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د. نوزاد عبدالرحمن الهيتي
أكاديمي متخصص في الشؤون االقتصادية

ملخص

شــاركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طوال العقد املايض مشاركة فاعلة يف تحقيق الرشاكة العاملية 

يف التنمية، وذلك من خالل اتساع الرقعة الجغرافية لعالقات التعاون الثنايئ لدول املجلس مع مختلف دول العامل، 

حيث تخطى عدد اتفاقيات التعاون الثنايئ املوقعة بني دول املجلس ودول العامل األخرى 400 اتفاقية يف مجاالت 

منع االزدواج الرضيبي وتشجيع االستثامر، وكذلك زيادة حجم العالقات التجارية لدول املجلس مع العامل الخارجي، 

٪ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين لعام 2010. حيث تخطت درجة االنفتاح التجاري 100 

وأســهمت دول املجلس يف حركة تدفق االستثامرات األجنبية املبارشة الصادرة عىل الصعيد العاملي، التي 

تخطت 160 مليار دوالر خالل الفرتة 1970 – 2011. وكذلك اســتقطبت دول املجلس استثامرات أجنبية مبارشة 

تخطت 264 مليار دوالر خالل الفرتة نفسها. أما بالنسبة إىل التحويالت النقدية للعاملة األجنبية يف دول املجلس 

٪ من إجاميل تدفقات التحويالت عىل  إىل بلدانها فقد بلغت 70 مليار دوالر عام 2011، وهو ما شــكَّل نحو 17 

الصعيد العاملي.

وبلغت قيمة املســاعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة من دول مجلس التعاون ملختلف دول العامل نحو 

140.1 مليار دوالر خالل الفرتة 1970 – 2010، مع مالحظة أن هذه املساعدات واملعونات اتسمت بكونها أكرث 

يرساً وأقل تكلفة، وأســهمت بشــكل فاعل يف دعم جهود الدول النامية يف تنفيذ الربامج واألنشطة ذات الصلة 

بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والسيام فيام يتعلق مبحاربة الفقر والجوع، وتعميم التعليم االبتدايئ، واالرتقاء 

بالوضع الصحي لألطفال واألمهات، ومحاربة األمراض املعدية وغريها.

ومل يقترص دعم جهود تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية عىل حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، بل تعداها إىل القطاع غري الحكومي، حيث كان لبعض املؤسســات غري الحكومية كمؤسســة “صلتك” 

يف دولــة قطــر، و“ديب العطاء”، و“نور ديب” يف دولة اإلمارات العربية املتحدة دور مهم وفاعل يف تقديم الربامج 

واملبادرات التي أســهمت يف محاربة بعض األمراض، عالوة عىل تأهيل الشباب والتقليل من معدالت البطالة يف 

الدول النامية، والسيام الفقرية منها.

دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية

دراســة تحليليــة
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وإذا ما أخذنا اإلنجازات املتحققة يف االعتبار، فســيتطلب تعزيز الدور املســتقبيل لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية يف تحقيق الرشاكة العاملية زيادة حجم العون اإلمنايئ الخليجي املقدم للدول النامية، فضاًل 

عن رفع مساهامت دول املجلس يف صناديق التنمية الدولية والعربية وهيئاتها التي تدعم تنفيذ الربامج والخطط 

اإلمنائية يف الدول النامية، وكذلك مســاندة جهود املنظامت واملؤسســات غري الحكومية ومبادراتها الهادفة إىل 

االرتقاء بالتنمية البرشية، والسيام يف مجايل التعليم والصحة يف الدول النامية األكرث فقراً.

المصطلحات األساسية

التنمية الدولية، األهداف اإلمنائية لأللفية، االنفتاح التجاري، املساعدات اإلمنائية، االستثامر األجنبي املبارش، 

التحويالت النقدية.

مقدمة

يعترب موضوع الرشاكة العاملية يف التنمية من أهم املوضوعات التي أخذت حيزاً كبرياً من اهتامم املجتمع 

الدويل، والسيام بعد اإلعالن العاملي لألهداف اإلمنائية لأللفية يف سبتمرب 2000، الذي تضمن هدفاً خاصاً بتحقيق 

الرشاكة العاملية يف التنمية، ومنذ ذلك الحني حتى اليوم دأبت املنظامت والهيئات الدولية عىل عقد العديد من 

املؤمترات العاملية املعنية بتمويل التنمية الدولية.

وتُعــد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أكرث الدول املانحة للمســاعدات يف العامل، ورشيكاً 

رئيسياً يف تحقيق التنمية العاملية، حيث بلغ إجاميل ما قدمته من مساعدات إمنائية نحو 140.1 مليار دوالر، وهو 

٪ من الناتج املحيل اإلجاميل لدول املجلس خالل الفرتة 1970 – 2010، وقد اســتفادت من هذه  ما شــكل نحو 4 

املساعدات أكرث من 100 دولة نامية يف آسيا وإفريقيا. 

وقد شــمل هذا العون اإلمنايئ منحاً ومســاعدات غري مرشوطة، أســهمت يف تنفيــذ العديد من الربامج 

واملرشوعــات اإلمنائيــة يف املجاالت الصحية والتعليميــة واملياه والرصف الصحي وغريها، ما أســهـم يف االرتقاء 

مبؤرشات التنميـة البرشية يف الدول الناميـة، وســاعدها عىل التقـــدم صـوب إنجـاز األهداف اإلمنائيـة لأللفية 

الثالثـة.

ومل تقترص املساهمة الخليجية يف دعم الرشاكة العاملية يف التنمية عىل تقديم العون اإلمنايئ فحسب، بل 

تعدته إىل القيام باســتثامرات مبارشة يف الدول النامية أيضاً، والسيام يف القطاعات اإلنتاجية، األمر الذي انعكس 

إيجابياً عىل األداء االقتصادي لهذه الدول. كام أسهمت دول املجلس يف تنمية الدول النامية من خالل فتح أسواق 

العمل فيها للعاملة الوافدة أيضاً، وخصوصاً من الدول اآلسيوية الفقرية، حيث أسهمت التحويالت النقدية لتلك 

العاملة يف دعم مسرية التنمية االقتصادية واالجتامعية يف الدول املصدرة للعاملة.

وتهدف الدراسة إىل قياس مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف تحقيق الرشاكة العاملية 

للتنمية من خالل مؤرشات ذات صلة، تغطي اتفاقيات التعاون الثنائية واملتعددة األطراف، واملساعدات اإلمنائية، 
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واالســتثامرات األجنبية املبارشة، والتحويالت املالية للعاملة الوافدة، والتجــارة الخارجية، عالوة عىل املبادرات 

واملرشوعات التي قامت دول املجلس بتنفيذها ملصلحة دعم التنمية البرشية يف الدول النامية. وســيتم القيام 

بذلك تقييامً لإلنجازات املتحققة، ومن أجل الوصول إىل توصيات حول كيفية االرتقاء بدور دول املجلس يف مجال 

التعاون الدويل، مبا يعزز مساهمتها الفاعلة يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية.

منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل يف تحليل املؤرشات ذات الصلة مبساهمة دول مجلس 

التعــاون لدول الخليــج العربية يف الرشاكة العاملية يف التنمية، وذلك اســتناداً إىل البيانات الــواردة يف التقارير 

الدولية والعربية واإلقليمية الصادرة عن املنظامت والهيئات الدولية، واملنظامت غري الحكومية، فضالً عن األجهزة 

الوطنية املعنية باإلحصاءات يف دول املجلس.

أواًل: مفهوم الشراكة العالمية في التنمية ومضامينها
1. الجذور التاريخية لنشأة الرشاكة العاملية يف التنمية

يرجع مفهوم الرشاكة العاملية يف التنمية إىل أواخر عقد الســتينيات من القرن املايض، عندما كلَّف األمني 

العام لألمم املتحدة آنذاك، رئيس وزراء كندا األسبق ليسرت بريسون مراجعة اإلنجاز املتحقق يف عقد األمم املتحدة 

 ،)Partners in Development – األول للتنمية )1960 – 1970(. وقد قام بريسون بإعداد تقرير )رشكاء يف التنمية

الذي أشار إىل أن السبب الرئييس يف عدم تحقيق اإلنجاز التنموي يف الدول النامية يرجع إىل عدم وجود مصادر 

التمويل الكافية لتنفيذ الخطط والربامج التنموية واالســتثامرية. وقد أوىص بريســون بتوصيته الشهرية، التي ال 

يزال صداها قامئاً يف أروقة القمم واملؤمترات العاملية حتى يومنا هذا، واملتمثلة يف “رضورة قيام الدول املتقدمة 
٪ من دخلها القومي اإلجاميل كمساعدات للدول النامية”.1 بتخصيص نسبة 0.7 

وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة هذه التوصية يف أحد قراراتها عام 1970، ومنذ ذلك التاريخ 

أصبح لزاماً عىل دول لجنة املساعدات التنموية )Development Assistance Committee – DAC( أن تتقيد 

بهذه النسبة عند تقدميها العون اإلمنايئ للدول النامية.

ودخل مفهوم الرشاكة العاملية يف التنمية أدبيات االقتصاد العاملي يف إطار التحوالت السياسية واالقتصادية 

التي شــهدها املجتمع الدويل خالل عقد الثامنينيات من القرن العرشين، وقد اســتخدمه أول مرة مؤمتُر األمم 

 ،)United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD( املتحدة للتجارة والتنمية

واتسع االهتامم بهذا املفهوم مع مطلع العقد األخري من القرن املايض مع تزايد تأثري ظاهرة العوملة وانعكاساتها 

عىل مسار التنمية االقتصادية واالجتامعية يف معظم مناطق العامل. عندها بدأ يرتدد صدى هذا املفهوم يف أروقة 

األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها، ويظهر بصورة جلية يف وثائق املنظامت والهيئات الدولية. وقد شهد املجتمع 

الدويل العديد من املبادرات خالل الســنوات العرشين املنرصمة وفقاً ملبدأ الرشاكة العاملية يف التنمية ملعالجة 
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مســائل عاملية ترتبط بالبيئة، والســكان، والتنمية، واملرأة، واالســتيطان البرشي، والتجارة، ومجتمع املعلومات، 

وغريها من املسائل املعنية بقضايا التنمية عىل الصعيد العاملي، والتي تهم املجتمع الدويل.

وقد ُعقد أكرث من ســتة عرش مؤمتراً دولياً وقمة عاملية حول التنمية االجتامعية والبرشية واالقتصادية 

والبيئية منذ عام 1992، كان آخرها مؤمتر “ريو +20”، الذي حددت وثيقته الختامية الرؤية يف سياق التنمية 

املستدامة والقضاء عىل الفقر، وكانت تنّص عىل أنه: “يجب أال تقام حواجز تجارية جديدة، أو تفرض رشوط 

جديدة عىل املساعدات والتمويل، توسع هوة التفاوت يف التكنولوجيا، أو تؤدي إىل تفاقم اعتامد الدول النامية 

عىل الدول املتقدمة يف الحصول عىل التكنولوجيا، أو تحد من سياسات الدول املختلفة التي يُسمح لها باتباع 
مسارات خاصة بها لتحقيق التنمية املستدامة”.2

وقد انتقد ناشطو املجتمع املدين املدافعون عن البيئة الوثيقة النهائية للمؤمتر؛ ألنها مل تشتمل عىل الدعوة 

إىل إنهاء اإلعانات املقدمة لدعم الوقود األحفوري، وعىل الحقوق اإلنجابية للمرأة، كام مل ترش إىل الكيفية التي 

ميكـن أن تتدخل بها األمم املتحدة لحامية أعايل البحـار، واملناطـق التي تقـع خارج نفوذ السيادة الوطنية للدول 
األعضـاء.3

2. مفهوم الرشاكة العاملية يف التنمية

ارتبط مفهوم الرشاكة بالتنمية والسياسات التنموية عىل املستويني الدويل واإلقليمي، وانتقل من النطاق 

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

بعد أن أصبح وجود مؤسسات مدنية رشيكة للحكومات كقوة مؤثرة وتكاملية عىل الصعيد العاملي أمراً ال مفّر 

منه لعملية التنمية املســتدامة بأبعادها املختلفة. وقد واكب ذلك تطــورات عىل صعيد القوانني والترشيعات 
املنظمة لهذه الرشاكة بآفاقها االقتصادية واالجتامعية والثقافية.4

ومُيكن أن نعرِّف 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 

الرســمية وغري الرسمية، ويفرتض أن تتضمن شكاًل من أشــكال االعرتاف باآلخر الذي ميكن أن يسهم يف تحقيق 

التنمية، وترتكز هذه الرشاكة عىل قيام الدول الغنية بدعم الجهود اإلمنائية للدول النامية. 

دت الرشاكة العاملية يف التنمية املداوالت التعاونية الدولية من أجل تصميم اسرتاتيجياٍت، وتقدير  وقد جسَّ

إمكانية تنفيذها، باإلضافة إىل اعتامدها فعلياً سياسات ملموسة يف الدول النامية واملتقدمة. وكانت هذه الرشاكة 

الة طوال العقد املايض عىل مستوى النقاش، تبعها تنفيذ للسياسات، لكن بصورة غري كافية، ما أدى إىل خيبة  فعَّ

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 أقوى ميكن تقدميها، وهي: “أن األمن ورفاهة الناس يف أي مكان يعتمدان 
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يف نهاية املطاف عىل توقّع مســتويات معيشة مناســبة يف أرجاء العامل كافة. وقد يحاول األغنياء العيش يف 

دولهــم خلف أســوار القالع. وقد تحاول الدول الغنيــة إقامة قالع حامية ضد الفقــراء األجانب، بيد أنهم 
سيخدعون أنفسهم يف عامل شديد الرتابط”.5

وجدير بالذكر أن تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية، التي تشمل الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدين 

 The United Nations Global( بالتنســيق مع منظمة األمم املتحدة، يأيت ضمن إطار االتفاق العاملي لألمم املتحــدة

Compact(، الذي يدخل يف إطاره 140 دولة مبختلف مؤسســاتها من قطاع خاص ومجتمع مدين ومن أصحاب 

املصلحة. ويســعى هذا االتفاق الذي يُعد أكرب مبادرة تطوعية يف مجال الرشاكة من خالل العمل الجامعي، إىل 
إبراز املبادئ العرشة الخاصة بحقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومحاربة الفقر.6

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

التي أقرت يف سبتمرب 2000، حيث وضعت لها غايات، وحددت لها مؤرشات لتحقيق هذه الغايات. كام قامت 
األمم املتحدة بوضع التقارير الالزمة لتقييم هذه الرشاكة.7

 ثانيًا: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترتيبات
التعاون الدولي من أجل تحقيق الشراكة العالمية في التنمية

يف إطــار بناء عالقات تعاون اقتصادي متني بني دول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية ودول العامل، 

قامت دول املجلس بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف، التي أسهمت بشكل كبري يف 

دفع عجلة التنمية الدولية وتحقيق الرشاكة العاملية فيها. ونورد فيام يأيت نبذة عن تلك االتفاقيات:

1. ترتيبات التعاون الثنايئ الدويل

ســعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ حصولها عىل اســتقاللها إىل إقامة عالقات تعاون 

ثنايئ مع دول العامل كافة يف مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية، وذلك انطالقاً من رؤيتها 

أن تحقيق التنمية العاملية ال ميكن أن يتم إال باتخاذ الخطوات واإلجراءات التي تعزز عالقات التعاون واالعتامد 

املتبادل بينها وبني الدول األخرى.

ويف هذا اإلطار، قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع اتفاقيات ثنائية لتجنب االزدواج 

الرضيبــي )Double Taxation Treaties( مع دول أخرى، وقد بلغ عدد تلك االتفاقيات 211 اتفاقية شــملت 

معظم الدول املؤثرة يف حركة رؤوس األموال حول العامل. أما بالنســبة إىل االتفاقيات الثنائية لتشــجيع االســتثامر 

)Bilateral Investment Treaties( املوقعــة بــني دول املجلس وباقي دول العامل، فقد بلغ عددها 199 اتفاقية 
تشمل أغلب الدول املؤثرة يف حركة رؤوس األموال عىل الصعيد العاملي أيضاً.8
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وقــد جاءت دولة الكويت يف املركز األول كأكرث دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توقيعاً التفاقيات 

تجنب االزدواج الرضيبي، وجاءت بعدها دولة اإلمارات، فدولة قطر، ثم مملكة البحرين، فسلطنة ُعامن، ثم اململكة 

العربية السعودية. أما فيام يتعلق باتفاقيات تشجيع االستثامرات الثنائية، فقد جاءت الكويت أواًل، وتلتها قطر، ثم 

اإلمارات، فُعامن، ثم البحرين، وأخرياً اململكة العربية السعودية، وذلك كام يتضح من الجدول اآليت:

 جدول )1(
 اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع االستثمارات الثنائية الموقعة

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم )نهاية مايو 2012(
املجموعتشجيع االستثامرات الثنائيةتجنب االزدواج الرضيبيالدولة

4958107الكويت

483886اإلمارات العربية املتحدة

374582قطر

263056مملكة البحرين

283361سلطنة ُعامن

232245اململكة العربية السعودية

211226437إجاميل دول املجلس

املصدر: املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات، تقرير مناخ االستثامر يف الدول العربية 2011، الكويت، 2012، ص 166 – 167.

2. ترتيبات التعاون املتعدد األطراف

مل تكتــِف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع اتفاقيات التعاون عىل املســتوى الثنايئ مع 

مختلف دول العامل، بل قامت بتوقيع العديد من االتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة باملسائل االقتصادية 

والبيئية والسياســية واالجتامعية والثقافية أيضاً. ونورد فيام يأيت أهــم االتفاقيات املتعددة األطراف التي جرى 

توقيعها، سواء يف إطار دويل أو إقليمي:

• اتفاقية منع تلوث البحار وإغراقها بالفضالت الفاسدة وغريها من املواد لعام 1972.	

• االتفاقية الدولية الخاصة باالتجار ببعض أنواع الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض لعام 1973.	

• اتفاقية حدود املسؤولية عن املطالبات البحرية لعام 1976.	

• اتفاقية تسوية منازعات االستثامر.	

• االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف مجال التلوث الزيتي لعام 1990.	

• اتفاقية اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.	

• اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغرّي املناخ لعام 1992.	
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• اتفاقية التنوع الحيوي لعام 1992.	

• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لعام 1994.	

• اتفاقية منظمة التجارة العاملية لعام 1995.	

• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 2000.	

• اتفاقية ستوكهومل بشأن املواد العضوية الثابتة غري القابلة للتحلل لعام 2001.	

• اتفاقية بشأن آلية التفاوض الجامعي العريب مع التكتالت اإلقليمية ودون اإلقليمية.	

• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.	

• اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل.	

• اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة.	

وباإلضافة إىل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف التي وقعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن 

دول املجلس جادة يف مساندتها ودعمها ألي خطط أو برامج تهدف إىل تعزيز الجهد الدويل لتحقيق التنمية الدولية.

 ثالثًا: مؤشرات الشراكة العالمية في التنمية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ميكن قياس مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية من 

خالل تحليل بعض املؤرشات الخاصة بتقديم املساعدات اإلمنائية، والتجارة الدولية، واالستثامرات األجنبية املبارشة، 

عالوة عىل تدفقات التحويالت النقدية للعاملة األجنبية الوافدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1. املساعدات اإلمنائية

بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم املساعدات اإلمنائية عىل املستوى الدويل يف مطلع 

ستينيات القرن املايض، وتحديداً مع تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عام 1961، الذي بدأ 

مبد يد العون إىل الدول النامية من أجل مساعدتها عىل تحقيق التقدم االقتصادي واالجتامعي.

وتُقدم املســاعدات اإلمنائية الخليجية يف الوقت الحارض يف صورة مســاعدات حكومية ومســاعدات من 

املنظامت والجمعيات غري الحكومية، باإلضافة إىل املســاهامت التي توفرها دول املجلس من خالل املؤسسات 

الدولية املانحة للمساعدات، واملتمثلة يف صناديق التنمية الدولية واإلقليمية وهيئاتها.

ويالحظ يف هذا الشأن أن املساعدات اإلمنائية الخليجية هي محط تقدير خاص من الدول املتلقية لها؛ ألنها 

غري مرشوطة، وتتصف بدرجة يرس عالية تتمثل يف انخفاض سعر الفائدة، وطول فرتيت السامح والسداد، فضالً عن 
ارتفاع عنرص املنحة، وهي تأخذ يف االعتبار أسبقيات التنمية املحددة من قبل الدول املتلقية للمساعدات أيضاً.9
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وقد بلغ إجاميل املساعدات اإلمنائية امليرسة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 

140.1 مليار دوالر خالل العقود األربعة املنرصمة )1970 – 2010(، وبلغت مساهمة اململكة العربية السعودية فيها 

نحو 71.17 ٪ من مجموع املساعدات، تليها الكويت بنسبة 15.76 ٪، ثم دولة اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 9.35 ٪، 

ثم قطر بنسبة 3.21 ٪، وسلطنة ُعامن بنسبة 0.51 ٪، وذلك كام يتضح من الجدول اآليت:

 جدول )2(
 المساعدات اإلنمائية الميسرة المقدمة من دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية خالل الفترة )1970 – 2010(
النسبة من اإلجاميلاملبلغ باملليون دوالرالدولة

71.17 ٪100,517اململكة العربية السعودية

15.76 ٪21,268الكويت

9.35 ٪13,102اإلمارات العربية املتحدة

3.21 ٪4,505قطر

0.51 ٪723سلطنة ُعامن

100 %140,115إجاميل دول املجلس

املصدر: تم احتساب النسب باالعتامد عىل بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام 2011.

ويالحظ من التوزيع الجغرايف للمساعدات اإلمنائية لدول املجلس أنه ميكن القول إن مساهمة دول املجلس 

يف تحقيــق الرشاكــة العاملية يف التنمية ترتكز بدرجة أكرب يف العامل العريب. فمثاًل، نجد أن حصة الدول العربية من 

املســاعدات واملعونــات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر خالل الفــرتة 2005 – 2011، قد بلغت 82.6 ٪.10 كام بلغ 

نصيــب الدول العربية من إجاميل قيمة املســاعدات الفنية واملنح املقدمة مــن الصندوق الكويتي للتنمية منذ 

تأسيسه حتى نهاية مارس 2011 نحو 53.2 ٪.11 كذلك، شكلت حصة الدول العربية من املرشوعات التنموية التي 
٪ من القيمة التمويلية لتلك املرشوعات.12 مولها صندوق أبوظبي للتنمية عىل الصعيد العاملي ما نسبته 79 

وانطالقاً من املعطيات السابقة، فإن الوزن النسبي للرشاكة الخليجية – العربية يف التنمية مقارنة بالرشاكة 

الخليجية – العاملية مييل إىل مصلحة األوىل. وهذا يعطينا دلياًل عىل حجم الدعم الكبري الذي تقدمه دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية ملســاعدة الدول العربية غري الخليجيــة يف التغلب عىل التحديات التنموية التي 

تواجهها من خالل الرتكيز عىل متويل املرشوعات ذات األولوية، مبا يتفق واحتياجات تلك الدول.

2. االستثامرات األجنبية املبارشة

تشكل االستثامرات األجنبية أحد أهم مصادر متويل التنمية يف الدول النامية، وتسهم 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 
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جديــدة يف اإلدارة والتنظيم، إضافة إىل إســهامها يف نقل التكنولوجيا مبا ينعكــس إيجابياً عىل معدالت األداء 

االقتصادي واإلنتاجية.

أما تدفقـات االستثمـارات األجنبيـة املبارشة الواردة إىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل 

الفــرتة )1970 – 2011(، فقــد بلغ إجامليها نحو 265 مليار دوالر. وقد مثلت االســتثامرات األجنبية الواردة إىل 

٪ من مجموع االستثامرات الواردة إىل دول املجلس، ثم جاءت دولة اإلمارات  اململكة العربية السعودية نحو 43.3 

العربية املتحدة يف املرتبة الثانية بنسبة 28.5 ٪، تليها دولة قطر بنسبة 12.1 ٪، فمملكة البحرين بنسبة 8.8 ٪، ثم 
سلطنة ُعامن بنسبة 6.1 ٪، وأخرياً دولة الكويت بنسبة 1.2 ٪، وذلك كام يتضح من الجدول اآليت:13

 جدول )3(
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية خالل الفترة )1970 – 2011(

النسبة من اإلجاميلاملبلغ باملليار دوالرالدولة

43.3 ٪114.7اململكة العربية السعودية

28.5 ٪75.4اإلمارات العربية املتحدة

12.1 ٪31.9قطـر

8.8 ٪23.2مملكة البحريـن

6.1 ٪16.3سلطنة ُعمـان

1.2 ٪3.1الكويـت

100 ٪264.6إجاميل دول املجلس

.UNCTAD, World Investment Report, different issues :املصدر: من احتساب الباحث باالعتامد عىل

لقد حققت هذه االستثامرات فرص عمل كبرية للعاملة األجنبية، التي أسهمت بدورها يف تنمية دولها من 

خالل تحويالتها املالية، التي شاركت يف مجاالت اقتصادية متنوعة، وخاصة مجال التنمية البرشية.

أما فيام يتعلق بتدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية خالل الفرتة )1970 – 2011(، فقد بلغت نحو 161 مليار دوالر، وشــكلت االستثامرات الصادرة عن 

٪ من إجاميل تدفقات االستثامرات الصادرة عن دول املجلس.  دولة اإلمارات العربية املتحدة ما نسبته 35.9 

وجاءت دولة الكويت يف الرتتيب الثاين بنســبة 31.4 ٪، ثم اململكة العربية الســعودية بنسبة 12.7 ٪، تليها 

٪، وأخرياً سلطنة ُعامن بنسبة 2.5 ٪، وذلك كام يتضح  دولة قطر بنســبة 12.5 ٪، فمملكة البحرين بنســبة 5 

من الجدول اآليت:
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 جدول )4(
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة عن دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية خالل الفترة )1970 – 2011(
النسبة من اإلجاميلاملبلغ باملليار دوالر الدولة

35.9 ٪57.7اإلمارات العربية املتحدة

٪50.4الكويت  31.4

12.7 ٪20.4اململكة العربية السعودية

٪20.1قطر  12.5

5.0 ٪8.1مملكة البحرين

٪4.0سلطنة ُعامن  2.5
100 ٪160.7إجاميل دول املجلس

.UNCTAD, World Investment Report, different Issues :املصدر: من احتساب الباحث باالعتامد عىل

ومن املتوقع أن ترتفع اســتثامرات دول املجلس يف الخارج خالل الســنوات املقبلة بسبب حجم الفوائض 

املالية الذي تحقق من جرّاء ارتفاع عائداتها من تصدير النفط والغاز، التي شــهدت أسعارها مستويات مرتفعة 

بصورة ملحوظة خالل السنوات القليلة املنرصمة.

وقد أســهمت االســتثامرات األجنبيــة املبارشة الصادرة عــن دول املجلــس يف مواجهة التحديات 

االقتصادية الداخلية يف عدد من الدول النامية، مثل تطوير البنية التحتية، وتعزيز املنافســة يف الســوق 

املحلية، وإيجاد فرص عمل جديدة.

3. التحويالت املالية للعاملة الوافدة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

متثــل التدفقات املالية املتعلقة بتحويالت العاملة الوافدة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

أحد أهم مصادر متويل التنمية يف العديد من الدول املرســلة لهذه العاملة، والســيام اآلســيوية. وتتعدد فوائد 

التحويالت عىل الدول املرسلة لقوة العمل، حيث تقود هذه التحويالت إىل إحداث تحول إيجايب يف هيكل توزيع 

الدخل يف هذه الدول بصورة ال ميكن تحقيقها من خالل الخطط التنموية التي تتبناها تلك الدول، وخصوصاً يف 

حالة هجرة الفئات الفقرية والعاملة غري املاهرة.

وقد أشــار العديد من الدراســات واألبحاث ذات الصلة باستخدامات التحويالت املالية إىل أن التحويالت 

تنفق بشــكل رئييس عىل رفع مســتويات االســتهالك والصحة والتعليم ألرس العامل، وهو ما يقود إىل تحســني 

املستوى املعييش لعائالت الوافدين، ومن ثّم تقليص مستويات الفقر واملساهمة يف رفع مستوى التنمية البرشية 

فيها. كام تسهم التحويالت املالية للعاملة الوافدة بصورة إيجابية يف اقتصادات الدول املرسلة للعاملة، وخصوصاً 

عــىل صعيد وضع ميزان املدفوعات. فالتحويــالت تقود إىل التخفيف من حدة اختناقات الرصف األجنبي لهذه 
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الدول، وتحسن موقف حسابها الجاري، األمر الذي يجعل ميزان املدفوعات لعدد كبري من الدول املرسلة للعاملة 

يف وضع جيد وأكرث استقراراً اعتامداً عىل تدفقات التحويالت املالية للعاملة الوافدة. 

وتشــري إحصاءات التحويالت املاليــة للعاملة الوافدة يف دول املجلس إىل تزايدها بشــكل ملحوظ خالل 

السنوات القليلة املاضية التي تلت األزمة املالية، حتى وصلت إىل 70 مليار دوالر يف عام 2011، لتشكل ما نسبته 

٪ من إجاميل التحويالت املالية عىل الصعيد العاملي.14   17

وقد تجاوز إجاميل تدفقات التحويالت املالية للعاملة األجنبية يف دول املجلس نصف تريليون دوالر خالل 

الفرتة )1975 – 2011(. وقد تصدرت اململكة العربية الســعودية دول املجلس يف حجم التحويالت، حيث مثلت 

٪ من إجاميل التحويالت، تليها دولة اإلمارات العربية املتحدة بنسبة  تحويالت العاملني الوافدين فيها نحو 42.3 

23.1 ٪، ثم دولة الكويت بنسبة 10.6 ٪، فدولة قطر بنسبة 10.4 ٪، ثم سلطنة ُعامن بنسبة 9.7 ٪، وأخرياً مملكة 

البحرين بنسبة 3.9 ٪، وذلك كام يتضح يف الجدول اآليت:

 جدول )5(
 تدفقات التحويالت المالية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية خالل الفترة )1975 – 2011(
النسبة من اإلجاميلاملبلغ باملليار دوالرالدولة

42.3 ٪263.7اململكة العربية السعودية

23.1 ٪143.8اإلمارات العربية املتحدة

10.6 ٪66.1الكويت

10.4 ٪64.9قطر

9.7 ٪60.4سلطنة ُعامن

3.9 ٪24.2مملكة البحرين

100 %623.1إجاميل دول املجلس

    املصدر: من احتساب الباحث باالعتامد عىل:

• مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحويالت العاملة األجنبية يف دول مجلس التعاون: محدداتها وآثارها االقتصادية، الرياض، 2004.	

• البنك الدويل، حقائق عن الهجرة والتحويالت، اإلصدار الثاين، واشنطن، 2011.	

• مرصف قطر املركزي، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.	

• مرصف اإلمارات املركزي، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.	

ويعــزى ارتفاع حجم تحويالت العاملة الوافدة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إىل العدد 

الكبري لهذه العاملة يف األسواق الخليجية، الذي تخطى 16 مليون عامل وافد يقومون بتحويل مدخراتهم إىل 
دولهم يف أنحاء العامل كافة.15
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٪ من مجموع التحويالت املالية الذاهبة إىل  ومتثــل التحويالت املالية للعاملة من دول املجلس نحو 53 

٪ من مجموع التحويالت املالية الذاهبة إىل دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، و14 ٪  دول جنوب آسيا، و28 

٪ من مجموع التحويالت املالية إىل الدول  من مجموع التحويالت املالية الذاهبة إىل أوروبا وآسيا الوسطى، و9 

٪ من مجموع التحويالت الذاهبة إىل دول غرب آســيا، وذلك وفقاً للتقديرات  اإلفريقيــة جنوب الصحراء، و6 
16

لعام 2011. 

4. االنفتاح التجاري عىل العامل الخارجي

شهدت الفرتة )2000 – 2010( منواً ملحوظاً يف حجم التبادل التجاري بني دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية ومختلف دول العامل، وذلك نتيجة لزيادة حصيلة الصادرات السلعية واملدفوعات عىل الواردات السلعية. 

وقد انعكس ذلك عىل مؤرش االنفتاح التجاري مع العامل الخارجي، وهو الذي يقيس مجموع نسبتي الصادرات 

والواردات الســلعية للناتج املحيل اإلجاميل، إذ بلغت نســبة االنفتاح التجاري لدول املجلس نحو 96.7 ٪ يف عام 
2010 مقارنة بنحو 69.5 ٪ يف عام 2000، والجدول اآليت يوضح ذلك:17

 جدول )6(
 مؤشرات االنفتاح التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مع العالم الخارجي )2000 و2010(

20002010الدولة

132.4 ٪81.3 ٪اإلمارات العربية املتحدة

130.1 ٪136.7 ٪مملكة البحرين

97.4 ٪84.5 ٪سلطنة ُعامن

76.9 ٪70.5 ٪الكويت

75.2 ٪57 ٪اململكة العربية السعودية

74.1 ٪82.6 ٪قطر

96.7 ٪69.5 ٪دول املجلس
املصدر: تم احتساب درجة االنفتاح التجاري من قبل الباحث باالعتامد عىل منظمة الخليج لالستشارات الصناعية، ملف الخليج اإلحصايئ 2011 )الدوحة: 2011(.

وميكن إرجاع ارتفاع مؤرش االنفتاح التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عىل العامل الخارجي 

إىل تبنــي هذه الــدول برامج عدة لتحرير التجارة بقصد زيادة االندماج مــع االقتصاد العاملي. ومن املتوقع أن 

تستمر درجة االنفتاح التجاري بالتصاعد خالل السنوات املقبلة، والسيام أن دول املجلس قد انضمت إىل منطقة 

التجارة الحرة العربية الكربى، عالوة عىل عقدها العديد من اتفاقيات التبادل التجاري مع العديد من دول العامل، 

وقيامها بإنشاء العديد من املناطق الحرة.
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رابعًا: أهم المبادرات الخليجية لتعزيز الشراكة العالمية في التنمية

نفذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل العقد املنرصم العديد من املبادرات التي كان لها 

ال يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية، وتعزيز التعاون اإلمنايئ الدويل، وأســهم ذلك بشــكل إيجايب يف  دور فعَّ

مسار التنمية املستدامة يف الدول النامية، والسيام الفقرية منها. وميكن إيجاز أهم تلك املبادرات فيام يأيت:

1. يف مجال محاربة الفقر والجوع وتوفري فرص العمل

قامــت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ العديد من املبادرات الهادفة إىل محاربة الفقر 

والجوع والحد من معدالت البطالة يف الدول النامية، وتتمثل أهم هذه املبادرات يف اآليت:

أ. مبادرة خادم الحرمني الرشيفني لدعم برنامج الغذاء العاملي

أولت حكومة اململكة العربية السعودية، انطالقاً من قيمها الدينية واملبادئ اإلنسانية التي تسري يف ضوئها 

السياسة الخارجية، اهتامماً كبرياً ملحاربة الفقر وتأمني الغذاء للفقراء يف الدول النامية، حيث قامت اململكة، ويف 

ذروة ارتفاع أسعار املواد الغذائية عام 2008، بتقديم مبلغ 500 مليون دوالر لربنامج الغذاء العاملي، ما مكنه من 
الوصول إىل ماليني الجياع يف مناطق العامل املختلفة. وقد استفادت 60 دولة من املنحة السعودية.18

ب. مؤسسة “صلتك”

أنشئت مؤسسة )صلتك – Silatech( يف الدوحة عام 2008 باعتبارها منظمة دولية غري حكومية ملعالجة 

الحاجة املاّسة إىل إيجاد فرص عمل جديدة لجيل الشباب يف العامل من خالل توفري صلة الوصل بينهم وبني أرباب 

العمل والوظائف، وتشــجيعهم عىل تنفيذ املرشوعات الخاصة بهم باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، وعن 
طريق شبكة معلومات تُعد لهذا الغرض.19

وتســعى هذه املنظمة التي جاء إنشاؤها برأس مال قدره 100 مليون دوالر إىل التصدي لألزمة املتفاقمة 

للبطالة بني جيل الشباب يف العامل، وذلك من خالل تعزيز التنمية املستدامة والشاملة للفرص االقتصادية وتيسريها، 

وتوفري فرص العمل للشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني )18 – 30( عاماً، والسيام من النساء واملحرومني.

وركَّزت املؤسسة خالل السنوات األربع املنرصمة عىل معالجة الحاجة املتزايدة إىل إيجاد فرص عمل لجيل 

الشــباب يف منطقة الرشق األوسط وشــامل إفريقيا، حيث ترتفع معدالت البطالة بني الشباب وتقل فيها فرص 

ست بنوك  التوظيف. وقد قامت املؤسسة بتنفيذ مرشوعات يف كل من اليمن وسوريا واألردن واملغرب، حيث أُسِّ

متويل متناهية الصغر أسهمت يف تقديم قروض لتمويل مرشوعات استفادت منها رشائح واسعة يف تلك الدول، 

ما أسهم يف الحد من الفقر، ومتكني املرأة، والسيام يف املناطق األكرث احتياجاً.

وقد خصصت “صلتك” مبلغ 19.5 مليون دوالر لعامي 2010 و2011 لتمويل مرشوعاتها يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا، ومتثلت هذه املرشوعات يف اآليت:
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• برنامج “صلتك” اإلقليمي لتمويل صناديق قروض الشباب.	

• الصندوق االئتامين لتشغيل الشباب الفلسطيني بالتعاون مع وكالة غوث الالجئني “األونروا”.	

• مبادرة يف ظل برنامج )كيفا – KIVA( لتقديم القروض ألصحاب املرشوعات الصغرية من الشباب العريب.	

• برنامج لحسابات التوفري للشباب كمعاملة خاصة تتناسب مع إمكاناتهم.	

• برنامج الخدمات غري املالية لدعم املرشوعات الصغرية الخاصة بالشباب.	

• املساهمة يف استثامرات مشرتكة لصناديق متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف املنطقة.	

• تأسيس صندوق إقليمي للمساعدات التقنية وتطوير األعامل.20	

2. يف مجال التعليم

قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ العديد من املبادرات التي أســهمت يف القضاء عىل 

األمية واالرتقاء بخدمات التعليم يف العديد من الدول النامية، وخصوصاً الفقرية منها، ومن أهم هذه املبادرات ما يأيت:

أ. مؤسسة أيادي الخري نحو آسيا “روتا” 

أنشــئت مؤسســة )أيادي الخري نحو آسيا، روتا – Reach Out to Asia, ROTA( يف عام 2005 يف مدينة 

الدوحة، كمؤسســة غري ربحية تلتزم بتوفري التعليم األســايس والثانوي وإيجاد بيئة تعليم آمنة، وإحياء العملية 

التعليمية يف املناطق التي تتعرض ألزمات وكوارث يف آســيا والرشق األوســط. وقد بلغت قيمة املساعدات التي 

قدمتها “روتا” يف مجال التعليم وبناء القدرات نحو 59.3 مليون دوالر للفرتة )2006 – 2011(.21 

وميكن اإلشارة إىل أهم اإلنجازات التي قامت بها “روتا” خالل عامي 2010 و2011 مبا يأيت:

• تزويد 14 مدرســة باألثاث يف “نار شــري عيل خان” يف باكســتان، وتنفيذ مرشوع التأهيل املبكر، وإحياء 	

التعليم بالرشاكة مع “كري” العاملية يف 42 مدرسة باكستانية.

• استفاد 3000 طالب من “مبادرة الجيل املذهل لتنمية الشباب” من خالل برنامج لكرة القدم يف باكستان 	

ونيبال.

• تأهيل 97 مدرسة يف كمبوديا، والعراق، واألرايض الفلسطينية املحتلة، ونيبال، وباكستان، من ضمنها 25 	

مدرسة مقاومة للفيضانات يف نيبال.

• بناء مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية وثالثة مهنية حديثة يف مقاطعة “كاندال” يف كمبوديا.	

• تنفيذ مرشوع التعليم البيئي يف املدارس بالتعاون مع “مؤسسة األعامل املستدامة” يف سوريا، والعمل يف 	

هذا املرشوع مع أكرث من 174 مدرساً.

• تنفيذ برنامج التعليم غري الرسمي يف مخيم نهر البارد يف شامل لبنان بالتعاون مع جمعية “أنريا”، ما وّفر 	
التدريب املهني ألكرث من 300 الجئ فلسطيني.22
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ب. ديب العطاء

تعمل “ديب العطاء” التي تأسست عام 2007، يف الدول التي تعاين فجوة حادة يف التعليم األسايس، حيث 

تنفذ برامج تنموية تستهدف معالجة األسباب التي تعوق حصول األطفال عىل التعليم األسايس. وتنفذ املؤسسة 

برامجها من خالل 4 مجاالت رئيســية تتعلق بالتعليم األســايس، وهي: البنية التحتية، والصحة والتغذية، واملاء 

واملرافق الصحية والنظافة الصحية، وجودة التعليم.

وقد نفذت “ديب العطاء” برامج شــاملة يف التعليم األســايس يف 28 دولة، من بينها: أنجوال، وبنجالديش، 

والبوسنة والهرسك، وكمبوديا، وتشاد، وجزر القمر، وجيبويت، وغانا، وهاييتي، والهند، وإندونيسيا، والوس، ومايل، 

وليســوتو، وموريتانيا، ونيبال، والنيجر، واألرايض الفلسطينية، وباكســتان، وسرياليون، وجنوب إفريقيا، وجنوب 

السودان، والسودان، واليمن، وزامبيا، عالوة عىل توفري الدعم لالجئني الفلسطينيني يف األردن ولبنان.

وأســهمت “ديب العطاء” خالل الســنوات الخمس املنرصمة يف إحداث تغيري إيجايب كبري يف حياة كثري من 

األطفال ومجتمعاتهم من خالل اآليت:

• مساعدة أكرث من 7 ماليني مستفيد يف 28 دولة.	

• البناء والتجديد ألكرث من 1500 مدرسة وفصل درايس.	

• توفــري أكــرث من 1000 من اآلبار ومصادر للمياه الصالحة للرشب، وبناء أكرث من 3000 مرفق صحي غري 	

مختلط للجنسني داخل املدارس.

• توفري وجبات غذائية صحية ألكرث من 490 ألف طفل يومياً داخل املدارس.	

• وقاية أكرث من 1.5 مليون طفل من اإلصابة بالديدان املعوية من خالل نشــاطاتها املعنية بالتخلص من 	

الديدان.

• توزيع أكرث من مليوين كتاب باللغات املحلية.	

• تأسيس أكرث من 6600 مجلس ألولياء أمور الطلبة واملعلمني.	

• تدريب أكرث من 23 ألف معلم ومعلمة.23	

3. يف مجال املياه والرصف الصحي

يعد قطاع املياه والرصف الصحي يف الدول النامية الفقرية من أهم القطاعات التي اسرتعت اهتامم حكومات 

دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية، فقامت بتنفيذ العديد من الربامج واملبادرات الهادفة إىل توفري مياه 

الرشب املأمونة والرصف الصحي املناسب لسكان الدول النامية، وميكن اإلشارة إىل بعض املبادرات الناجحة يف هذا 

املجال واملتمثلة يف اآليت:
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أ. برنامج املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية يف املدارس

قامت مؤسسة “ديب العطاء” بإطالق هذه املبادرة يف منتصف عام 2010 بالتعاون مع رشكائها الدوليني من 

املنظامت غري الحكومية يف جمهوريتي مايل وسرياليون بقصد تحسني فرص حصول األطفال يف الدولتني عىل املياه 

الصالحة للرشب وخدمات الرصف الصحي. ومبوجب هذا الربنامج سيستفيد أكرث من 1.7 مليون طفل يف الدولتني 

بصورة مبارشة من مرافق مياه الرشب والرصف الصحي كافة، عالوة عىل برنامج التثقيف الصحي.

وقد خصصت مؤسسة “ديب العطاء” مبلغاً قدره 18 مليون دوالر لتنفيذ هذا الربنامج الذي ميثل جزءاً مهامً 

من تنفيذ رؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، لضامن حصول األطفال يف الدول النامية عىل التعليم األسايس السليم.24

ب. الربنامج السعودي لحفر اآلبار والتنمية الريفية يف إفريقيا

أعلنت اململكة العربية الســعودية برنامجها الخاص مبســاعدة دول الساحل اإلفريقي خالل مؤمتر القمة 

اإلســالمي الذي انعقد يف مكة املكرمة يف يناير 1981، وذلك استجابة لنداء الدول اإلفريقية التي عانت الجفاف 

املزمن يف نهاية السبعينيات ومطلع الثامنينيات من القرن املايض، وخصصت منحة قدرها 100 مليون دوالر لحفر 

اآلبار، وبدأ ذلك يف عام 1982، وتم تسلم أول برئ من تلك املرحلة يف عام 1988.

ونظراً إىل تعاقب ســنوات الجفاف يف معظم الدول اإلفريقية، واســتجابة لنداء مامثل خالل مؤمتر القمة 

اإلسالمي الرابع الذي انعقد يف الدار البيضاء يف يناير 1984، خصصت اململكة العربية السعودية مبلغ 30 مليون 

دوالر لتنفيذ مرحلة ثانية من الربنامج، اكتمل تنفيذها عام 1991.

وبالرغم من نجاح الربنامج يف املرحلتني األوىل والثانية، اللتني تم خاللهام توفري املياه الصالحة للرشب ملئات 

اآلالف من سكان األرياف، فإن الحاجة مازالت قامئة إىل بذل مزيد من الدعم يف هذا املجال، والسيام مع استمرار 

الجفاف يف املنطقة بصورة مل تشــهدها يف أي فرتة ســابقة من تاريخها. لذا، أعلنت اململكة العربية الســعودية 

اســتمرار العمل يف برنامجها الخاص بتزويد دول الســاحل اإلفريقي باملياه بأن خصصت مبلغ 50 مليون دوالر 

لتنفيذ املرحلة الثالثة منه.

واستمراراً ملواصلة العمل يف هذا الربنامج الخاص، خصصت اململكة مبلغ 50 مليون دوالر لتمويل مرحلة 

رابعــة منــه. ويأيت ذلك امتداداً ملــا توليه حكومة اململكة من أهمية لهذا الربنامج الذي أثبت نجاحه، وأســهم 

بصورة كبرية يف تحســني إمدادات املياه يف املناطق التي وصل إليها، عالوة عىل تحسني املستوى الصحي لسكان 

تلك املناطق. واستمراراً إلرشاف الصندوق السعودي للتنمية عىل تنفيذ أعامل املراحل الثالث األوىل، فقد أرشف 

عــىل تنفيــذ املرحلة الرابعة التي انطلقــت أعاملها يف عام 2006، وانتهت مع نهاية عام 2011، وشــملت هذه 

املرحلة اثنتي عرشة دولة إفريقية ذات دخل فردي منخفض، وهي: بنني، وبوركينا فاسو، وتشاد، وتوجو، وغامبيا، 
وجيبويت، وغينيا، والسنغال، وغينيا بيساو، ومايل، وموريتانيا، والنيجر.25
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 جدول )7(

الدول المستفيدة من البرنامج السعودي لحفر اآلبار والتنمية في إفريقيا للمراحل األربع

عدد اآلباراملبلغ باملليون دوالرالدولة

3.0080بنني

25.551505بوركينا فاسو

27.95386تشاد

3.0080توجو 

15.70360غامبيا

13.3077جزر الرأس األخرض

3.009جيبويت

23.0094السنغال

24.65519غينيا

13.45231غينيا بيساو

31.001639مايل

20.20145موريتانيا

26.20964النيجر

230.006089اإلجاميل

املصدر: الصندوق السعودي للتنمية، دور الصندوق السعودي للتنمية يف دعم مشاريع املياه يف الدول النامية، الرياض،2011، ص 8.

وقد جرى اختيار املرشوعات يف املراحل األربع كافة طبقاً ملعايري محددة، أسهمت بصورة كبرية يف إنجاح 

هذا الربنامج، ومتثلت هذه املعايري يف اآليت:

• ضامن استفادة أكرب عدد ممكن من السكان من املرشوعات املعتمدة.	

• توفري مياه نظيفة وصالحة لالستخدام البرشي.	

• اعتامد أساليب فنية حديثة للتنفيذ مع توخي االقتصاد يف التكاليف.	

• إنشاء تجهيزات سهلة التشغيل والصيانة.	

• العمل عىل استغالل املوارد املحلية البرشية واملادية.	

وجدير بالذكر، أن الربنامج قد اهتم منذ املرحلة األوىل مبشــاركة املســتفيدين من مرشوعاته يف األنشطة 

املختلفة، وعىل وجه الخصوص يف مجاالت التشــغيل والصيانة واملحافظة عىل البيئة، عن طريق توعية السكان 
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وتحملهم ملسؤولياتهم املستقبلية يف اإلرشاف واملحافظة عىل املياه، وتشكيل لجان من األهايل الذين يناط بهم، 

بعد إمتام املرشوع، القيام مبهام التسيري اإلداري واملايل والبيئي لإلنشاءات التي تسلمتها الدوائر الحكومية والتي 

تعيد تسليمها إىل السكان املستفيدين.

4. يف املجال الصحي

مل تكتِف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ املبادرات يف مجال محاربة الفقر وتقديم الدعم 

لقطاعات املياه والرصف الصحي، بل كان لقطاع الصحة نصيب من هذه املبادرات التي القت استحساناً كبرياً من 

املجتمع الدويل واملنظامت والهيئات الدولية املعنية بالشأنني اإلنساين والتنموي. وميكن اإلشارة إىل أهم املبادرات 

التي قامت بها دول املجلس لالرتقاء بالواقع الصحي يف الدول النامية الفقرية:

أ. برنامج مكافحة العمى النهري

أسهمت اململكة العربية السعودية يف متويل برنامج مكافحة العمى النهري ومنع انتشاره يف إفريقيا مببلغ 

48 مليون دوالر، وهي تعد املساهمة الكربى يف هذا الربنامج الذي تكلل بالنجاح يف القضاء عىل املرض، واستفاد 
منه 48 مليون شخص. وما زال للربنامج نشاط يف 19 دولة إفريقية.26

ب. نور ديب

تُعد هذه املبادرة التي أطلقتها مؤسسة “نور ديب” الخريية العاملية، وهي التي أسسها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب عام 2008، 

واحدة من أهم املبادرات اإلنسانية العاملية التي تستهدف تقديم املساعدة يف القضاء عىل حاالت العمى وضعف 

البرص التي ميكن الوقاية منها يف املناطق األقل منواً والتي تحتاج إىل هذه املساعدة.

وتستند مؤسسة “نور ديب” يف عملها إىل املبادئ اآلتية:

• القضاء عىل مسببات العمى التي ميكن الوقاية منها وفقاً للربنامج العاملي رؤية 2020: الحق يف البرص.	

• تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة فيام يخّص توفري العالج لإلعاقة البرصية.	

• تحسني الوضع االقتصادي للدول النامية من خالل عالج املواطنني املعوقني برصياً وتأهيلهم.	

• الحد من انتشار مسببات العمى يف الدول النامية.	

• تثقيف املجتمعات وتعريفها بأسباب اإلصابة بالعمى وكيفية الوقاية منها.27	

وتشمل مبادرة “نور ديب” ثالثة برامج رئيسية عالجية ووقائية وتثقيفية بهدف عالج حاالت العمى وضعف 

البرص وسبل الوقاية منها محلياً وإقليمياً ودولياً. 

وتنفذ “نور ديب” برامج ملعالجة األشخاص املصابني بثالثة أمراض أساسية، هي:
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• عدسة العني الكدرة “املياه البيضاء” التي تحتل املرتبة األوىل بني أسباب العمى يف العامل، حيث إن هناك 	

٪ من إجاميل املكفوفني عىل الصعيد العاملي. 18 مليون حالة إصابة بها، أي 48 

• ٪ من األطفال يف العامل.	 الَحَول الذي يصيب أكرث من 5 

• عتامة القرنية املسؤولة عن إصابة 4.9 مليون شخص بالعمى.	

وجدير بالذكر أن مبادرة “نور ديب” قد نجحت يف معالجة 5.8 مليون شخص يف سبع دول إفريقية، هي: 

الســودان وتشاد والنيجر وإثيوبيا ومايل والكامريون وبوركينا فاسو. وأُجريت خاللها أكرث من عرشة آالف عملية 
الستخراج املياه البيضاء، إىل جانب توزيع النظارات الطبية وتوفري األدوية والعالج.28

ويوضح الجدول اآليت الجهود التي قامت بها “نور ديب” خالل عام 2011 يف ســبيل القضاء عىل مســببات 

العمى التي ميكن الوقاية منها.

 جدول )8(

األنشطة التي نفذتها “نور دبي” في بعض الدول النامية خالل عام 2011

النظارات املوزعةالعمليات التي أجريتعدد الحاالت املعالجةالدولة

128279282240باكستان

5004021000بوركينا فاسو

50004021000غانا

املصدر: نور ديب، التقرير السنوي 2011، ديب 2012، ص 22 – 27.

لقد قطعت “نور ديب” شــوطاً كبرياً يف مجال القضاء عىل مســببات العمى التي ميكن الوقاية منها، حيث 

قامت بتنفيذ برامج عالجية ووقائية يف أكرث من 16 دولة يف آســيا وإفريقيا. وأســفرت هذه الجهود الجبارة عن 
استفادة ما يقارب ستة ماليني شخص منها حول العامل.29

ج. برنامج مكافحة مرض دودة غينيا

مُيثِّــل “برنامج مكافحة مرض دودة غينيــا” حملة دولية ملكافحة املرض والقضــاء عليه، حيث بدأت 

جهــوده يف مثانينيات القرن املــايض. وكان عدد املصابني باملرض نحو 3.5 مليون شــخص يف عام 1986، وتم 

تقليصــه إىل نحــو 10 آالف حالة فقط يف الوقت الراهن. ويرتكز املرض يف قارة إفريقيا، ويعود نجاح الربنامج 

يف تقليص حاالت اإلصابة إىل التعاون الدويل بني جهات متويلية عدة، عىل رأسها “الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية”.
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ويغطي الربنامج نشــاطات مختلفة، منها توزيع املواد الخاصة برتشــيح مياه الرشب، ورَش األماكن التي 

تتكاثــر فيها يرقات الديدان الطفيليــة الحاملة للمرض، وإجراء البحوث والدراســات امليدانية، وكذلك حمالت 

التوعية لألهايل يف األرياف، وتدريبهم عىل كيفية معالجة املياه عىل الصعيد املنزيل، وتوفري اإلرشــادات الصحية 

يف املدارس.

ويغطي الربنامج آالفاً من القرى يف الدول اإلفريقية، منها: بنني، وبوركينا فاســو، وســاحل العاج، وإثيوبيا، 

والكامريون، وغانا، ومايل، وموريتانيا، والنيجر، ونيجرييا، والسنغال، وتوجو، وأوغندا، والسودان، عالوة عىل بعض 
الدول اآلسيوية كالهند، وباكستان، واليمن.30

د. جهود أخرى يف املجال الصحي

باإلضافة إىل الربامج املحددة سابقاً، يقوم العديد من املنظامت غري الحكومية يف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، والسيام جمعيات الهالل األحمر يف كل من السعودية وقطر واإلمارات، بإرسال فرق من األطباء 

والكادر الصحي املساند إىل بعض الدول العربية واإلفريقية واآلسيوية الفقرية للقيام بإجراء العمليات الجراحية 

لفرتات قصرية. كذلك، تقوم هذه الفرق بتدريب األطباء املحليني يف املستشفيات عىل إجراء تلك العمليات. كام 

تقوم هذه املنظامت بالتربع باألجهزة واملعدات الطبية للمستشفيات واملراكز الصحية يف الدول األشد احتياجاً.

الخاتمة

أسهمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل العقود األربعة املنرصمة يف جهود املجتمع الدويل 

الهادفة إىل تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية. وقد تجسد ذلك يف انضاممها إىل العديد من االتفاقيات يف املجاالت 

التجارية واالستثامرية الثنائية واملتعددة األطراف، سواء العربية منها أو الدولية. ويشار يف هذا الصدد إىل انضامم 

دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربيــة إىل اتفاقية منظمة التجارة العاملية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة 

العربيــة الكربى. كام قامت دول املجلس بتوقيع أكرث مــن 400 اتفاقية تعاون ثنايئ يف مجال الحد من االزدواج 

الرضيبي، وتشــجيع االستثامر. كذلك، قامت دول املجلس باملشــاركة الفاعلة يف كثري من املؤمترات واملنتديات 

العاملية ذات الصلة بالتنمية الدولية والرشاكة فيها، واستضافت بعضها.

وقد أســهمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف النشــاط الدويل لتعزيز التنمية العاملية عن 

طريق تبنيها لنظم مالية وتجارية منفتحة، حيث اقرتبت درجة االنفتاح التجاري لالقتصاد الخليجي من 100 ٪ يف 

السنتني األخريتني. كذلك، ارتفعت االستثامرات األجنبية املبارشة الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، حيث تجاوزت 160 مليار دوالر خالل الفرتة )1970 – 2011(، وأسهمت يف مواجهة االحتياجات الخاصة 

للدول األقل منواً عن طريق تقديم املســاعدات واملعونات التنموية للدول النامية أيضاً، والســيام الدول الفقرية، 

بحيث تخطَّت مساهمة دول املجلس بكثري النسبة القياسية املحددة من ِقَبل األمم املتحدة، والبالغة 0.7 ٪ من 

الناتج القومي اإلجاميل. وقد كان لتقديم هذه املســاعدات انعكاســات إيجابية يف دفع جهود الدول الفقرية يف 

التقدم صوب األهداف اإلمنائية لأللفية.



نديةندرة وق ةياؤامداةا درةيااقةقةياام ةيةلاةا مةلةيا ميديةيااماسةيةلاةياؤاسةيد66

كام قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتبني مبادرات خالّقة يف مجاالت التنمية البرشية، 

والسيام يف مجايل التعليم والصحة، حيث أسهمت يف دعم جهود الدول النامية، وخاصة الفقرية منها، يف تحقيق 

بعض األهداف التنموية لأللفية فيام يتعلق – عىل سبيل املثال – بتعميم التعليم االبتدايئ، واالرتقاء بصحة األطفال 

واألمهات، وتوفري مياه الرشب املأمونة والرصف الصحي املالئم. كذلك قامت دول املجلس بإنشاء املؤسسات التي 

تعنى بتوفري فرص العمل للشباب، مثل مؤسسة “صلتك” القطرية، التي تقدم خدماتها للشباب يف بعض الدول 

العربية، وخصوصاً فيام يتعلق بدعم املرشوعات الصغرية من خالل إنشــاء البنوك التي تقدم القروض للشــباب 

ملساعدتهم يف تنفيذ مرشوعاتهم.

إن االرتقاء بدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف مجال التعاون الدويل، مبا يعزز بصورة أقوى 

مساهمتها الفاعلة يف تحقيق الرشاكة العاملية يف التنمية، يتطلب التقدم يف مجاالت عدة، أهمها ما يأيت:

رفع مستوى املعونة اإلمنائية املقدمة إىل الدول النامية، وربطها مبرشوعات وبرامج تنموية محددة ذات صلة . 1

وثيقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، وخصوصاً ما يتعلق منها مبحاربة الفقر والجوع، وتعميم تعليم األطفال، 

واالرتقاء بصحتهم وصحة األمهات.

حــث املنظامت غري الحكومية عىل تبنــي املزيد من املبادرات الهادفة إىل االرتقاء مبســتوى الخدمات يف . 2

قطاعــات التعليم، والصحة، واملياه والرصف الصحي، يف الدول النامية، عالوة عىل تبني الربامج الهادفة إىل 

محاربة الفقر والبطالة يف الدول النامية األكرث فقراً.

زيادة درجة التنسيق والتعاون فيام بني دول املجلس، فيام يتعلق بجهودها الهادفة إىل دعم مسار التنمية . 3

العامليــة، وذلك عرب توحيد املواقف والرؤى يف املنتديات العامليــة ذات الصلة بتحقيق الرشاكة العاملية يف 

التنمية.

االســتمرار يف عقد املنتديات وامللتقيات العاملية واإلقليمية التي تساعد عىل تعزيز التعاون الدويل، وحشد . 4

جهود املجتمع اإلنســاين الهادفة إىل تحقيق رشاكة حقيقية يف التنمية التي تســهم يف التقليل من الفجوة 

التنموية بني الدول املتقدمة والدول النامية.

العمل عىل جذب مزيد من االستثامرات األجنبية املبارشة لدول املجلس، والتوسع يف االستثامرات الخليجية . 5

يف الخارج، وخصوصاً يف القطاعات اإلنتاجية التي تســهم يف إيجاد فرص عمل يف الدول النامية، عالوة عىل 

تحقيق التنويع االقتصادي ملصادر الدخل يف دول املجلس.

زيادة حجم مساهمة دول املجلس يف املؤسسات والصناديق املعنية بالتمويل اإلمنايئ عىل الصعيدين الدويل . 6

واإلقليمي، وذلك لتمكينها من تنفيذ الربامج واألنشطة الهادفة إىل دعم التنمية يف الدول النامية، وخصوصاً 

الفقرية منها.
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 ملحق )1(
 أهم المؤتمرات والقمم العالمية المعنية بتحقيق الشراكة العالمية

في التنمية المنعقدة خالل الفترة )1992–2012(

تاريخ االنعقادمكان االنعقاداسم الفعاليةم

1992ريو دي جانريواملؤمتر العاملي حول البيئة والتنمية “ قمة األرض”1.

1993فيينااملؤمتر الدويل لحقوق اإلنسان2.

1994القاهرةاملؤمتر الدويل للسكان والتنمية3.

1995كوبنهاجنالقمة العاملية للتنمية االجتامعية4.

1995بكنياملؤمتر العاملي املعني بتمكني املرأة5.

1996إسطنبولاملؤمتر العاملي حول التجمعات السكانية6.

2000نيويوركالقمة العاملية لألهداف اإلمنائية لأللفية7.

2001الدوحةجولة الدوحة حول التجارة 8.

2001ديرباناملؤمتر العاملي حول مناهضة العنرصية9.

2002جوهانسبريجالقمة العاملية للتنمية املستدامة10.

2002مونتريياملؤمتر الدويل لتمويل التنمية11.

2005تونسالقمة العاملية ملجتمع املعلومات12.

2008الدوحةمؤمتر املتابعة الدويل لتوافق مونتريي13.

2010أبوظبياملؤمتر العاملي الثالث لطاقة املستقبل14.

2010نيويوركاملؤمتر الرفيع املستوى لألهداف اإلمنائية لأللفية15.

2012ريو دي جانريوالقمة العاملية للتنمية املستدامة “ريو +20”16.

املصدر: من إعداد الباحث.
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