفريقيا

8397109117127140132144جنوب آسيا

2930313336394550أفريقيا جنوب الصحراء

464514529559608665689747العامل
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لعدد من  املاضية  األعوام  الخارج خالل  العاملني يف  امللحوظة يف تحويالت  الزيادة  وتعزى هذه 

وما  النامية  الدول  بني  فيام  وبوجه خاص،  العامل،  املهاجرة حول  العاملة  تزايد عدد  أبرزها،  العوامل 

ترتب عنه من زيادة يف دخولهم، وانخفاض كلفة خدمات التحويالت يف ضوء التحسن يف البنية التحتية 

النسبي يف  التحسن  أيضاً  العامل. وهناك  للتحويالت وانتشار شبكاتها عرب  املساندة  للصناعة املرصفية 

جمع البيانات املرتبطة بهذه التحويالت يف ضوء تزايد الوعي بأهميتها يف دفع ومساندة التنمية يف 

الدول النامية، باإلضافة إىل تزايد االهتاممات الدولية مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، خاصة 

بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب 2001 53.

شكل  ما  وهو  دوالر  مليار   )155( عىل  استحوذت  قد  والباسفيك  آسيا  رشق  دول  بأن  ويالحظ 

)%27.6(، تليها دول جنوب آسيا )144( مليار دوالر، وبنسبة )%25.7(، ثم أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي بــــــ )93( مليار دوالر، وبنسبة )%17.6(، فأوروبا ووسط آسيا بنسبة )%12.2(، والرشق 

األوسط وشامل افريقيا بنسبة )%11.2( وأخرياً دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة )8.9%(.

وكانت الهند والصني يف طليعة دول العامل من حيث قيمة التحويالت النقدية املستلمة واملرسلة من 

العاملني الصينيني والهنود بالخارج، حيث شكلت ما نسبته )%11.53و%9,78( من إجاميل التحويالت 

عىل الصعيد العاملي، ثم املكسيك والفلبني بنسبة )%4.89( لكل منهام، فمرص بنسبة )%3.73( ونيجرييا 

بنسبة )%3.64(، فباكستان بنسبة )%3.03(، تليها أوكرانيا بنسبة )%2.39( وأخرياً كل من بنغالديش 

وفيتنام بنسبة )%2.30( لكل منهام، والجدول التايل ينب ذلك.

53  صندوق النقد العريب وآخرون، التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام 2006، أبو ظبي، 2006، ص 174. 
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جدول )12( الدول األكرث استالما للتحويالت النقدية للعام 2018 

“مليار دوالر”

Source: World Bank Group, Migration and Development Brief: Migration and R mittances: 

recent Development, December, 2018, P.2

ويالحظ بأن التحويالت النقدية للقوة العاملة تشكل نسبة كبرية من الناتج املحيل للدول النامية، 

حيث تخطت )%30( من الناتج املحيل اإلجاميل لعام 2018 يف كل من قرغيزيا وتونجا وطاجكستان 

والنيبال، وتراوحت النسبة يف بقية الدول ما بني )%26.6( يف هايتي و)%19.6( يف الهندوراس، والجدول 
التايل يبني ذلك 54

54  World Bank Group, Migration and Development Brief: Migration and Remittances: recent Development, 

December 2018, P. 2

النسبة من اإلجاميل العاملي للتحويالتقيمة التحويالتالدولة 

%79.511.53الهند1

%67.49.78الصني2

%33.74.89املكسيك 3

%33.74.89الفلبني4

%25.73.73مرص 5

%25.13.64نيجرييا6

%20.03.03باكستان7

%16.52.39أوكرانيا8

%15.92.30بنغالديش9

%15.92.30فيتنام10



63

ً الرشاكة العاملية يف التنمية؛ قطر منوذجا

جدول )13( الدول األكرث استالماً للتحويالت النقدية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل للعام 2018

Source: World Bank Group, Migration and Development Brief: Migration and Remittances: re-

cent Development, December, 2018, P.2

بصورة  املعلنة  األرقام  يتجاوز  بالخارج  العاملني  لتحويالت  الحقيقي  الحجم  أن  بالذكر  والجدير 

كبرية، يف ضوء احتساب التحويالت التي تتم عرب القنوات غري املنظمة )غري الرسمية(، األمر الذي يجعل 

تأثرياتها بالغة األهمية يف االقتصاد الكيل للدول املستقبلة لهذه التحويالت، وذلك من خالل توفري دخل 

متواصل من النقد األجنبي وتوفري موارد لتمويل االسترياد وتحفيز الطلب الكيل يف االقتصاد، وبالتايل 

تحفيز النمو االقتصادي.

التحويالت إىل تحسني  الدول املصدرة للعاملة، حيث تؤدي هذه  التحويالت عىل  وتتعدد فوائد 

هيكل توزيع الدخل يف هذه الدول بصورة ال ميكن تحقيقها من خالل الخطط والربامج التنموية التي 

تتبنها تلك الدول خصوصا يف حالة هجرة الفقراء والعامل غري املهرة، فضالً عن ذلك بينت العديد من 

األبحاث والدراسات املتعلقة باستخدامات التحويالت إىل أن التحويالت تنفق بشكل رئييس عىل رفع 

مستويات االستهالك والصحة والتعليم ألرس العامل، وهذا ما يؤدي إىل تحسني مستويات املعيشة ألرس 

املهاجرين، وتخفيض معدالت الفقر بينهم 55.

55   نوزاد عبد الرحمن الهيتي، دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية: دراسة تحليلية، 

مصدر سابق، ص 55

النسبة من الناتج املحيل اإلجاميل الدولة 

%35.9قرغيزيا1

%35.1تونجا2

%%32.3طاجكستان3

%30.1النيبال4

%26.6هايتي5

%24.4جمهورية اليمن6

%21.3فلسطني7

%20.5غامبيا8

%20.5مولدافيا9

%19.6الهندوراس 10
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النامية  الدول  من  العديد  يف  التنمية  لتمويل  مهام  النقدية مصدراً  التحويالت  تدفقات  وتشكل 

وميكن بيان أثر التحويالت عىل النمو االقتصادي وفق اآليت:

١.   تراكم رأس املال: ميكن أن تؤثر تحويالت العاملني يف الخارج عىل معدل تراكم رأس املال يف 

الدول املستفيدة بطرق شتى. فأوالً ميكن أن متول االستثامر بشكل مبارش، وميكن أن تيرس التدفقات 

الداخلة من تحويالت العاملني أيضاً متويل االستثامرات بتحسني الجدارة االئتامنية لألرس، وزيادة قدرتها 

فعلياً عىل االقرتاض.

مدخالت  منو  معدل  بالتأثري عىل  النمو  التحويالت عىل  تؤثر  أن  العاملة: ميكن  القوى  منو     .٢

العاملة. وإحدى القنوات التي ميكن من خاللها أن تؤثر التحويالت عىل مدخالت العاملة هي املشاركة 

يف سوق العمل، أي النسبة املئوية للسكان التي تعمل بالفعل أو تبحث عن عمل. 

وتعكس األدلة املختلطة املرتبطة بتأثري التحويالت عىل االقتصاد الكيل عدداً من الحقائق األساسية 

بشأن دورها يف االقتصاد. فأوالً، ليس مثة شك يف أن هذه التحويالت تفيد األرس التي تتلقاها إذ أنها 

تخفف حدة الفقر وتوفر تأميناً ضد الظروف االقتصادية املعاكسة. وثانياً، توجد مسارات مختلفة كثرية 

ميكن أن تؤثر التحويالت من خاللها عىل االقتصاد.

ثالثًا:  االستثمارات االجنبية المباشرة:

وتسهم  النامية،  الدول  يف  التنمية  متويل  مصادر  أهم  أحد  املبارشة  األجنبية  االستثامرات  تشكل 

هذه االستثامرات يف تحقيق الرشاكة العاملية من خالل توفري موارد متويلية خارجية للدول املستقبلة 

لها ولألسواق املالية الدولية، كام تسهم االستثامرات األجنبية املبارشة يف عملية التنمية االقتصادية يف 

الدول املستقبلة لها ألنها تنقل أمناطاً جديدة يف اإلدارة والتنظيم، إضافة إىل إسهامها يف نقل التكنولوجيا 

الـتأثري  عىل  عالوة  الكيل،  االقتصاد  أداء  معدالت  عىل  إيجابياً  ينعكس  مبا  الجديدة  الفنية  واملعارف 

اإليجايب عىل معدالت اإلنتاجية.
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وشهدت الفرتة )1990-2018( تطوراً ملحوظاً يف تدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة بنوعيها 

نحو  الواردة من  األجنبية  االستثامرات  تدفقات  ارتفعت  العاملي، حيث  الصعيد  والصادر عىل  الوارد 

)207( مليار دوالر عام 1990 إىل )1297( مليار دوالر أي بنسبة %533، وهذا يعني بأنها تضاعفت 

بأكرث من خمس مرات، كام ارتفع الرصيد الرتاكمي لالستثامر األجنبي املبارش الوارد من )2196( مليار 

دوالر عام 1990 إىل )32272( مليار دوالر عام 2018. بينام ارتفع حجم التدفقات االستثامرية األجنبية 

املبارشة الصادرة من )244( مليار دوالر عام 1990 إىل )1014( مليار دوالر عام 2018، أي بنسبة زيادة 

قدرها )%316(، وارتفاع الرصيد الرتاكمي لهذا النوع من االستثامر األجنبي املبارش من )2255( مليار 

دوالر عام 1990 إىل )30975( مليار دوالر عام 2018، أي تضاعف بأكرث من )13( مرة والجدول التايل 

يبني ذلك.

جدول )14( مؤرشات االستثامر األجنبي املبارش )2018-1990( 

“مليار دوالر”

Source: UNCTAD, World Investment Report, Various Issue

20052015201620172018-19902007نوع االستثامر

تدفقات االستثامرات األجنبية 

املبارشة الواردة
20514142034191914971297

تدفقات االستثامرات األجنبية 

املبارشة الصادرة
24414511683155014251014

أرصدة االستثامرات األجنبية 

املبارشة الواردة
21961447526313282433262432272

أرصدة االستثامرات األجنبية 

املبارشة الصادرة
22551518226260276213238330975

الدخل من االستثامر األجنبي 

املبارش الوارد
8210281513155316911799

معدل العائد عىل االستثامر األجنبي 

املبارش الوارد
5.3%8.6%6.9%6.8%6.8%6.8%

الدخل من االستثامر األجنبي 

املبارش الصادر
12811021476147616611792

معدل العائد عىل االستثامر األجنبي 

املبارش الصادر
8.0%9.6%6.3%6.3%6.3%6.4%
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وشهدت الفرتة )1990-2018( تطوراً ملحوظاً يف تدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة الواردة عىل 

الصعيد العاملي من نحو )207( مليار دوالر عام 1990 إىل )1351( مليار دوالر أي بنسبة %552، كام 

وارتفعت قيمة االستثامرات األجنبية املبارشة الداخلة للدول النامية من )35( مليار دوالر أمرييك عام 

1990 إىل حوايل )703( مليار دوالر، وهو ما يشكل حوايل )%52( من مجمل تدفقات االستثامر األجنبي 

املبارش الوارد عىل الصعيد العاملي لعام 2018 والجدول التايل يوضح ذلك.

   جدول )15( تدفقات االستثامر األجنبي للمبارش الوارد حسب املناطق )2018-1990(

“مليار دوالر”

Source: UNCTAD, World Investment Report, Various Issue

املبارشة  األجنبية  لالستثامرات  جذباً  العامل  مناطق  أكرث  من  كانت  األسيوية  القارة  بأن  ويالحظ 

عىل  الوارد  املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات  إجاميل  من   )30%( نسبته  ما  شكلت  حيث  الواردة، 

الصعيد العاملي، تليها القارة األوروبية بنسبة )%20(، ثم أمريكا الالتينية والكاريبي بنسبة )%18(، ثم 

أفريقيا، فأوقيانوسيا 56.

56  احتسبت النسب من الباحث باالعتامد عىل بيانات املصدر التايل:

UNCTAD, World Investment Report2018, Geneva, 2019 

1990199520002005201020152018اإلقليم

2073441413990140920341297العامل

17322211426216961269557الدول املتقدمة

35117265335637729706الدول النامية

104137728506429715172أوروبا

5268368130221511291أمريكا الشاملية

361031445746أفريقيا

2381157255401514512أسيا

9469878190156147أمريكا الالتينية والكاريبي

0.1-0.30.50.30.632أوقيانوسيا

0.714734756832االقتصادات املتحولة
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أما فيام يتعلق بتدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة الصادرة، فقد ارتفعت هي األخرى خالل 

السنوات التسع والعرشين املنرصمة من )232( مليار دوالر عام 1990 إىل نحو )1014( مليار دوالر عام 

2018، أي تضاعفت بأكرث من أربع مرات. كام زاد حجم تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الصادر من 

الدول النامية من )18( مليار دوالر عام 1990 إىل نحو )417( مليار دوالر عام 2018، أي تضاعف بأكرث 

من )23( مرة، وهذا يعكس تصاعد حجم الرشاكة العاملية يف التنمية، وتعد أوروبا من أكرث األقاليم من 

حيث تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الصادر الذي بلغ )418( مليار دوالر أي ما نسبته )41.2%( 

من اإلجاميل العاملي، تليها آسيا بنسبة )%39.5(، أما بالنسبة لنصيب أمريكا الالتينية وأفريقيا فقد كان 

ضئيالً، وهذا يرجع إىل أنها من الدول التي تعاين من مديونيات مرتفعة.

جدول )16( تدفقات االستثامر األجنبي للمبارش الصادر حسب املناطق )2018-1990(

“مليار دوالر”

Source: UNCTAD, World Investment Report, Various Issue

1990199520002005201020152018اإلقليم

2323581379959145116821014العامل

21230712716119901243558الدول املتقدمة

1851104316400407417الدول النامية

1441741018506568775418أوروبا

13.1-281042136343332أمريكا الشاملية

0.20.2229789أفريقيا

84381210273373401أسيا

172274120257أمريكا الالتينية والكاريبي

0.2-0.1-0.10.50.2……أوقيانوسيا

31623238………االقتصادات املتحولة
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التحديات  مواجهة  يف  املتقدمة  الدول  عن  الصادرة  املبارشة  األجنبية  االستثامرات  أسهمت  وقد 

االقتصادية الداخلية يف عدد من الدول النامية السيام األقل منواً، مثل تطوير البنية التحتية، وتعزيز 

فقد  النامية،  الدول  صادرات  زيادة  يف  ساهمت  كام  جديدة،  عمل  فرص  وإيجاد  املحلية،  املنافسة 

أشارت دراسة كال من “Zejen & Kokko” عام 1996، أن االستثامر األجنبي املبارش يف أورجواي ساهم 

يف زيادة صادرات رشكات أورجواي املحلية ويدعم ذلك حقيقة امتالك الرشكات متعددة الجنسيات 

لحلقات توزيع املنتجات، ومعرفتها بسلوك املستهلكني يف الخارج.

وهناك دراسة أيضاً قام بها “Blomstorm & Arikokko” عام 1996 أوضحت أن دخول الرشكات 

املتقدمة خاصة  الدول  إىل  زيادة صادراتها  ساعد عىل  النامية  الدول  أسواق  إىل  الجنسيات  متعددة 

عندما ال متتلك الدول النامية القدرة عىل توزيع منتجاتها أو التي تواجه قيود أمان عند التصدير 57.

57   أحمد مربوك وإبراهيم سيد عبد املطلب، االستثامر األجنبي املبارش واثره عىل النمو االقتصادي، املركز الدميقراطي العريب، سلسلة 

دراسات، ابريل،برلني، 2014. 
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المبحث السادس: نماذج للشراكة العالمية في التنمية

قامت املنظامت والهيئات الدولية واإلقليمية ويف إطار التعاون املتعدد األطراف بتنفيذ العديد من 

املبادرات العاملية التي تسهم يف تعزيز الرشاكة العاملية يف التنمية، وميكن اإلشارة إىل جملة من هذه 

املبادرات باآليت:

أواًل: الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية:

الزراعية كصندوق استثامر  الرأساميل لألعامل  الزراعية بالصندوق  بادر الصندوق الدويل للتنمية 

ملشاريع األثر بدعم من االتحاد األورويب، ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادي، وحكومة 

لكسمربغ، والتحالف من أجل ثورة خرضاء يف أفريقيا. ويقرتح صندوق األثر هذا نهجاً مبتكراً الجتذاب 

رأس املال الذي تشتد الحاجة إليه إىل املناطق الريفية من البلدان النامية، مع تركيز خاص عىل الشباب. 

وسوف يوفر الصندوق الرأساميل لألعامل الزراعية االستثامرات املالية املصممة لتتالءم مع احتياجات 

املشاريع الصغرية واملتوسطة، ومنظامت املزارعني، ورواد األعامل الزراعيني، واملؤسسات املالية الريفية 

وسيضع تركيزاً خاصاً عىل احتضان املشاريع التي يقودها الشباب.

ويستهدف الصندوق تعبئة )200( مليون يورو من املستثمرين يف القطاعني العام والخاص عىل 

مدى السنوات العرش القادمة. ويُقّدر بأن نحو )700( ألف أرسة ستستفيد من استثامرات الصندوق 

أفريقيا والكاريبي  التزم االتحاد األورويب ومجموعة دول  الزراعية. ويف عام 2018  الرأساميل لألعامل 

واملحيط الهادي بتقديم مبلغ )45( مليون يورو، ولكسمربغ مبلغ )5( ماليني يورو، كام التزم التحالف 

من أجل ثورة خرضاء يف أفريقيا مببلغ )4.5( مليون يورو إىل الصندوق 58.

ويعمل  نوعها.  من  فريدة  مرشوعات  ذخرية  من  الزراعية  لألعامل  الرأساميل  الصندوق  يستفيد 

بالبناء عىل حوافظ  أفريقيا،  يف  ثورة خرضاء  أجل  من  والتحالف  الزراعية،  للتنمية  الدويل  الصندوق 

املشاريع  الكبري يف  األثر  الجذابة وذات  االستثامرات  لتحديد  الصندوق  مدير  الفريدة، مع  برامجهام 

الصغرية واملتوسطة الواعدة.

58   للمزيد من التفاصيل حول الصندوق الرأساميل لألعامل الزراعية، أنظر:

https://www.ifad.org/ar/abcfund
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قام الصندوق عالقات رشاكة مع االتحاد األورويب، وحكومة لوكسمبورغ، وتحالف الثورة الخرضاء 

يف أفريقيا، من أجل إنشاء صندوق رأساميل لألعامل الزراعية - وهو صندوق جديد للمرشوعات املؤثرة 

التي ستدفع عجلة االستثامرات يف قطاع األعامل الزراعية الريفية الصغرية يف األسواق الناشئة. وسيهيئ 

فرصاً أوسع للعمل يف املجتمعات املحلية الريفية، السيام يف أفريقيا، كبديل عن الهجرة.

له وستدار  دامئاً  الزراعية الذي سيتخذ من لكسمبورغ مقراً  الرأساميل لألعامل  سيوفر الصندوق 

حافظة استثامراته من قبل رشكتي بامبو للرشكاء الرأسامليني Partners’ Capital Bamboo ورشكة 

انيارو لالستثامرات Injaro Investments قروضاً تتالءم مع احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

يرتاوح حجمها بني 20 ألف يورو و800 ألف يورو. 

وسيقدم الصندوق قروضه التي ترتاوح بني 200 ألف يورو و800 ألف يورو مبارشة للجهات 

املتلقية لالستثامر بينام سيتم تقديم القروض ما بني 20 ألفا و200 ألف يورو من خالل املؤسسات 

املالية التقليدية 59.

ثانيًا: مبادرة الطاقة من أجل الفقراء:

الوزاري حول  “اإلعالن   2012 يونيو  الدولية يف  للتنمية  األوبك  لصندوق  الوزاري  املجلس  أصدر 

بقصد   ،“  )EPI( الفقراء  أجل  من  الطاقة  “مبادرة  لدعم  دوالر  مليار  الصندوق  وقدم  الطاقة”،  فقر 

محاربة فقر الطاقة- وأطلق عىل ذلك “الهدف الناقص يف األهداف اإلمنائية لأللفية” - وذلك من خالل 

عام 2030 من خالل  نهاية  الطاقة مع  الجميع عىل  العاملي يف حصول  الهدف  تحقيق  املساهمة يف 

تحقيق ثالثة أهداف عاملية مرتابطة تتمثل يف: وصول الجميع إىل خدمات الطاقة الحديثة، مضاعفة 

معدالت كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة املتجددة يف مزيج االستهالك.

ويف هذا اإلطار، يركز صندوق أوبك للتنمية الدولية عىل إيصال حلول طاقة مبتكرة عىل نطاق 

صغري، تخدم بصورة رئيسية املجتمعات الريفية خارج شبكة الطاقة، وتسهل الوصول إىل طاقة فعالة 

صديقة للبيئة يف الجنوب، من خالل إنشاء رشكات مرافق عامة جديدة وتحسني املوجود منها، ومن 

خالل مساعدة الدول عىل استغالل مصادر الطاقة املتجددة لدى كل منها. يف سبيل ذلك، يوفر الصندوق 

الطاقة من خالل عمل منشأة  فقر  الحد من  تعمل عىل  التي  الخاص  القطاع  الالزم ملشاريع  الدعم 

منفصلة لهذه الغاية. تشمل األنشطة بناء منشآت جديدة وإعادة تأهيل وتطوير املنشآت القدمية غري    

الفّعالة يف كل من األردن، وكينيا، وجاميكا، والباكستان 60 

59   http://www.kathima.com/v/280875

60  https://cadp.me/ar/the-opec-fund-for-international-development-ofi
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أن مرشوع فقر الطاقة الذي أطلقه صندوق أوبك للتنمية الدولية سيُحسن العالقات بني رشكات 

التشغيل واملجتمعات املحلية. وسوف يحدث فرقاً كبرياً يف التقدم نحو توفري طاقة ميسورة التكلفة 

ونظيفة وفعالة للجميع. والواقع أن إدراج التخفيف من حدة الفقر يف الطاقة كعنرص أسايس يف برنامج 

املسؤولية االجتامعية لصناعة النفط والغاز سيكون إسهاماً هاماً وواضحاً يف التنمية املستدامة.

وميكن أن يتخذ هذا االلتزام أشكاالً أخرى مثل: 

• املانحة 	 الحكومات والجهات  الدخول يف رشاكات مبتكرة مع  قليالً من خالل  أبعد  الحدود  دفع 

االستثامري  التمويل  وتوجيه  املحلية  واملجتمعات  الدولية  واملنظامت  الحكومية  غري  واملنظامت 

االجتامعي نحو املشاريع الصغرية خارج الشبكة.

• تغيري جذري أكرث، مثل إنشاء وحدات صغرية مستدامة قامئة عىل املجتمع املحيل لتوليد الطاقة 	

الالمركزية. وميكن اإلشارة إىل أحد األمثلة عىل عمل الصندوق لتحسني الوصول إىل الطاقة: ففي 

إطار برنامجه املسمى “برنامج الحد من الفقر”، تعاون الصندوق مع مؤسسة شل لدعم املؤسسة 

االجتامعية للمساعدة يف متويل املرشوع األفريقي. ويشمل ذلك توزيع الفوانيس الشمسية عىل 

األرس الفقرية من خارج الشبكة يف تنزانيا وكينيا، وهام من أكرث البلدان فقراً من حيث الطاقة يف 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وبحلول نهاية املرشوع، تم بيع ما يقرب من )85( ألف وحدة، 

ومتكني حياة حوايل )424( ألف شخص، أي أكرث من ثالثة أضعاف الهدف األصيل. ومن العنارص 

ملساعدتهم  املوزعني  أجلها  من  نظمت  التي  التدريب  برامج  املرشوع  هذا  يف  األخرى  الحاسمة 

عىل تطوير مهارات األعامل أكرث مهنية وتوفري أكرث فعالية خدمات ما بعد البيع. وسيكون مفتاح 

النجاح هو التعاون والرشاكة بني جميع أصحاب املصلحة يف املجتمع، وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن 

الشامل  الوصول  للمساهمة يف  الصناعة  تبذلها  التي  للجهود  أن يكون مبثابة محور  أوفيد ميكن 

للطاقة 61.

61  Suleiman Jasir Al-Herbish, poverty Uniting against, the OPEC fund for international development, 2017, 

p.25-27
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Green Climate Fund :ثالثًا: الصندوق العالمي األخضر

يُعد الصندوق منرباً عاملياً فريداً لالستجابة لتغري املناخ من خالل االستثامر يف التنمية املنخفضة 

االنبعاثات واملقاومة للمناخ.  وجاء إنشاء الصندوق األخرض للمناخ يف املؤمتر السادس عرش لألطراف 

يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف عام 2010، ككيان تشغيل لآللية املالية ملساعدة 

البلدان النامية يف مامرسات التكيف والتخفيف ملواجهة تغري املناخ. يقع الصندوق الرئييس يف إنتشون 

يف كوريا الجنوبية. يحكمه مجلس مكون من )24( عضًوا وتدعمه أمانة عامة. ويأيت إنشاء الصندوق 

كإطار للتعاون العاملي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها يف البلدان النامية، وملساعدة 

املجتمعات الضعيفة عىل التكيف مع اآلثار التي ال مفر منها لتغري املناخ 62.

وميكن للبلدان الوصول إىل األموال بطريقتني: مبارشة من خالل الكيانات املنفذة دون الوطنية أو 

الوطنية أو اإلقليمية املعتمدة، أو عرب الكيانات الدولية املعتمدة، مثل وكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات 

املالية الدولية. حدد مجلس إطار التعاون العاملي أولويات االستثامر الرئيسية التي تستهدف العديد 

من التحديات املرتبطة مبارشة بوالية املنظمة وعملها. ويشمل ذلك دعاًم لخفض االنبعاثات الناتجة 

عن إزالة الغابات واستخدام األرايض، وتعزيز مرونة سبل عيش الناس واألمن الغذايئ.

تم اعتامد منظمة األغذية والزراعة لدى إطار التعاون العاملي ككيان تنفيذي للمشاريع املتوسطة 

البيئية واالجتامعية. تقف  املخاطر  أمرييك( مع مستوى متوسط من  الحجم )250-50 مليون دوالر 

بشأن  البلدان  تقودها  مشاريع  وتنفيذ  وضع  يف  األعضاء  دولها  لدعم  االستعداد  أهبة  عىل  املنظمة 

التكيف، والزراعة الذكية للمناخ، ومكافحة تدهور األرايض والغابات، واإلدارة املستدامة للغابات والحد 

من مخاطر الكوارث، من بني مجاالت أخرى متتلك فيها املنظمة خربة كبرية 63.

األخرض يف  باالقتصاد  املتعلقة  األخرى  واألنشطة  والسياسات  والربامج  املشاريع  الصندوق  يدعم 

 Total GCF   financing البلدان النامية األطراف، وبلغ إجاميل متويل إطار التعاون العاملي املرتبط

يف  )111( مرشوع  املرشوعات  عدد  بلغ  كام  أمرييك،  دوالر  مليار   )5.2( نحو   )committed )USD

مختلف قارات العامل، توزعت بواقع )46( مرشوعاً يف أفريقيا، و)44( مرشوعاً يف آسيا والباسفيك،و)24( 

مرشوعاً يف أمريكا الالتينية والكاريبي و)6( مشاريع يف أوروبا الرشقية 64.

62   للمزيد من التفاصيل حول الصندوق العاملي األخرض، انظر:

https://www.greenclimate.fund/home

63  http://www.fao.org/climate-change/international-finance/green-climate-fund/ar/

64   https://www.greenclimate.fund/what-we-do/portfolio-dashboard
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رابعًا: برنامج مكافحة العمى النهري:

الخيطية  الطفيلية  الدودة  فيه  تتسبب  طفييل  مرض  النهري”،  “العمى  أو  الذنب،  كالبية  داء 

املسامة كالبية الذنب املتلوية، وينتقل بواسطة اللدغات املتكررة من الذبابة السوداء الحاملة للعدوى 

الجريان،  الرسيعة  املائية  واملجاري  األنهار  يف  السوداء  الذبابات  هذه  وتتكاثر   .)Simuliumspp(

وخصوصاً يف القرى النائية قرب األرايض الخصبة حيث يعتمد الناس عىل الزراعة.

وكان ملرض العمى النهري تداعيات وخيمة يف غرب افريقيا يف سبعينات القرن املايض، وعاىن ما 

البالغني يف األودية املجاورة لألنهر يف هذا املرض، وفقد ما يرتاوح بني %5-3 من  يناهز )%60( من 

املرىض برصهم. وطبقاً ملنظمة الصحة العاملية، يشكل العمى النهري السبب الرابع األكرث شيوعاً للعمى 

املمكن تجنبه بعد الساد والزرق والرتاخوما.

وأمام هذا التحدي، أطلقت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وبالتعاون مع منظامت أخرى يف عام 

1974 برنامجاً للقضاء العمى النهري يف عرش دول يف غرب أفريقيا. ونجح الربنامج الذي غطى مساحة 

)1.2( مليون كيلو مرت مربع خالل الفرتة )1974-2002(، يف إنقاذ )40( مليون شخص من اإلصابة ووفر 

الوقاية من العمى لعدد بلغ )600( ألف شخص، األمر الذي ضمن والدة )18( مليون طفل مبنأًى عن 

خطر هذا املرض والعمى. وباإلضافة إىل ذلك تم استصالح )25( مليون هكتار من األرايض الصالحة 

(17)مليون شخص  إنتاجيتها إلطعام  تكفي  أراٍض  الزراعي، وهي  واإلنتاج  االستقرار  للزراعة ألغراض 

سنوياً. و)600( ألف فرد من العمى، كام ولد مليون طفل يف مأمن من خطر اإلصابة. وانتهى الربنامج 

يف عام 2002 بعد وقف انتقال املرض يف جميع الدول املشاركة يف املرشوع، بيد أن الرصاع مازال مستمراً 

يف أماكن أخرى من العامل 65.

وتم تدشني الربنامج األفريقي ملكافحة داء كالبية الذنب يف عام 1995 بهدف مكافحة داء كالبية 

الذنب يف البلدان األفريقية التي كان اليزال يستوطنها، واختُتم الربنامج يف نهاية عام 2015 بعد بدء 

العالج  توفري  هي  الرئيسية  اسرتاتيجيته  وكانت  الذنب.  كالبية  داء  من  التخلص  إىل  االنتقال  مرحلة 

املستدام املوجه للمجتمع املحيل بدواء إيفرمكتني والقيام، حسب االقتضاء، مبكافحة النواقل بواسطة 

أساليب مأمونة بيئياً. ويف عام 2015 تم معالجة أكرث من )114( مليون شخص يف افريقيا حيث كان 

يجري تنفيذ اسرتاتيجية العالج املوجه إىل املجتمع املحيل ممثلة ما يناهز )%60( من التغطية العالجية 

لعدد األشخاص الذين يجب عالجهم عىل الصعيد العاملي. 

65   األمم املتحدة- منظمة األغذية والزراعة، سبعون عاماً من عمل منظمة األغذية والزراعة، روما، 2015، ص 12.
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وبدأ برنامج القضاء عىل داء كالبية الذنب يف األمريكيتني يف عام 1992 بهدف القضاء عىل مرض 

العني وعىل إعاقة رسيان املرض يف جميع أنحاء األمريكيتني بحلول عام 2015 من خالل إعطاء العالج 

بدواء إيفرمكتني عىل نطاق واسع مرتني يف السنة. وبلغت نسبة التغطية يف كل البؤر الثالث عرشة 

املوجودة يف هذا اإلقليم %85 يف عام 2006، وتم وقف رسيان املرض يف 10 من 13 من هذه البؤر 

بنهاية عام 2011. خضعت يف عام 2016 بؤرة واحدة من أصل 3 بؤر متبقية للرتصد الالحق للعالج 

عقب وقف العالج باإليفرمكتني، فيام تواصل العالج يف البؤرتني املتبقيتني. وتركز اآلن الجهود الخاصة 

بالقضاء عىل املرض عىل شعب يانومامي يف الربازيل وجمهورية فنزويال البوليفارية 66.

داء كالبية  التخلص من  أنجزت  بأن كولومبيا  العاملية  الصحة  أكدت منظمة   2013 أبريل   5 ويف 

الذنب. وأصبحت كولومبيا أول بلد يف العامل تتحقق املنظمة من خلوه من داء كالبية الذنب وتعلن 

ذلك. وأصبحت إكوادور الحقاً ثاين بلد يف العامل يُعلن عن خلوه من مرض العمى النهري يف سبتمرب 

2014. ولقد تم إعالن خلو املكسيك من املرض يف يوليو 2015 وغواتيامال يف يونيو 2016.

خامسًا: برنامج مكافحة مرض دودة غينيا:

مُيثل برنامج مكافحة مرض دودة غينيا حملة دولية ملكافحة املرض والقضاء عليه، حيث بدأت 

جهوده يف مثانينات القرن العرشين وكان عدد املصابني باملرض آنذاك نحو )3.5( مليون شخص يف عام 

1986. واستطاع الربنامج خفض معدالت اإلصابة مبرض دودة غينيا؛ من حوايل 3.5 مليون حالة يف 21 

دولة يف عام 1986 إىل أقل من 150 حالة يف أربع دول يف الوقت الحايل 67.

بني جهات متويلية  الدويل  التعاون  إىل  غينيا  دودة  مكافحة مرض  النجاح يف  تفسري هذا  وميكن 

مختلفة يف مقدمتها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وكان حصاد هذا التعاون أن جعل 

برنامج  الجدري. وقد ساعد  نهائيًا عىل مرض  القضاء  اجتثاثه منذ  يتم  رابع مرض  غينيا  مرض دودة 

مكافحة مرض دورة غينيا عىل تأسيس أنظمة تقديم رعاية صحية يف القرى لتشمل آالف املجتمعات 

التي أضحى لديها اآلن شبكات عمل من املوظفني واملتطوعني يف مجال الصحة لتقديم التعليم الصحي 

وتوفري التدخالت الوقائية الالزمة ضد األمراض األخرى أيضاً 68.

66  https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis

67   http://www.hmaward.org.ae/ar/profile.php?id=151

68   https://www.kuwait-fund.org/documents/11433/73969/Guinea+Worm+mmNEW.pdf/88a41ac3-7928-4332-

a5f4-03f326a88b0
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سادسًا- الشراكة العالمية من أجل التربة:

أن الرتبة مورد أسايس وجزء حيوي من البيئة الطبيعية والتي تنتج معظم الغذاء العاملي. يف نفس 

الوقت توفر الرتبة مساحة معيشة للبرش، كام توفر خدمات النظم اإليكولوجية املهمة من أجل تنظيم 

وإمداد املياه، تنظيم املناخ، حامية التنوع الحيوي، حبس الكربون وخدمات أخرى.  ولكن الرتبة تحت 

الضغط )%33 من الرتبة العاملية متدهورة( بسبب التزايد يف عدد السكان وتنامي الطلب عىل الغذاء 

واستخدامات األرايض املتنافسة 69.

وأمام هذه الصورة تأيت مبادرة الرشاكة العاملية من أجل الرتبة والتي ستعمل عىل تعميق الوعي 

املساهمة يف  تيسري/  املتاحة، وستعمل عىل  العلوم  أفضل  من  انطالقاً  القدرات  تنمية  واملساهمة يف 

الرتبة واستخدامها بصورة  إدارة موارد  اجل  املصلحة من  والتكنولوجيات بني أصحاب  املعرفة  تبادل 

مستدامة  70.

للحكومات  مفتوحة  وطوعية،  تفاعلية  رشاكة  بكونها  الرتبة  أجل  من  العاملية  الرشاكة  وتوصف 

واملنظامت اإلقليمية واملؤسسات وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل مختلف املستويات. ويشمل نوعني 

من الرشاكة:

• رشكاء نظام األفضليات املعمم الذين يأتون من مجموعة واسعة من املؤسسات مثل املؤسسات 	

الحكومية والجامعات ومنظامت املجتمع املدين ومراكز البحوث وجمعيات علوم الرتبة ووكاالت 

األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية والرشكات الخاصة وجمعيات املزارعني والجهات املانحة، 

إلخ.

• نقاط االتصال الوطنية لنظام األفضليات املعمم التي صممتها البلدان األعضاء يف منظمة الغذاء 	

.)FAO( .71 والزراعة الدولية

إن مهمة الرشاكة العاملية من أجل الرتبة هي تطوير حوكمة موارد الرتبة املحدودة عىل الكوكب 

ليك نضمن تربة منتجة زراعياً من أجل عامل آمن غذائياً، فضالً عن دعم خدمات النظم االيكولوجية 

األساسية األخرى، وفقاً لحق السيادة لكل دولة عىل مواردها الطبيعية. من أجل تحقيق هذه املهمة، 

مع  بالتعاون  تطبيقها  يتم  ليك  عمل  ركائز  خمس  بتحديد  الرتبة  أجل  من  العاملية  الرشاكة  قامت 

الرشاكات اإلقليمية. وتتمثل هذه الركائز باآليت:

69   http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/ar 

70   http://www.fao.org/sustainability/international-collaboration/ar

71   http://www.fao.org/global-soil-partnership/partners/ar
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• الرتبة والحفاظ عليها وعىل استدامة 	 الرتبة من أجل حامية  تشجيع اإلدارة املستدامة ملوارد 

إنتاجيتها.

• تشجيع االستثامر والتعاون الفنية ورسم السياسات والتثقيف ونرش الوعي يف مجال الرتبة.	

• تشجيع أبحاث الرتبة املستهدفة من أجل التنمية والرتكيز عىل الثغرات املحددة واألولويات 	

وبالتنسيق مع إجراءات التنمية اإلنتاجية والبيئية واالجتامعية ذات الصلة.

• تعزيز كمية ونوعية بيانات ومعلومات الرتبة: جمع البيانات، التحليل، املصادقة، إعداد التقرير 	

الرصد واالندماج مع االختصاصات األخرى.

• تنسيق الطـــرق واملقاييــــــس واملؤرشات الخاصـة باإلدارة املستدامة وحمـــاية ومـــــوارد 	

التـــربة 72.

سابعًا: جدول األعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة:

ميثل ذلك رشاكة بني أصحاب املصلحة يف قطاع الرثوة الحيوانية امللتزمني بالتنمية املستدامة لهذا 

القطاع. ويستفيد جدول األعامل من التوافق العام بشأن طرق تحقيق االستدامة وحفز التغيري املتسق 

والجامعي يف املامرسات عن طريق الحوار والتشاور والتحليل املشرتك 73.

وتجدر اإلشارة إىل النمو السكاين ومكاسب الدخل والتحرض قد جعل قطاع الرثوة الحيوانية أحد 

القطاعات الزراعية الفرعية األرسع منواً. وما شهده القطاع من توسع يف املايض يف البلدان املتقدمة 

ويف اآلونة األخرية يف البلدان الناشئة كان مثرياً لإلعجاب وارتبط بتحول واسع النطاق يف قطاع الرثوة 

الحيوانية. لكن ضامن استمرار توسع الطلب عىل املنتجات الحيوانية ال يزيد من حدة الضغط عىل 

املوارد الطبيعية ويساهم يف تحقيق نتائج مرغوب فيها من الناحية االجتامعية سيقتيض إدخال املزيد 

من التعديالت والتحسينات عىل السياسات والحوكمة واالستثامرات املتعلقة بهذا القطاع.

الدولية )FAO( يف عام 2010،  والزراعة  الغذاء  بدأت منظمة  القضايا،  إىل معالجة هذه  وسعياً 

الشؤون االقتصادية والزراعة واالبتكار يف مملكة هولندا، عملية لوضع جدول  بدعم مايل من وزارة 

النطاق وطوعي وغري رسمي  التزام واسع  إىل  استناداً  الحيوانية املستدامة  الرثوة  أعامل عاملي بشأن 

ألصحاب املصلحة بالعمل من أجل تحسني أداء القطاع من خالل استهداف حامية املوارد الطبيعية مع 

إدراج الحد من الفقر وحامية الصحة العامة نظراً لصلتهام بقطاع الرثوة الحيوانية. ويف اآلونة األخرية، 

تعهد أيضاً املكتب الفيدرايل السويرسي للزراعة بتقديم دعم مايل لهذه املبادرة.

72   http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/ar/ 

73   http://www.fao.org/sustainability/international-collaboration/ar
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وينصب تركيز جدول األعامل العاملي عىل تحسني كفاءة استخدام املوارد يف قطاع الرثوة الحيوانية 

العاملي لدعم سبل العيش وتحقيق األمن الغذايئ الطويل األجل والنمو االقتصادي مع الحفاظ عىل غري 

ذلك من النتائج البيئية وتلك املتعلقة بالصحة العامة ومراعاة االختالفات اإلقليمية والربط باملبادرات 

األخرى ذات الصلة عند االقتضاء. كام تدعم هذه املبادرة تحسني استخدام أصحاب املصلحة للموارد يف 

قطاع الرثوة الحيوانية جراء تغري املامرسات؛ واعتامد القطاعني العام والخاص للتوجيهات والتوصيات 

الالزمة لجعل سالسل القيمة الغذائية الحيوانية أكرث استدامة  74.

ثامنًا: التحالف العالمي بشأن الزراعة الذكية:

يسعى التحالف العاملي من أجل الزراعة الذكية مناخياً إىل تحسني األمن الغذايئ للبرش وتغذيتهم 

يف ظل التغري املناخي. وسوف يساعد التحالف عىل تكييف املامرسات يف مجاالت الزراعة والغابات 

التغذية، والسياسات االجتامعية، من أجل زيادة مراعاة تغري املناخ وكفاءة  ومصائد األسامك، ونظم 

استخدام املوارد الطبيعية  75.

Climate- يف األصل بتطوير مفهوم الزراعة الذكية للمناخ )FAO( قامت منظمة األغذية والزراعة

وتغري  الغذايئ  واألمن  الزراعة  بشأن  مؤمتر الهاي  ويف  رسمياً  Smart Agriculture )CSA( وعرضه 

املناخ يف عام 2010، من خالل ورقة بعنوان “الزراعة الذكية للمناخ: السياسات واملامرسات والتمويل 

من أجل الغذاء “األمن والتكيف والتخفيف”.

والسياساتية  التقنية  الظروف  لتطوير  نهج  تُعد  للمناخ  الذكية  الزراعة  فإن  البيان،  عن  وغني 

واالستثامرية لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة لألمن الغذايئ يف ظل تغري املناخ. يخلق حجم آثار 

تغري املناخ عىل األنظمة الزراعية وإلحاحها ونطاقها الواسع حاجة ملحة لضامن دمج هذه اآلثار بشكل 

شامل يف التخطيط واالستثامرات والربامج الزراعية الوطنية.

تم تصميم نهج الزراعة الذكية للمناخ لتحديد وتفعيل التنمية الزراعية املستدامة ضمن املعايري 

الواضحة لتغري املناخ. ومع ذلك، يتطلب تحقيق التحويالت املطلوبة لـ CSA وتلبية هذه األهداف 

املتعددة اتباع نهج متكامل يستجيب لظروف محلية محددة. يُعد التنسيق عرب القطاعات الزراعية 

)مثل املحاصيل واملاشية والغابات ومصايد األسامك( وكذلك القطاعات األخرى، مثل تنمية قطاع الطاقة 

واملياه، مسألة رضورية لالستفادة من أوجه التآزر املحتملة وتقليل املقايضات وتحسني استخدام املوارد 

الطبيعية وخدمات النظام البيئي 76.
74  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/ar/global_agenda.html

75   http://www.fao.org/sustainability/international-collaboration/ar/ 

76   http://www.fao.org/gacsa/about/about-csa/en/ 
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تاسعًا: الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا:

يًعد اإليدز والسل واملالريا من األمراض التي ميكن الوقاية منها، كام أنه ميكن عالجها بصورة فعالة، 

ومع ذلك فإنها تتسبب يف وفاة أكرث من ستة ماليني شخص كل عام، ومن املعروف أن العبء الذي 

تتكبده الدول النامية من جراء مكافحة هذه األمراض يصل عىل ثالثني ضعفاً مقارنة بالدول املرتفعة 

الدخل، األمر الذي ينتج عنه حدوث خسائر اقتصادية فادحة وانحالل اجتامعي وعدم استقرار سيايس، 

واستجابة لهذه التحديات العائلة، تم تأسيس الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف عام 

   .2002

املبادئ  من  إنشائه عىل جملة  يف  واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق  استند  وقد 

الهامة التي توجه العمليات كافة بدءاً من اإلرشاف وانتهاء بتقديم املنح:

• يعمل الصندوق كهيئة متويلية وليس تنفيذية.	

• توفري املوارد املالية اإلضافية وزيادتها.	

• دعم الربامج التي تعكس امللكية القومية.	

• العمل بطريقة متوازنة يف إطار املناطق املختلفة واألمراض والتدخالت.	

• إتباع اتجاه متكامل ومتوازن لوقاية والعالج.	

• تقييم العروض من خالل عمليات املراجعة املستقلة.	

• مبسطة ورسيعة 	 بطريقة  تقديم  عمليات  وإجراء  للمساءلة  خاضع  وبشكل  بشفافية  العمل 

ومبتكرة  77.

وتجدر اإلشارة إىل أن الصندوق العاملي منذ تأسيسه يف عام 2002 قد أسهم يف مكافحة اإليدز 

والسل واملالريا يف أكرث من )140( دولة، وساعد يف إنقاذ ما يزيد عن )20( مليون شخص وعالج )11( 

مليون مريض مصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، والكشف عن إصابة )17.4( ماليني شخص 

مبرض السل وعالجهم وتوزيع أكرث من )795( مليون ناموسية من أجل مكافحة املالريا 78.

77   نور الدين بازين، الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، مجلة الحوار املتمدن، العدد )1405(، 20 ديسمرب، 2005.

78  https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france 
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الفصل الثاني

قطر وترتيبات الشراكة 
العالمية في التنمية
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سيتناول هذا الفصل الجهود التي بذاتها دولة قطر يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية، من خالل 

استعراض املنطلقات الرئيسة التي استندت إليها الدولة يف دعم جهود املجتمع الدويل لتحقيق الرشاكة 

العاملية يف التنمية سواء من خالل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف التي وقعت عليها دولة قطر 

يف املجاالت التنموية املختلفة، وكذلك سيتم بيان األطر املؤسسية املعنية بتنفيذ الرؤية القطرية املعنية 

العالقة  ذات  العاملية  واملنتديات  الفعاليات  تنظيم  مجال  القطري يف  والدور  الدويل،  اإلمنايئ  بالعون 

بالرشاكة العاملية يف التنمية.

المبحث األول: المنطلقات المعتمدة لتحقيق الشراكة العالمية في التنمية

كان االهتامم بدعم جهود املجتمع الدويل لتحقيق التنمية العاملية وتعزيز األمن والسلم الدوليني 

من صلب اهتامم الحكومة القطرية منذ استقالل الدولة عام 1971، وميكن إيجاز أهم املنطلقات التي 

ترتكز عليها دولة قطر لتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية وفق ما جاء يف مقررات املؤمترات واملنتديات 

العاملية الخاصة بالتنمية الدولية.

الدستور الدائم لدولة قطر:  )1

أشار الدستور القطري يف املادة )6( عىل “احرتام الدولة للمواثيق والعهود الدولية والعمل عىل 

تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها” 1، كام أشارت املادة )7( من 

ذات الدستور عىل “ قيام السياسة الخارجية للدولة عىل مبدأ توطيد السلم واألمن الدوليني عن طريق 

تشجيع فض املنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب يف تقرير مصريها وعدم التدخل 

يف الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع األمم املحبة للسالم “ 2.

رؤية قطر الوطنية 2030:  )2

التنمية إىل ما نصت عليه رؤية قطر  العاملية يف  تعتمد دولة قطر يف سياساته لتحقيق الرشاكة 

الوطنية 2030 يف الغايات املستهدفة يف مجال التعاون الدويل واملتمثلة باآليت 3:

• تعزيز دور قطر اإلقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خصوصاً يف إلطار مجلس التعاون الخليجي 	

والجامعة العربية ومنضمة التعاون اإلسالمي.

1  الدستور الدائم لدولة قطر، املادة السادسة، مطابع الراية، 2005 

2  الدستور الدائم لدولة قطر، املادة السابعة، مطابع الراية، 2005 

3  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، رؤية قطر الوطنية 2030، 2018، ص 18 

الفصل الثاني: قطر وترتيبات الشراكة العالمية في التنمية
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• تكثيف وتعزيز التبادل الثقايف مع الشعوب العربية خاصة والشعوب األخرى عامة.	

• رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بني األديان والثقافات املختلقة.	

• تنموية 	 ومعونات  سياسية  مبادرات  خالل  من  العامليني  والسلم  األمن  تحقيق  يف  املساهمة 

وإنسانية.

أجندة التنمية املستدامة 2030:  )3

تحقيق  قطر عىل  دولة  تعتمد   ،2030 الوطنية  قطر  ورؤية  للدولة  الدائم  الدستور  إىل  باإلضافة 

التي  املستدامة 2030  للتنمية  املتحدة  األمم  التنمية عىل ما أكدت عليه أجندة  العاملية يف  الرشاكة 

اعتمدها قادة العامل بنيويورك يف سبتمرب عام 2015 والتي تدعم الرشاكة العاملية من أجل القضاء عىل 

الفقر، والحد من عدم املساواة وتعزيز االستدامة، حيث تم تخصيص الهدف السابع عرش من أهداف 

التنمية  تحقيق  أجل  من  العاملية  الرشاكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل  لتعزيز   2030 املستدامة  التنمية 

املستدامة، وذلك ألن الدعم الدويل والرشاكات الدولية لها أهمية بالغة يف تحقيق األهداف والغايات 

تعزيز  إىل  السابع عرش  الهدف  ، ويرمي  فقراً  الدول  بالنسبة ألشد  الطموحة يف خطة 2030، السيام 

الرشاكة العاملية لتحقيق أهداف خطة عام 2030، والجمع بني الحكومات الوطنية واملجتمع الدويل 

ومؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى4. 

4  األمم املتحدة، تقرير أهداف التنمية املستدامة 2018، نيويورك، 2019، ص 30
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المبحث الثاني: األطر المؤسسية المعنية بالشراكة العالمية في التنمية:

  قامت دولة قطر بوضع األطر املؤسسية التي تعنى بتقديم املساعدات اإلمنائية ومتابعتها وتنفيذ 

املرشوعات واملبادرات القطرية للهادفة إىل تعزيز الرشاكة العاملية يف التنمية، وفيام ييل أهم املؤسسات 

التي أنشأتها الدولة لتقديم العون اإلمنايئ الهادف إىل ترجمة توجهات الدولة يف مجال تحقيق الرشاكة 

العاملية يف التنمية.

أوال: المؤسسات الحكومية:

صندوق قطر للتنمية:  -١

إىل  الصندوق  ويهدف   .2002 لعام   )19( رقم  األمريي  القرار  وفق  للتنمية  قطر  صندوق  أنشئ 

مساعدة الدول العربية وغريها من الدول النامية األخرى يف تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية 

فيها، وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناًء عىل اقرتاح املجلس، وله يف سبيل ذلك القيام 

باملهام التالية.

• تقديم القروض واملنح واملساعدات الفنية والكفاالت للدول العربية والدول النامية األخرى أو 	

األشخاص االعتبارية ألي دولة من هذه الدول، أو املتمتعة بجنسيتها، أو املشرتكة فيام بينها، والتي 

تسهم يف التنمية االقتصادية واالجتامعية لتلك الدول.

• البند 	 يف  الواردة  الدول  يف  اإلمنايئ  الطابع  ذات  االعتبارية  األشخاص  مال  رأس  يف  املساهمة 

السابق.

• الدولية 	 اإلمنائية  املؤسسات  من  وغريها  اإلمنايئ  التمويل  مؤسسات  مال  رأس  يف  املساهمة 

واألجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية يف تنمية اقتصادها ومتثيل الدولة يف تلك املؤسسات.

• القيام بأي أنشطة أو خدمات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف الصندوق 5.	

التنمية  خالل  من  والعدالة  السالم  وتعزيز  األمل  إعطاء  يف  للتنمية  قطر  صندوق  رؤية  وتتمثل 

املستدامة والشاملة، أما رسالته كمؤسسة عامة تعمل نيابة عن دولة قطر فتتمثل بتحسني سبل عيش 

املجتمعات حول العامل، وذلك من خالل اآليت 6:

• توفري األدوات املالية للدول النامية يف العامل العريب وخارجه واالستجابة الفعالة للمساعدات 	

اإلنسانية والتنموية.

5  وزارة العدل، الجريدة الرسمية، العدد العارش، 6/10/2002، ص 219

 /https://qatarfund.org.qa :6  للمزيد من التفاصيل، أنظر موقع صندوق قطر للتنمية
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• متكني الشعوب من خالل تعزيز التعليم والصحة والخدمات االجتامعية والبنية التحتية والتنمية 	

االقتصادية.

• بناء رشاكات محلية ودولية إلحداث إثر مستدام.	

• االستفادة من خربات وقدرات ومهارات دولة قطر لتحقيق النتائج املرجوة.	

• تقديم الخدمات بناَء عىل معايري عاملية رائدة وحلول مبتكرة.	

ويتشكل مجلس إدارة الصندوق مبوجب القرار األمريي رقم )20( لعام 2016 الخاص بإعادة تشكيل 

مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية من سعادة وزير الخارجية رئيساً وممثل عن وزارة الخارجية نائب 

للرئيس عضوية كل من رئيس الهالل األحمر القطرين ومدير إدارة التعاون الدويل بوزارة الخارجية 

قطر  صندوق  انضم  وقد  املجتمع.  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  ومؤسسة  املالية  وزارة  عن  وممثل 

للتنمية يف فرباير 2013 ملجموعة التنسيق لصناديق التنمية وهو عضو بصفة مراقب يف مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية. كام وانضم كعضو يف صندوقي إعامر هايتي، واليابان اللذين أنشئ بعد تعرضهام 

للكوارث الطبيعية، عالوة عىل إرشافه عىل صندوق الصداقة القطري التونيس.

العربية  الدول  املشاريع والربامج يف بعض  العديد من  تنفيذ  للتنمية عىل  وأرشف صندوق قطر 

كتونس واملغرب والصومال وسوريا واليمن. وقام خالل الفرتة )2016-2018( برصف )1765( مليون 

دوالر لتمويل مشاريع يف قطاعات التعليم والصحة والتمكني االقتصادي وتوفري فرص العمل ومشاريع 

تطوير البنية التحتية ودعم قطاع اإلغاثة اإلنسانية يف أكرث من )70( دولة حول العامل، وتم تنظيم هذه 

املنظامت  من  اإلضايف  التمويل  من  الدوالرات  مليارات  لتعبئة  مبتكرة  متويل  آليات  إطار  يف  األموال 

الرشيكة متعددة األطراف واملانحني الثنائيني واملنظامت غري الحكومية 7.

باإلضافة إىل ما يقوم به صندوق قطر للتنمية يف مجال تقديم املساعدات اإلمنائية للدول النامية، 

فإنه يقوم مبساندة العمليات اإلمنائية ملؤسسات تنموية عربية وإقليمية ودولية ودعم مواردها املالية 

املستخدمة يف متويل الربامج اإلمنائية يف الدول النامية.

٢-   إدارة التعاون الدويل بوزارة الخارجية:

وزارة  إدارات  كأحد   2016 لعام   )27( رقم  األمريي  القرار  الدويل مبوجب  التعاون  إدارة  أنشئت 

اإلمنائية واإلنسانية،  املساعدات واملعونات  تنظيم وتوجيه  اإلدارة مسائل  لهذه  أوكل  الخارجية، وقد 

وتحقيق التواصل الفاعل واملستمر بني مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والشبه الرسمية مع وزارة 

التنمية  حملة  دفع  بهدف  الدولية  واملؤسسات  واملعوزة  الصديقة  البلدان  مع  والتنسيق  الخارجية، 

7  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018، الدوحة، 2019، ص 9.
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واملستدامة ولعب دور فّعال ومسؤول تجاه املجتمع الدويل واملساهمة يف تحقيق رؤية قطر الوطنية 

.2030

السياسات والحرص والتسجيل للمساعدات ومتابعة وتقييم  وتكمن أهمية هذه اإلدارة يف رسم 

لوزارة  العامة  االسرتاتيجية  ضمن  وجهودها  اإلدارة  اسرتاتيجية  وتصب  الرشاكات.  وتحديد  املشاريع 

الخارجية. وتتمثل مهام اإلدارة باآليت:

• بشأن 	 االخرى  الحكومية  واالجهزة  املختصة  وأجهزتها  الدولة  وزارات  مع  والتعاون  التنسيق 

بني  وغريها،  والفنية  والثقافية  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  التعاون  مجاالت  كافة  تعزيز 

الدولة والدول االخرى.

• تحديد كافة احتياجات الجهات الحكومية يف الدولة من أنشطة التعاون التقني املقدمة من 	

والربامج  للخطط  وفقا  األخرى،  والعربية  الدولية  واملنظامت  املتخصصة  ووكاالتها  املتحدة  األمم 

املوضوعة، واتحاذ إجراءات تنفيذها.

• دراسة وتحليل أنشطة التعاون الفني التي تقدمها املنظامت والهيئات الدولية يف مجال الخربات 	

والنرشات  واملطبوعات  واملؤمترات،  والندوات  واملعلومات  والتدريب،  والتأهيل  واالستشارات، 

والتقارير واإلحصائيات، والدراسات والبحوث، ونظم وبرامج املعلومات.

• متابعة برامج وأنشطة املنظامت والهيئات العربية واإلقليمية والدويل ذات الطابع الفني، وما 	

الربامج واألنشطة  لالستفادة من هذه  العمل  قرارات وتوصيات، وإعداد خطط  يصدر عنها من 

بالتعاون مع الجهة املختصة.

• إعداد الدراسات والبحوث ذات العالقة بأنشطة التعاون الفني مع املنظامت والهيئات العربية 	

واإلقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية يف الدولة.

• والوكاالت 	 املتحدة  األمم  تقدمها  التي  الفنية  املعونات  من  اإلفادة  سبل  ومتابعة  تنظيم 

واملنظامت املتخصصة، بالتنسيق مع الجهات املعنية بالدولة، وتنظيم مساهمة الدولة فيام يطلب 

من مهام أو ترتيبات دولية.

• إعداد التقرير السنوي الخاص بأنشطة التعاون الفني للجهات الحكومية يف الدولة مع املنظامت 	

والهيئات الدولية

• لدعم 	 واإلنسانية  اإلمنائية  واملعونات  املساعدات  مجال  يف  الدولة  سياسة  اعداد  يف  املشاركة 

يتفق مع  مبا  املختصة،  الجهات  بالتنسيق مع  النامية،  الدول  واالجتامعية يف  االقتصادية  التنمية 

أولويات الدولة والقرارات والتوصيات الدولية بهذا الشأن.

• حرص وتسجيل املساعدات اإلمنائية املقدمة من الدولة وتحديثها سنوياً، بالتنسيق مع الجهات 	
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املختصة.

• من 	 املقدمة  واإلنسانية  اإلمنائية  باملساعدات  الخاصة  والبحوث  والدراسات  التقارير  إعداد 

الدولة للدول العربية واألجنبية، وتوثيقها لدى املنظامت والهيئات الدولية.

• تقديم االستشارات الفنية ألجهزة الدولة واملنظامت غري الحكومية املعنية بتقديم املساعدات 	

اإلمنائية واإلنسانية.

• يف 	 االدارية  الوحدات  مع  بالتنسيق  الدويل  التعاون  مجال  يف  املشرتكة  اللجان  اعامل  متابعة 

الوزارة، والجهات املختصة بالدولة 8. 

ثانيًا: المنظمات والمؤسسات غير الحكومية:

للقطاع غري  فأن  التنمية،  العاملية يف  الرشاكة  بتحقيق  املعنية  الحكومية  املؤسسات  اىل  باإلضافة 

وانشطة  برامج  تقدم  التي  واملؤسسات  الجمعيات  من  العديد  تأسست  حيث  مهم،  دور  الحكومي 

استحدث  املؤسسات  هذه  بعض  أن  بل  الدولية،  التنمية  تحقيق  يف  اإلنساين  املجتمع  جهود  تقديم 

الخريية، وفيام ييل أهم املؤسسات واملنظامت األهلية  الدولية كقطر  التنمية  إدارات تعني بتحقيق 

القطرية التي تعنى بتقديم برامج وأنشطة ذات صلة بتحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية.

مؤسسة التعليم فوق الجميع:  -١

موزا  الشيخة  السمو  ورأستها صاحبة  أسستها  عاملية  مبادرة  الجميع هي  فوق  التعليم  مؤسسة 

بنت نارص عام 2008 وهدفها بناء حركة عاملية تساهم يف التنمية البرشية واالجتامعية واالقتصادية 

من خالل التعليم الجيد وغريه من مبادرات وبرامج الرفاه. وتركز املؤسسة بشكل خاص عىل املناطق 

الفقرية ومناطق النزاعات والكوارث وتلبي حاجات األطفال والنساء وتساعدهم عىل أن يكونوا أعضاء 

نشيطني يف مجتمعاتهم. ومن خالل تلبية الطلب عىل التعليم، فإن املؤسسة تزودهم باألدوات التي 

تساعد عىل دعم التنمية املستدامة وخلق بيئة من السلم واألمن والعدالة واالزدهار 9.

وتسعى املؤسسة إىل تحقيق أهدافها من خالل ما ييل:

• إجراء دراسات وبحوث وتنظيم حلقات دراسية ومنتديات ومؤمترات، وإطالق برامج إعالمية 	

متعددة الوسائط، وذلك بغرض نرش املعرفة وتعميقها وازدياد الوعي الفردي واملجتمعي والدويل 

بشأن األخطار التي تتسبب فيها األزمات والرصاعات والحروب يف الحق يف التعليم وتأثري ذلك عىل 

السلم والتنمية الدوليني.

8   وزارة العدل، الجريدة الرسمية، العدد التاسع،11/8/2016.

9  https://educationaboveall.org/ar/#!/about/1
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• األزمات 	 وضعية  يف  التعليمية  املنظومة  تطال  التي  االنتهاكات  كافة  وتوثيق  وتحري  رصد 

والرصاعات والحروب.

• تطوير آلية قانونية دولية للدفاع عن الحق يف التعليم وحاميته من كافة االنتهاكات والتجاوزات 	

ومتابعة املتسببني فيها ومقاضاتهم. 

• والدولية 	 واإلقليمية  الوطنية  والجمعيات  املنظامت  كافة  مع  الرشاكات  وبناء  التعاون  تعزيز 

ومنظامت املجتمع املدين اإلنسانية والحقوقية بغرض حامية ودعم وترسيخ الحق يف التعليم يف 

املناطق املستهدفة باألزمات والرصاعات والحروب 10.

والفاخورة،  طفالً،  علم  برنامج  فيها  مبا  الدولية  الربامج  من  لعدد  مظلة  مبثابة  املؤسسة  وتعمل 

التعليم  ونرش  بحامية  تقوم جميعها  والتي  األمن  وانعدام  النزاع  التعليم يف ظروف  وبرنامج حامية 

النامية عىل  وتسهيل الوصول إليه. وتهدف هذه الربامج إىل ضامن حصول جميع األطفال يف الدول 

حقهم يف التعليم.

مؤسسة صلتك:  -٢

تأسست مؤسسة صلتك عام 2008 كمؤسسة اجتامعية تنموية دولية غري حكومية ملعالجة الحاجة 

بينهم  الوصل  صلة  توفري  طريق  عن  العريب  العامل  يف  للشباب  جديدة  عمل  فرص  إليجاد  املتزايدة 

طريق  عن  بهم،  الخاصة  واألعامل  املشاريع  تنفيذ  عىل  وتشجيعهم  والوظائف،  العمل  ارباب  وبني 

تقديم الحلول الواسعة واملبتكرة يف مجال التوظيف من خالل العمل مع الرشكاء الوطنيني واإلقليميني 

والدوليني.

الوقايئ يف عملها من حيث معالجة  األسلوب  تعتمد عىل  أن مؤسسة صلتك  إىل  اإلشارة  وتجدر 

األسباب األصلية النعدام االستقرار واألمن من خالل ربط الشباب بالوظائف، فحينام يتحقق للشباب 

وأرسهم االكتفاء املادي وسبل العيش الكريم فإن ذلك يغنيهم عن العوز والحاجة، ويكرس حلقة اليأس 

إيجايب  بشكل  ومجتمعاتهم  وأرسهم  عملهم  نحو  طاقاتهم  فيوجه  أفضل،  مبستقبل  األمل  ومينحهم 

فيقبلون عىل املساهمة يف نهضة بالدهم وتقدمها. وتعمل مؤسسة صلتك من خالل ثالثة برامج رئيسة 

هي:

أ-   تطوير وريادة املشاريع:

دعم إطالق ومنو مشاريع الشباب القادرة عىل االستدامة واستحداث فرص العمل واسعة النطاق يف 

10  مؤسسة التعليم فوق الجميع، النظام األسايس للمؤسسة، وزارة العدل، الجريدة الرسمية، العدد الخامس، 25/5/ 2009، ص -264

.263
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جميع أنحاء دول العمليات، حيث تقوم مبساعدة رياديي األعامل من الشباب عىل تأسيس واستدامة 

مشاريع ناجحة مدرة للدخل، وذلك من خالل إتاحة الوصول إىل رؤوس األموال، وربطهم باألسواق، 

وتقديم التدريب واإلرشاد الالزم يف مجال ريادة األعامل.

عىل  املالية  املؤسسات  تشجيع  عىل  صلتك  تعمل  الشباب،  من  عدد  أكرب  إىل  الوصول  وبهدف 

إقراض مشاريع الشباب، وذلك من خالل الجمع بني الدعم التقني وأنواع مختلفة من أدوات التمويل 

املبتكرة، كام تقدم املساعدة ملؤسسات التمويل األصغر واملؤسسات املالية األخرى يف تصميم منتجات 

قروض موجهة للشباب، وتسويقها، وتنفيذ برامج تدريبية ملسؤويل اإلقراض واالئتامن، وتطبيق أفضل 

املامرسات مبا يعود بالنفع عىل الشباب واملؤسسات املالية عىل حد سواء. كل ذلك من شأنه استحداث 

الهدف  تحقيق  فضالً عن  العربية،  املجتمعات  األعامل يف  ريادة  منظومة  وإثراء  العمل،  فرص  آالف 

الرامي إىل خفض نسبة البطالة وسط الشباب. وتحقق مؤسسة صلتك من خالل أداتني رئيسيتني وهام: 

ريادة األعامل والتمويل األصغر. وتشمل كال األداتني خدمات مصنفة إىل خدمات مالية وغري مالية 11.

ب-   التوظيف املبارش:

تعمل مؤسسة صلتك عىل دعم توظيف الشباب عن طريق تطوير برامج وآليات لربط الباحثني عن 

عمل بالوظائف، وتزويد الشباب باملهارات والخربات الالزمة لضامن استعدادهم التام لالنتقال إىل عامل 

العمل بنجاح. إضافة لذلك، تتعاون صلتك مع أصحاب العمل لتطوير برامج توظيف وتدريب عميل 

فّعالة، وكذلك دعمهم بأدوات وموارد تقنية لتطوير آليات العمل بهدف رفع معدالت توظيف الشباب.

توفر مؤسسة صلتك للشباب إمكانية الوصول إىل فرص العمل والتدريب والتوجيه املهني، كام توفر 

العديد من املنصات التكنولوجية املبتكرة، وتعمل عىل بناء قدرات املؤسسات املحلية، والربط املبارش 

الرئيسية  واألدوات  الخدمات  من خالل  وذلك  العمل  عن  الباحثني  والشباب  العمل  أصحاب  بني  ما 

التالية: منصة تعمل اإللكرتونية، برنامج التدريب بهدف التوظيف، وبرامج دعم أصحاب العمل 12.

ج-   السياسات والبحوث:

تقوم مؤسسة صلتك بإجراء البحوث وحشد املعرفة بغية تحسني فعالية وتأثري واستدامة الربامج 

املخصصة لخدمة الشباب، كام تبحث دور السياسات وإمكانية تعديلها مبا يعزز من النتائج االقتصادية 

للشباب.

11  للمزيد من التفاصيل حول برنامج تطوير وريادة املشاريع، أنظر:

 https://silatech.org/ar/enterprise-development/

12 https://silatech.org/ar/employment 
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متثل السياسات الذكية والربامج الفعالة القامئة عىل األدلة أهمية كبرية يف التصدي لتحدي توظيف 

الشباب. ويف هذا الصدد، تعمل بشكل وثيق مع جميع الربامج يف املؤسسة لتقديم املعلومات الداعمة 

التفكري  الضوء عىل  تسليط  بغية  املعرفة ونرشها  بحشد  تقوم  نتائجها، كام  وتعزيز  الربامج  لتصميم 

املبتكر، وتعزيز املامرسات الرائدة يف مجال التمكني االقتصادي للشباب، إضافة إىل الدعم يف صياغة 

السياسات وحشد التأييد لتحسني آفاق توظيف الشباب 13.

لقد نجحت مؤسسة صلتك عرب مسريتها خالل السنوات العرش املنرصمة يف حشد متويل مشرتك 

بلغ )377( مليون دوالر أمرييك، وتوسيع شبكة تشمل أكرث من )300( رشيك، ودعم توفري أكرث من 

)1,3( مليون وظيفة للشباب. وتعمل صلتك يف )17( دولة، مبا يف ذلك الجزائر، مرص، العراق، األردن، 

لبنان، ُعامن، املغرب، فلسطني، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر، 

وتركيا 14.

مؤسسة آيادي الخري نحو آسيا “ روتا”:  -٣

تهدف مؤسسة آيادي الخري نحو آسيا “ روتا” التي تأسست عام 2005 كمنظمة مستقلة غري ربحية 

الذي يحتاجونه من أجل إطالق كامل قدراتهم  التعليم  إىل إيجاد عامل يتمتع فيه كل الشباب بحق 

ورسم شكل التنمية التي تحتاجها مجتمعاتهم. وتعمل روتا وفق مهمة محددة بالتعاون مع الرشكاء 

والعامل، عىل فرص  الكوارث يف آسيا  املترضرين من  املحلية، لضامن حصول  واملتطوعني واملجتمعات 

بلدان عىل  والثانوية. تعمل روتا يف عرشة  األساسية  املرحلتني  النوعي يف  العلمي  للتحصيل  مستمرة 

امتداد قارة آسيا؛ ويف قطر، ترشك روتا الشباب وأفراد آخرين من املجتمع من أجل مقاربة تحديات 

التنمية يف كل من الوطن والخارج 15.

وتجدر اإلشارة إىل املهمة األساسية لروتا تتمثل يف تقديم املساعدة إىل قارة آسيا، حيث أن املوقع 

الجغرايف االسرتاتيجي يعطيها فرصة فريدة لدعم البالد املجاورة لتخطي مصاعب التنمية. باإلضافة إىل 

ذلك، فإن أكرث من %60 من الوافدين يف قطر هم من أصل آسيوي، مام يعطي روتا فرصة تبرّص وفهم 

للحاجات واملعايري الثقافية للشعوب اآلسيوية 16.

13  https://silatech.org/ar/policy-and-research

14  https://silatech.org/ar/our-journey/

15  للمزيد من التفاصيل حول رسالة واهداف مؤسسة آيادي الخري نحو آسيا “ روتا”، انظر:

https://www.reachouttoasia.org/ar/our-mission-and-goals

16  https://www.reachouttoasia.org/ar/aboutu
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تعمل روتا بالتعاون مع الرشكاء واملتطوعني واملجتمعات املحلية، لضامن حصول الناس املترضرين 

األساسية  املرحلتني  يف  النوعي  العلمي  للتحصيل  مستمرة  فرص  عىل  والعامل،  آسيا  يف  الكوارث  من 

والثانوية. وذلك من خالل تحسني جودة التعليم يف املناطق املترضرة جراء الكوارث، والرتويج لتقنيات 

ووسائل تعليمية جديدة أو محسنة، وتسهيل تبادل الخربات بني املعلمني، واملساعدة عىل ضامن أن 

التعليم يحرّض الشباب ليكونوا مستعدين لحقائق االقتصادات املحلية والعاملية.

٤-   قطر الخريية:

أنشئت جمعية قطر الخريية كمؤسسة غري حكومية عام 1980، من أجل تطوير املجتمع القطري 

واملجتمعات املعوزة األخرى، تعمل يف مجاالت التنمية املستدامة ومحاربة الفقر وإغاثة املنكوبني يف 

حاالت الطوارئ، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو الجنسية، وتتمتع قطر الخريية 

الـتأسييس  املؤمتر  وعضوية   ،1997 عام  منذ  املتحدة  لألمم  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  بعضوية 

العام للشبكة العربية للمنظامت األهلية للتنمية يف القاهرة منذ عام 1999.

وتُعد قطر الخريية أحد أقدم املنظامت غري الحكومية يف العاملة بدولة قطر، عالوة عىل كونها 

من اهم املؤسسات األهلية يف دول مجلس التعاون الخليجي التي تعنى بتحقيق الرشاكة العاملية يف 

التنمية، حيث توجد فيها إدارة خاصة معنية بالتنمية الدولية ميتد نطاق عملها ايف أكرث من 60 دولة 

حول العامل، من الرشق األوسط إىل أوروبا ومن إفريقيا إىل آسيا، حيث تقدم املساعدات واملعونات 

للفئات املحتاجة متى وحيثام دعت الحاجة، ولديها )24( مكتب دويل ميداين تنترش يف العديد من 

دول العامل منها: قطر، فلسطني، السودان، باكستان، بنغالديش، إندونيسيا، النيجر، موريتانيا، الصومال، 

بوركينافاسو، جزر القمر ومايل

وتجدر اإلشارة إىل أن قطر الخريية أسست كتعبري مؤسيس إلرادة أهلية تستمد مقوماتها من القيم 

واملشاركة يف مسلسل  الخري  أجل عمل  القطري من  للمجتمع  والحضاري  الثقايف  واملوروث  واملبادئ 

التضامن الدويل بفعالية وكفاءة يف التصدي ألهم التحديات اإلنسانية واإلمنائية التي تواجهها الشعوب 

الفقرية واملحتاجة عرب العامل، حيث كان يف مقدمة هذه األولويات مساعدة األطفال ضحايا األزمات 

والكوارث، قبل أن تتوسع مجاالت عمل قطر الخريية لتشمل قطاعات إنسانية وإمنائية متنوعة، حيث 

انفقت عىل االعامل اإلنسانية والتنموية خالل األعوام من 2012 وحتى 2017 أكرث من )1300( مليون 

دوالر استفاد منها أكرث من )178( مليون شخص حول العامل. تخضع قطر الخريية يف عملها للقوانني 

والقواعد املنظمة للعمل الخريي يف دولة قطر كالقانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم األعامل 

الخريية، والقرار األمريي رقم )43( لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم األعامل الخريية 17.
17  للمزيد من التفاصيل حول مؤسسة قطر الخريية، أنظر:
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تنفيذها  التي متت مبارشة  أو  تنفيذها  االنتهاء من  التي تم  التنموية  بلغ إجاميل عدد املشاريع 

بتكلفة  العامل،  دولة حول   )42( يف  505,21 مرشوعاً  فيها  العمل  يتواصل  واليزال   2018 العام  خالل 

إجاملية وصلت إىل أكرث من )588.6( مليون ريال، وينتظر أن يصل إجاميل املستفيدين منها أكرث من 

21,673,000 شخصا، وتتوزع هذه املشاريع عىل مجاالت التعليم والصحة واملياه واإلصحاح واملشاريع 

املدرة للدخل وغريها 18.

٥-  الهالل األحمر القطري:

تأسس الهالل األحمر القطري يف مارس عام 1978 كأول منظمة خريية تطوعية يف قطر، بهدف 

مساعدة ومتكني األفراد واملجتمعات الضعيفة دون تحيز أو متييز، وهو عضو فاعل يف الحركة اإلنسانية 

الدولية التي تشمل اللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

من  لعدد  عضويته  إىل  باإلضافة  العامل،  حول  بلداً   190 يف  الوطنية  الجمعيات  من  وشبكة  األحمر، 

املنظامت اإلقليمية واإلسالمية، مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدويل، واملنظمة العربية للهالل األحمر 

والصليب األحمر.

ودولياً، من  الخدمات اإلغاثية والتنموية محلياً  بتقديم مختلف  القطري  الهالل األحمر  ويختص 

خالل شبكة واسعة من املوظفني واملتطوعني املتخصصني، وقد ظل طوال تاريخه العريق ميارس دوره 

املساند لدولة قطر يف جهودها اإلنسانية، واضعاً نصب عينيه رسالة أساسية وهي تحسني حياة الضعفاء 

بتفعيل طاقات اإلنسانية داخل قطر وخارجها، تحت مظلة املبادئ األساسية للعمل اإلنساين الدويل 19.

يستمد الهالل األحمر القطري شمولية رؤيته ونطاق تحركه من مبدأين أساسيني من مبادئ العمل 

الخريي  العمل  فرسالة  والعاملية،  اإلنسانية  وهام  مظلتها  تحت  يعمل  التي  السبعة  الدويل  اإلنساين 

تستهدف اإلنسان يف كل مكان دون تفرقة أو متييز عىل أساس اللغة أو الجنس أو العرق أو الدين، وهي 

رسالة عاملية ال تخضع لقيود وال ترتبط بحدود.

وقد اتسع نطاق عمل الهالل طيلة أربعة عقود، ليصل مبساعداته ومرشوعاته إىل أكرث من )47( 

دولة يف مختلف املناطق الساخنة من العامل، مقدماً الدعم للضعفاء واملنكوبني بالكوارث الطبيعية أو 

تنبثق  اإلنسانية، والتي  الكرامة  األنفس وصون  تأمني  الهادفة إىل  النزاعات املسلحة، يف ضوء رسالته 

https://www.qcharity.org/ar/qa/about

18  مؤسسة قطر الخريية، حصاد 2018: 22 مليون شخص يستفيدون من مشاريعنا التنموية، مجلة غراس، العدد )18(، فرباير، 2019، 

ص 5

19  للمزيد من التفاصيل حول نشأت الهالل األحمر القطري، أنظر:

https://www.qrcs.org.qa/ar-QA/About%20QRCS/History
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املنطقة  املسؤولة يف  الجهات  التنسيق مع  لعمله، ومنها  املنظمة  العامة  القواعد  منها مجموعة من 

املستهدفة، واالستعانة بكوادر ومتطوعني من املجتمع املحيل وتدريبهم، ودراسة البيئة املحلية ومراعاة 

املواد  إلخ، ورشاء  واملالبس  املعامرية  والتصاميم  البناء  ومواد  الغذائية  املواد  مثل  الشائعة  عنارصها 

اإلغاثية من السوق املحلية يف حال توافرها لتحريك النشاط التجاري وتحقيق مردود اقتصادي مكمل 

للغرض اإلغايث20.     

وتتمثل مجاالت عمل الهالل األحمر القطري باآليت:

١-   األنشطة اإلغاثية واإلنسانية:

عادًة ما تكون فرق الهالل األحمر القطري هي أول من يصل إىل مناطق الكوارث لنجدة امللهوفني 

الذين يفرقون عىل حياتهم وحياة أبنائهم، وال تتوقف كوادره عن العمل عىل توفري احتياجاتهم العاجلة 

املتمثلة باآليت:

• ويتم 	 األرسة،  عنها  تستغني  ال  التي  األساسية  الغذائية  املواد  وتتضمن  الغذائية:  املساعدات 

اختيارها حسب طبيعة املواد الغذائية الشائعة يف املنطقة.

• التدفئة 	 الطهي وأغطية املطر واملدافئ ووقود  أمثلتها أدوات  الغذائية: ومن  املساعدات غري 

والبطانيات والفرشات وأغطية البعوض وغري ذلك من االحتياجات املنزلية.

• املعايري 	 مع  وتتامىش  األرسة  كرامة  عىل  تحافظ  وكرفانات  خيام  صورة  يف  العاجل:  اإليواء 

واملواصفات العاملية.

• الرعاية الصحية الطارئة: من خالل العيادات املتنقلة والفرق الطبية واإلسعافية وتوفري األدوية 	

والتجهيزات والكوادر الطبية للمستشفيات واملراكز الصحية والتطعيم الوقايئ لألطفال.

• خدمات املياه واإلصحاح: لتوفري مياه الرشب النظيفة ومرافق جمع القاممة وشبكات الرصف 	

الصحي املالمئة، مبا يساهم يف الوقاية من التلوث وانتشار األوبئة واألمراض املنتقلة عن طريق املاء 21.

٢-   التنمية والتمكني:

   ال يكتفي الهالل بإغاثة املجتمعات املترضرة وقت الكوارث، بل يواصل العمل بعد انتهاء األزمة 

وتتنوع هذه  الطبيعية.  حياتهم  إىل  العودة  األهايل عىل  ومساعدة  أرضار،  من  عنها  نجم  ما  إلصالح 

الجهود ما بني:

20  https://www.qrcs.org.qa/ar-QA/Relief 

21  https://www.qrcs.org.qa/Relief
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• الخدمات الصحية: مثل إنشاء وتجهيز وتشغيل وإعادة تأهيل املستشفيات واملراكز الصحية، 	

وإطالق حمالت التطعيم والتوعية الصحية، وإقامة املخيامت الجراحية، واستقدام الخربات الطبية.

• والطرق 	 واملجاري  واملياه  الكهرباء  مرافق  مثل  الكارثة:  من  املترضرة  التحتية  البنية  تأهيل 

والجسور واملدارس واملستشفيات واملنشآت العامة.

• األشد فقراً 	 توزيع حصص غذائية تكفي لفرتات معقولة عىل األرس  الغذايئ: من خالل  األمن 

لوقايتها من الجوع والعوز.

• مرشوعات اإلسكان الدائم: مبا يتوافق مع طبيعة البيئة املحلية ومساعدة األرس عىل إعادة بناء 	

منازلها املترضرة.

• إقامة املشاريع اإلنتاجية: لتوفري سبل كسب الرزق ومساعدة املجتمع املحيل عىل إعادة بناء 	

نفسه.

• نرش ثقافة السالم والتعايش: من خالل دورات تعليمية وتثقيفية لدمج فئات املجتمع املحيل 	

وخلق فرص التعاون والعمل املشرتك فيام بينها 22.

٣-   املنارصة والديبلوماسية اإلنسانية:

    باإلضافة إىل أنشطته اإلغاثية والتنموية يقوم الهالل األحمر القطري بجهود محمودة يف املجاالت 

الدبلوماسية التالية:

• العمل عىل “أنسنة” الترشيعات.	

• لصالح 	 الدعم  حشد  أجل  من  التربعات  جمع  حمالت  وتنظيم  اإلنسانية  النداءات  إطالق 

املستضعفني.

• إىل 	 العون  يد  ومد  التدخل  عىل  الدويل  املجتمع  أجل حث  من  واألزمات  بالكوارث  التوعية 

الشعوب املترضرة جراء الكوارث الطبيعية أو الحروب والنزاعات املسلحة.

• تفعيل القانون الدويل اإلنساين واتفاقيات جنيف األربعة، ونرش مبادئ الحركة اإلنسانية الدولية 	

وحقوق اإلنسان، مبا يعزز السلم واألمن الدوليني.

• الفنية 	 وخرباتها  البرشية  كفاءاتها  وتنمية  الزميلة  والخريية  الوطنية  الجمعيات  قدرات  بناء 

واإلدارية.

• اإلنسانية 	 الحركة  ورموز  مكونات  جميع  مع  والشخصية  واملؤسسية  املهنية  الصالت  تقوية 

الدولية.

• متثيل دولة قطر يف املحافل اإلقليمية والدولية املعنية بالعمل اإلنساين واالجتامعي والقضايا 	

22  https://www.qrcs.org.qa/ar-QA/What%20We%20Do/International/Development%20Projects
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اإلنسانية املختلفة 23.

    وعالوة عىل األطر املؤسسية تدعم دولة قطر وتساند العمليات اإلمنائية ملؤسسات وصناديق 

تنموية وعربية وإقليمية، ودعم مواردها املالية املستخدمة يف متويل الربامج والخطط اإلمنائية يف الدول 

النامية.

المبحث الثالث: االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف:

صادقت دولة قطر منذ انضاممها لألمم املتحدة عام 1971، عىل العديد من االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية واإلقليمية املعنية بقضايا التعاون الدويل من أجل التنمية حرصا منها عىل املشاركة الفعالة يف 

تعزيز التعاون الدويل بأشكاله املختلفة من ناحية، وإسهاما منها يف تطوير القدرات اإلمنائية للدول 

النامية، ال سيام األقل منواً من ناحية أخرى.

أواًل: االتفاقيات الثنائية:

والثقافية  االقتصادية  املجاالت  يف  الثنايئ  التعاون  اتفاقيات  من  العديد  عىل  قطر  دولة  وقعت 

والعلمية، وذلك استناداً عىل رؤيتها بأن تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية ال ميكن أن يتحقق إال باتخاذ 

اإلجراءات التي تعزز عالقات التعاون واالعتامد املتبادل بينها وبني الدول األخرى.

ويف هذا اإلطار، قامت دولة قطر بتوقيع اتفاقيات ثنائية لتجنب االزدواج الرضيبي مع دول أخرى 

املال عىل  راس  تدفقات  املؤثرة يف حركة  الدول  اتفاقية، شملت   )60( االتفاقيات  تلك  عدد  وتجاوز 

الصعيد العاملي. كام وقعت الدولة عىل أكرث )50( اتفاقية ثنائية لتشجيع االستثامر وحامية االستثامرات 

املتبادلة، شملت أيضا الدول املؤثرة عىل خارطة االستثامر العاملية، عالوة عىل بعض الدول النامية التي 

تتوفر فرص لالستثامر 24.

كام قامت قطر بالتوقيع عىل العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول املصدرة للعاملة، 

وذلك بهدف تحقيق أعىل معايري ورشوط التوظيف واالستقدام العادل، ومبا يتوافق مع املواثيق الدولية 

الفلبني وبنغالديش والنيبال  التوقيع مع  وأفضل املامرسات اإلقليمية والعاملية بهذا الشأن، حيث تم 

وباكستان ومع األردن واملغرب وتونس.

23  https://www.qrcs.org.qa/What%20We%20Do/International/Humanitarian%20Diplomacy 

24 نوزاد عبد الرحمن الهيتي، الدبلوماسية االقتصادية القطرية بعد الحصار، مجلة الدبلومايس، املعهد الدبلومايس، العدد )42(، يونيو، 

.2019
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وباإلضافة إىل االتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة قطر يف مجال التعاون املايل واالقتصادي، أبرمت 

الدولة اتفاقيات ثنائية مع مختلف دول العامل يف املجاالت الثقافية والعلمية والصحية والبيئية وغريها 

من املجاالت.

ثانيًا: االتفاقيات متعددة األطراف:

انضمت دولة قطر للعديد من االتفاقيات الدولية متعددة األطراف ذات الصلة بتعزيز التعاون 

وقعت  التي  االتفاقيات  ألهم  بيان  ييل  وفيام  التنمية.  يف  العاملية  الرشاكة  وتحقيق  الدويل  اإلمنايئ 

وصادقت عليها دولة قطر 25:

١-   االتفاقيات االقتصادية:

• اتفاقية املؤسسة العربية لضامن االستثامر لعام 1971.	

• اتفاقية املنظمة العربية للتنمية الصناعية لعام 1980.	

• االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول مجلس التعاون الخليجي لعام 1982.	

• اتفاقية تبادل اإلعفاء من الرضائب والرسوم عىل نشاطات ومعدات النقل الجوي العربية لعام 	

.1983

• اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية لعام 1987.	

• اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية واالتفاقية التجارية متعددة األطراف امللحقة بها لعام 	

.1994

• اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضامن االستثامر لعام 1995.	

• اتفاقية املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثامر وائتامن الصادرات لعام 2001.	

• اتفاقية تشجيع وحامية وضامن االستثامرات بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 	

لعام 2003.

• االتفاقية الدولية للنظام املنسق لتصنيف وتبويب السلع لعام 2004.	

• اتفاقية اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 	

لعام 2007.

• االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية “ اتفاقية كيوتو املعدلة” وامللحق العام 	

لالتفاقية، وامللحق ))A من مالحقها الخاصة لعام 2009.

25  وزارة العدل، الجريدة الرسمية، أعداد مختلفة.
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• الدول 	 بني  فيام  التجارية  األفضليات  بنظام  الخاصة  التفصيلية  التعريفية  الخطة  بروتوكول 

األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي” بريتاس” لعام 2009.

• االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الهند لعام 	

.2010

• اتفاقية تسوية منازعات االستثامر بني الدولة ومواطني الدول األخرى لعام 2011.	

• االتفاقية املوحدة الستثامر رؤوس األموال العربية يف الدول العربية عام 2016.	

• العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عام 2018.	

٢-   االتفاقيات يف مجال الطاقة والصناعة:

• اتفاقية جنيف املربمة بني بلدان الخليج ومجموعة الرشكات البرتولية عام 1972.	

• اتفاقية إنشاء الرشكة العربية لالستثامرات البرتولية عام 1974.	

• اتفاقية إنشاء الرشكة العربية للخدمات البرتولية لعام 1976.	

• بروتوكول الهيئة القضائية ملنظمة األقطار العربية املصدرة للنفط عام 1987.	

• اململكة 	 املتحدة،  العربية  اإلمارات  قطر،  دولة  من  كل  ملساهمة  النهائية  التصنيف  اتفاقية 

العربية السعودية يف الهيئة العربية للتصنيع عام 1994.

• اتفاقية منتدى الدول املصدرة للغاز عام 2009.	

• االتفاقية العامة للربط الكهربايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2014.	

٣-   االتفاقيات يف مجال البيئة:

• التلوث، والربوتوكول الخاص 	 البحرية من  البيئة  اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون يف حامية 

بالتعاون اإلقليمي يف مكافحة التلوث بالزيت واملواد الضارة األخرى يف الحاالت الطارئة عام 1978.

• االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار عام 1974.	

• التلوث 	 عن  الناجمة  االرضار  عن  للتعويض  دويل  صندوق  بإنشاء  الخاصة  الدولية  االتفاقية 

بالنفط” بروكسل” عام 1988.

• بروتوكول حامية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر يف الرب املوقعة مبدينة الكويت 	

عام 1990.

• اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن طبقة األوزن وبروتوكول مونرتيال التنفيذي لسنة 1987 الخاص 	

باملواد املستنفدة لألوزون وتعطيالته لعامي 1990و1992.

• اتفاقية التنوع الحيوي لعام 1992.	
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• اتفاقية بازل الدولية للتحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود عام 1995.	

• اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عام 1996.	

• التصحر 	 أو  و/  الشديد  الجفاف  من  تعاين  التي  الدول  يف  التصحر  ملكافحة  الدولية  االتفاقية 

وبخاصة يف أفريقيا عام 1999.

• والنباتات 	 الحيوانات  مجموعات  من  باالنقراض  املهددة  األنواع  يف  لإلتجار  الدولية  االتفاقية 

الربية عام 2001.

• الخليجي 	 التعاون  الطبيعية يف دول مجلس  الفطرية ومواطنها  الحياة  املحافظة عىل  اتفاقية 

العريب عام 2003.

• االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفن لعام 2004	

• االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن “ ماريول 73/78-” وملحقاتها عام 2006.	

• اتفاقية إنشاء مركز الرشق األوسط ألبحاث وتحلية املياه عام 2007.	

• املعاهدة الدولية بشأن املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عام 2008.	

• اتفاقية حول إنشاء املعهد العاملي للنمو األخرض عام 2013.	

٤-   االتفاقيات يف املجال الثقايف:

• اتفاقية جامعة الخليج العريب عام 1981.	

• االتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العايل وشهاداته العلمية يف الدول العربية عام 1982.	

• اتفاقية حامية الرتاث العاملي والثقايف عام 1984.	

• االتفاقية العربية لحقوق املؤلف عام 1986.	

• اتفاقية التعاون يف مجال اآلثار وكشفها وصيانتها وتدعميها واملحافظة عليها، بني الدول األعضاء 	

يف مكتب الرتبية العريب لدول الخليج العربية وملحقاتها عام 1989.

• االتفاقية العربية لتيسري انتقال اإلنتاج الثقايف العريب عام 1989.	

• اتفاقية برلني لحامية املصنفات األدبية والفنية عام 2000.	

• اتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املادي عام 2008.	

• اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف عام 2009.	

• االتفاقية العربية لحامية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة عام 2015. 	

• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عام 2018.	
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٥-   االتفاقيات يف مجال االتصاالت والفضاء:

• اتفاقية املنظمة العاملية لالتصاالت عرب األقامر الصناعية البحرية” اإلمنارسات” عام 1986.	

• اتفاقية املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية عام 1991.	

• عام 	  “ اإلمنارسات   “ البحرية  لالتصاالت  العاملية  للمنظمة  والحصانات  االمتيازات  بروتوكول 

.1992

• اتفاقية جنيف لعام GE-06( 2006( الخاص بالخدمات اإلذاعية لألرض.	

• التلفزيونية 	 اإلذاعة  تخطيط  بشأن  اإلقليمية  االتفاقية  إجزاء  بعض  بتنقيح  الخاص  الربتوكول 

باملوجات املرتية/ الديسميرتية يف املنطقة اإلذاعية االفريقية والبلدان املجاورة )جنيف 1989(.

• تعديالت دستور واتفاقية االتحاد الدويل لالتصاالت عام 2007.	

• اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء الخارجي عام 2013.	

• تقدم خدمات 	 التي  املطارات  العنف غري املرشوع يف  الخاص مبنع وقوع إحداث  الربوتوكول 

النقل الجوي الدويل عام 2017.

المبحث الرابع: تنظيم الفعاليات الدولية المعنية بالتعاون اإلنمائي الدولي

قامت دولة قطر باستضافة العديد من املنتديات واملؤمترات العاملية ذات الصلة بتعزيز التعاون 

الدولية  بالتعاون مع املنظامت والهيئات  التنمية، وذلك  العاملية يف  الدويل من أجل تحقيق الرشاكة 

واإلقليمي، وفيام ييل أهم هذه الفعاليات:

أواًل: قمة الجنوب الثانية لمجموعة الــــ )77( والصين:

ُعقدت قمة الجنوب الثانية ملجموعة السبع والسبعني والصني بالدوحة عام 2005، وأكدت هذه 

وكذلك  منواً،  األقل  الدول  يف  النامية، السيام  الدول  يف  الفقر  محاربة  برامج  دعم  القمة عىل رضورة 

مساعدتها عىل إنجاز األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد تم يف هذه القمة اإلعالن عن تأسيس صندوق دعم 

تنمية الجنوب، الذي تربت له دولة قطر مببلغ )20( مليون دوالر 26. 

ثانيًا- مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية:

التقدم  لتقييم  الفرتة من 29 نوفمرب وحتى 3 ديسمرب 2008،  الدوحة خالل  عقد املؤمتر مبدينة 

الذي تحقق يف تنفيذ توافق آراء مونتريي التي متخضت عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية )املكسيك 

2002(، والتأكيد عىل التزامات الدول املتقدمة املانحة، وتبادل أفضل املامرسات والدروس املستخلصة، 

26  مجلس التخطيط، دليل املؤمترات والندوات املنعقدة بدولة قطر لعام 2005، الرشكة الحديثة للطباعة، الدوحة، 2006.
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والوقوف عىل العراقيل والقيود والتحديات أمام زيادة حجم املساعدات اإلمنائية، وعىل األخص بالنسبة 

للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وأصدر املؤمتر الدويل لتمويل التنمية يف ختام أعامله وثيقة إعالن 

الدوحة بشأن متويل التنمية التي أكدت عىل ما ييل 27:

• التصدي لتحديات متويل التنمية بروح الرشاكة والتضامن العامليني، والتعهد من جديد بالقضاء 	

عىل الفقر وتحقيق النمو االقتصادي املطرد وتعزيز التنمية املستدامة، وامليض قدماً عىل طريق 

إقامة نظام اقتصادي عاملي منصف وشامل للجميع.

• التمسك باألهداف التي وضعت يف مؤمتر مونتريي عام 2002 لدعم التنمية يف الدول الفقرية رغم 	

األزمة املالية العاملية، وذلك من خالل املساعدات املالية املبارشة، ومن خالل االستثامر والتجارة.

• االلتزام بكافة األهداف املوضوعة يف مؤمتر مونتريي، باإلضافة إىل عنارص 	 التأكيد عىل  إعادة 

والتزامات جديدة، ال سيام ملساعدة الدول األقل منواً عىل تحقيق األمن الغذايئ وأمن الطاقة.

• للتنمية ومواصلته يف 	 التمويل  إتاحة  الرسمية يف  الـتأكيد عىل أهمية دور املساعدة اإلمنائية 

الدول النامية، وااللتزام باألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية.

• النامية منخفضة الدخل، بوسائل منها: 	 التأكيد عىل أهمية تلبية االحتياجات اإلمنائية للدول 

تقديم املساعدة التقنية واملالية، وغريها من أشكال املساعدة وتشجيع الرشاكات وترتيبات التعاون 

عىل جميع املستويات.

• االتفاق عىل اللقاء دورياً ملتابعة تنفيذ املقررات، والنظر يف إمكانية عقد مؤمتر ملتابعة متويل 	

التنمية بحلول عام 2013. ووضعت الدول املتقدمة أجندة محددة لتنفيذ التزاماتها تجاه الدول 

النامية، السيام من خالل رفع نسبة املساعدات املقدمة من الناتج القومي اإلجاميل إىل )%0.7( مع 

حلول عام 2015، وكذلك تحقيق هدف تخصيص نسبة ترتاوح بني )%0.15 إىل %0.20( من الناتج 

القومي اإلجاميل لفائدة أقل الدول منواً.

ثالثًا- الدورة الثالثة عشر لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية” اإلنكتاد”:
الثالثة عرش ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية” اإلنكتاد” عام 2012 مبدينة  انعقدت الدورة 

الدوحة، ودارت الجلسة العامة للمؤمتر” عوملة محورها التنمية: نحو تحقيق منو وتنمية مستدامني 

وشاملني للجميع” حول املواضيع التالية 28:

• تحسني البيئة االقتصادية املواتية عىل جميع املستويات دعامً لتنمية شاملة ومستدامة.	

• تعزيز جميع أشكال التعاون والرشاكة من أجل التجارة والتنمية، مبا يشمل التعاون بني بلدان 	

27  األمم املتحدة- الجمعية العامة، إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية، نيويورك، 2009، ص17-18.

28  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية” األونكتاد”، تقرير الدورة الثالثة عرش، الدوحة، 2012، ص 9.
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الشامل والجنوب والتعاون فيام بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث.

• والتنمية وعىل 	 التجارة  آثارها عىل  والناشئة من حيث  املستمرة  اإلمنائية  للتحديات  التصدي 

القضايا املرتابطة يف مجاالت التمويل والتكنولوجيا واالستثامر والتنمية املستدامة.

• النهوض باالستثامر والتجارة وتنظيم املشاريع املرتكزة عىل روح املبادرة وما يتصل بذلك من 	

سياسات تحفيزية لنمو اقتصادي مطرد يخدم التنمية املستدامة والشاملة.

الدوحة”  “والية  بإعالن  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  ملؤمتر  الثالثة عرش  الدورة  وقد خرجت 

الذي أكد عىل االتفاق عىل رضورة تعزيز جميع أشكال التعاون والرشاكة يف التجارة. فمن شان عالقات 

الرشاكة أن تساعد يف تركيز الجهود الوطنية والدولية، مبا يف ذلك املبذولة من القطاعني العام والخاص 

عىل تعزيز مشاركة الدول النامية يف التجارة الدولية بالسلع والخدمات. ومن شأنها أيضاً أن تساعد عىل 

بناء القدرات اإلنتاجية، وربط عمليات اإلنتاج عرب الحدود، ونرش املعارف، وتشجيع التحول الهيكيل. 

ويف هذا الصدد، من شان التعاون اإلمنايئ الفعال، مبا فيه متويل التنمية واملبادرات املتصلة بذلك من 

قبيل املعونة من أجل التجارة، واإلطار املتكامل الداعم ألقل الدول منواً، أن يقدم مساهامت هامة 29.

رابعًا: المؤتمر الثامن عشر للدول األطراف في االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ:

مبدينة   )COP18( املناخ  لتغري  اإلطارية  االتفاقية  يف  األطراف  للدول  عرش  الثامن  املؤمتر  عقد 

الدوحة يف نوفمرب 2012. ومتثلت أهم النتائج التي خرج بها املؤمتر باآليت 30:

• الدول 	 تلتزم  مبوجيه  الذي  وامللزم،  القائم  الوحيد  االتفاق  بوصفه  كيوتو،  بروتوكول  تعديل 

بخفض غازات االحتباس الحراري، بحيث يستمر نفاذ مفعوله اعتباراً من األول من يناير 2013، مع 

استمرار فرتة االلتزام الثانية ملدة مثان سنوات.

• االتفاق عىل استمرار العمل بآليات السوق التابعة لربوتوكول كيوتو “ آلية التنمية النظيفة، 	

التنفيذ املشرتك واالتجار الدويل باالنبعاثات”، اعتباراً من عام 2013.

• وافقت الحكومات عىل العمل بوترية رسيعة لوضع اتفاق عاملي بشأن تغري املناخ يغطي جميع 	

الدول اعتباراً من عام 2020، ويُعتمد بحلول عام 2015، وإيجاد سبل ملضاعفة الجهود قبل عام 

يبقى تحت  أن  العامل  بحيث يستطيع  االنبعاثات،  للحد من  القامئة  التعهدات  يتجاوز  مبا   2020

الدرجتني املئويتني يف ارتفاع درجة الحرارة كحد أقىص.

29  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية” األونكتاد” تقرير الدورة )13(، منار الدوحة، 2012، ص 3. 

30  للمزيد من التفاصيل حول )COP18( انظر:

http://www.lb.boell.orgweb1521-1082.html
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بين  التعاون  القائمة على  للتنمية  اإلقليمي  العربي  والمعرض  المنتدى  خامسًا: 
بلدان الجنوب:

عقد املؤمتر واملعرض العريب األول للتعاون جنوب- جنوب بالدوحة يف فرباير 2014 مبشاركة )400( 

الدولية.  بالتنمية  تعنى  وإقليمية  دولية  وهيئات  منظامت  إىل  باإلضافة  دولة،   )45( ميثلون  مشارك 

وتركزت أعامل املنتدى عىل تدارس الحلول اإلمنائية الناجحة من دول الجنوب، وإمكانات محاكاتها، 

الجنوب واملنطقة  بلدان  للحلول والخربات بني  تبادل ملموس  والتوسع يف تطبيقها من أجل تحقيق 

العربية، استجابة لتحديات التنمية املشرتكة.

وقد تم الرتكيز خالل أعامل املؤمتر عىل ثالثة مواضيع رئيسة تشكل تحديات تنموية لدول املنطقة، 

وهي: الشباب وعمل املرأة، وكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، واملياه واألمن الغذايئ. واقرتحت دولة 

قطر إنشاء آلية عربية لتعزيز التعاون فيام بني بلدان الجنوب، يكون هدفها األول توفري فرص تبادل 

الخربات والنجاحات، بقصد بناء القدرات والطاقات يف املنطقة، وزيادة وترية مستوى تبادل الحلول 

والتقنيات والخربات يف املجاالت املتفق عليها.

واتفق املشاركون خالل مداوالتهم عىل مدى أيام املنتدى عىل أنه بينام تتسارع وترية التنمية يف 

بلدان الجنوب مبا يف ذلك الدول العربية تبقى ثالثة عنارص هي األهم من أجل ضامن نجاح واستدامة 

الجهود القامئة عىل التعاون فيام بني بلدان الجنوب يف القضاء عىل الفقر. هذه العنارص تشمل صياغة 

سياسات إقليمية ووطنية واضحة، وبناء القدرات الفعالة لتبادل الخربات والتنسيق املؤسيس، وتخصيص 

املوارد املناسبة من معارف وخربات، ومتويل 31.

31  وزارة الخارجية اللجنة الدامئة لتنظيم املؤمترات: املسرية واإلنجازات، مطابع الدوحة الحديثة، 2016، ص 169-170.
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الفصل الثالث

التحليل الكمي للدور القطري 
لتحقيق الشراكة العالمية 

في التنمية
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تفاعلت دولة قطر يف جميع املراحل مع القضايا واملبادرات اإلمنائية الدولية من خالل الحوار مع 

املجموعات واملؤسسات الدولية املانحة واملشاركة يف مؤمترات املانحني واإلسهام يف املبادرات الدولية 

املتعلقة بالدول األشد فقراً. كام انسجم توجه املساعدات اإلمنائية القطرية مع األهداف الدولية لأللفية 

الثالثة وأولويات الدول النامية يف الرتكيز عىل قضايا التنمية البرشية ومكافحة الفقر واإلصالح املايل 

واالقتصادي. 

ويهدف هذا الفصل إىل التعريف مبدى مساهمة دولة قطر يف تحقيق الرشاكة العاملية للتنمية، 

من خالل بيان املؤرشات املرتبطة بالعون اإلمنايئ، والرشاكة يف مجايل االستثامرات والتجارة الخارجية 

السلعية، عالوة عىل التحويالت النقدية للعاملة الوافدة لدولة قطر من مختلف دول العامل.

المبحث األول: المساعدات اإلنمائية القطرية:

النامية  الدول  الدول خصوصاً  العون اإلمنايئ ملختلف  لتقديم  السباقة  الدول  تُعد دولة قطر من 

وتقدم املعونات واملساعدات اإلمنائية القطرية عن طريق التعاون الثنايئ مع الدول النامية املستفيدة، 

وأيضا من خالل املؤسسات والهيئات التمويلية متعددة األطراف الدولية واإلقليمية وكذلك عن طريق 

املنظامت الدولية والعربية املتخصصة. 

أواًل: خصائص المساعدات اإلنمائية القطرية:

تتسم املساعدات اإلمنائية املقدمة من قبل دولة قطر بجملة من السامت تجعلها منوذجاً فريداً يف 

مجال التعاون اإلمنايئ الدولية، وفيام ييل أهم تلك السامت:

• التجارية 	 التمويل   التي تقدمها مصادر  القطرية عن  املساعدات  تتميز املساعدات اإلمنائية 

 )DAC( والتنموية، وكذلك املساعدات املقدمة من الدول األعضاء يف لجنة املساعدات التنموية

بوصفها تشكل عوناً أكرث يرساً وأقل تكلفة، وغري مرشوطة، ومن دولة نامية إىل دول نامية أخرى، 

وال يتم تقييدها برشوط التوريد والتنفيذ ملا يحدث من قبل الدول املانحة، عالوة عىل أنها تتصف 

هذه  واستغالل  إلدارة   كبرية  إمكانية  املتلقية  للدول  توفر   التي  املسألة  غري مرشوطة،  بكونها 

املساعدات بتكلفة أقل، ومبرونة أكرب تنسجم مع سياساتها اإلمنائية.

• اإلمنائية 	 املساعدات  أهمها  من  قنوات   عدة  خالل  من  القطرية  اإلمنائية  املساعدات  تقدم 

الثنائية التي تقدمها الحكومة القطرية بصورة مبارشة أو عن طريق صندوق قطر للتنمية،عالوة 

املساعدات  الحكومية، وكذلك  واملؤسسات غري  املنظامت  تقدم من خالل  التي  املساعدات  عىل 

الفصل الثالث: التحليل الكمي للدور القطري لتحقيق الشراكة العالمية في التنمية
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التي تقدمها مؤسسات التنمية العربية التي تساهم دولة قطر يف متويلها، كالبنك اإلسالمي للتنمية، 

والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، واملرصف العريب 

للتنمية االقتصادية يف أفريقيا، وصندوق النقد العريب، وبرنامج الخليج العريب لدعم منظامت األمم 

املتحدة اإلمنائية عالوة عىل مساهامت دولة قطر يف املؤسسات الدولية املانحة للعون اإلمنايئ.

• تقدم املساعدات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر إما يف صورة قروض تتصف باليرس من خالل 	

أو يف صورة منح وهبات ال تسرتد، وذلك  والسداد،  السامح  الفائدة وطول فرتيت  انخفاض سعر 

بقصد دعم املشاريع التنموية يف قطاعات االقتصاد الوطني يف الدول املستفيدة، وبرامج االصالح 

الفني واملؤسيس واإلغاثة يف حاالت  الدعم  التنمية االجتامعية، عالوة عىل  االقتصادي، ومشاريع 

النكبات والكوارث الطبيعية.

• اتساع القاعدة الجغرافية التي تغطيها املساعدات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر، حيث بلغ 	

عدد الدول املستفيدة من هذه املساعدات حتى نهاية  2018 أكرث من )70( دولة يف مناطق العامل 

املختلفة 1، املسألة التي يتضح فيها بصورة جلية النطاق الدويل الواسع لهذه املساعدات، ويعرب عن 

االهتامم الدويل والعريب لدولة قطر.

ثانيًا: تطور حجم المساعدات اإلنمائية القطرية:
   تشري املعطيات اإلحصائية إىل أن دولة قطر قامت بتقديم أكرث )10.4( مليار دوالر أمرييك ملختلف 

دول العامل خالل الفرتة )2000-2017(، ومبتوسط سنوي يقدر بحوايل )577( مليون دوالر 2.

1  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018، الدوحة، 2019، ص 9.

2  تم احتساب النسب من قبل الباحث باالعتامد عىل بيانات، التقرير السنوي للمساعدات الخارجية.
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جدول )17( املساعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر )2017-2000(

املساعدات  تقرير  الدويل،  التعاون  الخارجية-إدارة  وزارة  باالعتامد عىل:  الباحث  النسب من  احتساب  تم  املصدر: 

الخارجية، سنوات مختلفة.

السنة
مبلغ املساعدات 

“ مليون دوالر”

نسبة املساعدات إىل 

الناتج املحيل اإلجاميل

200098.50.59%

2001115.30.63%

2002192.70.34%

2003126.60.83%

2004103.80.38%

2005143.60.49%

2006594.10.52%

2007426.40.63%

2008429.60.42%

2009376.20.39%

2010513.70.41%

2011948.50.56%

2012822.50.53%

20131776.00.88%

20141611.20.76%

2015951.10.58%

20161114.60.73%

20171153.70.69%
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ارتفاعاً خالل  اإلجاميل يف دولة قطر،  املحيل  الناتج  كنسبة من  اإلمنائية،  املساعدات  شهد مؤرش 

الفرتة )2017-2000(، حيث ارتفع من )%0.59( عام 2000 إىل )%0.69( عام 2017. تخطت نسبة 

املساعدات اإلمنائية املقدمة من الناتج املحيل اإلجاميل لدولة قطر نظريتها يف دول لجنة املساعدات 

اإلمنائية )DAC( طيلة الفرتة املدروسة، وقد كانت النسبة لعام 2017، والبالغة )%0.69(، أعىل من 

مثيلتها يف دول الداك والبالغة )0.31%( 3.

شكلت  حيث  العربية،  الدول  نحو  اتجه  قد  القطرية  املساعدات  من  األكرب  الجزء  بأن  ويالحظ 

املساعدات املقدمة لها ما نسبته )%77( من إجاميل املساعدات املقدمة خالل العام 2018، تليها الدول 

والدولية  األطراف  املتعدد  املنظامت  ثم   ،)4.9%( بنسبة  اآلسيوية  فالدول   ،)11%( بنسبة  األفريقية 

بنسبة )%3.4(، ثم دول أمريكا الشاملية والجنوبية بنسبة )%3(، واملتبقي أقل من )%1( يذهب اىل 

دول ألوروبا وأوقيانوسيا والجدول التايل يبني ذلك 4. 

جدول )18( التوزيع الجغرايف للمساعدات الحكومية املقدمة من دولة قطر حسب األقاليم

خالل الفرتة)2017و2018(

 “دوالر أمرييك”

املصدر: صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي لعامي 2017 و 2018

3  https://data.oecd.org/oda/net-oda.ht

4  تم احتساب نسبة توزيع املساعدات القطرية بحسب املناطق باالعتامد عىل: صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018.

20172018اإلقليم

174,376,649451,826,339الدول العربية

425,464.64964,005,103أفريقيا

27,029,05128,527,148آسيا

املنظامت املتعدد 

األطراف والدولية
39,375,50620,165,805

5,360,52812,912,862أمريكا الشاملية

2,00,0005,005,000أمريكا الجنوبية 

1,958,644...أوروبا

200,000...أوقيانوسيا 

673,860.000585,390,867املجموع
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من املتوقع أن تزداد املساعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر نتيجة التساع حجم 

الدويل يف تحقيق الرشاكة  الصعيد  الذي تلعبه عىل  الدور  النامية وتزايد  الدول  التعاون مع  عالقات 

العاملية يف التنمية، من خالل املساهمة الفاعلة يف املؤمترات الدولية واإلقليمية الخاصة باملانحني للدول 

التي ترضرت بسبب األوضاع السياسية غري املستقرة والنزاعات املسلح.

وعالوة عىل املساعدات املقدمة من قبل حكومة قطر، تقوم أيضاً املنظامت غري الحكومية بتقديم 

النامية، كقطر الخريية والهالل األحمر القطري ومؤسسة صلتك ومؤسسة التعليم  مساعداتها للدول 

فوق الجميع وأيادي الخري نحو آسيا.

ثالثًا-توزيع المساعدات القطرية وفق الفئات والقطاعات:

  يشري توزيع املساعدات القطرية وفق الفئات خالل السنوات الثالثة األخرية إىل أن املساعدات 

التنموية التي تذهب إىل القطاعات التالية: )البنية التحتية، الرعاية الصحية والتعليم والتنمية االقتصادية 

ودعم املوازنة العامة ( تستحوذ عىل النسبة األكرب من املساعدات حيث شكلت ما نسبته )%65( عام 

2018 مقارنة بنحو )%87( عام 2016، كام ارتفعت نسبة املساعدات اإلنسانية بنحو )%22( ما بني 

عامي 2016و2018، وهذا يرجع اىل تصاعد الدعم اإلنساين واإلغايث للفقراء واملحتاجني واملنكوبني يف 

بعض الدول التي تعيش يف ظل ظروف إنسانية صعبة بسبب النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية.  

جدول )19( املساعدات بحسب الفئات للفرتة )2016-2018( مليون دوالر

املصدر: صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي، لألعوام 2016 و 2017 و 2018.

التمويل وفق 

الفئات

املساعدات اإلنسانيةاملساعدات اإلمنائية

النسبةاملبلغالنسبةاملبلغ

2016442.88764,8713%

2017617.3792%56.498%

2018378.665%206.735%



111

ً الرشاكة العاملية يف التنمية؛ قطر منوذجا

يشري توزيع املساعدات التنموية القطرية لعام 2018 املمولة من صندوق قطر للتنمية إىل أن عدد 

القطاعات التي استفادت من تلك املساعدات هي خمسة قطاعات، حيث جاء قطاع البنية التحتية 

بنسبة  التعليم  قطاع  يليه  التنموية،  املساعدات  إجاميل  من   )41%( تخطت  وبنسبة  األوىل  باملرتبة 

)%34.3(، ثم قطاع التنمية االقتصادية بنسبة )%3.8(، فدعم املوازنة العامة يليها بنسبة )%1.5(، ثم 

الرعاية الصحية بنسبة )%1.4( والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول )20( املساعدات التنموية املمولة من قبل صندوق قطر للتنمية لعامي 2017 و 2018

املصدر: صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي لعامي 2017 و 2018

يالحظ من الجدول أعاله بأن تزايد املساعدات املقدمة يف مجال التعليم يأيت انطالقاً من إميان دولة 

قطر العميق بدعم وتعزيز جهود الدول النامية الهادفة إىل تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدايئ لكافة 

األطفال يف الدول الفقرية وذلك ملساعدتها يف القضاء عىل األمية واالرتقاء مبستوى النظام التعليمي، 

وهو ما أكد عليه الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 2030 والذي ينص عىل ضامن التعليم 

الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. كام يالحظ أيضاً انخفاض 

نسبة املساعدات املوجهة للدعم االقتصادي والتنمية االقتصادية وهي قطاعات مهمة تسهم يف تأمني 

مصدر رزق مستدام ألعداد كبرية من سكان الدول النامية الذين يعانون من البطالة مبختلف أتواعها.

الصحية  واملراكز  املستشفيات  ببناء  تتعلق  مشاريع  تنفيذ  يف  قطر  دولة  مساهمة  من  وبالرغم 

مبستوى  االرتقاء  يف  ساهم  الذي  األمر  الطبية،  واملستلزمات  األدوية  وتوفري  الصحية  الرعاية  وبرامج 

للقطاع الصحي مل تتخطى )%1.4( من إجاميل  الصحية غري أن نسبة املساعدات املوجهة  الخدمات 

املساعدات القطرية لعام 2018.

التمويل وفق 

الفئات

املساعدات اإلنسانيةاملساعدات اإلمنائية

النسبةاملبلغالنسبةاملبلغ

%244,493,37541.8%274,780,23145البنية التحتية 

%5,289,6251.4%140,557,01423الرعاية الصحية

%129,706,12634,3%105,913.31317التعليم 

%2,623,1373.8%54,919,5139التنمية االقتصادية

%8,511,4511.5%41,200,0007دعم املوازنة العامة

%378,623,750100%2,007,969,847100اإلجاميل
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رابعُا: توزيع المساعدات اإلنمائية وفق أهداف التنمية المستدامة 2030:

يشري توزيع املساعدات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر إىل أن املساعدات املقدمة لتحقيق الهدف 

الثامن املتعلق بتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، 

وتوفري العمل الالئق للجميع قد استحوذ عىل الجزء األكرب من املساعدات املقدمة لعام 2017، بلغت 

قيمة املساعدات التي تم تقدميها للدول النامية لتحقيق الهدف )8( حوايل )1165( مليون ريال قطري 

بضامن  املتعلق  الرابع  للهدف  املخصصة  تليها  املساعدات،  إجاميل  من   )27.7%( نسبته  ما  شكلت 

التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بنسبة )15.1%(، 

ثم الهدف السابع املتعلق بتوفري الطاقة النظيف بأسعار معقولة باملرتبة الثالثة وبنسبة )%14.8(، ثم 

الهدف الثالث ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية للجميع بنسبة )%13.9( فالهدف 

األول الخاص بالقضاء عىل الفقر بجميع اشكاله يف كل مكان بنسبة )%13.3(، والجدول التايل يبني ذلك.

جدول )21( قيمة املساعدات االمنائية وفق أهداف التنمية املستدامة )2017-2015(

املصدر: صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي، لألعوام 2016 و 2017 و 2018.

201520162017 اسم الهدف الهدف

952,140,968867,089,314558,455,632ال للفقر1

452,540,577306,607,189181,380,852ال للجوع2

172,943,020182,101,602583,052,607صحه جيده ورفاهيه3

529,876,620849,986,138634,913,292تعليم ذو جودة عالية4

364,00051,684املساواة بني الجنسني5

202,888,070126,131,351113,593,525مياه نظيفة ورصف صحي6

197,054,87979,284,884623,031,444طاقه نظيفة بأسعار معقوله7

139,202,2541,184,391,0861,164,688,774عمل الئق ومنو اقتصادي8

6,561,680438,0248,536,632الحد من عدم املساواة10

808,890,172460,938,658331,713,876مدن ومجتمعات مستدامه11

728,000العمل من اجل املناخ13

6,496,9253,993,080السالم والعدل واملؤسسات القوية16

401,118,426249,922,83883,977,986رشاكات التحقيق األهداف17

3,462,462,2404,056,968,2464,199,418,318اإلجاميل
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المبحث الثاني: الشراكة التجارية القطرية مع دول العالم:

تُعد التجارة الخارجية قاطرة النمو االقتصادي يف مختلف دول العامل برصف النظر عن أسلوب إدارة 

اقتصاداتها الوطنية، حيث أنها تحفز القطاعات االقتصادية املختلفة. ويعكس حجم النشاط االقتصادي 

يف البالد، عالوة عىل التفاعل واالعتامد املتبادل بني الدول، كام تربز حجم مشاركة الدولة يف تحقيق 

الرشاكة االقتصادية بني أعضاء املجتمع الدويل.

ويف هذا اإلطار، فقد قامت دولة قطر بنسج عالقات تجارية مع أغلب دول العامل، حيث تشري 

اإلحصاءات الخاصة بالتبادل التجاري القطري مع العامل الخارجي، إىل الدولة ترتبط بعالقات تجارية مع 

)167( دولة من مختلف قارات العامل. وشكلت التجارة الخارجية ما نسبته )%89.5( من الناتج املحيل 

التجاري، وذلك نتيجة لتوقيع  اإلجاميل لدولة قطر عام 2018 5، وهذا يعكس ارتفاع مؤرش االنفتاح 

الدولة للعديد من اتفاقيات التعاون االقتصادي والتجاري واالستثامري خالل العقد األول من القرن 

التايل يوضح  الخارج، والشكل  الدولة لنظام تجاري منفتح عىل  تبني  الحادي والعرشين، عالوة عىل 

درجة االنفتاح التجاري لدولة قطر.

شكل )1( درجة االنفتاح التجاري لالقتصاد القطري )2018-2000( %

املصدر: من احتساب الباحث باالعتامد عىل: جهاز التخطيط واإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية

5  تم احتساب درجة االنفتاح التجاري لالقتصاد القطري من قبل الباحث باالعتامد عىل: جهاز التخطيط واإلحصاء، املجموعة اإلحصائية 
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أواًل: تجارة قطر الخارجية:

شهدت الفرتة 2018-1995 منواً غري مسبوق يف حركة التبادل التجاري السلعي بني دولة قطر ودول 

العامل، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من حوايل )52.9( مليار ريال قطري عام 2000 إىل حوايل 

)422.2( مليار ريال عام 2018، أي تضاعف بقرابة مثان مرات، ويرجع ذلك إىل ارتفاع صادرات الدولة 

الغاز املسال والنفط والبرتوكيامويات والشكل التايل يبني ذلك.

شكل )2( إجاميل التجارة الخارجية لدولة قطر )2000-2018( مليار ريال قطري

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.  

بالدرجة األساس  الخارجية يرجع  امللموس يف إجاميل تجارة قطر  االرتفاع  البيان، فإن  وغني عن 

إىل ارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي املسال والتي مثلت أكرث من )%60( من مجمل صادرات 

الدولة.

أما فيام يتعلق التوزيع الجغرايف للصادرات خالل الفرتة )2000-2018( فيشري إىل أن الدول األسيوية 

الصادرات  من   )77.2%( نسبته  ما  مثلت  وقد  قطر،  لدولة  األول  التجاري  الرشيك  تشكل  مازالت 

القطرية، ثم جاءت الدول األوروبية باملرتبة الثانية بنسبة )%10.9(، فالدول العربية بنسبة )7.2%(، 

التايل  والجدول   )2.6%( األخرى  الدول  بلغت حصة  )%2.1(، يف حني  بنسبة  األمريكيتني  دول  تليها 

يوضح ذلك 6. 

6  تم احتساب النسب باالعتامد عىل، مجلس التخطيط واإلحصاء، نرشة التجارة الخارجية.
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جدول )22( التوزيع الجغرايف النسبي للصادرات القطرية )2018-2005( %

املصدر: مرصف قطر املركزي، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.

وكانت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصني وسنغافورة هي الواجهات الخمس األوىل 

إجاميل  من   )66.2%( نسبته  ما  مجموعها  يف  شكلت  حيث   ،2018 العام  خالل  القطرية  للصادرات 

الصادرات والشكل التايل يوضح ذلك.

جدول )23( الدول األكرث استرياداً من دولة قطر لعام 2018

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل مجلس التخطيط واإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية، 2018

2005201020152018املصدر

78.072.472.183.1الدول اآلسيوية

2.114.513.29.0الدول األوروبية

5,59.29.43.8الدول العربية 

1.31.82.71.9الدول األمريكية 

1.02.12.62.2باقي دول العامل

100.0100.0100.0100املجموع

الدولة 
قيمة الصادرات السلعية" 

مليار  ريال  قطري
النسبة من اإلجاميل 

%53.417.5اليابان1

%53.217.3كوريا الجنوبية 2

%36.912.1الهند3

%35.911.2الصني4

%24.98.1سنغافورة5

%11.53.7تايلند6

%9.53.1باكستان7

%8.52.8تايوان8

%6.22.0إيطاليا9

%5.41.7اإلمارات العربية املتحدة10
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أوروبا  من  القادمة  الواردات  بأن  فيالحظ  القطرية  للواردات  الجغرايف  بالتوزيع  يتعلق  فيام  أما 

كانت هي األعىل بالرغم من انخفاضها من )%38( عام 2000 إىل )%34.8( عام 2015، تليلها الواردات 

القادمة من آسيا والتي بقيت ثابتة نسبياً عند مستوى يتخطى الـــ )%30( بقليل، أما بالنسبة للواردات 

من الدول االمريكية فقد ارتفعت بنحو )1.4( نقاط مئوية ما بني عامي 2000و2015 ، وهذا يعود إىل 

النمو الكبري يف الواردات من الواليات املتحدة األمريكية، بينام بقيت الواردات من الدول العربية تشكل 

أقل من )%18( من إجاميل الواردات القطرية، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول )24( التوزيع الجغرايف النسبي للواردات القطرية )2018-2000( %

املصدر: مرصف قطر املركزي، التقرير السنوي، سنوات مختلفة  

أما عىل صعيد الدول األكرث تصديراً لقطر لعام 2018، فقد جاءت الواليات املتحدة باملرتبة األوىل 

بنسبة )%19.4(، تليها الصني بنسبة )%12.3(، ثم الهند بنسبة )%6.3(، فأملانيا بنسبة )%6.2(، ثم 

اململكة املتحدة بنسبة )%5.1( والجدول يوضح ذلك 7.

7  تم احتساب النسب من قبل الباحث باالعتامد عىل نرشة التجارة الخارجية.

2000200520102015املصدر

38.036.935.234.8الدول األوروبية

30.433.029.331.0الدول اآلسيوية

16.714.718.417.7الدول العربية 

12.712.215.114.1الدول األمريكية 

2.23.22.12.5باقي دول العامل

100.0100.0100.0100.0املجموع
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جدول )25( الوجهات الرئيسة لواردات قطر خالل العام 2018 )مليار دوالر(

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل املجموعة اإلحصائية السنوية، 2018

الدول اآلسيوية تحتل  بأن  العامل، فيالحظ  التجارية لدولة قطر مع دول  أما عىل صعيد الرشاكة 

املراتب األوىل يف رشاكاتها مع قطر، حيث جاءت اليابان باملرتبة األوىل، حيث مثلت تبادلها التجاري مع 

قطر نسبة )%13.8( من إجاميل تجارة قطر الخارجية، تليها كوريا الجنوبية بنسبة )%13.1(، ثم الصني 

بنسبة )%11.7(، فالهند بنسبة )%10.5( تليها الواليات املتحدة األمريكية بنسبة )%6.3( والجدول 

التايل يبني ذلك 8.

8  تم احتساب نسب الرشاكة التجارية من قبل الباحث باالعتامد عىل املجموعة اإلحصائية السنوية، 2018.

النسبة من اإلجاميل %قيمة الواردات السلعيةالدولة 

%22.419.4الواليات املتحدة األمريكية

%14.312.3الصني

%7.26.3الهند

%7.16.2أملانيا

%6.65.1اململكة املتحدة

%5.14.4اليابان

%4.94.3إيطاليا

%3.63.09سلطنة عامن 

%3.53.07فرنسا

%3.02.6سويرسا
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جدول )26( أهم الرشكاء التجاريني لدولة قطر لعام 2018 “مليار ريال قطري”

املصدر: تم احتساب النسب من قبل الباحث باالعتامد عىل نرشة التجارة الخارجية، مجلس التخطيط واإلحصاء

  وميكن تفسري تصاعد الرشاكة التجارية لدولة قطر مع دول رشق آسيا إىل تزايد الصادرات القطرية 

من الغاز املسال لهذه الدول خالل السنوات العرش املنرصمة، حيث تعتمد هذه الدول بصورة كبرية 

عىل الغاز املسال الذي بات الذي يستخدم يف توليد الطاقة الكهربائية بنطاق واسع يف الصني وكوريا 

الجنوبية واليابان.

النسبة من اإلجاميل قيمة التبادل التجاري الدولة 

%58.413.8اليابان1

%55.413.1كوريا الجنوبية 2

11.7%49.2الصني3

%44.210.5الهند4

%26.46.3الواليات املتحدة5

%25.66.1سنغافورة6

%12.83.03تايلند7

%11.22.7إيطاليا8

%10.62.5اململكة املتحدة9

%9.52.3باكستان10
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المبحث الثالث: الشراكات في االستثمارات:

ال يقترص الدور القطري يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية عىل العون اإلمنايئ الذي تقدمه الدولة 

ملختلف الدول العربية والدول النامية األخرين ، وكذلك الرشاكة التجارية مع دول العامل املختلفة بل 

تقوم أيضاً بدور مهم وفعال لتحقيق الرشاكة يف التنمية من خالل تدفقات االستثامرات الصادرة، إذ 

تنترش االستثامرات القطرية الذي تقوم بها رشكة الديار التي تُعد الذراع التنفيذي لجهاز قطر لالستثامر 

القوانني والترشيعات  العامل املختلفة ويف قطاعات مختلفة، كذلك سنت قطر  العديد من مناطق  يف 

الجاذبة لالستثامرات األجنبية املبارشة السيام يف قطاعات النفط والغاز.

كام قامت الدولة بتوقيع اتفاقيات دولية لحامية وتشجيع االستثامر ولتحقيق التكامل االقتصادي 

الدول األخرى  ثنايئ مع  أو يف إطار  سواء يف إطار جامعي، تحت إرشاف مؤسسات دولية وإقليمية، 

والسيام الدول التي تحظى بعالقات اقتصادية واستثامرية، أو يؤمل أن تشهد يف املستقبل تنامياً يف 

هذا املجال.

طبقاً لقاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية “ األونكتاد”، أبرمت دولة قطر بنهاية 

عام 2018 أكرث من )50( اتفاقية ثنائية لضامن وتشجيع االستثامر مع دول العامل.

أواًل: نظرة عامة على االستثمارات القطرية:

شهدت أصول الصندوق السيادي القطري “جهاز قطر لالستثامر” الذي تنترش استثامراته يف كافة 

أرجاء املعمورة منواً ملحوظاً، يف استثامراته الخارجية بعد رشاء الكثري من األصول يف العديد من الدول 

يف أوروبا، وأمريكا ويف مختلف القطاعات واملجاالت، ووصلت قيمته استثامرات هذا الصندوق الذي 

يشكل الذراع االستثامري لدولة قطر بالخارج إىل )320( مليار دوالر يف نهاية شهر مارس 2019 9.

شكل )3( تطور قيمة أصول جهاز قطر لالستثامر )2010-2019( مليار دوالر

Source: http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth

9  http:://www.swfinstitute.org/sovereign
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وشكلت هذه االستثامرات ضامنة حقيقية وحائط صد أمام أي محاوالت لإلرضار باالقتصاد القطري، 

ويصنف جهاز قطر لالستثامر اليوم ضمن الصناديق السيادية األحد عرش األوىل عىل الصعيد العاملي، 

 SWF Institute من حيث قيمة األصول التي ميتلكها، وفقاً لتصنيف معهد الصناديق السيادية العاملي

استثامرية  بشبكة  الجهاز  ويتمتع  السيادية.  والصناديق  الحكومات  استثامرات  دراسة  يف  املتخصص 

متنوعة وفريدة من نوعها شملت كافة القطاعات االستثامرية الواعدة وتنترش استثامراته يف معظم 

دول العامل. ونفذ الجهاز أكرث من 60 صفقة خالل الفرتة )2018-2015(، ُجلها تركز يف أوروبا وأمريكا 

الشاملية، يف الوقت الذي يعمل فيه الصندوق عىل التوسع عاملياً بخطة استثامرية تضم أكرث من 35 

مليار دوالر يف الواليات املتحدة بحلول 2020 10.

وارتفعت قيمة االستثامرات األجنبية يف قطر مع نهاية الربع الثالث من عام 2018 إىل )709.7( 

مليار ريال قطري، أي بنسبة زيادة )%4( أي بقيمة )27.4( مليار ريال مقارنة بالربع الثاين من نفس 

العام والذي بلغت )682.3( مليار ريال وفق املسح ربع السنوي الذي نفذه جهاز التخطيط واإلحصاء 

بالتعاون مع مرصف قطر املركزي والذي استهدف كربيات رشكات القطاع الخاص والرشكات اململوكة 

للدولة والتي تشكل )%84( من قيمة االستثامر األجنبي املبارش إىل الداخل للرشكات غري املرصفية.

كام ارتفع رصيد االستثامرات األجنبية املبارشة إىل الخارج مبقدار )2.1( مليار ريال جراء صايف تدفقات 

االستثامرات األجنبية املبارشة والتغريات األخرى 11.

 جدول )27( االستثامرات إىل الداخل/ الخصوم املالية لغري املقيمني “ مليار ريال قطري”

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، ومرصف قطر املركزي، مسح االستثامر األجنبي يف دولة قطر لعام 2018

10  نوزاد عبد الرحمن الهيتي، الديبلوماسية االقتصادية القطرية بعد الحصار، مجلة الدبلومايس، العدد )42(، يونيو، 2019.

11  جهاز التخطيط واإلحصاء، ومرصف قطر املركزي، مسح االستثامر األجنبي يف دولة قطر لعام 2018.

النوع الوظيفي لالستثامر 
20172018

الربع 

األول
الربع الثاين

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

131.7131.4130.9129.3123.9125.5123.4االستثامر األجنبي املبارش

االستثامر األجنبي يف املحافظ 

املالية
92.494.192.490.395.1101.7101.7

524.9487.6425.1424.7455.9453.4482.1االستثامرات األجنبية األخرى

4.85.04.63.82.82.82.5املشتقات املالية

763.8718.1653.0848.1677.7682.3709.7املجموع



121

ً الرشاكة العاملية يف التنمية؛ قطر منوذجا

ثانيًا- االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة:

متتلك قطر استثامرات أجنبية مبارشة بالخارج يف حوايل 80 بلداً، بلغت حصة أعىل أربع مجموعات 

دول منها 95 باملئة من إجاميل االستثامرات مع نهاية عام 2017. شهدت االستثامرات األجنبية املبارشة 

الصادرة من دولة قطر للخارج ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفرتة 2017-2000 إذ ارتفعت من قرابة )17.7( 

مليون دوالر عام 2000 إىل )1863( مليون دوالر عام 2010، ثم واصل االستثامر األجنبي املبارش الصادر 

من قطر تدفقاته نحو الخارج حتى وصل إىل )4023( مليون دوالر عام 2015، ثم انخفض عام 2017، 

حيث وصل إىل )1695( مليون دوالر أمرييك والشكل التايل يبني ذلك.

شكل )4( تطور تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الصادر من قطر )2000-2017( مليون دوالر

  Source: UNCTAD, World Development Investment Report, Various Issues 

     كام ارتفعت قيمة الرصيد الرتاكمي لالستثامرات األجنبية املبارشة الصادرة من قطر من )1912( 

مليون دوالر عام 2000 إىل )52.8( مليار دوالر عام 2017، أي تضاعفت بأكرث من )30( مرة ما بني 

عامي 2000و2017.
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شكل )5( تطور الرصيد الرتاكمي لالستثامر األجنبي املبارش الصادر من قطر )2017-2000( 

مليار دوالر

Source: UNCTAD, World Development Investment Report, Various Issues

وميكن القول بأن السبب الرئييس يف ارتفاع تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الصادر من دولة 

قطر بشكل كبري يكمن يف حصول ارتفاع كبري يف قيمة عمليات االندماج واالستحواذ عرب الحدود نتيجة 

لنزوع الرشكات املستثمرة يف قطر إىل االستثامر يف الخارج.

ثالثًا: االستثمار االجنبي المباشر الوارد لدولة قطر:

شهدت تدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة الواردة لدولة قطر خالل العرشية األوىل من القرن 

الحادي والعرشين تزايداً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمة تلك التدفقات من حوايل )252( مليون دوالر عام 

2000 إىل )4670( مليون دوالر عام 2010، ثم شهدت الفرتة )-2011 2017( انخفاضاً ملحوظاً حتى 

وصلت هذه التدفقات إىل )986( مليون دوالر عام 2017 12.

12  UNCTAD, World Development Investment Report2018, Geneva, 2018
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شكل )6( تدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة الواردة لدولة قطر للفرتة )2017-2000( 

مليون دوالر

  Source: UNCTAD, World Development Investment Report, Various Issues

أما بالنسبة للرصيد الرتاكمي لتدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة الواردة لدولة قطر، فقد ارتفع 

من )1912( مليون دوالر عام 2000 إىل )34929( مليون دوالر عام 2017، أي تضاعف بحوايل )18( 

مرة ما بني عامي 2000 و2017.

شكل )7( تطور الرصيد الرتاكمي لالستثامر األجنبي املبارش الوارد لدولة قطر )2017-2000(

Source: UNCTAD, World Development Investment Report, Various Issue
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من املتوقع أن يرتفع حجم االستثامرات األجنبية الواردة لدولة قطر نتيجة للتطورات اإليجابية التي 

شهدتها بيئة االستثامر خالل السنوات القليلة املنرصمة والتي متثلت بإصدار العديد من الترشيعات 

االقتصادية لتعزيز بيئة األعامل وتحسني مناخ االستثامر، حيث تم عام 2018 إقرار قانون بشأن متلك 

غري القطريني للعقارات واالنتفاع بها، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم )34( لسنة 2005 بشأن 

املناطق الحرة االستثامرية والذي سيشكل رافداً يف تعزيز القدرة االقتصادية للدولة وجذب وتشجيع 

االقتصادية، حيث سيعمل  لألنشطة  ومحفزة  متقدمة  استثامرية  بيئة  ، وخلق  األجنبية  االستثامرات 

عالوة  االستثامرية،  مشاريعهم  إلقامة  القطريني  غري  للمستثمرين  أراض  تخصيص  عىل  القانون  هذا 

عىل إمكانية االعفاء من الرضائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل االستثامرات داخل الدولة 

وخارجها.

النشاط  القطري يف  املال غري  القانون رقم )1( لعام 2019 بشان تنظيم استثامر رأس  كام صدر 

البنوك  القطاعات مبا يف ذلك  االستثامر يف جميع  القطريني  لغري  بدولة قطر والذي يجيز  االقتصادي 

االقتصاد  قطاعات  غالبية  يف   )100%( بنسبة  التملك  األجنبي  للمستثمر  يتيح  كام  التأمني،  ورشكات 

بعدما كانت النسبة ال تزيد عىل )%49(، حيث يتضمن القانون حوافز لالستثامر من بينها تخصيص 

وإعطاء حق  االنتفاع  أو  االيجار  طريق  عن  إلقامة مرشوعه  القطري  غري  للمستثمر  الالزمة  األرايض 

االسترياد ما يحتاج إليه املرشوع ، واإلعفاء من رضيبة الدخل والرسوم الجمركية، وعدم نزع امللكية إال 

للمنفعة العامة، كام أجاز مرشوع القانون التحويالت النقدية للمستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إىل 

أن هذه الترشيعات االقتصادية املشار إليها أعاله ستسهم يف جعل مناخ قطر لالستثامر مناخاً جاذباً 

وقبلة آمنة لالستثامرات األجنبية.
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 المبحث الرابع: التحويالت النقدية للعاملين:

يعمل يف قطر أكرث من )1.9( شخص من أكرث من )180( دولة من مختلف القارات يف العامل، وذلك 

لتوفر فرص العمل يف االقتصاد القطري الذي يُعد أحد االقتصادات األكرث الديناميكية والذي يولد فرص 

كثرية للتشغيل، ويف ظل قلة عدد السكان وانعكاس ذلك عىل قوة العمل الوطنية، لذا عمدت الدولة 

يف  السيام  والصديقة  العربية  الدول  من  العديد  مع  التعاون  مذكرات  من  العديد  عىل  التوقيع  عىل 

اآلسيوية بشأن استقدام العاملة وذلك لتنفيذ العديد من املشاريع التنموية الكربى، عالوة عىل تشغيل 

املنشآت واملؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية.

النهضة  الوافدة لدولة قطر قد ساهمت بصورة فاعلة يف  العاملة  القوى   وتجدر اإلشارة إىل أن 

التنموية للدولة يف مختلف امليادين واألنشطة، وكانت محط تقدير واهتامم القيادة القطرية والشعب 

القطري، حيث ضمنت الترشيعات القطرية كافة حقوق هذه العاملة السيام حقها يف تحويل مستحقاتها 

التحويل، مام مكن هذه  أو رضائب عىل عمليات  أي رسوم  بلدانهم من دون فرض  إىل  العمل  من 

العاملة من دعم أرسها واالرتقاء مبستوى معيشتها، عالوة عىل دعم مسرية التنمية يف الدول املصدرة 

لهذه العاملة. وفيام ييل بيان بتطور التحويالت النقدية العاملني بدولة قطر وفق البيانات الواردة يف 

تقارير مرصف قطر املركزي:

أواًل: التدفقات النقدية لتحويالت العاملين:

تلك  قيمة  ارتفعت  إذ   ،)2018-2000( الفرتة  خالل  ملحوظاً  ارتفاعاً  العاملني  تحويالت  شهدت 

التحويالت من حوايل )5,5( مليار ريال قطري عام 2001 إىل )52,7( مليون ريال قطري عام 2018 

محققة ارتفاعاً بأكرث من تسع مرات والجدول التايل يوضح ذلك 13.

13  تم احتساب النسبة من قبل الباحث باالعتامد عىل: مرصف قطر املركزي، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.
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جدول )28( تحويالت العاملني خالل الفرتة )2018-2001( 

املصدر: تم احتساب النسبة باالعتامد عىل: مرصف قطر املركزي، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.

وغني البيان، فإن العامل الرئيس لهذه التحويالت هو عدد السكان من غري القطريني النشيطني 

التحويالت  14، ويشكل نصيب  والذي بلغ عددهم أكرث من )1.9( مليون نسمة عام 2018  اقتصادياً 

15، وهذا  العام 2017  ما نسبته )%2.1( خالل  العاملية  املالية  التحويالت  القطرية إىل إجاميل  املالية 

يعكس حجم مساهمة دولة قطر يف املشاركة يف تنمية الدول التي تستقبل تلك التحويالت، خصوصاً إذا 

ما علمنا بأن عدد الدول التي لديها عاملة وافدة لدولة قطر تخطت )180( دولة من مختلف القارات 

واألقاليم.

لحياة  تُعد ضامنات  بقطر  الوافدة  للعاملة  النقدية  التحويالت  أموال  أن  إىل  اإلشارة هنا  وتجدر 

الدول اآلسيوية كالنيبال والهند وبنغالديش والفلبني وباكستان، حيث تشكل عاملة هذه  الفقراء يف 

الدول أكرث من )%75( من إجاميل العاملة األجنبية بقطر، وتذهب معظم حواالت العاملني مبارشة إىل 

من يحتاجونها يف دولهم دون تدخل من املؤسسات الحكومية، وهكذا يجري االستفادة منها بكفاءة 

أكرب”. وتسهم بصورة مبارشة يف تحسني املستوى املعييش ألرس العاملني لذلك فهي وسيلة فعالة للحد 

من معدالت الفقر، عالوة عىل دورها يف دعم موازين املدفوعات للدول املصدرة للعاملة. وعليه فقد 

أدركت األمم املتحدة أهمية التحويالت للتنمية ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030.

14  مجلس التخطيط واإلحصاء، مسح القوة العاملة بالعينة، 2018.

15  تم احتساب النسبة باالعتامد عىل املصدر التايل:

World Bank, Migration and Remittance fact Book2018,Washington,2018

السنة
قيمة التحويالت  

" مليون ريال" 
النسبة من الناتج املحيل اإلجاميل 

200154858.5%

2005109457.2%

2010295578.2%

2015438247.9%

2017458636.7%

2018527367.5%
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ثانيًا: نسبة التحويالت النقدية إلى الناتج المحلي اإلجمالي:

 )2018-2001( الفرتة  خالل  تذبذباً  اإلجاميل  املحيل  الناتج  إىل  النقدية  التحويالت  نسبة  شهدت 

حيث انخفضت النسبة من )%8.5( عام 2001 إىل )%7.2( عام 2005، ثم ارتفعت نسبة التحويالت 

حافظت  ثم   2008 عام  املالية  االزمة  آثار  من  التعايف  بعد  وذلك   )8.2%( إىل  لتصل   2010 عام  يف 

التحويالت النقدية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل إىل عامي 2010 لتصل إىل )%7.8( عام 2015 بعد 

ذلك انخفضت إىل )%7.5( عام 2018 ، بالرغم من ارتفاع قيمتها النقدية والتي تخطت )52( مليار 

ريال قطري16، والسبب يف ذلك يعود لزيادة الناتج املحيل اإلجاميل مبعدل يفوق الزيادة يف التحويالت 

النقدية للقوة العاملة.

يتوقع أن تستمر التحويالت النقدية للعاملة الوافدة إىل الخارج باالرتفاع خالل السنوات القادمة، 

نظراً الستمرار تدفق وتواجد أعداد العاملة الوافدة يف الدولة للقيام باملشاريع يف مختلف القطاعات، 

مام سينعكس يف ارتفاع نسبة تلك التحويالت من الناتج املحيل اإلجاميل.

16  مرصف قطر املركزي، التقرير السنوي 2018.
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الفصل الرابع

المبادرات القطرية في مجال 
الشراكة العالمية في التنمية



130

ً الرشاكة العاملية يف التنمية؛ قطر منوذجا

قدمت دولة قطر خالل السنوات العرش املنرصمة العديد من املبادرات الخالقة التي تم تنفيذها 

يف العديد من الدول يف قارات العامل املختلفة وذلك يف إطار تعزيز الرشاكة العاملية للتنمية التي أكد 

عليها بيان األهداف اإلمنائية لأللفية يف سبتمرب 2000، وأجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030، 

وفيام ييل توضيحاً ألهم هذه املبادرات:

المبحث األول: المبادرات العامة:

للتنمية يف  العاملية  الرشاكة  تبنتها دولة قطر يف إطار تحقيق  التي  العامة  املبادرات  تتمثل أهم 

إنشاءها لصناديق الصداقة مع كل من اليابان وتونس، وكذلك مبادرة دعم االستثامر والتنمية يف جزر 

القمر، وبرنامج تنمية وإعادة أعامر يف دارفور بجمهورية السودان، وفيام ييل تفصيالً لهذه املبادرات:

أواًل: صناديق الصداقة.

عىل  العامل  دول  من  العديد  مساعدة  بهدف  الصداقة  صناديق  من  العديد  قطر  دولة  أنشئت 

مواجهة تداعيات وآثار الكوارث الطبيعية، وميكن اإلشارة إىل أهم هذه الصناديق باآليت:

Qatar Friendship Fund 1-   صندوق الصداقة القطري يف اليابان

زلزال رشق  املنكوبة من جراء  املناطق  الصندوق يف عام 2011 ملساعدة سكان  تأسس هذا 

اليابان الكبري وكارثة التسونامي يف مارس 2011، حيث أعلن صاحب السمو األمري الوالد حمد بن 

خليفة آل ثاين عن منح هدية بقيمة 100 مليون دوالر للمساعدة يف جهود اإلغاثة والترسيع يف 

إعادة تأهيل الضحايا، وتتجسد أولوية الصندوق يف تقديم مساعدة عاجلة وفعالة بصورة مبارشة 

قدر االمكان لضحايا املناطق املترضرة من الكوارث، عن طريق مرشوعات إعادة التأهيل واألعامر 

التي ال متولها أي جهة أخرى. ويدعم الصندوق املشاريع التي تلبي الحاجات العاجلة والحاسمة 

الفرتة  أولوية خالل  واملستمرة ألكرب عدد من املستفيدين، وركز عىل ثالثة مجاالت رئيسة ذات 

)2012-2014( واملتمثلة باآليت:

أ-   تعليم األطفال:

وتعزيز  وتوسيعها  املدارس  تأهيل  إعادة  عىل  املترضرة  املناطق  يف  جهوده  الصندوق  يركز 

التعليم من أجل رشاكة رياضية وثقافية وتنموية ضمن هذه العملية. وتتمثل املرشوعات املنفذة 

يف هذا املجال باآليت:

الفصل الرابع: المبادرات القطرية في مجال الشراكة العالمية في التنمية 
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   قاعة صندوق الصداقة القطري للعلوم:	•

يهدف هذا املرشوع إلعداد جيل املستقبل من املهندسني والباحثني، باإلضافة إىل خلق صناعات 

جديدة يف املنطقة. وهو مرفق علمي خاص باألطفال ينفذ برشاكة مع جامعة توهوكو مينح هذا 

التصنيع،  وتكنولوجيا  بالعلوم  اهتامماتهم  لتغذية  املنكوبة  املناطق  لألطفال يف  الفرصة  املرشوع 

وسيوفر الدعم التعليمي للطالب يف املدارس االبتدائية والثانوية يف والية مياجي، وقد استفاد من 

هذا املرفق حوايل )10000( طفل سنوياً.

	•••مرشوع•مركز•قطر•لريادة•األعامل•واالبداع:

مؤسسة  مع  بالتعاون  ينفذ  نوعه  من  جديد  وهو  الشباب  تأهيل  عىل  املرشوع  هذا  يركز 

إمباكت اليابانية. ويًعد املرشوع جزءاً من شبكة عاملية مرتابطة من املجتمعات قيد التأسيس التي 

تعمل عىل تعزيز روح املبادرة. ويوفر هذا املركز التوجيه والتعليم ومشاركة األفكار واملهارات التي 

تؤدي إىل النمو االقتصادي، مام سيبث روح األمل يف مجتمع توهوكو.

وسيحتل مركز توهوكو الجزء الرشقي من مدينة سينداي داخل املنطقة اإلبداعية التي تروج 

لها املدينة. وقد تلقى مركز قطر – توهوكو لريادة األعامل واالبداع الدعم الكامل من الحكومة 

إنها مبادرة قامئة عىل  املركزية يف توهوكو، كام أنه يتفاعل مبارشة مع احتياجاتها األساسية، إذا 

تحريك عجلة االقتصاد املحيل. وعىل مدى خمس سنوات من املتوقع أن يستفيد من هذا املرشوع 

حوايل )118865( شخًص بصورة غري مبارشة 1.

ب-   مصائد األسامك:

للقيمة االقتصادية ملصائد األسامك، عمد الصندوق إىل البدء يف مرشوع تأهيل مصائد  نظراً 

األسامك، حيث تم العمل فيه يف منتصف ابريل 2012 واستكمل يف أكتوبر 2012، وتم افتتاحه 

يف السنة نفسها. ويهدف مرشوع “مسكر” وهو مجمع متعدد األغراض لحفظ وتجهيز األسامك 

بقيمة )24.3( مليون دوالر، إىل دعم أكرث من )7500( صياد يعملون بصورة مبارشة يف نشاط صيد 

األسامك يف أوناغاوا، كام يهدف أيضاً إىل بناء مركز لحفظ وتجهيز األسامك متعددة الوظائف. ومن 

املتوقع أن يخلق هذا املرشوع )3310( فرصة عمل ستسهم يف دعم االقتصاد املحيل للمنطقة مبا 

يناهز )67.3( مليار ين ياباين 2.

1  مشاريع جديدة لصندوق الصداقة القطري يف اليابان، جريدة الرشق، العدد )9139( 20 يونيو، 2013..

2  وزارة الخارجية، صندوق الصداقة القطري الياباين، الدوحة، 2013، ص 1-3
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ج-   الرعاية الصحية:

نظراً ألهمية الرعاية الصحية لضحايا الكوارث، يدرك صندوق الصداقة القطري، بأن املجتمع 

السليم يُعد رشطاً رضورياً لنمو واستمرارية املجتمع. لذلك عمل الصندوق عىل تقديم برامج فعالة 

إلعادة تأهيل الضحايا الشباب يف املناطق املترضرة، مركز جهوده عىل عالج رسطان األطفال، وكذلك 

إعادة مرافق األشخاص املعاقني، وتركيب أجهزة الحد من املخاطر وإدارة الصحة وإقامة أنشطة 

تعزز الصحة، وتقديم املشورة، والفحص املبكر والوقاية من خثار األوردة العميقة وأمراض القلب 

والرشايني الثانوية.

2-   صندوق الصداقة القطري التونيس:

تم إنشاء صندوق الصداقة القطري التونيس بناًء عىل توجيهات سمو األمري الوالد الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاين، برأس مال قدره )354( مليون ريال قطري. ويقدم الصندوق تسهيالت لعدد 

من مشاريع التنمية التي تهدف إىل توفري فرص عمل مبارشة وغري مبارشة للشباب، كام يهدف إىل 

تدريبهم وإعدادهم لسوق العمل.

يهدف صندوق الصداقة القطري يف تونس، الذي أطلق برنامجه بصفة رسمية يف مايو 2013 

والشعب  التونيس  الشعب  بني  والرشاكة  األخوة  عالقة  توطيد  إىل  التونسيني،  من رشكائه  بدعم 

تحقيق  من  يتمكن  يك  التونيس،  للشباب  جديدة  عمل  فرص  خلق  طريق  عن  وذلك  القطري، 

طموحاته وتحسني ظروف عيشه من خالل زيادة األعامل والتكنولوجيا. 

وتجدر اإلشارة إىل صندوق قطر للتنمية دعم لحد اآلن )27324( وظيفة مبارشة وغري مبارشة، 

بالتعاون  وذلك  واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات  من ضمن  )6941( مرشوعاً  إىل  يصل  ما  ودعم 

رشكاء الصندوق يف الجمهورية التونسية وهم بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة والجمعية 

التونسية ورشكة  املواطنة  املؤسسات  وكونفدرالية  تونس  األعامل  ريادة  وشبكة  لإلمناء  التونسية 

تيسري للقروض الصغرى والبنك التونيس للتضامن وجمعية انطالق. ويتطلع الصندوق إىل توفري 

)100-50( ألف فرصة عمل للشباب التونيس بحلول العام 2021.

ومن أجل تحقيق األهداف املرجوة من توفري فرص عمل للشباب التونيس قام الصندوق يف 

ديسمرب 2018 بتوقيع )5( اتفاقيات بقيمة )15( مليون دوالر أمرييك، وذلك سعياً للمساهمة يف 

مكافحة البطالة وخلق فرص العمل للشباب التونيس وتحقيق تطلعاته وطموحاته واالنخراط يف 

املسرية التنموية للبالد 3.

3  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي للصندوق 2018، ص 39
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أكرب عدد  متكاملة هدفها جمع  اقتصادية  الصندوق يشكل منظومة  فأن  البيان،  وغني عن 

هام من الرشكاء من بينهم مؤسسات عامة وخاصة، وجمعيات تونسية تعمل عىل توفري التمويل 

للشباب التونيس ومساعدته يف مختلف مراحل تصميم وإنجاز املرشوع، عالوة عىل تقديم الدعم 

الالزم الذي سيساعدهم عىل النجاح.

ثانيًا: مبادرة دعم التنمية واالستثمار في جزر القمر:

القمر يف شهر مارس 2010، وشاركت دولة  للتنمية واالستثامر يف جزر  العربية  اللجنة  تأسست 

قطر كحكومة ومنظامت أهلية يف دعم جهود التنمية واالستثامر يف جمهورية القمر املتحدة سواء من 

خالل الرشكة العربية القمرية القابضة، أو من خالل الجمعيات واملؤسسات الخريية. وقدمت الحكومة 

التأسييس  االجتامع  يف  قطر  دولة  شاركت  كام  قطري.  ريال  مليون   )50( قيمتها  مساعدة  القطرية 

بأنها ستساهم  وأعلنت   ،2013 عام  بالقاهرة  ُعقد  الذي  القمر  واالستثامر يف جزر  التنمية  لصندوق 

بـــــ )175( مليون دوالر يف موارد الصندوق املقرر له )300( مليون دوالر، والذي كان له أثر كبري يف 

املتحدة )2017-2013(،  القمر  الخمسية لجمهورية  التنمية  الواردة يف خطة  الربامج واملشاريع  دعم 

وهذا بدوره سيساعد عىل خلق فرص عمل للسكان واالرتقاء مبستوى الخدمات التعليمية والصحية، 

ومختلف الجوانب التنموية بالجمهورية القمرية.

للتنمية  العربية  اللجنة  بتنفيذها يف إطار  التي قامت دولة قطر  بيان بأهم املشاريع  وفيام ييل 

واالستثامر بجزر القمر التي ترأستها دولة قطر:

1-   يف مجال البناء والتشييد:

• صيانة مباين الحكومة املحلية، يف جزيريت هنزوان وموهييل.	

• مرشوع امليناء الرتفيهي بجزيرة انجوان.	

• شق وتبليط الطرق.	

• إعادة تأهيل وزارة األوقاف والعدل.	

• بناء بيوت للعوائل املعوزة والفقراء.	

• بناء قاعات لالحتفال يف واليتي هنزوان وموهييل.	
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2-   يف مجال التعليم والصحة:

• بناء مستشفى الشيخ جاسم بن جرب يف جزيرة هنزوان.	

• صيانة العيادات الصحية.	

• إنشاء مبنى كلية األمام الشافعي يف جزيرة موهييل.	

• إعادة بناء مدرسة التكوين الزراعي بجزيرة موهييل.	

• صيانة وتوسعة املدارس، وبناء مدرسة إسالمية.	

3-   يف مجال الزراعة واملياه والصيد البحري:

• املساهمة يف مرشوع رشكة الصيد البحري الذي تضمن توزيع مراكب للصيادين الفقراء وكذلك 	

إنشاء مصنع لتعليب األسامك، لتمكنيهم من تسويق إنتاجهم من أسامك التونة.

• بناء مصنع لتعبئة املياه املعدنية.	

• إنشاء خزانات مياه مزودة مبضخات كهربائية.	

• مرشوع زراعي لصالح تعاونية الزراعة مازوزة مبدينة أوزيو، ويوفر املرشوع كميات من بذور 	

واملبيدات  الحديثة  الزراعية  اآلالت  إىل  باإلضافة  أشكالها واألناناس  بكل  املوز والخرضوات  شجر 

وذلك بهدف تطوير القطاع الزراعي يف جزر القمر 4.

رابعًا: مبادرة قطر لتنمية دارفور.

     تضمنت مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي خصصت قطر لها مبلغ قدرة )500( مليون دوالر أمرييك 

تنفيذ عدة مشاريع تهدف إىل إعادة إعامر اإلقليم وتحقيق التنمية واالستقرار فيه بعد مرحلة طويلة 

شهد فيها اإلقليم نزاعات مسلحة ورصاعات مختلفة. وفيام ييل أهم هذه املشاريع:

1-   مرشوع تنمية دارفور مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ:

التمويل لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مبلغ )88.5( مليون دوالر  للتنمية  قدم صندوق قطر   

لتنفيذ مشاريع املؤسسة القصرية األجل يف واليات إقليم دارفور الخمس، ترتكز عىل ثالث ركائز 

هي 5:

الركيزة األوىل: الحوكمة والعدالة واملصالحة، وتشمل املشاريع التالية:

تعزيز املصالحة والتعايش من أجل السالم املستدام يف دارفور يستفيد منه )126( ألف شخص.	•

مقاتل 	•  )3000( من  يستفيد  دارفور،  يف  االستقرار  وتحقيق  املجتمعي  الدمج  إعادة  برنامج 

سابق.

4  https://www.qcharity.org/ar/qa/news/details/2697-qatar-charity-launches

5  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018، ص37.
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تعزيز إدارة األرايض للتعايش السلمي يف دارفور يستفيد منه )527( ألف شخص.	•

الركيزة الثانية: إعادة األعامر، تشمل املشاريع التالية:

إعادة تأهيل / بناء طرق الوصول ونقاط العبور، يستفيد منها )260( ألف أمراة، )240( ألف 	•

رجل، )125( ألف نازح، )100( ألف عائد.

إىل 	• الوصول  وزيادة  الحرضية،  واإلعدادات  العودة  مواقع  يف  واإلسكان  العامة  املرافق  بناء 

واستخدام املياه املستدامة والرصف الصحي، وخدمات النظافة يف دارفور.

تطوير وإعادة تأهيل املرافق الصحية والخدمات الصحية األساسية يف مواقع العودة.	•

تعزيز العودة املستدامة وإعادة دمج املرشدين داخلياً والالجئني يف دارفور.	•

غري 	• والشباب  لألطفال  العمل  فرص  عىل  الحصول  فرص  وتحسني  الرسيع  التعليم  برنامج 

امللتحقني باملدرسة.

البدء يف مرشوع كهربة دارفور الشمسية. 	•

الركيزة الثالثة: االنتعاش االقتصادي، وتشمل املشاريع التالية:

التمويل األصغر للشباب والفقراء املنتجني يف املناطق الريفية يف دارفور.	•

استعادة سبل عيش املجتمعات الزراعية واملجتمعات الرعوية الضعيفة يف دارفور.	•

2- برنامج تنمية وإعادة إعامر دارفور:

أجربت أعامل العنف سكان إقليم دارفور عىل النزوح، وانعكس ذلك يف تدهور هائل ملستويات 

اإلنتاج واإلمدادات الغذائية، األمر الذي أدى إىل زيادة املعاناة اإلنسانية. وباإلضافة عىل الرصاع طويل 

األمد، تسببت الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف بدورها يف تفاقم األوضاع اإلنسانية.

يشتمل برنامج إعادة إعامر دارفور الذي بلغت قيمته )70( مليون دوالر أمرييك عىل عدد من 

املشاريع املصممة لدعم عودة النازحني الطوعية إىل ديارهم. ويسعى الربنامج إىل تعزيز ثقة املواطنني 

يف مستقبل مناطقهم وإرساء األمن واالستقرار للحيلولة دون وصوع أية رصاعات مستقبلية، ومن هذه 

املشاريع:

 أ-   مرشوع مجمعات خدمية منوذجية يف والية دارفور:

متعددة  منوذجية  خدمية  مجمعات  عرش  إنشاء  تم  دارفور،  لتنمية  قطر  مبادرة  إطار  يف 

الخدمات يف قرى والية دارفور )الشامل، الجنوب، الرشق، الغرب والوسط( بواقع مجمعني لكل 
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منطقة ليستفيد من املرشوع )150( ألف شخصاً. وتحتوي عىل محطة مياه ومركز صحي، مدرسة 

وبناء  للسكان  الطوعية  العودة  تشجيع  بهدف  وذلك  ومسجد.  للرشطة  مركز  وثانوية،  ابتدائية 

الذي  االجتامعي  والوئام  االقتصادي  والتمكني  االجتامعي  السكن  مشاريع  إىل  باإلضافة  السالم، 

يستهدف )150( ألف مستفيد 6.

ب-   مرشوع توفري املاء الصالح للرشب يف دارفور:

قامت دولة قطر بتمويل هذا املرشوع بتكلفة )3( مليون دوالر لتوفري املاء الصالح للرشب 

لعدد من املناطق يف جنوب ووسط والية دارفور يف جمهورية السودان من خالل حفر وبناء )255( 

برئ مجهز مبضخات يدوية وثالث محطات مياه كبرية متكاملة مع خزانات مياه بارتفاع )50م(، 

مياه  خزانات  مع  متعددة  صغرية  مياه  محطات  عىل  عالوة  الشمسية،  بالطاقة  تعمل  مولدات 

ومصدر للطاقة، وسيتم توفري معدات صيانة للمضخات اليدوية  7.

6  للمزيد من التفاصيل حول مبادرة دولة قطر لدعم التنمية يف إقليم دارفور، أنظر:

https://www.mofa.gov.qa/

7  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018، ص 36.
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المبحث الثاني: المبادرات في مجال التعليم:

   يف إطار متكني الدول النامية تحقيق أهداف التعليم الواردة يف األهداف اإلمنائية األلفية وأهداف 

التنمية املستدامة 2030، قامت دولة قطر بتبني مبادرات رائدة لدعم جهود املجتمع الدويل يف نرش 

والكوارث  املسلحة  النزاعات  بسبب  طبيعية  غري  بظروف  متر  التي  السيام  النامية  الدول  يف  التعليم 

الطبيعية، وميكن اإلشارة إىل أهم هذه املبادرات باآليت:

أواًل: صندوق دعم التعليم في العراق:

تأسس هذا الصندوق عام 2003 برأس مال )15( مليون دوالر مبوجب اتفاقية بني منظمة األمم 

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع. وبدأ  للرتبية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، ومؤسسة قطر  املتحدة 

باكورة أعامله بتنفيذ ستة مشاريع تم إقرارها من منظمة اليونسكو بالتعاون مع الجامعات العراقية 

إحياء  إعادة  عىل  تساعدها  التي  باملعدات  تزويدها  بهدف  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة 

وتفعيل الجامعات العراقية املختلفة.

مراكز  عدة  وإنشاء  للحاسوب  بأجهزة  العراقية  الجامعات  تزويد  املشاريع  هذه  خالل  من  وتم 

وتزويد  للتدريب  الالزمة  واملعدات  العاملية  باملختربات  وتزويدها  الجامعات  جميع  يف  لإلنرتنت 

الطلبة بالكتب الدراسية واملكتبات باملراجع العلمية، كام تم إيفاد )500( أستاذ جامعي من مختلف 

التخصصات يف دورات تدريبية لجامعات متقدمة من مختلف أنحاء العامل، وكذلك تم تنفيذ العديد 

من املشاريع التي تعنى بتطوير نظم التعليم العايل ومناهجه وتحسني جودته، وإقامة عالقة توأمة بني 

الجامعات العراقية والعاملية 8.

ثانيًا: مبادرة علم طفاًل:

نارص  بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة  أسستها  التي  الجميع”  فوق  “التعليم  مؤسسة  أطلقت 

برنامج “علّم طفالً” يف العام 2012. ويهدف إىل ضامن حصول جميع األطفال يف الدول النامية عىل 

حقهم يف التعليم من خالل خفض عدد األطفال املحرومني من حقهم األسايس يف الحصول عىل التعليم، 

يف أنحاء العامل كافة، والذين يقدر عددهم بنحو 61 مليون طفل. ويصل برنامج “علّم طفالً” إىل الدول 

التي تضم نحو %70 من األطفال املحرومني من الدراسة، ويركز الربنامج عىل تقديم برامج تعليمية 

التعاون  عىل  والتشجيع  األطفال،  لتعليم  املبتكرة  األفكار  العتامد  والرتويج  وجودتها،  نجاحها  أثبتت 

لضامن أفضل النتائج لألطفال ومجتمعاتهم.

8  نوزاد عبد الرحمن الهيتي وحسن املهندي، قضايا التنمية يف قطر يف األلفية الجديدة، وزارة الثقافة والفنون والرتاث، الدوحة، 2010، 

ص 122-123.



138

ً الرشاكة العاملية يف التنمية؛ قطر منوذجا

ويسعى برنامج علم طفالً إىل تحقيق األهداف املنصوص عليها يف الهدف الرابع من أهداف التنمية 

املستدامة 2030 والذي ينص عىل ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم 

مدى الحياة للجميع. وإدراكاً لقيمة الرشاكات، تعاون القامئون عىل الربنامج مع مجموعة متنوعة من 

للمجموعات  وصوالً  واإلنسانية  والتنموية  التعليمية  الرئيسية  الدولية  املنظامت  من  ابتداء  الرشكاء 

األطفال  أوساط  يف  وإمتامه  به  وااللتحاق  االبتدايئ  التعليم  تحديد  عملية  ترسيع  أجل  من  املحلية 

املهمشني غري امللتحقني باملدارس.

ومتّكن الربنامج ولغاية نهاية 2016 من تقديم الدعم )3.9( مليون طفل محرومني من التعليم، 

تراكمية لدعم  الربنامج تعهدات مالية  بلداً. وقد  بتمويل مشرتك يف )48(  من خالل )49( مرشوعاً 

املشاريع بلغت لحد اآلن أكرث من )520( مليون دوالر، عالوة عىل التمويل الذي بلغ مجموعه )1.2( 

مليار دوالر 9.

وابرمت مؤسسة التعليم فوق الجميع رشاكة مع صندوق التضامن اإلسالمي يف عام 2018 لتأسيس 

برنامج خاص بالتعليم بقيمة )100( مليون دوالر يهدف عىل إحداث تغيري يف الطريقة ميكن فيها للدول 

ذات الدخل املنخفض الحصول عىل التعليم الستثامره يف إلحاق األطفال غري امللتحقني بالتعليم. وتُعد 

جمهورية مايل من أول الدول املستفيدة من هذا الربنامج الذي يستهدف إلحاق )600( ألف طفل 

محروم من التعليم وإلحاقهم يف التعليم األسايس، وسريكز هذا املرشوع عىل مثان اسرتاتيجيات تعليمية 

مصممة ملعالجة القيود املتعددة للتعليم التي يواجها األطفال يف جميع أنحاء مايل مثل السكان الرحل 

والذين يعيشون يف املناطق املترضرة من النزاع واألطفال من ذوي اإلعاقة 10.

ثالثًا: برنامج آيادي الخير نحو آسيا:

يهدف هذا الربنامج الذي تنفذه مؤسسة التعليم فوق الجميع إىل توفري فرص التعليم االبتدايئ 

اليمن،  اندونيسيا،  النيبال،  بنغالديش،  أفغانستان،  من  كل  وهي  اآلسيوية  الدول  بعض  يف  والثانوي 

العراق، كمبوديا، لبنان، باكستان، فلسطني، وسوريا. وبلغت قيمة املبالغ النقدية التي انفقت يف إطار 

برنامج روتا لدعم ونرش التعليم يف آسيا خالل الفرتة )2006-2013( حوايل )173( مليون ريال قطري، 

البيئة  وتطوير  املعلمني  وتدريب  وتأهيل  قدمية  مدارس  وترميم  جديدة  مدارس  بناء  يف  استخدمت 

التعليمية من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

واستطاع الربنامج أن يوفر التعليم النوعي لـ)395535( طفالً يف الدول املستهدفة وساعد )9580( 

9  مؤسسة التعليم فوق الجميع، التقرير السنوي 2016، الدوحة، 2017، ص12

10  https://educationaboveall.org/ar/#!/programme/rota
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شاباً عىل اكتساب املعارف واملهارات من اجل تحسني فرصهم يف العمل، وقدم التدريب لـ)14845( 

معلامً، وترميم وإنشاء )336( مدرسة، وبلغ إجاميل املستفيدون بشكل مبارش من هذا الربنامج نحو 

)1539595( شخص، أما املستفيدون بصورة غري مبارشة فقد بلغ )3120967( فرد 11. 

رابعًا: مبادرة الفاخورة:

   متثل هذه املبادرة أحد الربامج التي تنفذها مؤسسة التعليم فوق الجميع لدعم التعليم يف قطاع 

غزة بفلسطني. وجاءت هذه املبادرة بعد الهجامت اإلرسائيلية عىل غزة يف 2008، وهي تعترب جزءاً 

من تحرك دويل يرمي إىل دعم حقوق الطالب الفلسطينيني، وزيادة الوعي حول معاناة الطالب يف غزة 

والضفة الغربية. 

ويأيت هذا الربنامج يف إطار مبادرة رائدة من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع. ومنذ تأسيسها عام 2009 نجحت الفاخورة 

يف القيام بدور رائد من أجل مساعدة طالب فلسطني؛ حيث تلتزم الفاخورة بتأمني 100 منحة دراسية 

سنوياً ملدة عرش سنوات للمرحلة ما بعد الثانوية للطالب الفلسطينيني يف غزة، كام تعمل مع العديد 

من الوكاالت الدولية، ومن بينها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واليونسكو من أجل إعادة تأهيل جامعات 

غزة، وتحسني مستوى التعليم، وتوفري اإلرشاد النفيس واالجتامعي للطالب، وتوفري أطراف اصطناعية 

ملن يحتاجها من الشباب، وتأمني العديد من الربامج ملساعدة الشباب املعّوقني.  

ومن أبرز املشاريع التي نفذت يف إطار املبادرة مرشوع إعادة بناء كلية الطب بالجامعة اإلسالمية 

بإضافة طابقني يتضمنان غرفاً لورش عمل، ومكتبة طبية، ومختربات للمهارات الرسيرية والتمريضية، 

ومخترباً لعلم األنسجة املرضية، ومتحًفا لعلم األمراض، ومختربا للبرصيات.

وتوفر الفاخورة منحاً دراسية شاملة، وبرامج للشؤون الطالبية والقيادة امليدانية لالجئني السوريني 

والنازحني داخلياً يف غزة والضفة الغربية والقدس الرشقية وسوريا ولبنان والعراق واألردن وخالل العام 

2016 قدم برنامج الفاخورة ما ييل:

• )3299( منحة دراسة شاملة جرى اختيارها من بني )23( ألف طلب التحاق يف سبع مناطق 	

خدمية.

• إعادة وترميم وتجديد )42( مؤسسة تعليمية. وقد أدمجت عنارص من إطار املدارس املالمئة 	

للطفل ومبادئ إعادة البناء بشكل أفضل األمر الذي حقق تأثرياً مبارشاً عىل )75650( طالباً.

11  https://educationaboveall.org/ar/#!/programme/rota
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• تدريب )11349( معلامً يف أنشطة الدعم النفيس واالجتامعي لتعزيز القدرة عىل املثابرة يف 	

الفصول الدراسية.

• تدريب )424( مرشداً تعليمياً عىل تقنيات الطب والطب النفيس، وقد قدم هؤالء املرشدون 	

بعد ذلك ورش عمل تخفيف اإلجهاد ملا يقرب من )12( ألف معلم وموظف وإداري من )395( 

مدرسة 12.

خامسًا: برنامج المنح الدراسية:

من  العديد  تقوم  النامية  الدولة  يف  التعليم  تعزيز  إىل  الهادف  االسرتاتيجي  الرتكيز  من  انطالقاً 

املؤسسات  يف  دراستهم  النامية الستكامل  الدول  لطالب  دراسية  منح  بتقديم  قطر  دولة  الجهات يف 

الجامعية والتعليمية بدولة قطر، وفيام ييل بيان بأهم املنح التي تقدم لطالب الدول النامية:

1-   وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة مع حكومة جزر القمر مببلغ )1.1( مليون دوالر 

أمرييك يتم تخصيصها لتوفري منح دراسية جامعية لعدد )63( طالب تغطي نفقات )30( طالب يف 

الجامعة األفريقية الدولية ونفقات )33( طالب يف جامعة مدغشقر.

2-   تم التوقيع عىل اتفاقية مع جامعة بريزيت يف عام 2013، مببلغ )12.5( مليون دوالر أمرييك 

منح  وتقديم  الجامعة  يف  العلمي  والبحث  التعليمية  بالعملية  لالرتقاء  وذلك  سنوات،  خمسة  ملدة 

دراسية يستفيد منه طالب جامعة بريزيت.

3-  قدم صندوق قطر للتنمية يف العام 2016 منحة تبلغ )1.97( مليون دوالر أمرييك لتمويل منح 

دراسية لــــــ )10( طالب من مملكة إي سواتيني أثناء فرتة التحاقهم بكلية قطر للطريان، وذلك من 

أجل بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى طالب مملكة إي سواتيني يف مجال الطريان املدين بالتعاون مع 

كلية قطر للطريان.

4-   وقع صندوق قطر للتنمية عام 2015 مع مرشوع توحيد شباب لبنان عىل اتفاقية مدتها ثالثة 

سنوات مببلغ )1.5( مليون دوالر أمرييك لتوفري منح دراسية لـــــ )42( طالب فلسطيني للدراسة يف 

الجامعة االمريكية يف بريوت والجامعة اللبنانية االمريكية. ولقد تم متديد هذا املرشوع.

5-   وقع صندوق قطر للتنمية مع معهد الدوحة للدراسات العليا يف إطار مبادرة قطر للمنح 

لتوفري منح دراسية مببلغ حوايل  للمعهد،  للدراسية  املنح  برنامج  الدراسية مذكرة تفاهم بشأن دعم 

20 مليون ريال قطري للطالب الدوليني خاصة القادمني من مناطق النزاع والذين يتابعون دراساتهم 

12  https://fakhoora.org/progress-reports



141

ً الرشاكة العاملية يف التنمية؛ قطر منوذجا

الجامعية يف املعهد، خالل األربع سنوات املقبلة. ومن املتوقع أن يتخطى املبلغ املخّصص لـ “ مبادرة 

دولة قطر للمنح الدراسية” 100 مليون ريال قطري مع انضامم جامعات قطرية ومؤسسات حكومية 

تعليمية أخرى إىل هذه املبادرة يف املستقبل القريب 13.

6-   تقدم جامعة قطر منح للطلبة من العامل اإلسالمي والدول األخرى وهي نوعان منح داخلية 

ومنح خارجية. يستطيع الطلبة التقدم لهذا النوع من املنح إما بصفة شخصية أو عن طريق الرتشيح 

من سفارات دولهم. ويسمح للطلبة املرشحني االستفادة من هذه املنح خالل الفصل األول أو الثاين يف 

نفس العام األكادميي وال يسمح برتحيل املنحة إىل العام األكادميي التايل. واملنح الداخلية هي املنح التي 

تقدمها الجامعة للطلبة املقيميني يف دولة قطر، وتشمل اإلعفاء من رسوم املقررات الدراسية واإلعفاء 

من رسوم الكتب. أما املنح الخارجية فهي املنح التي تقدمها الجامعة للطلبة من خارج دولة قطر إما 

برتشيح من سفارات بلدهم أو عن طريق التقديم الشخيص، ويكون هؤالء الطلبة عىل كفالة الجامعة. 

تشمل هذه املنحة اإلعفاء من رسوم املقررات الدراسية والكتب باإلضافة إىل الحصول عىل سكن مجاين 

من الجامعة وتذاكر سنوية إىل بلد الطالب األصيل وتكون اإلقامة عىل كفالة الجامعة 14.

7-  يقدم املعهــد الديني بــدولة قطر سنوياً برنامج منـــح دراســــــية للشعوب اإلسالمية يف 

كل دول العامل، وال زال هذا الربنامج يحقق االنتشار الواسع يف الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية، فقد 

بلغ عدد الدول التي تغطيها املنح الدراسية حتى هذا العام 43 دولة حول العامل، ويزداد العدد عاماً 

برنامج  ويُعد  سامية.  رسالة  من  للعامل  يقدمه  وما  الربنامج،  لهذا  الحسنة  السمعة  بسبب  عام،  بعد 

رعاية شؤون طالب املنح الدراسية أحد أهم الربامج التي تقدمها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

للشعوب اإلسالمية خارج الدولة، فهو يحقق رؤية القيادة الرشيدة لهذا البلد يف نرش العلم واالهتامم به 

وبطالبه، فالربنامج يساهم يف رفع مستوى الوعي الرشعي للمجتمعات املسلمة بتبني الطلبة املتميزين، 

وتأهيلهم بالعلم الرشعي لتكوين قيادات رشعية يف كل املجاالت، وستكون لهؤالء الطالب الذين ترونهم 

يف مجتمعاتهم الريادة يف التعليم والدعوة إىل الله عىل بصرية 15.

13  https://businessclass.today/2018/01/18

14  http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/scholarships/types

15  https://www.alarab.qa/story/1315824/
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المبحث الثالث: المبادرات في مجال التمكين االقتصادي:

النامية  الدول  يف  االقتصادية  التنمية  جهود  بدعم  املعنية  القطرية  املؤسسات  من  العديد  تنفذ 

والسيام األقل منواً مجموعة من الربامج واملرشوعات التي تسهم يف متكني االرسة الفقرية والشباب يف 

إيجاد فرص عمل تؤمن لهم مصدر رزق مستدام، وهذا من شانه أن يسهم يف الحد من معدالت الفقر، 

السيايس  االستقرار  التي تعيش حاالت من عدم  الدول  السالم واالستقرار يف  تعزيز فرص  عالوة عىل 

واألمني. وفيام ييل أهم الربامج التي نفذتها املؤسسات القطرية يف مجال التمكني االقتصادي الذي يتيح 

لألرس الفقرية والشباب من مصدر رزق مستدام لهم:

أواًل: برامج تطوير وريادة المشاريع:

تقوم مؤسسة صلتك بتنفيذ هذه املشاريع يف بعض الدول العربية بالتعاون مع رشكاء من تلك 

تسهيل  خالل  من  للدخل  مدرة  مشاريع  تنمية  عىل  ومساعدتهم  اقتصادياً  الشباب  لتمكني  الدول 

وصولهم للموارد املالية، وتتمثل هذه املشاريع باآليت 16:

1-   مرشوع الخريجني:

ينفذ هذا املرشوع بالتعاون مع مرصف االدخار والتنمية االجتامعية يف جمهورية السودان، ويهدف 

إىل تعزيز دور قطاع التمويل األصغر اإلسالمي لدعم املشاريع الريادية للشباب، حيث استطاع املرصف 

من خالل دعم صلتك املايل وغري املايل توجيه محفظته التمويلية واستحداث )52219( وظيفة للشباب 

السوداين.

2-   مرشوع رياديي األعامل الشباب يف السودان:

إىل خلق فرص  املرشوع  السوداين، ويهدف هذا  الزراعي  البنك  بالتعاون مع  املرشوع  ينفذ هذا 

الخريجني ومساعدتهم  لتشغيل  القومي  الجهاز  أولئك املسجلني لدى  السوداين السيام  للشباب  عمل 

عىل تطوير مشاريعهم الخاصة – من خالل دعم مؤسسة صلتك استطاع الربنامج متويل )12626( شاباً 

واستحداث )38878( وظيفة.

3-   برنامج التمكني االقتصادي للشباب:

ومؤسسة  للتنمية  متكني  وجمعية  وصلتك  للدميوقراطية  املتحدة  األمم  صندوق  بني  بالرشاكة 

الزيتونة تم استهداف فئة الشباب يف مبادرة تُعد األوىل من نوعها يف املنطقة، يتم من خاللها تقديم 

16  مؤسسة صلتك، التقرير السنوي 2017/2018، الدوحة، 2019 ص 13.
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الرشاكة من  الدميوقراطي، ستمكن هذه  العمل  إدارة األعامل ومبادئ  للشباب يف  تدريب متخصص 

تحقيق أثر كمي مهم يف محفظة متويل الشباب ملؤسسة الزيتونة، ومن املتوقع أن يصل عدد الوظائف 

التي سيوفرها الربنامج إىل )24155( وظيفة.

4-   مشاريع التمويل األصغر للشباب والنساء:

التمويل  لخدمات  كاه  مارس 2018 مع مؤسسة صلتك ومؤسسة  للتنمية يف  وقع صندوق قطر 

خالل  من  الصومايل  للشباب  االقتصادي  التمكني  برامج  لدعم  عامني،  ملدة  اتفاقية  اإلسالمي  األصغر 

تسهيل نفاذ ريادي األعامل الشباب إىل رأسامل القروض، وسيوفر صندوق قطر للتنمية مبلغ مليون 

دوالر أمرييك إىل مؤسسة كاه لخدمات التمويل األصغر اإلسالمي للمساعدة يف زيادة محفظة القروض 

من خالل استهداف )10000( شاب وامرأة وتقديم املساعدة التقنية وخلق ما ال يقل عن عرشة آالف 

وظيفة.

ثانيًا: برامج التوظيف:

تتيح مؤسسة صلتك للشباب إمكانية الوصول إىل الوظائف وفرص التدريب والتوجيه املهني، كام 

توفر العديد من املنصات التكنولوجية املبتكرة وتعمل عىل بناء قدرات املؤسسات املحلية، والربط 

املبارش بني أصحاب العمل والشباب الباحثني عن العمل، وفيام ييل بيان أهم برامج التوظيف التي 

تقوم بها صلتك 17:

1-   دعم توظيف الالجئني السوريني يف تركيا

    يف إطار جهود دولة قطر لدعم الالجئني السوريني عرب مبادرة Quest، وبالتعاون مع صندوق 

قطر للتنمية ووحدة تنسيق الدعم السورية، تم إطالق مرشوع يهدف إىل تدريب )44( ألف الجئ 

من الشباب السوريني. وقد متكنت صلتك من توظيف )24( ألف شاب وشابة عىل مدار ثالثة سنوات.

Emploi Habilite   -2

   يقدم الربنامج التدريب عىل املهارات الحياتية والتقنية يف مجال السياحة والضيافة، ويوفر فرص 

التدريب العميل بهدف توظيف الشباب يف قطاع السياحة والضيافة يف املغرب. ويتم تنفيذ املرشوع يف 

مراكز التدريب التابعة لوزارة السياحة يف جميع أنحاء اململكة املغربية.

17  املصدر أعاله، ص 15.
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3-   التأهيل املهني للشباب الفلسطيني )مرشوع متكني(

املهني  التدريب  مبعاهد  امللتحقني  الشباب  توظيف  إمكانية  وتعزيز  متكني  إىل  املرشوع  يهدف 

التدريبية  الدورات  تزويدهم مبجموعة من  وذلك من خالل  وقطاع غزة  الغربية  الضفة  والتقني يف 

املتخصصة وربطهم بخدمات التوظيف. ومتثلت مخرجات العام 2018 بتدريب )1500( شاب وشابة 

عىل املهارات الحياتية والتقنية وتوفري ما ال يقل عن )1100( وظيفة.

4-   املشاريع املدرة للدخل:

تًعد املشاريع املدرة للمدرة للدخل أحد أهم املشاريع التي تنفذها قطر الخري، انطالقاً من فلسفتها 

التي ترى بأن الفقر ليس قلة املال فحسب، بل هو أيضاً انعدام الوسائل واملهارات لدى اإلنسان التي 

متكنه من كسب الرزق، لذلك فهي تؤمن بأن توفري مصادر توليد الدخل من أهم الوسائل ملحاربة 

الفقر ولتوفري سبل العيش الكريم للفقراء. 

حالة  من  الخروج  من  الفقرية  االرس  متكني  إىل  الخريية  قطر  يف  للدخل  املدرة  املشاريع  وتهدف 

االعتامد عىل التربعات واملعونات إىل البدء مبرحلة إعادة الـتأهيل واإلنعاش، مام سيؤدي إىل الحفاظ 

األرس  من  هائل  عدد  استفاد  حيث  ألفرادها،  الالزمة  الصحية  والرعاية  التعليم  وتوفري  كرامتها  عىل 

الفقرية من هذه املشاريع، فعىل سبيل املثال متكنت قطر الخريية خالل العام 2018 من تسليم )3737( 

مرشوعاُ مدراً للدخل لألرس املستفيدة منها، فيام ال يزال )1676( مرشوعاً آخر قيد اإلنجاز بقيمة تصل 

إىل )23( مليون ريال قطري 18.

18  قطر الخريية، حصاد العام 2018: 22 مليون يستفيدون من مشاريعنا التنموية، مجلة غراس، فرباير، 2019، ص7.
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المبحث الرابع: المبادرات في مجال البيئة والمياه والصحة:

قامت دولة قطر بدعم العديد من املبادرات واملشاريع الهادفة إىل تحسني األوضاع البيئية ويف 

مجاالت املياه والرصف الصحي والصحة، وفيام ييل بيان بأهم هذه املرشوعات:  

أواًل: التحالف العالمي لألراضي الجافة:

التحالف العاملي لألرايض الجافة مبادرة أطلقها سمو أمري دولة قطر الشيخ متيم يف سبتمرب 2010 

اقتناعاً منه بأن العامل اليوم بحاجة إىل إطار تشاريك ملزم ألعضائه بالتعاون الفعال يف مواجهة التحديات 

البيئية والغذائية القامئة والطارئة، والسعي املشرتك إليجاد أفضل الحلول لها وفق أسلوب علمي مبتكر 

وناجح وتبادل املساعدة املتبادلة يف أوقات األزمات.

والتحالف العاملي لألرايض الجافة هو مبادرة تعاونية بني عدد من الدول األعضاء والرشكاء 

يتعهدون بالعمل لضامن األمن الغذايئ للدول ذات األرايض الجافة. وتشكل األرايض الجافة %40 من 

مساحة الكرة األرضية ويسكنها ما يقارب 3 مليارات نسمة، يعتمد ثلثهم مبارشًة عىل الزراعة لتأمني 

معيشتهم 19.

وتتمثل رؤية التحالف الذي أطلق كمنظمة دولية مقرها قطر عام 2018 يف املساهمة يف جعل 

بلدان األرايض الجافة آمنة غذائياً مام يؤدي إىل مزيد من االستقرار والسلم يف العامل. أما رسالة التحالف 

فتتمثل يف التعاون مع الرشكاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونرشها وتنفيذها ملواجهة 

تحقيق  إىل  التحالف  ويسعى  الجافة.  األرايض  بلدان  يف  والطاقة  واملياه  بالزراعة  الخاصة  التحديات 

األهداف التالية 20:

• االشرتاك يف االبتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة املرتبطة باحتياجات الدول األعضاء يف 	

التحالف يف مجال استخدام الطاقة واملياه والزراعة.

• تيسري املشاركة التعاونية ألعضائه يف الجهود الدولية واملتعددة األطراف املتعلقة باألمن الغذايئ.	

• تحسني سياسات وخطط األمن الغذايئ الخاصة باألعضاء.	

• التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونرش الحلول املبتكرة املتعلقة باألمن الغذايئ.	

• الجافة األقل منًوا 	 التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات األرايض  تبادل فوائد االبتكار 

وذلك سعيًا إىل تقليل الجوع والفقر.

19  للمزيد من التفاصيل حول مبادرة التحالف العاملي لألرايض الجافة، أنظر:
/https://www.globaldrylandalliance.org/ar

20  للمزيد حول أهداف التحالف العاملي لألرايض الجافة، أنظر:
https://www.globaldrylandalliance.org/ar
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انعقد املؤمتر التأسييس للتحالف العاملي لألرايض الجافة يوم 15 أكتوبر 2017 يف الدوحة، حيث 

العادية  دورته  للتحالف  التنفيذي  املجلس  وعقد  للتحالف.  التأسيسية  املعاهدة  دولة   )11( وقعت 

األوىل بالدوحة يف 19 فرباير 2018 بحضور 8 أعضاء ووقع التحالف اتفاقية املقر مع وزارة الخارجية 

يف 19 ابريل 2018.

ثانيًا: في مجال المياه واإلصحاح:

تقوم املؤسسات الخريية يف قطر بالعديد من املشاريع يف مجال املياه واإلصحاح الذي يعنى بتوفري 

الرشب، ويشمل حفر اآلبار العادية واالرتوازية ومحطات تصفية املياه وبناء دورات املياه   من أجل 

تلبية احتياجات السكان يف الدول النامية السيام الفقرية منها، من مياه الرشب املأمونة والرصف الصحي 

املناسب، وبلغ عدد املشاريع املنفذة يف هذا املجال من قبل مؤسسة قطر الخريية )6490( مرشوعاً 

خالل العام 2018، فيام ال يزال يتواصل العمل يف إنجاز )5802( مرشوعاً آخراً. واستفادت من هذه 

املشاريع )15( دولة هي اليمن، فلسطني، الصومال، السودان، موريتانيا، تشاد، نيجرييا، جزر القمر، 

سريالنكا، مايل، كينيا، غانا، النيجر، وباكستان.

وصلت تكلفة املشاريع التي نفذها الهالل األحمر القطري يف مجال املياه واإلصحاح خالل العام 

2018 نحو )21.8( مليون ريال ومنها مشاريع حفر اآلبار وتزويدها باملضخات والخزانات والصنابري 

وصيانة  وإنشاء  املياه،  توزيع  شبكات  وصيانة  ومد  املياه،  دورات  وتأهيل  وإنشاء  املاشية،  ومشارب 

النقية، وتوفري خدمات اإلصحاح  املياه، وتيرس صهاريج توزيع مياه الرشب  وتشغيل محطات تكرير 

البيئي، وتفريغ حفر الرصف الصحي، وتسيري شاحنات جمع القاممة، وتوزيع حزم النظافة الشخصية، 

وعقد جلسات التوعية املجتمعية بالنظافة الشخصية، وسحب مياه األمطار من خيم الالجئني. وشملت 

الوسطى،  أفريقيا  إثيوبيا،  هي:  بلداً   14 يف  والالجئني  والنازحني  املحلية  املجتمعات  األنشطة  هذه 
أفغانستان، األردن، السودان، الصومال، العراق، الفلبني، نيبال، النيجر، رسيالنكا، فلسطني، لبنان، ليبيا 21

ثالثًا: القطاع الصحي:  

التنمية املستدامة 2030  الثالث من أهداف  الهدف  النامية لتحقيق  الدول  يف إطار دعم جهود 

املؤسسات  قامت  األعامر،  جميع  يف  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأمناط  الجميع  متتع  بضامن  واملتعلق 

القطرية بتنفيذ العديد من الربامج الهادفة لالرتقاء بخدمات الرعاية الصحية يف الدول النامية السيام 

الفقرية منها، حيث جاء قطاع الرعاية الصحية عىل رأس أنشطة الهالل الخارجية خالل عام 2018، حيث 

نفذ فيه مشاريع بلغت تكلفتها نحو) 755,4 ( مليون رياالً قطرياً، مام ساهم يف دعم القطاع الطبي 

21  الهالل األحمر القطري، التقرير السنوي للعام 2018، ص 24
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بكلٍّ من أفغانستان واألردن والسودان والصومال وفلسطني والعراق والفلبني ونيبال والنيجر واليمن 

وسوريا ولبنان وليبيا. وتنوعت هذه املشاريع ما بني اآليت:

• إنشاء وتأهيل وتجهيز وتشغيل املستشفيات واملراكز الصحية والتخصصية.	

• تسيري القوافل الطبية والجراحية يف مختلف التخصصات.	

• تغطية تكاليف جلسات غسيل الكىل.	

• إقامة وتشغيل العيادات الطبية مبخيامت النازحني والالجئني.	

• مكافحة األوبئة واألمراض االنتقالية ورسطان الثدي.	

• دعم خدمات اإلسعاف والطوارئ.	

• تعزيز الصحة املجتمعية والنفسية واإلنجابية.	

• بناء قدرات الكوادر الطبية 22.	

كام قامت مؤسسة قطر الخريية خالل العام 2018 بتنفيذ )545( مرشوعاً صحياً يتمثل يف )بناء 

العمى  وتجهيز مراكز ووحدات صحية، معدات وعالجات، مخيامت وبرامج صحية كربامج مكافحة 

وغريها( وهناك )824( مرشوعاً قيد اإلنجاز بتكلفة إجاملية تزيد عن )21.7( مليون ريال قطري 23.

برنامج  بتنفيذ  املغربية  اململكة  التنموية يف  كام قامت دولة قطر يف إطار حملة دعم املشاريع 

القطاع الصحي الذي مكن من إعادة بناء وتأهيل وتجهيز )16( وحدة استشفائية منترشة عىل تسعة 

جهات من اململكة املغربية، ونتيجة لذلك بلغت الطاقة االستيعابية اإلجاملية لهذه الوحدات )4200( 

توفري  يف  والرباط  لطنجة  الجامعيني  االستشفائيني  املركزين  وتجهيز  بناء  كام ساهم مرشوعي  رسير. 

)1350( رسير لتخفيف الضغط عىل املستشفيات األخرى وتحسني التغطية الصحية يف مجاالت الطب 

املتقدمة 24.

ويف إطار تعهد دولة قطر عام 2011 إلعادة إعامر قطاع غزة يف مجاالت البنية التحتية والصحة مول 

صندوق قطر للتنمية مرشوع إعادة بناء مستشفى سمو األمري الوالد حمد بن خليفة آل ثاين للتأهيل 

الصناعية مبنحة قدرها 16.5 دوالر أمرييك، باإلضافة إىل متويل نفقات تشغيل املستشفى  واألطراف 

بقيمة إجاملية تصل إىل )3( ماليني دوالر أمرييك لتعيني الطاقم الطبي ورشاء املواد االستهالكية. وقد 

تم تنفيذ املرشوع بالرشاكة مع وزارة الصحة العامة القطرية ولجنة إعادة إعامر غزة ووزارة الصحة 

الفلسطينية.

22  املصدر أعاله، ص 23.

23  قطر الخريية، حصاد العام 2018: 22 مليوناً يستفيد من مشاريعنا التنموية، مجلة غراس، فرباير، 2019، ص 7.

24  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2017، ص 29.
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لصالح  أمرييك  دوالر  مليون   )2( بقيمة  منحة  بتقديم   2012 عام  للتنمية  قطر  صندوق  وقام 

مرشوع إعادة بناء ودعم العمليات يف مستشفى سانت جون للعيون يف قطاع غزة، ويف عام 2018 

التزامه من خالل تقديم منحة إضافية بقيمة )2( مليون دوالر أمرييك  للتنمية  جدد صندوق قطر 

ملدة عامني آخرين )2018-2020( يستفيد جميع مواطنو قطاع غزة من خدمات املستشفى ال سيام 

األطفال وكبار السن 25.

واستجابة لالزمات اإلنسانية يف الحديدة يف غرب اليمن، التزم كل من صندوق قطر للتنمية وجمعية 

الهالل األحمر القطري إلعادة تأهيل وتشغيل عرشة مراكز صحية أولية يف تعز، صنعاء، الحديدة التي 

وبتكلفة  شخص   )499200( لنحو  متكاملة  صحية  رعاية  خدمات  لتقديم  الساعة  مدار  عىل  تعمل 

مستشفى  وتشغيل  وتوسيع  تأهيل  بإعادة  قطر  قامت  كام  أمرييك،  دوالر  مليون   )3.324( إجاملية 

الصحية  الخدمات  املستشفى  ويوفر  ونصف،  عامني  ملدة  باليمن  طربا  محافظة  بن حمد يف  خليفة 

األساسية لنحو )180( ألف شخص لتخفيف تأثري الحرب عىل حياتهم ومعيشتهم 26.

ملكافحة  أوربيس  مؤسسة  تنفذه  الذي  الرؤيا  تصنع  قطر  برنامج  بتمويل  قطر  دولة  قامت  كام 

الهند وبنغالديش وقد  العمى مببلغ مثانية ماليني دوالر امرييك عىل مدار خمس سنوات يف كل من 

استفاد من هذه املبادرة نحو )5.5( مليون طفل يف تلك الدول. ويف عام 2017 تم االتفاق عىل أن يتم 

التوسع يف الربنامج لجنوب رشف بنغالديش ليشمل أطفال الروهينجا. وتم مبوجب هذه املبادرة إجراء 

أكرث من )5( ماليني فحص يف جميع املشاريع ويف مخيامت الروهينجا، وتم وصف أكرث من )260( ألف 

نظارة طبية، وأجريت أكرث من )14500( عملية جراحية 27.

25  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018، ص 28، 32

26  املصدر أعاله، ص 50-51

27  نفس املصدر أعاله، ص 59
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المبحث الخامس: في مجال اإلسكان:

انطالقاً من أهمية توفري السكان بوصفه أحد الحاجات األساسية لإلنسان التي أكدت عليه املواثيق 

الدولية، ومع ما جاء بالهدف الحادي عرش من أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030 والذي 

ومستدامة،  الصمود  عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية  واملستوطنات  املدن  جعل  إىل  أشار 

رشعت دولة قطر يف تبني العديد من املبادرات واملشاريع لتوفري السكن الالئق للسكان الفقراء ومن 

ذوي الدخل املحدود يف العديد من الدول العربية والصديقة، فيام ييل بيان بأهم هذه املشاريع:

أواًل: مشروع إنشاء مدينة حمد بن خليفة السكنية بغزة:

زيارته  عند  ثاين  آل  بن خليفة  الشيخ حمد  الوالد  األمري  من  املدينة مبكرمة  إنشاء هذه  جاءت 

التاريخية لغزة 2012، لتوفري املساكن للفقراء وأصحاب الدخل املحدود، وبيع الشقق بسعر التكلفة 

وباألقساط. وقد ساهم املرشوع بإسكان عرشات آالف من األرس الفقرية وذات الدخل املحدود، ووفر 

أكرث من 10 آالف فرصة عمل لسكان قطاع غزة 28.

أوالً- مرشوع بناء مجمع الدوحة السكني يف سيجومي ومرشوع حي املنجم بوالية الكاف بتونس:

متويل  يتضمن  االجتامعية  للمساكن  مرشوع  هو  سيجومي  يف  السكني  الدوحة  مجمع  مرشوع 

بناء )810( مسكن اجتامعي يف تونس لصالح األرس الفقرية بتكلفة إجاملية قدرها )29( مليون دوالر 

أمرييك، بالرشاكة مع وزارة التجهيز التونسية. ويبلغ عدد املستفيدين منه )3500( شخص. أما مرشوع 

حي املنجم بوالية الكاف، فتمثل ببناء )50( وحدة سكنية لذوي الدخل املحدود بكلفة إجاملية قدرها 

)1,1( دوالر أمرييك 29.

ثانياً: مرشوع السكن االجتامعي مبدينة أصيلة املغربية:

   وقع صندوق قطر للتنمية ومنتدى أصيلة اتفاقية بناء )204( شقة سكنية مبدينة أصيلة الغربية 

يهدف إىل إنشاء مساكن اجتامعية لذوي الدخل املتوسط يف املغرب، وتبلغ موازنة املرشوع اإلجاملية 

)8.6( مليون دوالر أمرييك، وسيوفر املرشوع مساكن ألكرث من )1000( شخص. كام يساهم املرشوع يف 

التنمية االقتصادية املستدامة من خالل توفري فرص وظيفية متعددة التخصصات لشباب منطقة أصيلة 

بأسعار معقولة 30.

28  للمزيد من التفاصيل حول مدينة حمد بن خليفة السكنية بغزة، أنظر:

https://alkhaleejonline.net

29  وزارة الخارجية، تقرير املساعدات الخارجية 2012، إدارة التنمية الدولية، 2013، ص 89.

30  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018، ص 27.
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ثالثاً: مدينة رفقاء النموذجية لأليتام:

تم إنشاء هذه املدينة يف السودان عام 2017 بتكلفة إجاملية تقدر )42.2( مليون ريال قطري 

تهتم بتقديم الرعاية الشاملة والتمكني االقتصادي لأليتام وارسهم من خالل بيئة اجتامعية وتعليمية 

وصحية وترفهيه مندمجة لتحقيق سبل كسب العيش الكريم، كام متتد خدماتها وأثرها اإليجايب لكافة 

العمل ألكرث من )300( شخص.  النموذجية لأليتام فرص  أبناء املناطق املحيطة. وتقدم مدينة رفقاء 

والتعليم لنحو )2000( طالب يف مختلف مراحل التعليم، باإلضافة إىل التعليم املهني. وتشتمل املدينة 

عىل )200( وحدة سكنية، وأربعة مدارس وروضة لألطفال، ومركز تدريب مهني ومركز صحي، عالوة 

عىل مالعب متنوعة ومتنزه لألطفال ومساحات خرضاء، وبرئان ارتوازيان ومحال تجارية 31.

رابعاً: مرشوع بيوت الفقراء:

مرشوع تنفذه قطر الخريية لصالح الفقراء يف بعض الدول النامية تستجيب مشاريع اإليواء والبنى 

وأزمات  والعشوائيات  الفقرية  السكنية  التجمعات  ملشاكل  صحي  ورصف  وماء  كهرباء  من  التحتية 

قيد  بيتاً  بيتاً، وهناك )30(  إنجاز )21(  األوبئة والجرائم، وقد تم  انتشار  للحد من  اإلنسانية  اللجوء 

اإلنجاز، وتبلغ التكلفة اإلجاملية لهذه البيوت )15.7( مليون ريال قطري 32.

خامساً: مرشوع تأهيل منازل مبدينة املوصل:

بالرشاكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني دعم صندوق قطر للتنمية مرشوع 

إلعادة تأهيل وترميم )45( ألف منزل يستفيد منها أكرث من )68( ألف الجئ لتشجيع أصحابها عىل 

العودة إىل مدينة املوصل القدمية بجمهورية العراق 33.

31  قطر الخريية، مدينة الشيخة عائشة... نبذة تعريفية، مجلة غراس، قطر الخريية، العدد )15(، مايو، 2017، ص 13-14

32  مجلة غراس، قطر الخريية، العدد )18( فرباير، 2019، ص 5

33  صندوق قطر للتنمية، التقرير السنوي 2018، 47
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المبحث السادس: الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية:

قام صندوق قطر للتنمية نيابة عن دولة قطر بإبرام العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

مع املؤسسات واملنظامت الدولية املختلفة وذلك لدعم جهود املجتمع الدويل يف االرتقاء مبستوى 

التنمية البرشية محاربة الفقر واألمراض املنترشة يف العديد من البلدان النامية وفيام ييل أهم هذه 

الرشاكات 34:

أواًل: مبادرة مختبرات تسريع األثر اإلنمائي 

أطلق صندوق قطر للتنمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مبادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

ملختربات ترسيع األثر اإلمنايئ accelerator labs net work، بالرشاكة مع جمهورية أملانيا االتحادية 

وجمهورية إيطاليا، وتأيت هذه الرشاكة استمراراً لجهود دولة قطر يف التزامها لتحقيق أهداف التنمية 

إقامة  الهدف عن طريق  الدائم يف تحقيق هذا  الوطني والدويل، وسعيها  املستدامة عىل الصعيدين 

رشاكات قوية وفعالة، وتهدف هذه املبادرة إىل إنشاء شبكة عاملية تهدف إىل إيجاد طرق أفضل لحل 

اإلمنايئ،  األثر  ترسيع  ملختربات  شبكة  إنشاء  إىل  يهدف  والذي  املعقدة.  املستدامة  التنمية  مشكالت 

مسرتشداً بالسياسات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

وتساهم دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية يف هذا املرشوع بتقديم الدعم لـ)60( دولة نامية، 

مببلغ )20( مليون دوالر أمرييك، وميتد الدعم عىل مدى أربع سنوات، حتى 2022، من خالل اتفاقية 

يوضح  التايل  والجدول  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  وبرنامج  للتنمية  قطر  صندوق  بني  توقيعها  تم  منحة 

املساهمني يف هذا املرشوع )1(.

جدول )29( املساهمني يف مبادرة مختربات ترسيع األثر اإلمنايئ “مليون دوالر”

املصدر: تم احتساب النسب من الباحث باالعتامد عىل التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية لعام 2018

34 للمزيد من التفاصيل حول الرشاكات التي عقدتها دولة قطر مع املؤسسات واملنظامت الدولية لتعزيز الرشاكة العاملية يف التنمية 

مبا يخدم تحقيق أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030، أنظر التقارير السنوية لصندوق قطر للتنمية للسنوات 2016، 2017، 

.2018

النسبة من اإلجاميلمبلغ املساهمةالدولة 

3356.9أملانيا

2034.5قطر

58.6إيطاليا

%58100اإلجاميل
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)Gavi( ثانيًا: التحالف العالمي للقاحات والتحصين

أبـرم الصنـدوق اتفاقيـة مسـاهمة مـع التحالـف العاملـي للقاحـات والتحصيـن Gaviلدعم برامج 

املنظمة من عام 2016 وحتى عام 2020 الهادفة إىل تحصني )300( مليون طفل يف الدول النامية ضد 

األمراض التي ميكن منعها بواسطة اللقاحات مام يساعد يف إنقاذ حياة خمسة إىل ستة ماليني شخص 

عىل املدى البعيدة.

:Lives and Live hoods Fund ثالثًا: صندوق العيش والمعيشة

العيـش  اتفاقيـة منحـة لإلسهام فـي رأس مـال صنـدوق  للتنمية عام 2016  وقع صندوق قطر 

واملعيشة الذي أطلقه البنك اإلسالمي للتنمية والذي يعترب أكرب مبادرة من نوعها يف الرشق األوسط 

وذلك بهدف املساعدة يف القضاء عىل األمراض وتحسني الزراعة وتوفري البنيـة التحتيـة ألشد الناس فقراً 

يف الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي. ويجري رصف منحة دولة قطر البالغة )50( مليون دوالر 

أمرييك عىل خمس دفعات سنوية بواقع )10( ماليني امرييك دوالر سنوياً.

وتساهم منحة صندوق قطر للتنمية يف تحسني خدمات صحة األمهات واألطفال يف طاجكستان 

والوقاية من املالريا ومكافحتها يف السودان ودعم رعاية الرعاية الصحية لألمومة والطفولة يف جيبويت 

ودعم الربنامج الوطني للصحة اإلنجابية يف موريتانيا.

رابعًا: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية “ األونكتاد”:

أبـرم الصنـدوق عام 2016 اتفاقيـة منحـة لتفعيـل أنشـطة وحـدة دعـم الشـعب الفلسـطيني 

فـي مؤمتـر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة” األونكتاد“.

خامسًا: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

العـام 2016  املتحدة اإلمنايئ)UNDP( فـي  الصنـدوق مذكـرة تفاهـم مـع برنامـج األمم  وقـع 

لتعزيـز التعـاون والشـراكة االسرتاتيجية لتحقيـق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دولياً.

)GCERF( سادسًا: الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والمرونة

من  السابع  يف  املجتمعية  للمشاركة  العاملي  الصندوق  مع  اتفاقية  للتنمية  قطر  صندوق  وقع 

املحلية  املجتمعات  دعم  للمساهمة يف مرشوع  امرييك  دوالر  ماليني  قدره خمسة  مببلغ  مايو2015 

واملنظامت غري الحكومية، وهو يُعد أول مجهود عاملي لدعم املبادرات املحلية التي تهدف إىل تقوية 

مرونة املجتمع ضد أجندات التطرف العنيف من خالل تقديم برامج توعوية عن خطر التطرف بأشكاله 
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ومن  ونيجرييا،  ومايل  بنغالديش  يف  حالياً  املرشوع  وينشط  سنوات  املرشوع خمس  فرتة  ومتتد  كافة 

املؤمل أن يستفيد نحو )500000( شخص يف بنغالديش وحوايل )42000( شخص  يف مايل و)78000( 

يف نيجرييا من هذا املرشوع 

سابعًا: الصندوق العالمي The Global Fund لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف ديسمرب 

والسل  اإليدز  ملحاربة  وذلك  سنوات  ثالث  فرتة  عىل  امرييك  دوالر  ماليني  عرشة  قدره  مببلغ   2016

واملالريا يف جميع انحاء العام مع الرتكيز عىل الدول العربية التي توجد فيها مخيامت لالجئني والذين 

يعانون من هذه األمراض يف كل من األردن، لبنان، سوريا، فلسطني، العراق واليمن.

وكان ملساهامت صندوق قطر للتنمية دوراً رئيساً يف إنقاذ حياة )22( مليون شخص وتقديم عالج 

مضاد الفريوسات الرجعية إىل )11( مليون شخص، عالوة عىل توزيع )795( مليون ناموسية معالجة 

مبيدات الحرشات ملكافحة املالريا.

ثامنًا: مؤسسة أورببيس لمكافحة العمى:

وقع صندوق قطر للتنمية عام 2015 اتفاقية مع مؤسسة أوربيس ملكافحة العمى )منظمة دولية 

غري حكومية وغري ربحية( للمساهمة مببلغ مثانية ماليني دوالر أمرييك لدعم مبادرة قطر تصنع الرؤيا 

الدخل  والريف من ذوي  الحرض  والهند وملدة خمس سنوات، حيث سيستفيد سكان  بنغالديش  يف 

املحدود يف البلدين من الخدمات واالستشارات الصحية املتعلقة بطب العيون. وقد استفاد من هذه 

املبادرة حوايل )5.5( مليون طفل، حيث تم وصف أكرث من 260 ألف نظارة طبية وأجريت أكرث من 

)14500( عملية جراحية.

تاسعًا: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بقيمة )5( 

ماليني دوالر أمرييك لتنفيذ برامج يقوم بها الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ تشمل الرعاية الصحية 

واإلصحاح واملساعدات الغذائية ودعم املعيشة واإليواء.

عاشرًا: صندوق اليونسكو للطوارئ للتراث العالمي:

وقع صندوق قطر للتنمية يف عام 2015 اتفاقية مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 

“اليونسكو” ملدة خمسة سنوات لتخصيص مبلغ قدره )10( مليون دوالر أمرييك وذلك لدعم برامج 
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النزاعات  بالدول ذات  الطوارئ  لحاالت  العاجلة  بالتأهب واالستجابة  املعني  الرتاث  املنظمة لحامية 

والكوارث. وقد تم تنفيذ عدد كبري من مشاريع حاالت الطوارئ والتصدي لها يف سوريا والعراق واليمن 

وميامنار وهايتي واألكوادور.

وتجدر اإلشارة إىل أن صندوق اليونسكو للطوارئ للرتاث العاملي قد تأسس من قبل منظمة األمم 

املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم “ اليونسكو” عام 2015 بهدف متكني املنظمة من االستجابة الرسيعة 

والفعالة لحاالت الطوارئ الناجمة عن النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية يف جميع أنحاء العامل.

حادي عشر: منظمة الصحة العالمية والجمعية األوروبية للتغذية الوردية والمعوية:

وقع صندوق قطر للتنمية يف ديسمرب 2018 اتفاقية مع منظمة الصحة العاملية بقيمة )3( مليون 

دوالر أمرييك يتم مبوجبها الرتكيز عىل محاربة األمراض املهمشة يف )49( دولة إفريقية.

المعني  المتحدة  التابع لألمم  الشركاء  الصندوق االستئماني متعدد  ثاني عشر: 
بمكافحة الكوليرا بهايتي:

الرشكاء  متعدد  االستئامين  الصندوق  مكتب  مع  مساهمة  اتفاقية  للتنمية  قطر  صندوق  وقد 

التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، قدم مبوجبها صندوق قطر للتنمية مساهمة مالية بقيمة مليون 

وخمسامئة ألف دوالر أمرييك من أجل الحد من انتشار الكولريا يف هايتي.

ثالث عشر: المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية:

وقع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع املجلس التعاوين لتوفري املياه واملرافق الصحية، تهدف 

إىل توفري إطار وتسهيل التعاون بني الطرفني، عىل أساس غري حرصي، يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك، 

وإقامة تعاون اسرتاتيجي بني الصندوق واملجلس التعاوين لتوفري املياه واملرافق الصحية وتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة 2030.

وتجدر اإلشارة عىل أن املجلس التعاوين لتوفري املياه واملرافق الصحية هو منظمة أممية متعددة 

األطراف، قامئة عىل الرشاكات، تهدف إىل تحسني خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية ألكرث الناس 

ضعفاً وتهميشاً يف جميع أنحاء العامل.
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واألطفال  للنساء  االستئماني  العالمي  التمويل  مرفق  صندوق  عشر:  رابع 
)GFF( والمراهقين

العاملي  التمويل  تجديد  فعالية مرفق  أثناء  وباإلنابة عن دولة قطر  للتنمية  أعلن صندوق قطر 

للنساء  االستئامين  العاملي  التمويل  مرفق  صندوق  لصالح  دوالر  مليار  تبلغ  تربعات  جمع  اعتزامه 

واألطفال واملراهقني )GFF( وذلك ملعالجة الفجوة التمويلية ومتكينهم من الوصول إىل )50( دولة. 

الجدد  واملواليد  األم  وصحة  اإلنجابية  الصحة  تحسني  أجل  من  الصحية  الربامج  يف   )GFF( يستثمر 

الفقرية واملتوسطة  الدول  الجدد يف  واملواليد  األمهات  إىل تخفيض نسبة وفيات  واملراهقني، ويسعى 

الدخل بحلول عام 2030.

وتجدر األشارة إىل أن دولة قطر تعهدت لصندوق مرفق التمويل العاملي االستئامين للنساء واألطفال 

واملراهقني بتقديم متويل قدره )30( مليون دوالر أمرييك عىل مدى خمس سنوات تبدأ من عام 2018 

وحتى عام 2023.

والصراعات  باألطفال  المعني  العام  لألمين  الخاص  الممثل  مكتب  عشر:  خامس 
المسلحة

وقع صندوق قطر للتنمية عىل اتفاقية مع املمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والرصاعات 

املوارد  دعم  إىل  االتفاقية  وتهدف  املتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  انعقاد  أثناء  ذلك  وجاء  املسلحة، 

الدوحة  باألطفال والنزاع املسلح يف  األساسية مببلغ )1.5( مليون دوالر أمرييك والفتتاح مركز معني 

مببلغ )1.95( مليون دوالر لفرتة ثالثة أعوام.

باإلضافة إىل ما ورد أعاله قامت دولة قطر بدعم بعض الدول التي تستضيف اجتامعات ومنتديات 

أساسية يف دعم جهود  يُعد ركيزة  الذي  الدويل  اإلمنايئ  التعاون  بتحقيق وتعزيز  تتعلق  وورش عمل 

املجتمع الدويل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030، حيث قدم صندوق قطر للتنمية منحة بقيمة 

)500( ألف دوالر أمرييك، لدعم جهود جمهورية أوغندا لتنظيم واستضافة القمة الثالثة لدول الجنوب 

لعام 2019.
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الخاتمة

تحقيق  إىل  تهدف  التي  الدويل  املجتمع  املنرصمني يف جهود  العقدين  دولة قطر خالل  أسهمت 

املجاالت  يف  االتفاقيات  من  العديد  إىل  انضاممها  يف  ذلك  تجسد  وقد  التنمية،  يف  العاملية  الرشاكة 

واإلقليمية،  والعربية  الدولية  الصعد  عىل  سواء  األطراف  ومتعددة  الثنائية  واالقتصادية  االستثامرية 

ويشار يف ذلك إىل انضاممها إىل اتفاقية منظمة التجارة العاملية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 

الكربى، كام قامت بتوقيع أكرث من )110( اتفاقية تعاون ثنايئ يف مجال الحد من االزدواج الرضيبي، 

وتشجيع وحامية االستثامرات املشرتكة.

العاملية  واملؤمترات  واملنتديات  امللتقيات  من  كثري  الفاعلة يف  باملشاركة  قطر  دولة  قامت  كذلك 

ذات الصلة بالتنمية الدولية والرشاكة فيها، حيث استضافت عام 2008 مؤمتر املتابعة الدويل لتوافق 

مونتريي والخاص بتمويل التنمية، كام عقدت دولة قطر العديد من عرشات الرشاكات االسرتاتيجية مع 

املنظامت واملؤسسات الدولية، منها مؤسسة أوربس ملكافحة العمى، وصندوق العيش واملعيشة التابع 

ملكافحة  العاملي  والصندوق  التنموي،  األثر  لترسيع  املتحدة  األمم  وبرنامج  للتنمية،  اإلسالمي  للبنك 

اإليدز والسل واملالريا.

وقد أسهمت دولة قطر يف النشاط الدويل لتعزيز الرشاكة العاملية يف التنمية عن طريق تبنيها لنظم 

القطري من )%89(، كذلك  التجاري لالقتصاد  االنفتاح  اقرتبت درجة  مالية وتجارية منفتحة، حيث 

ارتفعت استثامرات قطر الخارجية الذي يقودها جهاز قطر لالستثامر إىل )320( مليار دوالر تنترش 

يف أكرث من )60( دولة، كام اسهمت دولة قطر يف مواجهة االحتياجات الخاصة للدول النامية السيام 

األقل منواً عن طريق تقديم املساعدات واملعونات التنموية لهذه الدول، حيث بلغت قيمة املساعدات 

أكرث من )10( مليارات دوالر خالل الفرتة )2000-2017(، وتخطت نسبة هذه املساعدات من الناتج 

املحيل اإلجاميل لدولة قطر النسبة القياسية املحددة من قبل األمم املتحدة والبالغة )%0.7( من الناتج 

القومي اإلجاميل يف عام 2016. وكان لهذه املساعدات انعكاسات إيجابية يف دفع جهود الدول الفقرية 

لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )2000-2015( وسيكون لها دور فاعل يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة 2030.

وتبنت دولة قطر مبادرات خالقة يف مجاالت التنمية البرشية، السيام يف مجال التعليم والصحة، 

الفقرية منها يف تحقيق بعض األهداف اإلمنائية  النامية، خاصة  الدول  حيث أسهمت يف دعم جهود 

لأللفية فيام يتعلق عىل سبيل املثال بتعميم التعليم االبتدايئ، حيث أطلقت قطر مبادرة علم طفالً 

التي تستهدف أكرث من )10( ماليني طفالً محرومني من التعليم يعيشون يف مناطق الرصاعات والنزاعات 
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املسلحة، حيث متّكن الربنامج ولغاية نهاية 2016 من تقديم الدعم )3.9( مليون طفل محرومني من 

التعليم، من خالل )49( مرشوعاً بتمويل مشرتك يف )48( بلداً، كام وفرت قطر من خالل مؤسساتها 

الدول  طلبة  من  لألالف  الدراسية  املنح  للتنمية  قطر  وصندوق  الحكومية  غري  واملنظامت  التعليمية 

النامية الستكامل دراستهم الجامعية والعليا يف مختلف التخصصات التي تخدم خطط وبرامج التنمية 

يف بلدانهم.

كام قامت دولة قطر بإنشاء املؤسسات التي تعنى بتقديم الدعم لتعزيز الرشاكة العاملية للتنمية، 

من  العمل  فرص  عىل  الحصول  يف  الشباب  لدعم  برامج  تقدم  التي  صلك  مؤسسة  أنشئت  حيث 

خالل تقديم الدعم لصناديق التمويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التي متكن الشباب من تنفيذ 

مشاريعهم، كذلك من خالل برامج تطوير وريادة املشاريع التي متكم الخريجني الشباب من الحصول 

عىل فرص عمل، وانشئت أيضاً مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تهدف إىل بناء حركة عاملية تساهم 

يف التنمية البرشية واالجتامعية واالقتصادية من خالل التعليم الجيد. وتركز املؤسسة بشكل خاص عىل 

املناطق الفقرية ومناطق النزاعات والكوارث وتلبي حاجات األطفال والنساء وتساعدهم عىل أن يكونوا 

أعضاء نشيطني يف مجتمعاتهم.

وتبنت دولة قطر مبادرات شاملة للنهوض التنموي يف بعض الدول الشقيقة، من أهمها مبادرة 

العمل  لتوفري فرص  املرشوعات  تنفيذ مجموعة من  اشتملت عىل  التي  دارفور  أعامر  وإعادة  تنمية 

والخدمات الصحية وتعزيز القانون بهدف تعزيز السالم واألمن واالستقرار االجتامعي يف إقليم دارفور 

يف جمهورية السودان. ومتثلت املبادرة األخرى يف ترأس دولة قطر للمبادرة العربية للتنمية واالستثامر 

يف جمهورية القمر املتحدة والتي تضمنت تنفيذ مشاريع مختلفة يف مجاالت التعليم والصحة والطرق 

والتمكني االقتصادي ملحاربة الفقر، والنهوض مبستوى التنمية البرشية واملستدامة يف البالد.

أن تعزيز الدور املستقبيل لدولة قطر يف تعزيز الرشاكة العاملية للتنمية الهادفة إىل مساعدة الدول 

النامية وخصوصاً الفقرية منها يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يستدعي االستعانة بأجندة األمم 

واملساعدات  املنح  لتقديم  واآلليات  األولويات  لتحديد  اسرتاتيجي  كإطار  املستدامة  للتنمية  املتحدة 

التنمية  تحقيق  يف  قطر  دولة  مساهمة  توثيق  يف  املساعدة  ذلك  شأن  من  أن  حيث  النامية،  للدول 

البرشية ومكافحة الفقر وإنجاز أهداف التنمية املستدامة يف الدول النامية السيام الفقرية منها.

التي تقدمها دولة قطر والتي تشكل ركيزة  كام إن تحسني فاعلية املساعدة واملعونات اإلمنائية 

بزيادة  املطالبة  التنمية ال يقترص عىل  العاملية يف  الرشاكة  تعزيز  أساسية لدعم جهود دولة قطر يف 

يف  منها  االستفادة  وحسن  الستثامرها،  فاعلة  خطة  رسم  أيضاً  يستدعي  بل  املساعدات،  تلك  حجم 
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ضوء املسئولية املشرتكة بني الجهة املانحة والجهة املستفيدة، والرتكيز بدرجة أكرب عىل معايري النتائج 

املحققة من املساعدات اإلمنائية، وتشجيع تدفق املساعدات للدول النامية التي لديها شفافية كافية 

ومعايري واضحة لألداء لقياس األداء التنموي.
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