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نظرة تحليلية



ملخص تنفيذي 

تمــت صياغــة إطــار عمــل دولــي لتمويــل التنميــة علــى مــدار العقــد ونصــف العقــد القادميــن فــي خطــة عمــل أديــس أبابــا  	•
)AAAA( والتــي تــم اإلعــان عنهــا فــي 2015. وتدعــم خطــة عمــل أديــس أبابــا خطــة التنميــة المســتدامة 2030 وأهــداف 
التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر الــواردة فيهــا بسياســات وإجــراءات ملموســة مــع التركيــز تحديــدًا علــى “وســائل التنفيــذ” 

ــاء القــدرات، والتجــارة مــن بيــن أمــور أخــرى. ــا، وبن ــل، والتكنولوجي لهــذه األهــداف فــي مجــاالت التموي

ــا بــدون تضافــر الجهــود بيــن جهــات متنوعــة، وتنفيــذ إجــراءات علــى  لــن ُيمِكــن الوصــول إلــى أهــداف خطــة عمــل أديــس أباب  •
المســتويين المحلــي والدولــي. ويشــمل ذلــك الجهــات المانحــة للمســاعدات اإلنمائيــة، والتــي ينبغــي عليهــا أن تســعى جاهــدًة 

لضمــان أن كافــة التدفقــات الماليــة وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم متوائمــة مــع أهــداف خطــة 2030.

ــس خطــة أديــس أبابــا األهميــة المتناميــة للتدفقــات الخاصــة والــدور  بمــا يتوافــق مــع اتجــاه أشــمل فــي التمويــل اإلنمائــي، تعكَّ  •
اآلخــذ فــي التناقــص للمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية كمصــدر رئيــس للتمويــل اإلنمائــي، ممــا يعنــي أن المســاعدات اإلنمائيــة 

الرســمية ينبغــي توجيههــا إلــى مســتحقيها والتوســع أيضــًا فــي اســتخدامها لجلــب التمويــل مــن مصــادر أخــرى.

هنــاك العديــد مــن المجــاالت التــي يمكــن أن تبحــث الجهــات المانحــة للمعونــات مــن الشــمال والجنــوب تحقيــق المزيــد مــن   •
ــا. ومــن بيــن هــذه المجــاالت علــى ســبيل  ــة الخاصــة بهــا وخطــة أديــس أباب الموائمــة فيهــا بيــن أنشــطة المســاعدة اإلنمائي
المثــال دعــم االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الــدول المضيفــة وخصوصــًا أقــل البلــدان نمــوًا، وذلــك مــن خــال الدعــم المالــي 

والفنــي وبنــاء القــدرات والتأميــن وضمانــات االســتثمار وُنظــم تشــجيع االســتثمار مــن بيــن أمــور أخــرى.

هنــاك أربــع دول فــي مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الجهــات المانحــة الهامــة للمســاعدات اإلنمائيــة الدوليــة وهــي أيضــًا   •
مصــادر للتمويــل اإلنمائــي. إن تحقيــق المزيــد مــن التناغــم والموائمــة بيــن تدفقــات وسياســات المســاعدات الخارجيــة وبيــن 
األهــداف والتدابيــر الــواردة فــي خطــة أديــس أبابــا ُيمِكــن أن يســاعد دول الخليــج فــي تعزيــز تأثيــر وفعاليــة مســاعداتها اإلنمائية 
ــرز نفســها كــدول رائــدة بيــن االقتصــادات الناشــئة فــي  الرســمية. وبذلــك، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي يمكــن أن تب

التمويــل الدولــي لمشــاريع التنميــة المســتدامة.

من بين السياسات والتدابير المتوافقة مع خطة أديس أبابا والتي ُيمِكن أن ينظر إليها المانحون العرب بعين االعتبار ما يلي:  •

وضــع هــدف َطُمــوح لزيــادة نســبة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية/الدخل القومــي اإلجمالــي الموجهــة إلــى أقــل البلــدان   
نموًا وغيرها من البلدان منخفضة الدخل.  

توسيع نطاق البيانات التي يتم تجميعها لإلباغ عن المساعدات التي يتم إنفاقها وزيادة التقارير االستشرافية.  
تعزيز التنسيق بشأن تحقيق التناغم والموائمة مع خطة 2030 مع البلدان المضيفة وغيرها من الدول المانحة.  

استحداث أساليب منهجية لجلب تدفقات تمويل إضافية، بما في ذلك في مجال المشاركة مع القطاع الخاص.  
المشــاركة النشــطة فــي اســتحداث معاييــر دوليــة يتــم االتفــاق عليهــا إلعــداد التقاريــر وتتبــع تمويــل التنميــة المســتدامة   

بما في ذلك استحداث مقياس لمعرفة الدعم الرسمي التام للتنمية المستدامة.  



تفاصيل الموضوع 
فــي 2015، اتفقــت الــدول األعضــاء فــي منظمــة األمــم المتحــدة علــى 
ثاثــة ُأطــر عمــل عامــة لاسترشــاد بهــا فــي مجــال السياســات اإلنمائيــة 
والتمويــل اإلنمائــي حتــى عــام 2030 وفيمــا بعــده وهــي؛ أهــداف عالميــة 
للتنميــة المســتدامة، والحيلولــة دون حــدوث تغيــرات خطيــرة فــي المنــاخ، 

والتمويــل اإلنمائــي.

وتضمنــت خطــة عمــل أديــس أبابــا إطــار عمــل دوليــًا لتمويــل مشــاريع التنمية 
علــى مــدار العقــد ونصــف العقــد القادميــن. وتدعــم خطــة عمــل أديــس أبابــا 
خطــة التنميــة المســتدامة 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة 
عشــر الــواردة فيهــا بسياســات وإجــراءات ملموســة مــع التركيــز تحديــدًا علــى 
“وســائل التنفيــذ” لهــذه األهــداف فــي مجــاالت التمويــل، والتكنولوجيــا، 

وبنــاء القــدرات، والتجــارة مــن بيــن أمــور أخــرى.

ــف تنفيــذ خطــة عمــل أديــس أبابــا بأنــه لحظــة حاســمة لقيــاس مــدى  وُيوصَّ
االلتــزام الدولــي بتحقيــق أهــداف خطــة 2030. 1 ولــن ُيمِكــن الوصــول إلــى 
أهــداف الخطــة بــدون تضافــر الجهــود بيــن جهــات متنوعــة، وتنفيــذ إجــراءات 
تضطلــع  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  والدولــي.  المحلــي  المســتويين  علــى 
اأُلطــر  ووضــع  الازمــة  المــوارد  تجميــع  فــي  الرئيــس  بالــدور  الحكومــات 
رئيــس  الازمــة. كمــا أن الحكومــات لهــا دور  التنظيميــة وُأطــر الحوكمــة 
أيضــًا فــي توفيــر البيانــات المائمــة لمتابعــة مســتوى التقــدم فــي التنفيــذ، 
وضمــان أن المتابعــة علــى المســتوى الدولــي ُترِســل رســائل قويــة بالعــزم 
والتصميــم علــى اإلنجــاز فــي هــذا الشــأن لجميــع األطــراف المشــاركة فيــه.

بجانــب اإلجــراءات المحليــة، ينهــض التعــاون الدولــي بــدور أساســي في دعم 
ــة لتحقيــق أهــداف خطــة 2030. فــي ضــوء التقــارب  ــدان النامي جهــود البل
الــذي يحــدث فــي الوقــت الراهــن بيــن خطــط العمــل للتمويــل اإلنمائــي 
مــن ناحيــة والتنميــة المســتدامة مــن الناحيــة األخــرى، فــإن الجهــات المانحــة 
للمســاعدات اإلنمائيــة ينبغــي عليهــا أن تســعى اآلن إلــى ضمــان أن كافــة 
التدفقــات الماليــة وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم متوافقــة مــع أهــداف خطــة 
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ط هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الضــوء  ُتســلَّ
علــى الُســبل التــي يمكــن مــن خالهــا أن ُتســاِعد الجهــات المانحــة للتعــاون 
اإلنمائــي فــي تنفيــذ خطــة عمــل أديــس أبابــا مــن خــال تحقيــق التناغــم 
والموائمــة بيــن السياســات واإلجــراءات المتصلــة بهــذا الشــأن. تبــدأ النظــرة 
التحليليــة بمقدمــة عــن خطــة عمــل أديــس أبابــا وتحــدد جوانبهــا الرئيســية 
ثــم تســتعرض بعدهــا  للتعــاون اإلنمائــي.  المانحــة  الجهــات  يخــص  فيمــا 
بــه فــي  الــذي تنهــض  الــدور  الناشــئة والتــي تتزايــد أهميــة  االقتصــادات 
التمويــل اإلنمائــي الدولــي، وتلقــي نظــرة عــن قــرب علــى الجهــات المانحــة 
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي وتبحــث الخبــرات المتراكمــة لديهــا حتــى 
م النظــرة التحليليــة مقترحــات مبدئيــة عــن كيفيــة قيــام  اآلن. وأخيــرًا ُتقــدَّ
دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــاوة علــى الجهــات المانحــة “الناشــئة” 
األخــرى )الجهــات المانحــة غيــر األعضــاء فــي لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة( بـــ 
)أ( دعــم تنفيــذ خطــة عمــل أديــس أبابــا مــن خــال سياســات وتدابيــر التعــاون 
اإلنمائــي التــي تنفذهــا و)ب( تعزيــز دورهــا فــي صياغــة إطــار العمــل الدولــي 

ــن. ــل اإلنمائيي ــد للتعــاون والتموي الجدي

أهمية الموضوع للبلدان المانحة في مجلس 
التعاون الخليجي

المانحــة  الجهــات  مــن  الخليجــي  التعــاون  فــي مجلــس  أربــع دول  هنــاك 
الهامــة للمســاعدات اإلنمائيــة الدوليــة وللتمويــل اإلنمائــي الدولــي وهــي: 
الكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وقطــر. فــي 2015 قدمــت الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي ُترِســل بيانــات المعونــات إلــى منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة، مبلغــًا إجماليــًا وقــدره 11.4 مليــار دوالر 
أمريكــي كمســاعدات إنمائيــة رســمية لبلــدان ناميــة، بمــا يعــادل %7 مــن 
كافــة المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية فــي ذلــك العــام. كمــا تشــير تقديــرات 
اإلنمائيــة  المســاعدات  أن  إلــى  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
الرســمية التــي قدمتهــا قطــر فــي 2013 )آخــر عــام متاحــة معلومــات عنــه( 

ــار دوالر أمريكــي.2  ــغ إجمالــي وقــدره 1.3 ملي ــى مبل وصلــت إل

أنــه إذا قامــت الجهــات المانحــة فــي دول  تبيــن هــذه النظــرة التحليليــة 
ــي لهــا مــع األهــداف  مجلــس التعــاون الخليجــي بموائمــة التعــاون اإلنمائ
واآلليــات المبينــة فــي خطــة أديــس أبابــا، فإنهــا تســتطيع تحقيــق مــا يلــي:

تعزيز تأثير وفعالية مساعداتها اإلنمائية الرسمية.   •

تحقيــق المزيــد مــن الموائمــة والتناغــم بيــن برامــج التعــاون اإلنمائــي   • 
الخاصة بها وخطة 2030.  

إبــراز دورهــا الريــادي بيــن البلــدان الناشــئة فــي تحديــد وتقويــة الجهــود   • 
الرامية لمضي خطة التمويل الدولي للتنمية المستدامة ُقدمًا.  

خطة عمل أديس أبابا 
اتفقــت الــدول األعضــاء فــي منظمــة األمــم المتحــدة وعددهــا 193 دولــة 
علــى خطــة عمــل أديــس أبابــا فــي أثيوبيــا فــي يوليــو 2015، وعززتهــا بقــرار 
 )A/RES/69/313 صــادر مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )القــرار رقــم
فــي أغســطس مــن العــام نفســه. فــي حيــن أن خطــة عمــل أديــس أبابــا 
تنــدرج ضمــن العمليــة الدوليــة للتمويــل اإلنمائــي والتــي بــدأت فــي 1997 
وانعقــد فــي إطارهــا ثاثــة مؤتمــرات هامــة منــذ ذلــك الحيــن، فإنهــا تســعى 
أيضــًا إلــى وضــع األســس الماليــة لتنفيــذ خطــة 2030 مــن خــال إنشــاء إطــار 
عمــل تلتــزم الــدول األعضــاء فــي منظمــة األمــم المتحــدة بموجبــه باتخــاذ 

إجــراءات ملموســة فــي هــذا الصــدد )انظــر المربــع 1(.

تتضمــن خطــة أديــس أبابــا أكثــر مــن 100 تدبيــر، وهــي ذات طبيعــة عالميــة 
فــي نطاقهــا وتســتهدف كل األطــراف المســاهمة فــي التمويــل ومنهــا 
الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات الخيريــة وشــركات األعمــال 
والمجتمــع المدنــي. ومــن بيــن المخرجــات الملموســة، أنشــأت خطــة أديــس 
وتــم  التحتيــة،  للبنيــة  دوليــًا  التكنولوجيــا ومنتــدى  نقــل  تيســير  آليــة  أبابــا 

االتفــاق فيهــا علــى مجموعــة مــن االلتزامــات لدعــم أقــل البلــدان نمــوًا.

ــل اإلنمائــي، ياحــظ مراقبــون  وبمــا يتوافــق مــع اتجــاه أشــمل فــي التموي
للقطــاع  المتناميــة  األهميــة  “تعكــس  أبابــا  أديــس  خطــة  أن  كثــب  عــن 
الخــاص وتناقــص المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية باعتبارهــا المصــدر الرئيــس 
للتمويــل اإلنمائــي” و “ضــرورة اســتخدامها بطريقــة أكثــر تحفيــزًا” 3 )انظــر 

المربــع 2(.
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وتعيــد خطــة أديــس أبابــا التأكيــد علــى هــدف تركيــز جهــود المســاعدات 
ــدًا أقــل البلــدان  ــر البلــدان ضعفــًا؛ وتحدي اإلنمائيــة علــى أفقــر البلــدان وأكث
نمــوًا وأقــل الــدول غيــر الســاحلية نمــوًا والــدول الصغيــرة الناميــة المكونــة 
مــن جــزر، وهــي بــؤرة تركيــز أيضــًا فــي اتفاق باريس بشــأن تغير المنــاخ )المادة 
ــرة، تتناقــص المســاعدات  ــة أمــور(. فــي الســنوات األخي 9.4، مــن بيــن جمل
اإلنمائيــة الرســمية المقدمــة إلــى أقــل البلــدان نمــوًا، حيــث وصلــت نســبتها 
إلــى %0.09 مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي للــدول األعضــاء فــي لجنــة 
أبابــا،  أديــس  عمــل  بموجــب خطــة  فــي 2014. 4  اإلنمائيــة  المســاعدات 

تتعهــد الــدول بالســير فــي عكــس هــذا االتجــاه )الفقــرة 52(.

عمــل  خطــة  فــي  الــواردة  األخــرى  الرئيســية  السياســات  أدوات  تشــمل 
التركيــز  المــوارد المحليــة مــع  يلــي: تعزيــز عمليــة تجميــع  أبابــا مــا  أديــس 
الشــديد علــى السياســات الضريبيــة والتعــاون الضريبــي )بالرغــم مــن العجــز 
عــن االتفــاق علــى هيئــة دوليــة للضرائــب(، ومكافحــة التدفقــات الماليــة 
ــال للوقــود األحفــوري. الحمايــة  غيــر المشــروعة، وترشــيد الدعــم غيــر الفعَّ
االجتماعيــة والخدمــات العامــة هــي أحــد المجــاالت األخــرى التــي يمكــن 
اتخــاذ إجــراءات فيهــا علــى المســتوى المحلــي، وتعطــي خطــة عمــل أديــس 
أبابــا أهميــة لذلــك لوضــع “عقــد اجتماعــي جديــد” يهــدف إلــى القضــاء علــى 

كافــة أشــكال الفقــر.

المتحــدة  األمــم  علــى مســتوى  أبابــا  أديــس  تنفيــذ خطــة  ويتــم متابعــة 
مــن خــال فرقــة عمــل مشــتركة بيــن الــوكاالت المعنيــة )IATF( ومنتــدى 
دولــي يتــم تنظيمــه ضمــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي األمــم 
االقتصــادي  المجلــس  ــَد  َعقَّ  ،2017 مايــو  فــي   .)ECOSOC( المتحــدة 
واالجتماعــي المنتــدى الثانــي لــه حــول التمويــل للتنميــة، والــذي أحصــى 
مــدى التقــدم فــي تنفيــذ خطــة أديــس أبابــا، بعــدة وســائل منهــا مناقشــات 
الطاولــة المســتديرة علــى مســتوى الــوزراء واالســتناد إلــى التقريــر الثانــي 
نــادى  والــذي   )IATF( المعنيــة  الــوكاالت  بيــن  المشــتركة  العمــل  لفرقــة 
المســتدامة  التنميــة  فــي  األجــل  طويلــة  االســتثمارات  زيــادة  بضــرورة 
)بمــا فــي ذلــك فــي منشــآت البنيــة التحتيــة( والتصــدي لنقــاط الضعــف 
االقتصاديــة. وتــم تقديــم النتائــج والتوصيــات التــي خُلــص إليهــا المنتــدى 
)E/FFDF/2017/L.1(، بحســب مــا تــم االتفــاق عليــه بيــن الحكومــات، فــي 
إطــار المتابعــة والمراجعــة األشــمل لتنفيــذ خطــة 2030 ضمــن المنتــدى 
السياســي رفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة والــذي انعقــد 
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المربع األول: التقارب بين خطة 2030 وخطة عمل أديس أبابا فيما يخص خطط عمل التنمية )المستدامة( والتمويل اإلنمائي

شهد عام 2015 تقاربًا بين عدد من الجهود في منظمة األمم المتحدة:

ــز حتــى ذلــك الوقــت  أواًل، جمعــت عمليــة أهــداف التنميــة المســتدامة وخطــة عمــل 2030 بيــن خطــة عمــل التنميــة لألمــم المتحــدة )والتــي كانــت ُتركَّ
علــى األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة( وخطــة عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة/البيئة )والتــي بــدأت فــي 1992 فــي مؤتمــر قمــة األرض بريــو 

a.)دي جانيــرو

ــًا، ُيمِكــن القــول بــأن مســارات التمويــل اإلنمائــي والتمويــل المســتدام تــم تجميعهــا فــي وثيقــة خطــة عمــل أديــس أبابــا. وتســتند خطــة عمــل  ثاني
أديــس أبابــا إلــى عمليــة تمويــل التنميــة والتــي بــدأت فــي 1997، وتحديــدًا وثيقــة توافــق آراء مونتيــري لعــام 2002، ولكنهــا تتخطــى مــا ورد فيهــا 

مــن خــال إنشــاء رابطــة واضحــة مــع أجنــدة التنميــة ووســائل تنفيذهــا فيمــا بعــد 2015.

ف بــه فــي وثيقــة خطــة 2030 أن خطــة عمــل أديــس أبابــا جــزء ال يتجــزأ مــن خطــة 2030 وأنهــا عنصــر جوهــري لتحقيــق أهــداف  ثالثــًا، مــن الُمعتــرَّ
التنميــة المســتدامة. يتضمــن كل هــدف مــن أهــداف وســائل التنميــة المســتدامة أهدافــًا لوســائل التنفيــذ، وإضافــة إلــى ذلــك فــإن هــدف التنميــة 
المســتدامة الســابع عشــر الــذي ينــص علــى )“ تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة”( مخصــص لوســائل 
التنفيــذ. وفــي المقابــل، تــرد وســائل التنفيــذ المذكــورة فــي أجــزاء عديــدة مــن خطــة عمــل أديــس أبابــا.b ويشــير مراقبــون عــن كثــب إلــى أن خطــة عمــل 
أديــس أبابــا تــم التفــاوض عليهــا صراحــًة باعتبارهــا “ركيــزة” وســائل التنفيــذ ألهــداف التنميــة المســتدامة بحيــث ال تكــون هنــاك ضــرورة لتكــرار هــذه 

المفاوضــات فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة.

a) IISD RS (International Institute for Sustainable Development Reporting Services). 2015. ‘Brief Analysis of the Meeting’, in Summary of the  
 Seventh and Eighth Sessions of Intergovernmental Negotiations on the Post-2015 Development Agenda: 20 July – 2 August 2015’. Earth  
 Negotiations Bulletin, Vol. 33, No. 20, pp. 23–25.
b) UN Secretariat. 2015. Linkages between the Means of Implementation of the Sustainable Development Goals and the Addis Ababa Action Agenda.  
 Informal note. July 2017.

http://enb.iisd.org/download/pdf/enb3220e.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/SDG-MoIs_AAAA.pdf


دور الجهات المانحة للتعاون اإلنمائي
 

تتضمــن خطــة عمــل أديــس أبابــا عــددًا مــن المجــاالت التــي يمكــن أن تتوســع 
الجهــات المانحــة للمعونــات مــن الشــمال والجنــوب فــي دراســتها لتعزيــز 

أنشــطة المســاعدة اإلنمائيــة الخاصــة بهــا. وتــرد هــذه المجــاالت أدنــاه.

تتألــف وثيقــة خطــة أديــس أبابــا مــن ثاثــة أجــزاء وهــي: قســم يبيــن إطــار 
العمــل الدولــي بعــد 2015 فيمــا يخــص تمويــل التنميــة والذي يحدد ســبعة 
مجــاالت متعــددة القطاعــات )بمــا فــي ذلــك توفيــر الحمايــة االجتماعيــة 
والخدمــات العامــة األساســية والقضــاء علــى الجــوع وحمايــة النظــم البيئيــة 
وإنشــاء منتــدى جديــد للبنيــة التحتيــة( وســبعة مجــاالت للعمــل، وقســم 
يتضمــن وصفــًا للبيانــات ذات الصلــة ومراقبــة ومتابعــة األهــداف واآلليــات.

ــل مجــاالت العمــل فــي خطــة أديــس أبابــا مختلــف القنــوات والطــرق  وُتمثَّ
التــي يمكــن مــن خالهــا دعــم التمويــل اإلنمائــي. وتــرد هــذه المجــاالت 
فــي 28 صفحــة مــن الوثيقــة وهــي: المــوارد العامــة المحليــة، واألعمــال 

والتمويــل الخــاص المحلــي والدولــي، والتعــاون اإلنمائــي الدولــي، والتجــارة 
الدوليــة باعتبارهــا ُمحــِركًا للتنميــة، والديــون والقــدرة علــى تحمــل الديــون، 
االقتصاديــة  الحوكمــة  ذلــك  فــي  )بمــا  المنهجيــة  للقضايــا  والتصــدي 

الدوليــة( والعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار وبنــاء القــدرات.

المانحــة  الجهــات  منظــور  مــن  الصلــة  ذات  واإلجــراءات  السياســات  ــا  أمَّ
للمعونــات، فإنهــا تــرد فــي العديــد مــن مجــاالت العمــل بخطــة العمــل، 
ولكــن معظمهــا يــرد فــي األقســام الخاصــة بـــ: األعمــال والتمويــل الخــاص 
المحلــي والدولــي، والتعــاون اإلنمائــي الدولــي، والتجــارة الدوليــة. علــى 
ســبيل المثــال، فــي القســم المعنــي بالتمويــل الخــاص تشــير خطــة العمــل 
اإلنمائيــة  المســاعدات  اســتخدام  مــن خالهــا  يمكــن  عــدة وســائل  إلــى 
الرســمية لتعزيــز االســتثمار بمــا فــي ذلــك دعــم االســتثمار األجنبــي المباشــر 
خــال  مــن  وذلــك  نمــوًا،  البلــدان  أقــل  المضيفــة وخصوصــًا  الــدول  فــي 
االســتثمار  وضمانــات  والتأميــن  القــدرات  وبنــاء  والفنــي  المالــي  الدعــم 

وُنظــم تشــجيع االســتثمار مــن بيــن أمــور أخــرى.
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ــن  ــي: )أ( الموائمــة بي ــل اإلنمائــي الدول ــرة بشــأن السياســات فيمــا يخــص التموي ــاك اتجاهــان رئيســان يمكــن تحديدهمــا فــي المناقشــات األخي هن
التمويــل وبيــن أهــداف خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة واتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ و)ب( االســتفادة القصــوى مــن المســاعدات اإلنمائيــة 
الرســمية ســواء مــن خــال اســتخدامها لجلــب مصــادر أخــرى مــن التمويــل أو توجيههــا إلــى البلــدان األكثــر حاجــة إليهــا والــذي يرجــع علــى ســبيل المثــال 

إلــى ضعــف قــدرة هــذه البلــدان علــى جــذب التمويــل الخــاص.

احتياجــات التمويــل ألهــداف التنميــة المســتدامة ســتكون كبيــرة: حيــث تشــير تقديــرات مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد( إلــى 
ــراوح بيــن 3.3 إلــى 4.5 تريليــون دوالر أمريكــي مــن االســتثمارات العامــة والخاصــة الموجهــة إلــى  أن البلــدان الناميــة بمفردهــا ســتحتاج إلــى مــا يت
القطاعــات المعنيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ســنويًا حتــى 2030، مقارنــة بإجمالــي االســتثمارات الســنوية الحاليــة وقدرهــا 1.4 تريليــون دوالر 
أمريكــي a. ولــن تســتطيع المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية بمفردهــا الوصــول إلــى هــذا المســتوى، حيــث تبلــغ فــي الوقــت الحالــي مــا يقــرب مــن ُعشــر 

b.تدفقــات التمويــل اإلنمائــي

فــي 2015، ناشــدت المصــارف اإلنمائيــة الرئيســية متعــددة األطــراف )MDBs( المجتمــع الدولــي بـــ “االنتقــال بالمناقشــة مــن “مليــارات” فــي 
المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية إلــى “تريليونــات” فــي كافــة أشــكال االســتثمار: العامــة والخاصــة، والوطنيــة والدوليــة فــي كل مــن رأس المــال وبنــاء 
القــدرات”. c وشــددت المصــارف علــى أن أكبــر إمكانيــة لإلنفــاق اإلنمائــي ســيكون مصدرهــا األعمــال والتمويــل واالســتثمار مــن القطــاع الخــاص. 

ومــن المعتــرف بــه علــى نطــاق واســع أن االســتثمارات الخاصــة يمكــن أن تقطــع شــوطًا طويــًا فــي ســد الفجــوة االســتثمارية وقدرهــا 2.5 تريليــون 
دوالر تقريبــًا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي البلــدان الناميــة. ويشــير مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد( إلــى مشــاريع 
البنيــة التحتيــة واألمــن الغذائــي وتخفيــف حــدة آثــار تغيــر المنــاخ باعتبارهــا مجــاالت لهــا أهميــة خاصــة فــي هــذا الصــدد. ويقــول المؤتمــر إنــه فــي حيــن 
أن المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي جميــع أنحــاء العالــم لديهــم أمــوال كافيــة فــإن هــذه األمــوال فــي الوقــت الحاضــر “ال تجــد طريقهــا نحــو 
المشــاريع الموجهــة للتنميــة المســتدامة وخصوصــًا فــي البلــدان الناميــة”: فعلــى ســبيل المثــال ال ُيعــادل إجمالــي االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي 

d.أقــل البلــدان نمــوًا إال نســبة %2 فقــط مــن تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر علــى مســتوى العالــم

وتعكــس خطــة أديــس أبابــا ذلــك مــن خــال التركيــز علــى دور المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية كحافــز لتجميــع المزيــد مــن المــوارد مــن مصــادر أخــرى. 
كمــا أنهــا تعكــس االتفــاق المتنامــي بــأن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية ينبغــي توجيههــا إلــى البلــدان األكثــر احتياجــًا لهــا وذلــك بإعــادة التأكيــد 
علــى هــدف الجهــات المانحــة الــذي وضعتــه األمــم المتحــدة فــي 1990 وقــدره %0.2-0.15 مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي للمســاعدات اإلنمائيــة 

e.الرســمية ألقــل البلــدان نمــوًا

a) UNCTAD (UN Conference on Trade and Development). 2014. World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan. New York and  
 Geneva: UN, pp. xi and xiii.
b) African Development Bank et al. 2015. From Billions to Trillions: Transforming Development Finance – Post-2015 Financing for Development:  
 Multilateral Development Finance. Development Committee Discussion Note DC2015-0002. Joint Ministerial Committee of the World Bank and IMF  
 Boards of Governors on the Transfer of Real Resources to Developing Countries. 2 April 2015, p. 1.
c) African Development Bank et al. From Billions to Trillions, p. 1.
d) UNCTAD. World Investment Report 2014, p. 137.
e) UNGA. Addis Ababa Action Agenda, paragraphs 51 and 54.

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf
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الفقرة 36 تعزيز وتهيئة الظروف المواتية الستثمارات القطاع الخاص الشاملة والمستدامة.

الفقرة 37 تشجيع االستثمار المؤثر والذي يجمع بين عائد االستثمار واآلثار غير المالية.

الفقرة 39 دعــم مؤسســات التمويــل بالــغ الصغــر، والمصــارف اإلنمائيــة، والمصــارف الزراعيــة، وشــركات تشــغيل شــبكات الهاتــف النقــال وغيرهــا 
لدعــم تعميــم الخدمــات الماليــة.

الفقرة 42 زيادة التعاون بين الجهات الخيرية والحكومات واألطراف األخرى المؤثرة في عملية التنمية.

الفقرة 45
 دعــم االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن خــال الدعــم المالــي والفنــي وبنــاء القــدرات والتعــاون بيــن وكاالت البلــدان األصليــة والمضيفة، 
والنظــر فــي اســتخدام التأميــن وضمانــات االســتثمار وأدوات ماليــة جديــدة لتحفيــز االســتثمار األجنبــي المباشــر نحــو البلــدان الناميــة 

)وال ســيما أقــل البلــدان نمــوًا وغيرهــا مــن الــدول الضعيفــة(.

الفقرة 47

التركيــز تحديــدًا علــى تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة ومــن بيــن جملــة أمــور، تقديــم الـــدعم الفني للبلـــدان لترجمـــة خططهـــا إلى مشـــاريع 
ملموســـة ومشــاريع قيـــد اإلعـــداد وبنــاء القــدرات للدخــول فــي شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتعزيــز االســتثمارات العامــة 
والخاصــة فــي البنيــة التحتيــة للطاقــة وتقنيــات الطاقــة النظيفــة، وتيســير خدمــات الطاقــة الحديثــة والمســتدامة لجميــع البلــدان 

الناميــة.

التعاون اإلنمائي الدول )القسم ج(

الفقرتان
52 51

يعيد مقدمو المساعدات اإلنمائية الرسميـة تأكيـد التزامـات كـل منـهم المتعلقـة بالمسـاعدة اإلنمائيـة الرسمية، ويشمل ذلك االلتزامات 
التي تعهدت بها بلـــدان متقدمـــة النمـــو بتخصيص نسبة %0.7 من دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائيـــة الرسميـــة وتخصـــيص 
نسبة تتراوح بين %0.15 إلى %0.2 مـــن الـــدخل القـــومي اإلجمـــالي للمســـاعدة اإلنمائية الرسميـــة لفائـــدة أقـــل البلـــدان نمـــوًا، وتشـــجيع 
مقـدمي المسـاعدة اإلنمائيـة الرسميـة علـى تخصيص ما ال يقل عن %0.2 من الدخل القومي اإلجمالي للمسـاعدة اإلنمائيـة الرسميـة 

لفائــدة أقــل البلــدان نمــوًا وااللتــزام بعكــس اتجــاه هــذا التراجــع فــي حصــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ألقــل البلــدان نمــوًا.

الفقرة 53 زيادة الشفافية في مشاريع التعاون اإلنمائي المستقبلية من خال وضع خطط استشرافية.

الفقرة 54 التســليم بــدور التمويــل العــام الدولــي، بمــا فــي ذلــك المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية، فــي تحفيــز تعبئــة مــوارد إضافيــة مــن مصــادر أخـــرى 
)عامـة وخاصـة(.

الفقرة 55 االتفــاق علــى مناقشــة تحـــديث طريقـــة قيـــاس المســـاعدة اإلنمائيــة الرســمية واســتحداث مقيــاس “للدعــم الرســمي التــام للتنميــة 
.)TOSSD( ”المســتدامة

الفقرة 56 التسليم باألهمية المتزايدة للتعاون بين بلدان الجنوب باعتبــاره تعــبيرًا عــن التضــامن على أساس األهداف المشتركة.

الفقرة 57
الحث على القيـــام )طوعـــًا( بتعزيز التعاون فيما بين بلـــدان الجنـــوب وتحسين فعاليته، وفقـــا ألحكـــام وثيقـــة نـــيروبي الختامية الصادرة عن 
مؤتمر األمم المتحدة رفيع المستوى للتعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب، وااللتزام بتعزيز التعـاون الثاثـي )أي التعاون بين بلدان الجنوب 

بدعــم مــن بلد/بلــدان متقدمــة أو منظمة/منظمات متعددة األطــراف(.

الفقرة 58 بالنســبة لفعاليــة المعونــات، االتفــاق علــى تعزيــز موائمــة األنشــطة مــع األولويات الوطنية وتعزيز إمكانية التنبؤ بهــا واالتفاق على تقديم 
معلومـات إرشـادية منتظمـة ومناسبة التوقيت ومتوسطة األجل بشأن الدعم المقرر تقديمه.

الفقرتان
68 59

التســليم بضــرورة تســريع التمويــل مــن جميــع المصــادر فــي عــدة مجــاالت منهــا تدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ والقــدرة علــى الصمــود فــي 
مواجهــة الكــوارث والتنــوع ا لبيولوجــي والبيئــة البحريــة والتمويــل فــي ظــروف النــزاع ومــا بعــد النــزاع، والتعليــم.

التجارة الدولية بوصفها ُمَحّركًا للتنمية )القسم د(

الفقرة  89 االتفاق على تركيز المعونات الموجهة للتجارة )المساعدات المخصصة للبلدان النامية لزيادة صادرات السلع والخدمات( للبلدان النامية 
وال ســيما أقل البلدان نموًا.

يتضمن الجدول 1 ُملخصًا لسياسات وإجراءات محددة ذات صلة والتي لها عاقة مباشرة i بالتعاون اإلنمائي من منظور الجهات المانحة.

الجدول 1. اإلجراءات ذات الصلة في خطة عمل أديس أبابا من منظور الجهات المانحة للتعاون اإلنمائي

ينبغــي اإلشــارة إلــى أن التعــاون الفنــي يمكــن أن يغطــي مــن الناحيــة النظريــة معظــم مجــاالت العمــل فــي خطــة أديــس أبابــا، وهنــاك العديــد مــن المجــاالت التــي يمكــن فيهــا موائمة/إعــادة    i 

ــز إال علــى اإلجــراءات ذات الصلــة المباشــرة بالتعــاون اإلنمائــي )بمــا فــي ذلــك حشــد المــوارد مــن خــال  موائمــة الدعــم المالــي مــع أهــداف خطــة عمــل أديــس أبابــا. ولكــن هــذه الورقــة ال ُتركَّ   
المساعدات اإلنمائية الرسمية( والتي يرد معظمها في القسمين )ب( و)ج( وهما ُيركزان على األعمال والتمويل الخاص المحلي والدولي، والتعاون اإلنمائي الدولي على التوالي.  



الدور المتنامي للجهات المانحة غير األعضاء 
في لجنة المساعدات اإلنمائية والمانحين 

العرب في التمويل اإلنمائي

إطــار العمــل الدولــي المشــترك للتعــاون اإلنمائــي تقــوده بحســب مــا جــرت 
التابعــة  المســاعدات اإلنمائيــة  لجنــة  الــدول األعضــاء فــي  العــادة  عليــه 
لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، وتضــم هــذه اللجنــة فــي عضويتهــا 
منــذ  إقــرار  نفســه، هنــاك  الوقــت  فــي  30 عضــوًا.  الحالــي  الوقــت  فــي 
ــر األعضــاء فــي لجنــة المســاعدات  فتــرة طويلــة بــدور الجهــات المانحــة غي
اإلنمائيــة فــي تقديــم المســاعدات اإلنمائيــة، ويتزايــد دور هــذه الجهــات 
فــي تدفقــات المعونــات ككل مــن حيــث حجــم المعونــات وظهــور مانحيــن 
جــدد. وتشــير تقديــرات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى أنــه فــي 
عــام 2014 كانــت نســبة %18 )أو مــا يعــادل 32.7 مليــار دوالر أمريكــي( 
مــن تدفقــات أمــوال التعــاون اإلنمائــي الدوليــة قادمــة مــن دول ليســت 

ــة المســاعدات اإلنمائيــة 6 )انظــر الشــكل 1(. أعضــاًء فــي لجن

يقتــرح الباحثــون مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إدراج هــؤالء 
ــات: ــن تحــت ثــاث فئ المانحيــن اآلخري

الجهات المانحة الناشئة، ومعظمها من دول شرق أوروبا.   •

 )SSC( الجنــوب  بلــدان  بيــن  فيمــا  التعــاون  مســاعدات  مقدمــو   • 
وتحديــدًا االقتصــادات الناشــئة ومنهــا البرازيــل، والصيــن، والهنــد، وجنوب    
ــا ومصــر  ــا، وغيرهــا مــن الــدول متوســطة الدخــل ومنهــا كولومبي أفريقي   
وتايانــد )والبعــض منهــا ممــن يحصلــون علــى مســاعدات إنمائية رســمية    

في الوقت نفسه(؛ و   

المانحــون العــرب ومنهــم الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة   • 
فــي  اإلنمائــي  التعــاون  يقدمــون  والذيــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات    

معظم الحاالت منذ عقود عديدة.7   

5

الشكل 1. الجهات المانحة الرئيسية من األعضاء في لجنة المساعدات اإلنمائية وغير األعضاء فيها في 2014

المصدر: لجنة المساعدات اإلنمائية 2015 .

http://www.oecd.org/dac/stats/gross-concessional-development-finance-dac-and-non-dac-providers.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/gross-concessional-development-finance-dac-and-non-dac-providers.htm
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لنفســها  إدراجهــا  المجموعــات هــي  بيــن هــذه  الرئيســية  إن االختافــات 
ــة المســاعدات  ــة “المانحيــن” ومــدى التعــاون والتواصــل مــع لجن تحــت فئ
اإلنمائيــة: فالمانحــون العــرب علــى ســبيل المثــال يتواصلــون فــي العــادة مع 
ــة )علــى النقيــض مــن الجهــات  ــة بصــورة انتقائي ــة المســاعدات اإلنمائي لجن
المانحــة الناشــئة فــي دول شــرق أوروبــا( وال يمانعــون بصفــة عامــة فــي 
تصنيفهــم ضمــن الجهــات المانحــة وكذلــك فــي اســتخدام كلمــة “معونات” 
لوصــف برامــج التعــاون التــي يقدمونهــا )علــى النقيــض مــن العديــد مــن 

االقتصــادات الناشــئة األخــرى(. 8

بالمعنــى الواســع، كان المانحــون العــرب منــذ فتــرة طويلــة - وال يزالــون - 
مشــاركين نشــطين فــي مجموعــة تقديــم التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنوب، 
كمــا أن العديــد منهــم يشــاركون مشــاركًة نشــطًة فــي أحــدث أنشــطتها 
وأبرزهــا تأســيس البنــك اآلســيوي لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والــذي 
انضمــت إليــه أربــع دول مــن دول الخليــج وهــي )ُعمــان، وقطــر، والمملكــة 

9 ii .)ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العربيــة الســعودية، ودول

فــي ضــوء األهميــة المتناميــة للجهــات غيــر األعضــاء فــي لجنــة المســاعدات 
األدوار.  وتكامــل  والترابــط  التنســيق  لتكثيــف  حاجــة  هنــاك  اإلنمائيــة، 
وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، زادت بعــض الجهــات المانحــة مــن الــدول العربيــة 
فــي الســنوات األخيــرة مــن مشــاركتها وتواصلهــا مــع لجنــة المســاعدات 
اللجنــة  إلــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  انضمــت  حيــث  اإلنمائيــة، 
بصفتهــا “ُمشــاِرك” فــي 2014 واتخــذت قطــر الخطــوة نفســها فــي 2016. 
ويحــق لمــن يحملــون صفــة “مشــارك” فــي لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة 
العمليــة  فــي  يشــاركون  ال  ولكنهــم  اللجنــة  اجتماعــات  معظــم  حضــور 
الرســمية التخــاذ القــرارات فيهــا. بجانــب مــا ســبق، فــإن الكويــت والمملكــة 
العربيــة الســعودية يرفعــون تقاريــر عــن المعونــات إلــى منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة وذلــك بخــاف البرازيــل والصيــن وجنــوب أفريقيــا علــى 
ســبيل المثــال. واضطلعــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدور ريــادي 
ُمناِظــر بهــذا الشــأن، حيــث تقــدم تقاريــر مــن الحكومــة بأســرها عــن تدفقــات 

معوناتهــا إلــى لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة منــذ 2010.  10

األمــم  وضعتــه  الــذي  المعونــات  هــدف  يرتبــط  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن 
المتحــدة وقــدره %0.7 مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي بالبلــدان المتقدمــة 
)أعضــاء منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة(. ومــع هــذا لــم يســبق إال 
ــل إلــى هــذا  لعــدد قليــل مــن أعضــاء لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة أن وصَّ
منــذ  اإلنمائيــة  المســاعدات  للجنــة  المعونــة  الهــدف، ومتوســط هــدف 
ْغــِم ِمــْن أن المانحيــن العــرب  ســتينات القــرن الماضــي هــو %0.3 تقريبــًا. وِبالرُّ
الرئيســيين الثاثــة ال يتعهــدون صراحــًة بالوصــول إلــى هــدف الـــ %0.7 فــإن 
إجمالــي المعونــات التــي يقدمونهــا تتخطــى باســتمرار المعــدل المتوســط 
فــي لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة. 11 منــذ 2013 وبعــد البــدء فــي برنامجهــا 
الواســع للمســاعدات إلــى مصــر، تخطــت إجمالــي المســاعدات اإلنمائيــة 
الدخــل  %1 مــن  المتحــدة معــدل  العربيــة  الرســمية مــن دولــة اإلمــارات 

القومــي اإلجمالــي.  12

علــى مــدار العقــود الســابقة، زاد المانحــون العــرب مــن معوناتهــم مــن حيــث 
ــات.  ــدان والقطاعــات التــي يعملــون فيهــا وكذلــك حجــم المعون عــدد البل
وال يــزال محــور تركيزهــم قويــًا بصفــة خاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ثنائــي.  تعــاون  صــورة  فــي  المعونــات  م معظــم  وُتقــدَّ أفريقيــا،  وشــمال 
إليــه أحــد التقاريــر الصــادرة مــن البنــك الدولــي، فــإن  وبحســب مــا يشــير 
القــدرة الماليــة )اســتنادًا إلــى أســعار النفــط واحتياجــات اإلنفــاق الحكومــي( 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى حجــم المعونــات التــي ُيقدمهــا المانحــون العــرب. علــى 
مــدار العقــود األخيــرة، يتحــول هيــكل المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية مــن 

الصيغــة التــي تهيمــن عليهــا الِمنــح إلــى قــروض ميســرة. 13

ومــن الجديــر بالماحظــة أن المعونــات العربيــة بصفــة عامــة غيــر مشــروطة؛ 
األحــوال  معظــم  فــي  ترتبــط  وال  قيــود  أو  شــروط  دون  م  ُتقــدَّ حيــث 
ارتباطــًا مباشــرًا بمصالــح تجاريــة. بجانــب هيئــات المعونــات العديــدة علــى 
المســتوى الوطنــي والتــي تــم إنشــاء معظمهــا فــي الفتــرة مــن ســتينات 
إلــى أوائــل ثمانينــات القــرن الماضــي، فــإن المانحيــن العــرب يقدمــون بعضــًا 
البنــك  ومنهــا  األطــراف  متعــددة  صناديــق  خــال  مــن  معوناتهــم  مــن 
اإلســامي للتنميــة وصنــدوق األوبــك للتنميــة الدوليــة )أوفيــد(. وطبقــًا 
للبنــك الدولــي، ففــي األلفينــات )وهــي آخــر تاريــخ كانــت متاحــة فيــه بيانــات 
مجمعــة( ذهــب الُربــع تقريبــًا مــن إنفــاق المانحيــن العــرب فــي المســاعدات 

اإلنمائيــة الرســمية إلــى بلــدان منخفضــة الدخــل. 14

الوطنيــة  التنمويــة  العربيــة  المؤسســات  بيــن  تنســيق  آليــة  وهنــاك 
للتنميــة  األوبــك  وصنــدوق  للتنميــة  اإلســامي  البنــك  واإلقليميــة، 
الدوليــة،15 والتــي يتــم مــن خالهــا التنســيق أيضــًا مــع لجنــة المســاعدات 
اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة. 
وانعقــد آخــر حــوار بيــن المانحيــن العــرب ولجنــة المســاعدات اإلنمائيــة بشــأن 
المعرفــة  تبــادل  علــى:  خالــه  االتفــاق  وتــم   2017 مــارس  فــي  التنميــة 
والخبــرات، واستكشــاف نقــاط التكامــل، مــن جملــة أمــور، فــي مجــاالت 
تعميــم الخدمــات الماليــة، وفــي األوضــاع الهشــة وضــع خريطــة بالتحديــات 
الحاليــة فــي التمويــل، واستكشــاف الُســبل للعمــل مــع القطــاع الخــاص 

المســتدامة.16  التنميــة  لتحقيــق 

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  خبــرات 
الناجمــة عــن المشــاركة فــي تمويــل التنميــة 

مة ا لمســتد ا
علــى  الــدول  أعلــى  بيــن  مــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ــف  ُتصنَّ
مســتوى العالــم فــي منــح المعونــات بحســب نســبة المســاعدات اإلنمائيــة 
الرســمية/من الدخــل القومــي اإلجمالــي منــذ 2013، ولذلــك فــإن الدولــة 
تبنــي مؤسســاتها وأطــر العمــل الخاصــة بهــا فــي التعــاون اإلنمائــي فــي 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  التنمويــة  المســاعدات  وشــهدت  ذلــك.  ضــوء 
المتحــدة، والتــي تعــود إلــى 1970،  17 تحــواًل كبيــرًا فــي الســنوات األخيــرة. 
وحكومــة  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  مــن  البيانــات  وتشــير 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أنــه بعــد التأرجــح بيــن 88 إلــى 430 
 ،2008 إلــى   2004 مــن  الفتــرة  فــي  الســنة  أمريكي/فــي  دوالر  مليــون 
فــإن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية الســنوية مــن دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــراوح بيــن 703 إلــى 766 مليــون  ــة إلــى مــا يت المتحــدة ارتفعــت فــي البداي
دوالر أمريكي/فــي الســنة فــي الفتــرة مــن 2011 إلــى 2012 ثــم قفــزت 
ــار دوالر أمريكي/فــي الســنة فــي  ــراوح بيــن 4.4 إلــى 5.4 ملي ــغ يت إلــى مبل
الفتــرة مــن 2013 إلــى 2015، وتعــود الزيــادة األخيــرة فــي معظمهــا إلــى 

الدعــم الحكومــي مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى مصــر.18  

بيانــات عــن “مســاعداتها  أيضــًا  المتحــدة  العربيــة  وتنشــر دولــة اإلمــارات 
الخارجيــة” والتــي تختلــف عــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية فــي أنهــا 
الحصــول  شــروط  عليهــا  تنطبــق  ال  بلــدان  إلــى  تدفقــات  أيضــًا  تتضمــن 
علــى مســاعدات وفقــًا لمعاييــر لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة، عــاوة علــى 
هــذه  تشــمل  وال  والثقافيــة،  الدينيــة  والمســاعدات  الخاصــة  التدفقــات 
المســاعدات تســديد القــروض. وعنــد قياســها بهــذه الصيغــة، نجــد أن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أنفقــت مبلغــًا يتــراوح بيــن 5.9 إلــى 8.8 مليــار 

دوالر ســنويًا فــي الفتــرة مــن 2013 إلــى 2015. 19

فــي حيــن أن تعريــف مصطلــح التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب ليــس ثابتــًا، إال أنــه يعــود إلــى فتــرة الســتينات مــن القــرن الماضــي. وقــد ورد تعريفــه فــي قــرار للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   ii 

فــي 2010 )القــرار A/RES/64/222، الفقــرة 18( بأنــه “مســعى مشــترك لشــعوب وبلــدان الجنوب...يســتند إلــى أهدافهــا المشــتركة وإلــى التضامــن فيمــا بينهــا، ويسترشــد، فــي جملــة أمــور،    
بمبــادئ احتــرام الســيادة الوطنيــة وتولــي البلــدان زمــام أمورهــا بنفســها، دون فــرض أي شــروط”. وتنــص الفقــرة نفســها علــى أنــه “ينبغــي أال ينظــر إلــى التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب    

بوصفه مساعدة إنمائية رسمية”.  
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وتنامــت الصاحيــات المؤسســية ودرجــة التطــور التــي تتصــف بهــا حوكمــة 
المعونــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يتوافــق مــع هــذه 
تــم إنشــاء مكتــب تنســيق المعونــات الخارجيــة فــي  المســتجدات، حيــث 
2008 ثــم وزارة التعــاون الدولــي والتنميــة )ميــكاد( فــي 2013 ثــم وزارة 
ــة والتعــاون الدولــي فــي 2016 والتــي ُأدِمجــت فيهــا اختصاصــات  الخارجي
وزارة التعــاون الدولــي والتنميــة مــع الشــؤون الخارجيــة والتجاريــة لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ويشــارك فــي برامــج التعــاون اإلنمائــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مــا يربــو عــن 45 منظمــة مــن المنظمــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة 
والقطــاع الخــاص والمؤسســات شــبه الحكوميــة والمنظمــات األهليــة.20  
وكانــت الحاجــة للتنســيق بيــن هــذه األطــراف وضمــان الترابــط والتكامــل 
للمســاعدات  الحاليــة  السياســة  إعــداد  وراء  الدافــع  هــي  أنشــطتها  بيــن 
الخارجيــة للدولــة. وقــد ُوِضعــت سياســة المســاعدات الخارجيــة للفتــرة مــن 
ــات )اإلغاثــة  2017 إلــى 2021 وهــي ُتحــدد عــددًا مــن األولويــات للمعون
المرتبطــة  والبرامــج  األطفــال(  ودعــم  الفقــر،  علــى  والقضــاء  اإلنســانية، 
بموضوعــات معينــة )النقــل والبينــة التحتيــة، الفعاليــة الحكوميــة، وتمكيــن 

المــرأة والبنــات( والــدول التــي لهــا األولويــة.  21

المســاعدات الفنيــة والمشــاركة مــع القطــاع الخــاص هــي مجــاالت أخــرى 
للقضايــا  والتصــدي  التعــاون  مبــادئ  إلــى  السياســة  وتســتند  للتركيــز. 
المهملــة والبنــاء علــى خصائــص وقــدرات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والتركيــز علــى النتائــج واالبتــكار.22  كمــا أنهــا ُتحــدد أربعــة عناصــر لخطــة 
عمــل التعــاون الدولــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحــت قيــادة وزارة 
الــة،  الخارجيــة والتعــاون الدولــي وهــذه العناصــر هــي: مســاعدات خارجيــة فعَّ
تعــاون فنــي يعــزز تأثيــر المســاعدات الخارجيــة، مشــاركة نشــطة فــي عمــل 
المنظمــات متعــددة األطــراف، ومبــادرات وفعاليــات دوليــة مقرهــا دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 23

كان التناغــم والموائمــة مــع خطــة 2030 لألمــم المتحــدة - وال يزال - دائمًا 
إحــدى أولويــات التعــاون اإلنمائــي مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
وتمشــيًا مــع ذلــك، تتضمــن السياســة الجديــدة تقديــم “الدعــم للحكومــات 
والمجتمعــات مــن الشــركاء لتحقيــق خططهــا التنمويــة وأهــداف التنميــة 
المســتدامة ذات األولويــة لهــا كأحــد المبــادئ التــي تسترشــد بها.24  وُتحدد 
السياســة ثمانيــة أهــداف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لهــا األولويــة 

فــي المســاعدات الخارجيــة اإلماراتيــة فــي الفتــرة مــن 2017 إلــى 2021. 

فــي  الخارجيــة  للمســاعدات  متابعتهــا  نتائــج  الــوزارة  نشــرت  فــي 2016، 
الثمانيــة أهــداف التنمويــة لأللفيــة والتــي انتهــت فــي 2015: ثلثــا المعونات 
اإلماراتيــة فــي 2015 ذهبــا إلــى الهــدف األول وهــو القضــاء علــى الفقــر 
المدقــع والجــوع )كمعونــات ســلعية لمصــر، فــي معظمهــا( والثلــث تقريبــًا 
للهــدف الثامــن بشــأن الشــراكة الدوليــة للتنميــة )كمســاعدات فــي البرامــج 

العامــة، ومعظمهــا لمصــر(. 25

وفــي إطــار جهــود اإلبــاغ التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
باتجــاه منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، بــدأت الدولة في 2015 في 
إدراج “التدفقــات الرســمية األخــرى” )معامــات القطــاع الرســمي التــي ال 
تنطبــق عليهــا معاييــر المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية( والتدفقــات الخاصــة 
فــي التقاريــر التــي تقدمهــا. وفــي العــام نفســه، شــاركت الدولة في مشــروع 
تجريبــي لحســاب “إجمالــي الدعــم الرســمي التــام للتنميــة المســتدامة” وهــو 
أحــد المفاهيــم التــي يتــم مناقشــتها فــي إطــار متابعــة خطــة عمــل أديــس 

أبابــا بهــدف تحديــث معيــار قيــاس المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية. 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فيــه  شــاركت  الــذي  التجريبــي  المشــروع  وحــدد 
التنميــة  سياســات  الدولــة  خالهــا  مــن  تدعــم  مجــاالت  ثاثــة  المتحــدة 

وهــي: )المســتدامة( 

وحقــوق  الســام  حفــظ  ومنهــا  الدوليــة  العامــة  للمصلحــة  الدعــم   • 
اإلنســان ووضــع المعاييــر والقواعــد متعــددة األطــراف )مثلمــا هــو الحــال    

في استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(؛  

الميســرة  غيــر  القــروض  ومنهــا  الماليــة  األدوات  خــالل  مــن  الدعــم   • 
واالســتثمارات فــي األســهم التــي يقدمهــا صنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة    

إلى البلدان النامية، و   

تعبئة التمويل الخاص مع تدخل القطاع الرسمي وهو أحد المجاالت   • 
التي تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على التحرك فيها بطريقتين    
علــى األقــل وهمــا: االشــتراك مــع القطــاع الخــاص بهــا فــي االســتثمارات    
)ويشــمل ذلــك تقديــم الدعــم لتوفيــر بيئــة مائمــة فــي البلــدان الشــريكة(    
ومــن خــال تقديــم المســاعدات الفنيــة فــي قطاعــات معينــة )هنــاك    
فعــًا برنامــج للمســاعدات الفنيــة تدعمــه الجهــات الحكوميــة(. وفــي    
هــذا المجــال أيضــًا، ُيمِكــن أن يجمــع القطــاع العام بدولــة اإلمارات العربية    
المتحــدة أمــوااًل خاصــة موجهــة لألغــراض الخيريــة للتنميــة )المســتدامة(    
مــن خــال صنــدوق الــزكاة )صنــدوق يتولــى تجميــع المســاهمات الخيريــة    
الخيريــة  األعمــال  حمــات  خــال  ومــن  المســلمون(  يقدمهــا  التــي    

المخصصة لموضوعات معينة. 26  

للتمويــل  شــمواًل  أكثــر  مقيــاس  “اســتحداث  أن  إلــى  المشــروع  وخُلــص 
اإلنمائــي ســيعطي صــورة أكثــر وضوحــًا عــن السياســات اإلماراتيــة المتعلقــة 
بالتنميــة”، وقــد يكــون مفيــدًا - بخــاف وضــوح الرؤيــة فــي جهــود التمويــل 
اإلنمائــي ككل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة - فــي تزويــد البلــدان 
مــن الشــركاء )وُيمِكــن القــول لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ذاتهــا( برؤيــة 
أكثــر تكامــًا عــن األنشــطة اإلماراتيــة المتعلقــة بالتنمية. 27 إذا قررت حكومة 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مواصلــة العمــل علــى هــذا المفهــوم، فــإن 
الخطــوة التاليــة هــي إنشــاء قاعــدة لتجميــع البيانــات الضروريــة والتــي يمكــن 
أن تشــمل مــن بيــن أمــور أخــرى االســتثمار األجنبــي المباشــر والتدفقــات 

الخيريــة الخاصــة، واعتمــادات التصديــر المدعومــة رســميًا.

مجــاالت التناغــم والموائمــة مــع خطــة عمــل 
ــن العــرب ــا أمــام المانحي ــس أباب أدي

بعــد ُمضــي عاميــن مــن االتفــاق علــى خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة 
وخطــة عمــل أديــس أبابــا، ال تــزال معظــم الــدول تتحســس الخطــى لدمــج 
الوطنيــة.  وإســتراتيجياتها  سياســاتها  فــي  الطموحتيــن  الخطتيــن  هاتيــن 
 )VNRs( وتهــدف بعــض المحافــل ومنهــا االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة
التــي يتــم تنفيذهــا فــي إطــار المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى لألمــم 
المتحــدة )HLPF( إلــى إتاحــة المجــال لتبــادل الخبــرات بهــذا الشــأن. ومــع 
ذلــك  يقتضــي  حيــث  تحديــات،  تعترضــه  الخطتيــن  كلتــا  تنفيــذ  فــإن  هــذا 
تنســيقًا وثيقــًا علــى جميــع المســتويات بــدءًا مــن المســتوى الوطنــي ومــرورًا 

بالمســتوى اإلقليمــي وحتــى الصعيــد الدولــي.

بالرغــم مــن أن خطــة عمــل أديــس أبابــا ليســت ملزمــة قانونــًا، إال أنــه مــن 
ــع أن تســعى الــدول جاهــدًة لتنفيذهــا، بصــورة مشــابهة لمــا يحــدث  المتوقَّ
ــة  ــن تســتطيع أي دول ــوارد آنفــًا، ل فــي خطــة 2030. فــي ضــوء التحــدي ال
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ــا  ــواردة فــي خطــة عمــل أديــس أباب تنفيــذ كافــة اإلجــراءات والسياســات ال
مــرًة واحــدًة. ولهــذا، لعلــه مــن المفيــد النظــر فــي المجــاالت التــي تتوافــق 
فيهــا سياســات كل دولــة فعــًا مــع خطــة عمــل أديــس أبابــا والمجــاالت 
التــي تســتطيع فيهــا الــدول بــذل المزيــد مــن الجهــود بصيغــة تتوافــق مــع 

أولويــات السياســات ونقــاط القــوة الحاليــة لــكل دولــة.

المانحــون العــرب، وال ســيما دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي مواقــع 
تؤهلهــم للمضــي قدمــًا فــي المزيــد مــن الموائمــة والتناغــم مــع خطــة 
اإلنمائيــة.  مســاعداتهم  يخــص  فيمــا  أبابــا  أديــس  عمــل  وخطــة   2030
الرســمية  اإلنمائيــة  للمســاعدات  العاليــة  المعــدالت  إلــى  ويســتند ذلــك 
التــي تقدمهــا، وخبراتهــا الراســخة فــي التعــاون اإلنمائــي، وجهــود التنســيق 
المتزايــدة مــع جهــات المعونــات المعنيــة علــى الصعيديــن الدولــي )منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة( والوطنــي علــى حــد الســواء )علــى ســبيل 
المثــال مــن خــال سياســة المعونــات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( 
والِحــرص علــى إشــراك القطــاع الخــاص، عــاوة علــى الموائمــة المحليــة 
المتناميــة مــع خطــة التنميــة المســتدامة الدوليــة )علــى ســبيل المثــال مــن 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2015-2030(. خــال األجنــدة الخضــراء لدول

تــرد بعــض المقترحــات بشــأن مجــاالت  الــوارد أعــاه،  بنــاء علــى التحليــل 
الخارجيــة  وزارات  وضــع  مــع  أدنــاه   )2( الجــدول  فــي  المحتملــة  التركيــز 
للمانحيــن العــرب الرئيســيين وغيرهــا مــن جهــات تنســيق المعونــات فــي 

الحســبان.

فيمــا يتعلــق بتوجيــه المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية، فــإن هــذه المجــاالت 
يمكــن أن تشــمل النظــر فــي وضــع هــدف طمــوح لزيــادة نســبة المســاعدات 
البلــدان  إلــى  الموجهــة  اإلجمالــي  القومــي  الرســمية/الدخل  اإلنمائيــة 
منخفضــة الدخــل وأقــل البلــدان نمــوًا، واستكشــاف كيفيــة االســتفادة مــن 
إمكانــات المنظمــات الخيريــة فــي هــذا المجــال. علــى ســبيل المثــال، حققــت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فعــًا الهــدف الــذي وضعتــه خطــة عمــل 
ــا وهــو %0.2، ووصلــت نســبة مســاعداتها اإلنمائيــة الرســمية/ أديــس أباب
الدخــل القومــي اإلجمالــي إلــى أقــل البلــدان نمــوًا %0.32 فــي 2015. 28 
أمــا فيمــا يتعلــق بالمتابعــة واإلبــاغ، فــإن الجهــات المانحــة فــي مجلــس 
يتــم  التــي  البيانــات  نطــاق  بتوســيع  تقــوم  أن  يمكــن  الخليجــي  التعــاون 
تجميعهــا إلعــداد التقاريــر عــن المســاعدات التــي يتــم إنفاقهــا وأن تزيــد مــن 

التقاريــر االستشــرافية. 

بالنســبة للموائمــة بيــن المعونــات وبيــن خطــة 2030، فــإن الجهــات المعنية 
)كــوزارات  الخارجيــة  المســاعدات  عــن  المانحــة والمســؤولة  البلــدان  فــي 
الخارجيــة( يمكنهــا أن تبحــث زيــادة التنســيق مــع وكاالت التخطيــط اإلنمائــي 
الــة فــي مجموعــات  فــي البلــدان المضيفــة عــاوة علــى المشــاركة الفعَّ
تنســيق عمــل الجهــات المانحــة فــي البلــدان المضيفــة. وقــد يشــمل ذلــك 
تماريــن للتخطيــط لـــ )i( تحديــد المجــاالت التــي تتمتــع فيهــا الدولــة المانحــة 
بـــ “ميــزة تنافســية” مــن حيــث اإلنجــاز فــي أهــداف معينــة مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة و)ii( الربــط بينهــا وبيــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
المانحــة  الجهــات  دور  وضــع   )iii(و الشــريكة  الدولــة  فــي  األولويــة  ذات 

ــة الشــريكة فــي الحســبان. 29 األخــرى فــي الدول

ــا مــن حيــث اســتخدام المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية لجلــب المزيــد  أمَّ
مــن المســاعدات اإلنمائيــة وتحديــدًا فــي مجــال إشــراك القطــاع الخــاص 
فــي البلــد األصلــي، فــإن المانحيــن العــرب يمكنهــم استكشــاف أســاليب 
منهجيــة تعتمــد علــى نقــاط القــوة فــي هــذا البلــد األصلــي.30  أحــد األمثلــة 
فــي هــذا االتجــاه هــو برنامــج المســاعدات الفنيــة اإلماراتيــة والــذي تقــدم 
بموجبــه الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة اإلماراتيــة المشــاركة بعثــات 
مــن الخبــراء والــدورات التدريبيــة وزيــارات الدراســة مــن بيــن أمــور أخــرى فــي 

أربعــة مجــاالت خاصــة بموضوعــات محــددة.

بجانــب الــدور الريــادي فــي إيجــاد أســاليب مبتكــرة لتعبئــة مــوارد إضافيــة 
لتمويــل التنميــة المســتدامة، فــإن مقيــاس الدعــم الرســمي التــام للتنميــة 
المســتدامة )TOSSD( هــو أحــد المجــاالت األخــرى لفــرص الريــادة ووضــع 
المعاييــر والقواعــد. ستســاعد المعاييــر المتفــق عليهــا بصــورة مشــتركة فــي 
اإلبــاغ وتتبــع تمويــل التنميــة المســتدامة مســاعدًة كبيــرًة؛ ليــس فقــط 
فــي تحســين إمكانيــة مقارنــة بيانــات المســاعدات الخارجيــة بيــن الجهــات 
ــة، ولكــن  ــة المســاعدات اإلنمائي ــر األعضــاء فــي لجن المانحــة األعضــاء وغي
أيضــًا فــي دعــم قيــاس مــدى التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف خطــة عمــل 

أديــس أبابــا وخطــة 2030.

أو  الخارجيــة  وزارات  اختصــاص  فــي  يدخــل  ال  ذلــك  أن  حيــن  وفــي  أخيــرًا 
وكاالت المعونــات، فــإن األهــداف المتعلقــة بتحويــات العمــال المهاجريــن 
والــواردة فــي خطــة أديــس أبابــا لهــا أهميــة بالغــة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي والتــي يوجــد فيهــا أعــداد كبيــرة مــن العمــال المهاجريــن )القســم 
“ب” الفقــرة 40(. وبينمــا ال يمكــن المقارنــة بيــن التحويــات وبيــن تدفقــات 
ُتشــِكل مســاهمة هامــة فــي تمويــل  أنهــا  إال  الدوليــة األخــرى  التمويــل 
التنميــة )المســتدامة( فــي بلــدان ناميــة عديــدة ويمكــن أن تصبــح مجــااًل 
التمويــل اإلنمائــي. فــي هــذا  التعــاون فــي  لريــادة دول مجلــس  إضافيــًا 
الشــأن، تتضمــن أهــداف خطــة أديــس أبابــا تقليــل متوســط تكلفــة المعاملــة 
لتحويــات المهاجريــن إلــى مــا يقــل عــن %3 وضمــان أال تزيــد الرســوم التــي 

تفرضهــا قنــوات التحويــل عــن %5 بحلــول 2030.
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الفقــرات ذات الصلــة 
فــي خطــة أديــس أبابــا مجاالت الريادة المحتملة للجهات المانحة

القســم "ب" - الفقــرة 
 - "ج"  القســم   ،42

و56  51 الفقرتــان 

النظـــر فــي تحديـــد هـــدف يتمثـــل فــي تخصيــص مــا ال يقــل عــن %0.2 مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي للمســـاعدة اإلنمائيـــة 
ــة لفائــدة أقــل البلــدان نمــوًا، وبحــث إمكانيــة زيــادة الجهــات الخيريــة لتمريــر معوناتهــا باتجــاه البلــدان األكثــر حاجــًة  الرسميـ

للمســاعدات مــن نــوع المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية.

القســم "ج" - الفقرتــان 
53 و58 صياغة خطط للمساعدات اإلنمائية على المدى المتوسط تتضمن معلومات استرشادية عن الدعم المقرر تقديمه.

القســم "ج" - الفقــرات 
68 - 58

تعزيــز الحــوار مــع الــدول مــن الشــركاء بشــأن الموائمــة بيــن المســاعدات اإلنمائيــة وخطــة 2030 وأولويــات الدولــة المضيفــة 
بمــا فــي ذلــك المســاهمات المحــددة وطنيــًا المقدمــة منهــا إلــى اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، واألولويــات ونقــاط 

القــوة فــي الدولــة المضيفــة، والتنســيق مــع المانحيــن اآلخريــن علــى مســتوى الدولــة المضيفــة.
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تنســيق عمليــة تجميــع المعلومــات الوطنيــة الضروريــة لحســاب الدعــم الرســمي التــام للتنميــة المســتدامة والمشــاركة 
الــة فــي العمــل علــى إعــداد المقيــاس فــي إطــار محافــل األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المحافــل مثــل منظمــة التعــاون  الفعَّ

االقتصــادي والتنميــة.
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بــدء الدراســات حــول كيفيــة دعــم أهــداف المعونــة الوطنيــة مــن خــال المشــاركة فــي اآلليــات الحاليــة ومحافــل التعــاون 
بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثاثــي.

القســم "ب"، الفقــرات 
36-37، 42، 45 و47، 
الفقــرة  "ج"  والقســم 
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اســتحداث خطــط عمــل لتشــجيع القطــاع الخــاص المحلــي )فــي البلــد األصلــي( علــى دعــم أهــداف المســاعدة اإلنمائيــة 
الوطنيــة. ُيمِكــن أن تركــز خطــط العمــل علــى المجــاالت الــواردة فــي القســم المبيــن أعــاه تحــت عنــوان “األعمــال والتمويــل 

الخــاص علــى المســتويين الوطنــي والدولــي” والتــي يمكــن أن تشــمل مــا يلــي:
الدعــم الفنــي والمالــي لتعزيــز تهيئــة البيئــة )فــي بلــد الموطــن( لاســتثمار، وتقديــم المعونــات للتجــارة، ولقــدرات إعــداد      • 

المشاريع وتحديدًا في مجال البنية التحتية.  
الدعــم الفنــي والمالــي فــي مجــاالت منهــا خدمــات المعلومــات وغيرهــا مــن الخدمــات التســهيلية، وضمانــات االســتثمار   • 
للقطــاع الخــاص الوطنــي )فــي بلــد الموطــن( لتشــجيع كل مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر واالســتثمار المؤثــر فــي أقــل    

البلدان نموًا، و  
توفير منصات للقطاع الخاص في بلد الموطن للمشاركة والتنسيق مع الجهات الخيرية المحلية.  •
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البنــاء علــى خبــرات دول مجلــس التعــاون فــي قطــاع الطاقــة لدعــم وتعزيــز االســتثمارات العامــة والخاصــة فــي البلــدان الناميــة 
فــي مجــال منشــآت البينــة التحتيــة للطاقــة وتقنيــات الطاقــة النظيفــة بمــا فــي ذلــك امتصــاص الكربــون وتخزينه، والوصــول إلى 
الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وهــو ضمــان حصــول الجميــع علــى الطاقــة، والزيــادة الكبيــرة لحصــة الطاقــة 
المتجددة، ومضاعفة المعدل الدولي لكفاءة استهاك الطاقة بحلول عام 2030 بما في ذلك من خال مبادرات إقليمية.

الجدول 2. المجاالت المقترحة لمزيد من الموائمة والتناغم بين خطة أديس أبابا والدور الريادي للمانحين العرب
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Endnotes 

ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة،  اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ
وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. حقوق النشر: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 2017

بيانــات قدمتهــا وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي يونيــو 2017. تشــير التقديــرات للمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية/الدخل القومــي اإلجمالــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أقــل   )28 
البلدان نموًا إلى أنها استقرت عند مستوى مشابه وهو %0.33 في 2016.  

فة اإلشادة بمساهمة عفراء المهيري، وعائشة السويدي، وفاطمة المهيري، ومهرة الشامسي والذين قاموا أثناء دراستهم في أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية في 2017-2016 تود الُمولِّ  )29 
بإعداد مقترح ألداة مبتكرة في هذا المجال في إطار مشروعهم الجماعي للتخرج.   

فــة أيضــًا علــى مجموعــة بحثيــة طابيــة فــي أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية مكونــة مــن أســماء الحمــادي، وحمــدة عبــد اللــه العوضــي، وحمــدة فريــد العوضــي، ومنصــور النقبــي  أشــرفت الُمولِّ  )30 
والذين كانوا يعملون على إعداد مقترح عن طرق عملية إلشراك القطاع الخاص اإلماراتي في االستثمار في البلدان منخفضة الدخل.  
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