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 امللخص 

هدف هذه الورقة إلى البحث في دور مؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  الاقع الات م الواقاة  ح  م  ة ت

جيماة الدول الاتبية، وكذلك املؤسسسسسمسسسسي  اواقيمية والاقول ية اوق يقية والوربية الاتبية 

في  بني بتامج تمسسسسسسسسسسسسس م في االسسسسد مد م سسسسيهت اللدت مااسسسسدد اذلاسسسسيد في السسسسدول الاتبيسسسسة  و لسسسسك 

بقي ياضسسقبذ  لك    2030املقادة ل ايم   SDGsابقية املمسسادامة أجبدة الممسسيهقة في  حدي  

مد اسسسسااتاظ ل يهتة اللدت ل سسس ع مليم واملاادد اذلايد ل سسس ع ييي، والذو يق ع محور 

أسسسييسسجي ت يل  الاقع أسسقد أهداف الابقية املمسسادامة، إأسسي ة لسسسااتاظ ربياة وم يم 

والاقول ية اوق يقية والوربية  واقيميةمؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  الاقع الات م امل سسسسسسس   ، واملؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  ا

الايم ة في املبطدة، لادييم مدى  بيسسسست و وامم ج ودهي وأولولي  ملق  ي مب ربياة امل يهت 

املااسددة ل لدت وماط بسي  ملهج سي  بقسي يقند أق ي دم قسدر مد الضسسسسسسسسسسسسسو  أو  مسسسسسسسسسسسسس م في  دييم 

ت بقخا ف هتة اللدمسسدى قسسدرة هسسذه املؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسسي  مل ى لاسست دور  سسيملسسع في الااسسيمسسع مب  سسي

ألايدهي، ولق د المسسليع لق  اا ااوطوا  أو اوم ياي  املاي ة أميم هذه املؤسسسمسسي  لا دية 

 و ايلية في مميملدة الدول الاتبية ملواج ة   ك ال يهتة بقخا ف ألايدهي  
ً
 دور أكث  اتميملي

هذا إأسسسسسسسي ة ل مسسسسسسستي لالجيبة مل ى تمسسسسسسسيؤل  جوهتلة وةي، هع املؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  الديمقة 

املمسسسسسسسسسسسسسيهقسة اللسيمل سة في الااسيمسع مب اا  سسسسسسسسسسسسسير ممسسسسسسسسسسسسساولسي  اللدت املااسدد اللاسيد في  يدرة مل ىقس 

أم أق اذمت ياط ت إقيمة و  سسس أ أرت و ب يقي  جديدة لهأسسطهذ  هذه ؟ املبطدة الاتبية

مت الاوجذ لاطويب وموامقة دور هذه املؤسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسي  مب ربياة اذهداف امل قة؟ أم ياط ت اذ 

 يهي؟ أيذاملتجو الوصول ال
ً
في الملابير ربياة تادد م يهت اللدت في مخا ف جواابذ امليدية  ا

واملا  سسسسسسسسسية والاا يقية والوسسسسسسسسسلية، و طور مل ومذ مد البطير الضسسسسسسسسسي  الذو ياقحور  ول 

الدسدرة ال سسسسسسسسسسسسستاميسة مايسير السديسع  اللدت املط   ، إلى اطسيقسذ اذكث  اتمسسسسسسسسسسسسسيملسي السذو ياضسسسسسسسسسسسسسقد 

 تانأ ل سسسسسسسسسسسسس سسسسع  ديد
ً
في الدسسسسدرا  واوم سسسسياسسسسي   اللدت مااسسسسدد م اللدت جوااسسسست أكث  تاسسسسددا

  (Robert Walker ,2015) اذلايد  
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 أوال: مبررات مواجهة الفقر بمختلف أبعاده 

لى مي أكد ذ ممسسسسا ة الابقية والاطور القا سسسسيدو في الايلم ولسسسسسيقي إ جدر اوشسسسسيرة 

 ومابسسسسيمم محوروور    ة مسسسسي لاسسسسد االتة الاسسسسيمليسسسسة ال سسسسيايسسسسة، و د  وقابسسسسي التاهد مد وجود د

مد  ل قؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسي  السدوليسة واوق يقيسة وال سسسسسسسسسسسسسبسيدي  املسيليسة واواقسيميسة في الا سسسسسسسسسسسسسدو ل اسديسد

امل يهت والشسسسس يل  ال ي  ية الابقولة الدي  قأ الدول وات اقاي   مق ه ل سسسس ع ييي في 

أن سسسسطة مؤسسسسسمسسسسي  بتلاوق وودس وبيملي املؤسسسسسمسسسسي  املاخ سسسس سسسسة الدي   سسسسسمسسسس  في إرير اذمم 

ة  سسسسسسسسسسستوري يملو لك مد يهل أن سسسسسسسسسسسطاهي وبتامج ي الاقول ية الدي   مسسسسسسسسسسسم في ما ق ي بة  املاحد

conditionality  ،م مب ألايد مب الدول املمساليدة
ً
 أو سس بي

ً
 اقيس بقمساولي  ماليو ة إإيجيبي

 م 2014إأبوشقيلذ،اتوا لة اللدت  يهتة 

بي  والبقو البم الذو د ب ممسسا ة إمليدة 1947 د  أق م سستوذ ميرشسسيل القا سسيدو إ

لى الاسسديسسد مد جوااسست إم، قسسد اماسسد   سس  ا ا سسذ في  لسسك االاق القا سسسسسسسسسسسسسسيدو في أوروبسسي إال تبيسسة

لاسسيد مد يهل دوره اذسسسسسسسسسسسسسسسييسسسسسسسسسسسسسجي في د ب البقو والط سست الن ي وممسسسسسسسسسسسسساولسسي  اللدت مااسسدد اذ

ق الب امج إال  سسسسسسسسسسسسس يسسسسع وي    تي الاقسسسسع ود ب دورة السسسسديسسسسع واوااسسسسي  ل سسسسسسسسسسسسس سسسسع ملسسسسيم   بسسسسع 

الدي  البيهي مؤسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسدي الببك وال سسسسسسسسسسسبدور الدولياق  الاقول ية والقا سسسسسسسسسسسيديةاوصسسسسسسسسسسسه ية و 

في إرير القا سسسسيد الن ي إاملواسلد   اضسسسسقبيق ل سسسس ع واةسسسسك مايا ة اوشسسسس يل  القا سسسسيدية

الاسيمسة وال يسياسع القا سسسسسسسسسسسسسيديسةم ولند أسسسسسسسسسسسسسقد محسدد متاملسية الباسد الجاقسي ي في  طبي    م 

بقي في  لك   ك الب امج الدي يام إقتارهي لابقية و حلاز   ك المسسييسسسي  والب امج اوصسسه ية  

يتو، و بني اقو   البقو دور الدطيذ ااويي في القا سيدا  الوربية، ود ب الاوجذ الا سد

لى جيات الاقولع واملمسسسسيملدا  املددمة إال سسسسيمع  و الطيلب ال  سسسس ي ي ال ني بيلو يمف  هذا 

مليم قطيملي  ر وم ستوملي  الابقية التللية و دلى قطيملي  البن  اذسسيسسية والطت إاملبيشستة  
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ملق يي  ، وإمليدة  وجيذ الدملم مد يهل  حمسسسسسسسسسسسسساق  الاا يم والوسسسسسسسسسسسسسلة و وليد و وسيب الطيقة

 لدضسسييي اللدت ماادد اذلايد السسساهداف، 
ً
وغا هي مد الب امج املاوج ة ل سس ع أكث  اسسساهدا ي

 في السدول البسيميسة والسدول اذقسع 
ً
  و جسدر اوشسسسسسسسسسسسسسيرة في هسذا اورسير م(Jeffry Frieden,2017اقوا

ر مل سسسسسسطمك أو ملتدة  اللدت  أسسسسسسقد ملتدا  ويطا ملقع الببك الدولي ايق و إلى أق أول   

اسسذ رغم ملسسدم أ، و Robert McNamara، في ا قسسة التم أ ااوسسيمأ ل ببسسك السسدولي 1973يم ملسس 

لاقع مل ى ل أق رسسسسسيلة الببك يجت أق   وق اإن سسسسي  الببك ل ذا امل سسسسطمك، إ ضسسسسقد ا ليقية 

% مد شسسسسسسساوة الدول 40ذو ينادص مد النتامة اونمسسسسسسسياية لبحو  خليف اللدت املط  ، ال

  (world bank,2019a)البيمية في  لك الوق  

   ،يتصد اللنت القا يدو والابقوو 
ً
   لسيقي يهل الدتااق امليأياق اهاقيمي

ً
  واةلي

ة بع اذكث  مبيسبومد  م رتا الم ،بتصد وبقحيول  قييس اللدت و حديد أسبيبذ

  Benjamin Seebohm Rowntreeملايا اذ، ولاع أبتس   ك اا  ود أو اتليول  مي قيم بذ 

املق نة في    (York) ول اللدت في مديبة    1951،  1935،  1899مد دراسي  ماايلاة في اذملوام  

 مل ى دراسي  مسلية وأيتى قيمقة مل ى أس وة املاحدة،
ً
 الايبة و لك املاقيدا

e,2016, and JRF,2019)Wallac( بيمم هذا الهاقيم كج   مد مايا ة قضييي   وقد 

الابقية مبا ف الدتق امليضجي،  يث اا ت الهاقيم مل ى رتا مايا ي  ا ية  د ب 

ل ابقية القا يدية الدي  حمد الديع ومماولي  املا  ة و لك مد يهل ال  كاز مل ى  

 Shaohua, and) يا ل قوارداملا الديعد  م  حمد البقو و تاكم رأس امليل وم 

Ravallio,2000).  وش د الايلم لاد  لك إدرااي لدضية اللدت كحيلة ييصة قد  واجذ

الاديد مد الدول بقي  يهي الدول املاددمة  يث  واجذ أقيليم أو مدق أو شتامح مجاقاية 

 ي ات اقايةالدولة وشتامح  دايع   ك الدول  يل  واةلة مد اللدت مديراة ببيملي أقيليم
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(Lucia, and. Naschold,1999)   وايق  دتلت الابقية في الايلم ال يدر ملد الببك الدولي في

قد أر    ح  ملبواق  شد ه وم مل ى اللدت  و لك إدرااي تويرت هذه  2000/2001الايم 

لسدتا  دوق ال يهتة  مل ى ات اقب والقا يد وممادبع البقو والابي مية،  يث  ا ش ال

  اب بحستلة الاقعالاق
ً
  والياسيير الدي  اابستهي اذغبيي  أمستا

ً
  مم قسي

ً
لى إمسي يلسادستوق  بذ، وكس يستا

مسي ينلم مد ال سذا  وامل وى، والاا يم والتمليية ال سحية، مقي يحتم م مد الاقاب بيالسيية الدي  

ير الأطتاة يذمسسستاظ، وآ  سسدة لالصيبة بنسمسسيق  كسسسقسسسي أنهم مسسساسسستأسسوق لسإياقبيهي اع 

 
ً
مي يااستأوق لمو  املاسيم ة مد مسؤسسمسي  الدولة  القا سيدو، وال وارث الطبياية  وكس ا ا

وات اقب، ول يق س وق الدسدرة مل ى الاس  يست مل ى الدتارا  ال سيمة الدي  ؤ ت في  ييتهم  واع هذه 

لايد املاا دة ذ ضقد هذا الادتلت ا ىلإ جدر اوشيرة اذمسور  ق ع ألايد ل يهتة اللدت  

 مبذ  لك 
ً
 قولي

ً
بدضييي الاقناق، واذمد، وااوييرا ، بيلنمبة ل لدتا ، والدي أيذ  سيقي

 ذهداف الابقية املمادامة 
ً
 م1إال  ع رقم  2030االاق وصول

 SGGs( أهداف التنمية املستدامة 1رقم )الشكل 

 

 

 
 
 
 
    
 
 

UNDP, (2019): “Sustainable Development Goals”. 
(https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals.html) 
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مد  دىلسسس  اللدت هو  دسسسد االسسسي   وال دسسسة في املمسسسسسسسسسسسسسادبسسسع كقسسسي أق مد أشسسسسسسسسسسسسسسسد مخسسسيرت

  ا  وق  يذ،  يث ي  سخ لديهم او ميس ب ق 
ً
 مسسسمسسسسسساسسسسسسحسسسسسسيه

ً
كذلك س ا    ال ه  مبذ أمسسسسسستا

ق سسسسسسسسسسسسسسي  الضسسسسسسسسسسسسسو  مل ى مخسسيرت اللدت اواسسذ مقسسيرسسسسسسسسسسسسسسسة مد مقسسيرسسسسسسسسسسسسسسسي  اوملسسدد مد البسسي  اق 

في الدول ا  ديقدتارية ل أ  دم دد ل ققيرسة المي يق ع بدوره  وهو ،  ميييجيالجاقي ي و ال 

 (Martin gilens,2005)  الدول املاددمة أيضيالبيمية بع في 

 
ً
ل  مسسسسسسسسسايبي  الدي  وقد  طور اللنت الابقوو مبذ سسسسسسسسسسا بيي  الدتق امليضسسسسسسسسسجي وصسسسسسسسسسول

 ووأسسو ي ل اايمع مب  يهتة اللدت كاحدو 
ً
نمسسينم يهدد ممسسادبع إشسس د  ب ورة أكث  ااسس ي

 اا الابقيسسسة ل اسسسيلم،  يسسسث  م  
ً
 مل ى ماسسسييا  مد إرسسسير الااسسسيمسسسع مب اللدت املاقسسس  وتو   قسسسيمسسسي

ً
يدا

البسسسسسي ج الدومم و تاكم رأس املسسسسسيل بسسسسسيملابسسسسسيره املا ا  االسسسسسيكم السسسسسذو  ب ور في  ت با بسسسسسيجقسسسسسيلي 

وكسسذلسسك    (Singer,1965)االسسد مد اللدت  ملاب  اذداة امل  ى ل ابقيسسة ومد  م  أي ، و يسس المسسسسسسسسسسسسسا ب

ق ية   بية ال اييجي  اذسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسية ل لدتا  ك دف لاي  الدي رك   مل ى يمديربي  المسسسسسسسسسباين

ي  الدي سسسسسسسسسسسسسسسيد  يهسسي اللنت ال يب الي نيسس   إأسسسسسسسسسسسسسسي سسة ملدسسيربسسي  ال قسسياي(Browne.S,1997) الابقيسسة

اا ديد الذو رك  مل ى قضسسسسسسييي الاحتر القا سسسسسسيدو والاقع و   آليي  المسسسسسسور و وسسسسسسسيب دور 

 سسسسسسسسسسسسسسسيدو، مب  جسسسيه سسسذ لدضسسسسسسسسسسسسسسسييسسسي الدطسسسيذ ااوسسسيي والاحول ال ين ي ومد  م د ب البقو القا

 اللدت   الاوسيب والادالة و 

ق يط   مل يذ إمليدة امل يالة أمي يقند  مد الدتق امليضجي  ي   يال ماينوقد ش د   

والتبا الاضسسسسسسسسسسسوو باق  حدي  البقو و خليق أملداد اللدتا ،  يقي  اتف بيلبقو اتلي م أو 

ي   طور يسسس ومب نهسسسييسسسة ال مسسسسسسسسسسسسساين  Pro-Poor Growth (World Bank,2005)املبحسسسيس ل لدتا  

ف التليدة ا  أسسسسقد اذرت مااددة اذرتاية لا يذ املايا ي  واملبيدر الاايمع مب هذه الدضسسسس 

 MDGs2000في قييدة الاايمع مب قضسسسييي اللدت بقخا ف ألايده، مد يهل أهداف اذللية 
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 اقحور  ول اللدت وألاسيده اتوا لسة، ، والدي  ضسسسسسسسسسسسسسقبس   قسيايسة أهسداف 2015املقاسدة ل اسيم  

لدضسسسسسسسسي  مل ى اا وذ و و ا  اذمد وا، يلذ في اع م يقالدضسسسسسسسسي  مل ى اللدت بجقيب أشسسسسسسسس أبتسهي : 

بة وتا ل  ال راملة املمسسسسسسسسسسادامةال ذائ أسسسسسسسسسسقيق الاا يم اا يد املب سسسسسسسسسسف و ، م والا ذية اتلمسسسسسسسسسس 

م مدى االيية لم قيب
 
،  قناق اع النمسسسسسسسسسي  واللايي و ، وال سسسسسسسسسيمع لم قيب وتا ل   تي الاا 

 سسسسسسسول اا قيب با  لة ق  أسسسسسسسقيو ، أسسسسسسسقيق  وا ت املييه ويدمي  ال سسسسسسستف ال سسسسسسس ي لم قيبو 

 املو وقة واملمسسسسسسسسسادامةم مسسسسسسسسسورة مل ى يدمي  الطيقة االدي ة 
ً
، تا ل  البقو ال سسسسسسسسسيمع، وأيا ا

  ول اللدت  قحورهسي   وةي اذهسداف الدي يااسسسسسسسسسسسسسك و و ا  الاقسع الهم  لم قيب
ً
مااسدد  ا يسي

 لالقتار الايملم ذهداف اذلايد والدضسسسسسييي محع اهاقيمذ
ً
 SDGSدامة الابقية املمسسسسسا  وصسسسسسول

في   سسسسسسسسسديهي ل ي ة اوشسسسسسسسسس يل  واذلايد و  سسسسسسسسس      والدي  وسسسسسسسسسسا   2030املقادة ل ايم    2015

جواابهي   املا سسسسسسس ة بدضسسسسسسسية قدرة أاقيا الابقية مل ى السسسسسسسسادامة والدي  اضسسسسسسسقد في الاديد مد

ألايد وأش يل جواات مابوملة ما  ة ب يهتة اللدت مد ساولة أوسب  يث الا دو توا ف 

،  يث  ق  صسسسسسسسييغة مؤشسسسسسسست الاقناق ل قوارباقفي ممسسسسسسساولي    د سسسسسسسور الددرا  و لافي  لدتال

يدوم مل ى  دييم مجيل  أسسيسسية  ه ة إممساوى املا  سة  MPIلدييس اللدت ماادد اذلايد 

وااودمي  الاا يقية وااودمي  الوسسسسسسليةم  دوم بدورهي مل ى مل سسسسسستة مؤشسسسسسستا   دوم بادييم 

 م2إال  ع رقم  (UN,2019)   ك ات يل 
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( 2الشكل رقم )  

 
Source: UNDP, (2019),’Multidimensional poverty index- MPI’. 

 
 
 
  واقع الفقر والفقر متعدد األبعاد في الدول العربية: مسار مهدد لالستدامة :ثانيا

بيلاواسو مب  طور اللنت القا سسسسسسسسسسسيدو والابقوو املاني بدضسسسسسسسسسسسييي الابقية بوجذ مليم 

مب صسسسسسسدور  1990  مبه يي  الدييس ل لدت، لسسسسسسسيقي مبذ الايم  ور  ط واللدت بوجذ ييي، 

السدليسع اذول ل ابقيسة الل سسسسسسسسسسسسستلسة في الاسيلم ال سسسسسسسسسسسسسيدر ملد بتاسيمج اذمم املاحسدة الاقسيئم، السذو 

املاقد مل ى  وسسيب الب ت لدضسية الابقية وممساولي  املا  سة واقا سيرهي مل ى مايير الديع 

الذو شسسس د  طولت الدييس  يث   2010ل ايم   لصسسسو ليام  ضسسسقاق لادو الوسسسلة والاا يم   و 

 قس  إأسسسسسسسسسسسسسسي سة  ه سة أدلسة مق  سة في إاللدت، وملسدم املمسسسسسسسسسسسسسسيواة، و قناق املتأةم بسيملابسيرهسي ألاسيد 

مخا لة ل ابقية الل سسسسسسسسسسسستلة  لااضسسسسسسسسسسسسقد دليع اللدت املاادد اذلايد، ودليع الابقية الل سسسسسسسسسسسستلة 

 لايمع ملدم املمسسسسسسسيواة، ودليع اللوارر باق اا ن
ً
إرهر دليع   م   2014وفي الايم   ق مسسسسسسسامادل
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 مل لسسد مد دقسسة  ح يسسع واقب اللدت بقخا ف ألاسسيده 
ً
ل ابقيسسة  مسسسسسسسسسسسسسسست اا نأ، و لسسك سسسسسسسسسسسسسسايسسي

بيلنمسسسسسسبة ل تجيل والنمسسسسسسي ، لسسسسسسسيقي أق الاديد مد الاديرلت والدراسسسسسسسي  الدولية قد و د  مي 

مد التجيل ى مل   مل يذ  يهتة    ا ث اللدت ،  يث  واجذ النمسسي  ممسساولي  أ يقند أق يط 

  (UNDP,2019)في مواج ة اللدت واللدت ماادد اذلايد في الدول البيمية ل  ع مليم   

وفي هذا اورير  جدر اوشيرة الى أق  يهتة اللدت بقخا ف ألايدهي ةي  حدو مليملم 

  7 5دولسسة  ضسسسسسسسسسسسسسم احو  100لي ال يواجسسذ أكث  مد 
ً
م يسسير نمسسسسسسسسسسسسسقسسة مد سسسسسسسسسسسسسس سسيق الاسسيلم،  و دسسي

 3 1ال سسسسسسسسسسسسسسيدرة ملد اسع مد الب اسيمج اواقسيئم لامم املاحسدة،  دسد واجسذ احو  ذ سدث الادسيرلت

مخيرت اللدت ماادد اذلايد، ما ق م إاحو ال   اقم  ا  سسسوق  م يير شسسسوص في   ك الدول 

% منهم 85في الدول الدي   سسسسسبف و   الببك الدولي أسسسسسقد الديع املاوسسسسسسا  كقي  تك  احو 

وأق اذرلسيل  أ تلديسي جبوة الوسسسسسسسسسسسسسلتا ، وجبوة أسسسسسسسسسسسسسسيسي  في اق يقاق مد أقسيليم الاسيلم وهقسي 

، وفي  يل ر ب  % مقد يواج وق اللدت33دوق سسسسسسسسسسسسسسد الايشسسسسسسسسسسسسستة يق  وق 
ً
ماادد اذلايد مليمليي

%  كقي 0 51 إلىلى مد هم دوق سسسسسد ال قياية مل سسسست سسسسس   لب هذه النمسسسسبة لا سسسسع إهذا المسسسسد  

م يسسير شسسسسسسسسسسسسسوص مل ى  4 3وأق احو جقسسيلي اللدتا  ي  ك وق في املبسسير  التلليسسة  إ% مد 85أق 

 قننهم مد   بية %  ا  سوق في  دت مدقب مي  اني ملدم 0 46ي يق ع احو ممساوى الايلم وبق

و لك و   ممسسسسسسسسسسسسساولي  يا اللدت أو  د   Basic Human Needsا اييجيتهم اذسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسية  

 م دولر ل لتد يوميس 5 5م، إ2 3النلسيف املاقسييسسسسسسسسسسسسسجي مب املمسسسسسسسسسسسسساوى الابقوو ل سدولسة ملبسد قيقسة إ
ً
ي

   (UNDP,2019 and WB,2018إ

اللدت في ال تلحة  أدي   مجقوملة الببك الدولي يطاق ُمنِق اق ل لدت الايملم: يا يث 

دولر، ويا اللدت في ال تلحة الا يي مد   20 3الدايي مد الب داق ماوسطة الديع وهو 

طاق هو أق دولر ل لتد في اليوم  وال تظ مد هذيد ااو 50 5الب داق ماوسطة الديع وهو 
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ِ اق اوا اللدت الدولي إ
قند دولر ل لتد في اليومم ول أ ليحه مح ذ، ول 90 1ي واي ُمنق 

اساخدام قي كقايير متجتي توا ف ب داق الايلم الدي يُحد مماوى الابقية  هي مد اطير 

  (world bank,2018) اساخدام يا اللدت الدولي في قييس مماولي  اللدت

 اللدت، تاجب مادل    طور اللدت في الايلم،    اا دة بتصد و ا ةأ  ت  البيياي  امل

لسسسسسسسسسيقي مل ى ممسسسسسسسساوى الدول الاتبية، وإق يم  اللدتا ، أملدادمديبع رصسسسسسسسسد ار ليذ واةسسسسسسسسك في 

 لاحديد م م ونمسست وربياة اللدت في الدول    (WB,2018)إ تلديي جبوة الوسسلتا  
ً
وسسسايي

 الاتبيسسسة،  دسسسد أشسسسسسسسسسسسسسسسير  
ً
للدت اتلسسسدد و   املاسسسييا  الوربيسسسة  دسسسد ا ااو البيسسسياسسسي  أاسسسذ و دسسسي

%، وأمل ي ممسسسسسساوليتهي في 5 2باق أقع ممسسسسسساوليتهي في اذردق بواقب احو اللدت   تاو   مادل 

            إال سسسسسسسسسسسسس سسسسسع %  وهو مسسسسسي ي  ت  سسسسسدة الالسسسسسيو  باق السسسسسدول الاتبيسسسسسة6 48اليقد و ونأ بواقب 

اولسسي  مت لاسسة مد اللدت و   ممسسسسسسسسسسسسس  ج سس واقسسد أق ما م السسدول الاتبيسسة ي باق كقسسي م  3رقم 

املاييا  الوربية، سسسسسوا  ايا  دول الطية م ع ليليي واا  امت، أو دول ماوسسسسسطة الديع م ع 

م سسسسسست واذردق وامل تة، أو دول مبخلضسسسسسسة الديع واملمسسسسسساوى الابقوو م ع المسسسسسسوداق، ومل ى 

وو ابقال  ا  الا سسسسسسسسسسسسسنيف  إلىالبديق مد  لسسسسسك جسسسسسي   الدقت ومورلاسسسسسيايسسسسسي ال اسسسسسيق  ناقيسسسسسيق 

ل موداق واليقد، محددة املماولي  اذقع في هذا املؤشت مديراة ب ي ة الدول الاتبية محع 

 التصسسسسسسسسسسسد  
ً
  أيذا

ً
م ع اذردق و ونأ  ناقييق إلى  ا  الا سسسسسسسسسسسنيلي  الدولية   في الملابير أق دول

 HDIو   مايير ماوسسسا ديع اللتد ل ببك الدولي، أو و   مايير ممسساوى الابقية الل سستلة 

  ملد الب ايمج اواقيئم لامم املاحدة يدرال 

جي   ما م الدول الاتبية ماجيوسة املاوسسسسسسسسسسسسسسا الات م كذلك  وفي المسسسسسسسسسسسسسيير  ا ذ، 

 ا ا ه املاحد  5 25البسسسيلح احو 
ً
%، كقسسسي أق هسسسذا املاوسسسسسسسسسسسسسسا الات م بحسسسد  ا سسسذ جسسسي  ماجسسسيوسا
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 ل قادل اتلد  في إق يم
ً
أسسسسسسسسيي الذو وة جب كقاوسسسسسسسسا مليم ل دول البيمية، وكذلك ماجيوسا

 م 3إال  ع رقم  يق ع أ د متاك  اللدت في الايلم

 
 لبيياي  إلى: 

ً
 UNDP & OPHI (2019)امل در: إملداد البي ث اس بيدا

اتلمسسسسسسسسسوة و   أ دث بيياي   MPIمل ى ممسسسسسسسسساوى مؤشسسسسسسسسست اللدت ماادد اذلايد أمي  

 جي   املادل  ماليو ة وبو ا ة أمل ى  ،  دد املمسسسسسو ي  املاي ة
ً
اولي  مؤشسسسسست ممسسسسس   مد نمسسسسسليي

ق ايا  امله  ة اذسسسسسيسسسسسية ةي أق الادد اذكب  مد الدول إاللدت و   ااوطوا الوربية، و 

 
ً
ومد ا ا ه املاحد  مل ى ممسسسسسسسساوى   الاتبية  د  ممسسسسسسسساولي  أقع مد املاوسسسسسسسسسا اتلد  ملتبيي

 
ً
اللدت في مؤشت   الدول البيمية، واذقيليم الدولية محع املديراة  وايا  املادل  اذمل ى ملتبيي

 و     سسسسسسسسسسسسسنيف الببسسسك السسسدولي، أو  MPIدد اذلاسسسيد مااسسس 
ً
م  ك ة في السسسدول الاتبيسسسة اذقسسسع اقوا

الدول  ا  ممسسسسسسسسسسسساوى الابقية الل سسسسسسسسسسسستلة املبخلق و     سسسسسسسسسسسسنيف الب ايمج اواقيئم مق  ة في 

د المسسوداق، ومورلايايي واليقد، والدقت، وجي   بيملي الدول الاتبية بيسسسا بي  امل تة، أقع م

%، وأيذ  4 0 يث  حدد  أقع املمسسسسسسسسسسسساولي  في اذردق بقادل قدره احو الات م،  املاوسسسسسسسسسسسسسا

  م4ال  ع رقم إ % في الاتار6 8هذا املادل في الر ليذ  د  ب ح 
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Source: UNDP & OPHI (2019) “Global Multidimensional Poverty Index– 2019, Illuminating 
Inequalities”. (www.hdr.undp.org) 

 م سسع  ونأ الدي واج سس  ممسسسسسسسسسسسسساولسسي  ملسسيليسسة مد اللدت املط   و   ل  و 
ً
ه ظ أق دول

ااوا الورني، املت با بدوره بباد املمسسسسسسسساوى املا نسسسسسسسسجي،  قنب  مد  حمسسسسسسسساق هذا اذدا  ملبد 

  لوسسسسسسسسسسسسسلسة، والاا يمد اذلاسيد مق  سة في ااذيسذ في الملابسير بسيملي اذلاسيد املا سسسسسسسسسسسسس سة بسيللدت مااسد

مل ى البديق مد  لك  يلة م ع اليقد الذو واجذ ممسسساولي  أمل ى مد اللدت ماادد اذلايد 

كقسي سسسسسسسسسسسسسسب   –  يسث    ت البيسياسي  مدسيراسة بقاسدل  اللدت املط   و   ااوا الورني ل لدت

ل س ع مبيشست بيلديعم   دهور املؤشستا  املاا دة بباد املمساوى املا نسجي إاملت با -الادديم 

، في  اق    ت  ا  البيسسياسسي   حمسسسسسسسسسسسسسد املؤشسسسسسسسسسسسسستا  املاا دسسة بباسسدو في اسسع مد  ونأ واليقد

  م1رقم مل  امل، و 5ال  ع رقم إ  الولة والاا يم في  ونأ، مديبع  دهورهي في  يلة اليقد
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http://www.hdr.undp.org/
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ً
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دت في املؤشسسسسسسسسسسسسستا  ااوسسيصسسسسسسسسسسسسسسة بسس لاسسيد الل ح يسسع الواقب الات م اوق ي ي وةسسسسسسسسسسسسسك كقسسي ي

مديراة ب قيليم الايلم في مجيل  الاا يم والوسسسسسسسلة وممسسسسسسساوى املا  سسسسسسسة   أاذ في الوق  الذو 

 قنبس   يسذ السدول الاتبيسة اسيق يم مد  حدي  املاسدل  اذقسع مدسيراسة ببسيملي أقسيليم الاسيلم في 

م  إل أق امله ظ 6ع رقم كقي سب  الادديم بيلديع إال    مؤشت  مماوى املا  ة  املت با

 % كقاوسا ل دول الاتبية 6 38 يث ب ح احو  ،هو ار ليذ هذا املادل

 
 لبيياي  إلى: 

ً
 UNDP & OPHI (2019)امل در: إملداد البي ث اس بيدا
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اقع الدول العربية وفق نتائج الخطوط الوطنية للفقر، ومؤش(: 5)الشكل رقم  ر و

2019-الفقر متعدد األبعاد 

%خط الفقر الوطني   - MPI 2018معدل الفقر متعدد األبعاد  %

0

50

الدول العربية  ية أمريكا الالتين
والكاريبي 

جنوب آسيا  الدول النامية افريقيا جنوب
الصحراء 

38.6 38.9 42.9 44.7 48.1

ي مؤشت نمة اللدت في الباد املاا   بسس مماوى املا  ة فم: 6إال  ع رقم 

% 2018-اللدت ماادد اذلايد ل دول الاتبية وأقيليم مديراة 
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 مدسسيراسسة بسس قسسيليم الاسسيلم محسسع ،في مدسسيبسسع  لسسك
ً
  دسسد جسسي  اوق يم الات م اذكث   سس يتا

اللدت ماادد اذلايد،  يث اا   بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  الاا يم  أقد مؤشت املديراة، مل ى مماوى الباد امل

 في  لك إق يم ا تلديي جبوة الولتا  إال  ع رقم 3 35ب ح هذا املادل 
ً
  م7%، ماجيوسا

 
 لبيياي 

ً
 UNDP & OPHI (2019) امل در: إملداد البي ث اس بيدا

الولة  أقد في  اق أ  ت  اايمج اوق يم الات م مل ى مماوى الباد املاا   بسسسسسسسسسسسسسس  

الايلم محع التصسسسسسسسسسد،  يث ب ح مؤشسسسسسسسسست اللدت ماادد اذلايد،  وسسسسسسسسسسا أدامذ مديراة ب قيليم 

% كقاوسسا ل دول الاتبية، وهو املادل اذقع ل س ع مليم أسقد مؤشستا  2 26هذا املادل  

 م 8ال  ع رقم إاملا  ةم مل ى املماوى الات م  ألايد اللدت إالاا يم، ومماوى 

0

50

الدول الاتبية ا تلديي جبوة

الولتا  

الدول البيمية جبوة آسيي  نية أمتل ي اله ي

وال يرلبي 

35.3 29.6 29.5 27.9 25.7

لدت ماادد نمة اللدت في الباد املاا   بيلاا يم في مؤشت الم: 7إال  ع رقم 

%2018-اذلايد ل دول الاتبية وأقيليم مديراة 



 بعاد  دور مؤسسات العمل العربي املشرتك واملؤسسات اإلمنائية والتمويلية العربية يف احلد من الفقر متعدد ال 

 نظرة حتليلية   -يف الدول العربية 
نواف أبو مشاله      

 

20 

 
 

 

 
 لبييامل در: إملداد الب

ً
 UNDP & OPHI (2019)اي  ي ث اس بيدا

أمي مل ى املمسسسسسسسسساوى الدطتو ل دول الاتبية،  دد أ  ت  املؤشسسسسسسسسستا  اللتملية ملؤشسسسسسسسسست 

 
ً
 واةسسسسسسسسسسسسسلسسسسسي

ً
ل اسسسسسدد اذكب  مد السسسسسدول الاتبيسسسسسة في الباسسسسسد املاا    اللدت مااسسسسسدد اذلاسسسسسيد  سسسسس يتا

وسسسسسسسسسسسسسسورلسسسي،  بسسسيلوسسسسسسسسسسسسسلسسسة،  يسسسث جسسسي   اليقد، و ونأ، واا  امت، والاتار ، وليليسسسي، وم سسسسسسسسسسسسست،

و  مسسسسسسسسسسسسسطاق، واذردق ماجسيوسة املاوسسسسسسسسسسسسسسا الات م، وب ح هسذا املؤشسسسسسسسسسسسسست أمل ى ماسدل سذ في اذردق 

الولة ةي مورلايايي، والدقت،   قع في مادل  اللدت املت با بباد%م، وايا  الدول اذ4 90إ

 ملدم ،والمسسسسسسسوداق، إأسسسسسسسي ة ل ق تة
ً
ار بيا   و لك مديراة بيملاوسسسسسسسسا الات م، لي  ت واةسسسسسسسلي

 م 9اادد اذلايد بيلديع إال  ع رقم م يهت اللدت م اا  ير

0

20

40

أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي 

جنوب آسيا  ة الدول العربي الدول النامية ب افريقيا جنو
الصحراء 

35.4 29.2 26.2 25.8 22.2

اادد نمة اللدت في الباد املاا   بيلولة في مؤشت اللدت مم: 8إال  ع رقم 

%2018-اذلايد ل دول الاتبية وأقيليم مديراة 
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 لبيياي  

ً
 UNDP & OPHI (2019)امل در: إملداد البي ث اس بيدا

ولم يخا ف هذا الاح يع ل  ع جوهتو مل ى مماوى اللدت املاا   بسسسسسسسسسس  الاا يم  في 

السسدول الاتبيسسة، وإق  حمسسسسسسسسسسسسسد ملسسدد السسدول الاتبيسسة الدي  ددسس  ماسسدل  أقسسع مد املاوسسسسسسسسسسسسسسا 

%م مق  ة في اذردق، والمسسسسسسسسوداق، واليقد، و ونأ، والدقت، و  مسسسسسسسسطاق، 3 35الات م البيلح إ

أسسسسسسسساف في هذا املؤشسسسسسسسست مد ا سسسسسسسس ت دول امل تة، واا  امت، وليليي، ومورلايايي  وايق اذدا  اذ 

وسسسسورلي، وم سسست، والاتار وةي الدول الدي  دد  مادل   اجيوس املاوسسسسا الات م إال سسس ع 

  م10رقم 

20.2 20.8 21.1 25.6 26.2 28.3 28.3 29.9 33.1 39 39.8 40.7
53.3
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 لبيياي         

ً
 UNDP & OPHI (2019)امل در: إملداد البي ث اس بيدا

 يقي ياا   بباد  ممساوى املا  سة   وةسك البيياي   حمسد اذدا  الدطتو الات م و 

% 6 38أسسقد مؤشسست اللدت ماادد اذلايد،  لم الوق  الذو ب ح  يذ املاوسسسا الات م احو 

 مادل  أقع، لسسيقي، الاتار، ل ذا الباد،  دد جي  الادد اذكب  مد الدول ال
ً
اتبية محددي

دسسة ماسسدل  واذردق، وم سسسسسسسسسسسسست  في  اق جسسي   يقأ دول ماجسسيوسة ل قاوسسسسسسسسسسسسسسا الات م محد

 م 11% ل موداق إال  ع رقم 8 49% ل يقد، 0 41   اوا باق 

 
 لبيياي  

ً
 UNDP & OPHI (2019)امل در: إملداد البي ث اس بيدا
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عاد مؤشر التعليم ضمن مؤشر الفقر متعدد األب(: 10)الشكل رقم 
%2018-في الدول العربية 
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مؤشر مستوى المعيشة ضمن مؤشر الفقر متعدد (: 11)الشكل رقم 
%األبعاد في الدول العربية 
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بسة توسيرت ياسية السدول الاتبيسة بو سيمت مابسييإأسسسسسسسسسسسسسسي سة ل سذا الاح يسع السذو يوةسسسسسسسسسسسسسك ماس 

اللدت ماادد اذلايد مل ى املمسساوى الورني، يب س مؤشسست غيية في اذهقية وهو املاا   بادديت 

نمسسسبة المسسس يق املاتأسسسوق ل وقوذ أسسسقد دامتة اللدت ماادد اذلايد في الدول الاتبية،  يث 

السدول الاتبيسة ماتأسسسسسسسسسسسسسوق ل لدت % مد اجقسيلي ملسدد المسسسسسسسسسسسسس سيق في 4 9و    ت البيسياسي  أق اح

د اذلايد، و  زايد هذه النمسسسسسسسسسسسسسبة في  يلة دول: ليليي، وامل تة، والمسسسسسسسسسسسسسوداق، ومورلايايي، مااد

%  في  اق    اجب هذه النمسسسسسسسسسسسبة في دول 3 22واليقد، لاب ح أمل ى ممسسسسسسسسسسساوليتهي في الدقت بواقب 

مادلتهي في اذردق  مسسسسسسطاق، والاتار، و ونأ، لاب ح أقعم ع سسسسسسسورلي، وم سسسسسست، واا  امت، و  

 م 12ال  ع رقم إ دا مد الم يق  % 7 0بواقب 

 
 لبيياي 

ً
 UNDP & OPHI (2019) امل در: إملداد البي ث اس بيدا

وةي نمسست  ق ي مل ى الدول الاتبية، لسسسيقي،   ك الدي  جيوس  املاوسسسا الات م، أو 

 ملد املاوسسسسسسسسسسسسسسا الات م 
ً
نهسسي   مسسسسسسسسسسسسسم بن سسي اهسسي أل إ  سسك الدي يبخلق  يهسسي هسسذا املاسسدل نمسسسسسسسسسسسسسليسسي

المسسسسسس ياية الايلية م ع م سسسسسست، االتي ومضسسسسسسيمللة اا  ود أسسسسسسقد اذرت الوربية واوق يقية 

ومقي ل شسسسسسسسك   مهياق اذ تاد أسسسسسسسقد دامتة اللدت ماادد اذلايد والدولية لملي ولة دوق وقوذ
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الفئة المعرضة للفقر متعدد األبعاد في الدول(: 12)الشكل رقم 
2018-)%( العربية 
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 ملي
ً
 م   يذ أق وجود شسسسسسسسسسسسسستامج واسسسسسسسسسسسسسساة مد ات اقب  واجذ مخيرت اللدت ماادد اذلايد وو دي

 و يدذ في الادديم المسيب  هو أمت أسير بقمسير الابقية وبخيصسة مل ى املدى الطولع، كقي أق 

 مل ى  دهور اوملية رأ لذ
ً
 م قوسسسسسسي

ً
س امليل الل سسسسستو الذو يق ع و   الدراسسسسسسي  الاطبيدية أ تا

محت  البقو القا سسسسيدو    Endogenous economic growth وو   ا تلي  البقو الداي ي

% 85 –  75نمسسلاذ   ملقي، واملمسسؤول  دامة البقو في الادود ااوقمسسة امليأسسيةوهو م سسدر اسسسا

لديدم لث وا  اذمم سسسسسسسوا  مد البقو القا سسسسسسيدو في الدول املاددمة  وهو كذلك امل سسسسسسدر اا

 م  2004املاددمة أو ال يملدة أو البيمية إالببك الدولي،

 ملسي يوةسسسسسسسسسسسسسلسذ و وفي  ا  اورسير 
ً
 HCIك السدولي مؤشسسسسسسسسسسسسست رأس املسيل الل سسسسسسسسسسسسستو ل ببس و دسي

يقمة تاياج   ؤشتا مالذو ياضقد  و  الايلم،املاني بتصد واقب جودة رأس امليل الل تو في  

 ،
ً
 Emerging)دولة صسسسسسسسيملدة  جي     ددكه الباديد الن ي والبو ي ل اا يم والوسسسسسسسلة دوليي

economy) بتصسسسسسسسسسسسسسيد ، مق  ة في 
ً
ادطة، في  اق جي     88سسسسسسسسسسسسسسب ي ورة في ال    ت اذول مليمليي

أسسسسسسسييسسسسسسجي الدول الاتبية وبخيصسسسسسسة ماوسسسسسسسطة ومبخلضسسسسسسة الديع إالدي    ك   يهي ل سسسسسس ع  بيملي

 م 1رقم إاا دول  ت واللدت ماادد اذلايدم ما يتة في هذا الا نيف  واهت اللد

 2018(: مؤشر رأس املال البشري للدول العربية ودول مقارنة 1جدول رقم )

 قيمة املؤشر  الدولة 
  نسبة فجوة األداء

* )%( 

رة افو سنغ  0.88 0 0 

 23.9 0.67 البحرين 

 25.0 0.66 االمارات 

 29.5 0.62 عمان

 30.7 0.61 قطر 
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 قيمة املؤشر  الدولة 
  نسبة فجوة األداء

* )%( 

 34.1 0.58 السعودية

 34.1 0.58 الكويت

 36.4 0.56 األردن

 37.5 0.55 فلسطين 

 38.6 0.54 لبنان

 40.9 0.52 الجزائر 

 42.0 0.51 تونس 

غرب ملا  0.50 43.2 

 44.3 0.49 مصر 

 53.4 0.41 جزر القمر 

 54.5 0.40 العراق 

 56.8 0.38 السودان

 58.0 0.37 اليمن 

 60.2 0.35 موريتانيا

     World Bank., (2019b), “human capital index’ 

 في هذا املؤشر ممثلة في سنغافورة 
 
 حسابات الباحث. –*نسبة فجوة األداء مقارنة بالدولة األكثر تقدما

 في هذا املؤشسسسسسسسسسست وةي كذلك وبيسسسسسسسسسسس بايد دول مج أ الاايوق ااو ي ي، اذمل ى 
ً
ملتبيي

،  دد  تاو    HDI اذمل ى في ماوسسسسسطي  الديول وفي الا سسسسنيلي  الدولية ل ابقية الل سسسستلة
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 في هذا املؤشسسسست مق  ة في سسسسسب ي ورة وبيملي الدول الاتبي
ً
ة  جوة اذدا  باق الدولة اذكث   ددمي

 ايي % في مورلاي2 60% كقي في  يلة اذردق لاب ح احو 4 36بقي باق 

وبخسيصسسسسسسسسسسسسسة  يقسي ياا    ،ومقسي يجست الاوقف ملبسده هو دللسة هسذا املؤشسسسسسسسسسسسسست الابقولسة

م في 38 0يملمادبع،  يث إق  حدي  الدولة كقي في  يلة الموداق مل ى سليع امل يل مادل إب

مد إجقيلي  دا %  38مل ى السسساليدة مد  ادبع  هذا املؤشسست،  اني أق المسسوداق قيدر في املمسس 

 لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   ذ الل تلة، مي  اني يمير  ذ قو اواايجية املاي ة لدى 
ً
% مد إاايجية موارده 0 62 ا يي

وةي املاطيي  الدي ل  ؤسسسسسسسأ لسسسسسسسادامة الابقية في  ع مليلم  حاد  يذ املبي مسسسسسسة الل سسسسسستلة  

 World)ة منهسي  املاسي ة لسسسسسسسسسسسسسسيقسي الل سسسسسسسسسسسسستلس يل ل سيمع املوارد والطسيقي  والاو يف اذم سع واللاس  

Bank, 2019)  

واقع وكفاية الدور املؤسس ي : جامعة الدول العربية: 
 
 ثالثا

ياط ت  ح يع ومحيولة  دييم دور مؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  الاقع الات م امل سسسسسسس    في االد مد 

اللدت وم يهته املااددة في الدول الاتبية، اسسسااتاظ و  بب ل ق  ة اذسسسيسسسية الدي اال د  

نهي أو ملق   أسسسسسسسقنهي هذه املؤسسسسسسسسمسسسسسسسي ، واملق  ة في مؤسسسسسسسسمسسسسسسسة جيماة الدول الاتبية، والدي مل

 أقدم مؤسمة إق 
ً
يقية في مليلم مي لاد االتة الايملية ال ياية،  لم الوق  الذو  ق ع ملق يي

 22،  دد أسسسسسمسسسس  جيماة الدول الاتبية في 1945أسسسسسمسسسس   يذ اذمم املاحدة في أكاوبت مليم  

  1945ميرس 

ع مي سير جسيماسة السدول الاتبيسة السذو يق سع املوجسذ اذسسسسسسسسسسسسسسييسسسسسسسسسسسسسجي ت سيل   ح يس  ول  ت

لاع أكث  هذه املواد صسسسس ة بدور هذه ا سسسستلد ميدة، ملقع هذه املؤسسسسسمسسسسة اوق يقية  ضسسسسقبذ ل

املؤسسسمسسة محع الهاقيم في هذه الورقة واملاق ع في االد مد اللدت واللدت ماادد اذلايد في 

السسدول  ال تظ مد جسسيماسسةمد هسسذا املي سسير، والدي  سسدد    سسيايسسةملسسيدة الالسسدول الاتبيسسة، ةي ا
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ي  ال سسسسسسسسسسسسسه  باق السدول امل سسسسسسسسسسسسس  كسة  يهسي،  و  يسث  م  حسديسد هسذا ال سدف في   اتهسي، الاتبيسة 

و نمسسسسسي  يطط ي المسسسسسييسسسسسسية،  حديدي ل اايوق بينهي وصسسسسسيياة لسسسسسسادهل ي وسسسسسسييدتهي، والب ت  

كذلك مد أغتاأسس ي تايوق الدول امل سس  كة ب سسلة مليمة في شسسؤوق البهد الاتبية وم سسيال ي   

 بحمسسسسسسسسسسسسسسسست ا م اسسسسع دولسسسسة منهسسسسي وأ وال سسسسي في 
ً
 و يدسسسسي

ً
ال سسسسسسسسسسسسسؤوق   :الاسسسسيليسسسسة ات سسسسيل  يهسسسسي تاسسسسيواسسسسي

الابسيدل هسي ال سسسسسسسسسسسسسؤوق القا سسسسسسسسسسسسسسيديسة واملسيليسة، ولسديسع  ي - ال سسسسسسسسسسسسسؤوق الوسسسسسسسسسسسسسليسة -ة الجاقسيمليس 

 يهي  ه  ولديعشسسسسسسسسسسسسؤوق املواصسسسسسسسسسسسس  -الاجيرو واا قير ، والاق ة، وأمور ال راملة وال سسسسسسسسسسسسبيملة 

شسسسسسؤوق  -شسسسسسؤوق ال دي ة  -المسسسسسنك االديدية، والطتر، والطا اق، وامله ة، والب ر، والب يد 

 .  ق نمية، واا واسا ، والا شا ا ، و بليذ اذ  يم وتم يم ات تمااا

   ت هسسسذه املسسسيدة ملي سسسير  سسس سسسسسسسسسسسسسس أ اا سسسيماسسسة الاتبيسسسة غ بسسسة اا وااسسست املاا دسسسة مل ى 

في مخا ف ات يل  القا سسسسسسيدية والجاقيملية وال دي ية، و لك   تا يم الاايوق ل سسسسسس ع مليم

  قواملسسد وا م اسسع دولسسة، كقسسي  وةسسسسسسسسسسسسسك  اح سسي  لسسك و باق اال ومسي  املوقاسسة مل ى املي سسير، و 

ات سسيل ل ااسسيوق الات م في مخا ف اللاسسيد الدي أصسسسسسسسسسسسسسبحسس   ق سسع ل دسسي الاسسيدا ل سسيهتة اللدت 

 ع مليم والابقية الل تلة وا ا تهي املمادامة ل  

وقد   ي   س أ اا يماة الاتبية إقيمة أرت  ب يقية مااددة دايع جيماة الدول 

 ل نهوظ  هذا الاايوق، لسسسسسسسسسسسسيقي ات  أ القا سسسسسسسسسسسيدو ، والذو الاتبية و ح  م  اهي 
ُ
سسسسسسسسسسسسأ أ

بقوجسسست املسسسيدة ال سسسيمبسسسة، و حسسسدد  أهسسسدا سسسذ بقوجسسست املسسسيدة المسسسسسسسسسسسسسسسيلاسسسة مد ماسسسيهسسسدة السسسد سسسيذ  

م،  يث  ضسسسسسسسسسسقب  هي اق امليد اق البص مل ى إن سسسسسسسسسسي  1950و إامل سسسسسسسسسس    والاايوق القا سسسسسسسسسسيد

ل سسسسسسسسسسسسس،وق القا سسسسسسسسسسسسسيديسة، أو مد مج أ اقا سسسسسسسسسسسسسيدو مد وسرا  السدول املااسيقسدة اتوا سسسسسسسسسسسسساق بسي

 باحدي  و و ا  
ً
يق  ونهم ملبسسد الضسسسسسسسسسسسسستورة ل م يد  ا مل ى   ومسسي    سسك السسدول مسسي يتاه كليه

واسسس  قير متا د ي الطبياية وتمسس يع الت يهية في البهد الاتبية ور ب ممسساوى املا  سسة  يهي، 
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القا سسسسسسسسسسسسسيدو   بسيدل مباجسيتهسي الوربيسة، ال رامليسة وال سسسسسسسسسسسسسبسيمليسة، وبوجسذ ملسيم  ب يم ن سسسسسسسسسسسسسير سي

 .و نميدذ وإبتام مي  داضيذ االيل مد ا ليقي  ييصة لاحدي  هذه اذهداف

ع  
ً
لي سسسسسسسسسبح   1980إمليدة تمسسسسسسسسسقياذ مليم   الذو  م   –هذا ات  أ القا سسسسسسسسسيدو وقد م 

مسسسسسسسسسسسسسيسسة ا سسيماسسة السسدول الاتبيسسة الدي أ سسد اذج  ة التم  –قا سسسسسسسسسسسسسسيدو والجاقسسي ي   ات  أ ال

في قضسييي الابقية بجواابهي القا سيدية والجاقيملية  وقد  م  اولي الانمسي  والاايوق الات م  

  ذوايا سسسسسسسسسسسسسسيصسسسسسسسسسسسسسسي سس  ذتاسسديسسع قسسيمقسسة م سسيمسس 
ً
وربياسسة الاحسسديسسي   ملسسدة متا  لا سسسسسسسسسسسسسبح أكث   وا دسسي

 أ وكقي سسب   ااتظ ل ي الدول الاتبية، لسسيقي أق هذا ات  القا سيدية والجاقيملية الدي

 سسسسسسسس    في مجيل  وقضسسسسسسسسييي الابقية بقل وم ي الادديم هو امل  ة التم مسسسسسسسسية ل اقع الات م امل

، وبقل وم ي املايصست  يليي الديمم مل ى متاملية ماط بي  السسادامة بجواابهي 
ً
الاد يدو سسيبدي

 القا يدية والجاقيملية والبيئية 

،  دد   سسسسسأ في ECOSOCوكقي هو االيل مب ات  أ املبي ت الايلب لامم املاحدة 

يق وال ي،سسسسسي  وال حسسسسسيدا  وات سسسسسيلأ الوسارلسسسسسة واملب قسسسسسي   سسسسسع هسسسسسذا ات  أ ملسسسسسدد مد الم سسسسس 

الاتبيسة املاخ سسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسة في مخا ف مجسيل  الابقيسة، وةي اذرت الدي أصسسسسسسسسسسسسسبحس   ق سع بسدورهسي 

اسسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسسسي  وقتارا  ات  أ، م سسسسع مج أ الو سسسسدة  السسسسذراذ الابليسسسسذيسسسسة اللسسسسيمل سسسسة لتؤى و 

وا حسسيد إ املسسي  السسدول الاتبيسسة، القا سسسسسسسسسسسسسسيديسسة الاتبيسسة، واملب قسسة الاتبيسسة ل ابقيسسة اودارلسسة، 

واملب قسسسسة الاتبيسسسسة ل   بيسسسسة وال دسسسسي سسسسة والا وم، واملتك  الات م لسسسسدراسسسسسسسسسسسسسسسسسسي  املبسسسسير  اا سسسسي سسسسة 

لانبولوجيسسسي والبدسسسع البحتو، ومب قسسسة الدسسسي  سسسة، واذاسسسيديقيسسسة الاتبيسسسة ل ا وم وا واذراضسسسسسسسسسسسسسجي

له  سسسسسسسسسسسسسسسسيل   الاتبيسسسسة، واملب قسسسسة الاتبيسسسسة ل ابقيسسسسة ال رامليسسسسة، واملؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسسسة الاتبيسسسسةالاقسسسسع 

اللضسسسسسسسسسسسسسيميسة، واذمسياسة الاسيمسة ت  أ وسرا  السداي يسة الاتة، وال ي،سة الاتبيسة ل طسيقسة السذرلسة، 

 طا اق املسسدنم، ومب قسسة واملب قسسة الاتبيسسة ل ابقيسسة ال سسسسسسسسسسسسسبسسيمليسسة والااسسديد، وال ي،سسة الاتبيسسة ل
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املتأة الاتبيسسسسسسة، واملب قسسسسسسة الاتبيسسسسسسة لانبولوجيسسسسسسي  ال  سسسسسسسسسسسسسسسسسسيل  واملا ومسسسسسسي   هسسسسسسذا بجسسسسسسياسسسسسست 

املؤسسسسسسسمسسسسسسي   ا  الطيلب الاقول ي اواقيئم مق  ة في : ال سسسسسسبدور الات م لالاقي  القا سسسسسسيدو 

الات م، ال سيدرا ، وصسبدور البدد  ماقيقاو والجاقي ي، وال ي،ة الاتبية لضسقيق السس  قير  

ال ي،سسة الاتبيسسة لهسسسسسسسسسسسسسس  قسسير واواقسسي  و  ،امل سسسسسسسسسسسسستف الات م ل ابقيسسة القا سسسسسسسسسسسسسسسيديسسة في أ تلديسسيو 

  )2019ال را ي  إجيماة الدول الاتبية،

: مواجهة أبعاد ظاهرة الفقر في قرارات جامعة الدول العربية
 
                    - رابعا

 اإلطار التشريعي

دضسسسسسييي الجاقيملية والقا سسسسسيدية بقمسسسسسي ة واسسسسسساة أسسسسسقد قتارا  الدقم لا  ي  

إقتار الاسسديسد مد السسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسي  واملبسسيدرا  أسسسسسسسسسسسسسقد قتارا  مج أ  الاتبيسسة املااسسيلاسسة، و م  

الدي أقت  الرسسسير الاسسسيم الدور  2001كقسسسي في ققسسسة ملقسسسيق ، اا سسسيماسسسة مل ى ممسسسسسسسسسسسسساوى الدقسسسة

واةسسسسسسسسسسسسك لضسسسسسسسسسسسستورة قييم الدول باطبي    صي، الدي  قاز  باخ سسسسسسسسسسسس 2002الطلع، وققة با و  

المييسي  والب امج املايا ة لدضية اللدت في الدول الاتبية، والط سسسسسسسسسسسست مسسسسسسسسسسسسد مج سسسسسسسسسسسسأ وسرا  

السسسسسس ،وق الجاقيمليسسسسسسة الاسسسسسستة، وات  سسسسسسأ القاسسسسسس يدو والجاقسسسسسسي ي، إيسسسسسسه  الدسسسسسسضييي املاسسسسسس  ة 

 دامقي في 
ً
ول أملقيل قي، والانسسسسسسمي  باق اذمياة الايمة دجب سسسسسسيهتة اللدسسسسسست أهقية ق وى وببدا

والسسسسسسسسسسسسدول اذملسسسسسسسسسسسسضي  واملب قي  الاتبية والدولية لوأسسسسسسسسسسسسب و بليذ اس  ا يجيي  وبتامج ملق ية 

 مل سى املسماوى الاتبسم ملايا سة  سيهتة اللدت 

ليسي  محسددة لابليسذ السسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسة الاتبيسة آالدي أقت  وأسسسسسسسسسسسسسب  2004وققسة  ونأ 

 السسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسسة   319قت  أسسسسسسسسسسسسسقد قتارهسسسي رقم أالدي  2005وققسسسة اا  امت   تمل سسسي حسسسة اللد

الاتبية لاسسسسسسسسسستة  الدي  ضسسسسسسسسسقب  ل سسسسسسسسس ع موسسسسسسسسسسب الاايمع مب مخا ف اا واات القا سسسسسسسسسيدية 

والجاقسسيمليسسة املاا دسسة بسس وأسسسسسسسسسسسسسسيذ اذسسسسسسسسسسسسسست الاتبيسسة ومسسي يجسست اقتاره مد سسسسسسسسسسسسسسيسسيسسسسسسسسسسسسسسسي  لملقسسييسسة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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يهل الضسسسسسسسسسسسسسقسسيق والاقناق و سس ماق يسسدمسسي   الجاقسسيمليسسة ومبب الوقوذ في اللدت واالتمسسيق مد

الوسسسسسسسسسسسسلة والاا يم، إأسسسسسسسسسسسسي ة لاحديد اذدوار املط وبة مد اال ومي  الاتبية ومؤسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسي  

ليسسي  الاقولسسع ل سسي سسة آات اقب املسسدنم والدطسسيذ ااوسسيي في السسدول الاتبيسسة، إأسسسسسسسسسسسسسسي سسة لاحسسديسسد 

   الب امج املد   ة أقد هذه الس  ا يجية وبقخا ف محيورهي ومجيل  ملق  ي

  2017-2008 م إقتار آليي   خص  الادد الات م ل  سبية   2008وفي ققة دم س  

وفي   لايد ااويصسسة بيلاا يم والوسسلة والاقع  والمسسند ذأسسقد   مة مد اتليور  اضسسقد ا

م  يث  م تمسس يا الضسسو  والهاقيم ل باد املاا   بيلاا يم وتا يم 2015ققة شسستم ال سسي  إ

مية ذ م هو ملدد  الدضسسسسسسسسسسي  مل ى ا2024-2015ق الادد االيلي إو  النبير، مد يهل إقتار أق ي

أو مسي  MDGsفي الورد الات م وتا يم النبسير   و لسك انسسسسسسسسسسسسسس سيمسي مب أهسداف الابقيسة اذلليسة 

   SDGs ههي مد أهداف الابقية املمادامة 

 دد ش د  جيماة الدول الاتبية اد ة اوملية  يقي ياا   بليمل ية  ،يتآمد جيات  

الدي  19يمسع مب قضسسسسسسسسسسسسسييسي الابقيسة والسسسسسسسسسسسسسساسدامسة مد يهل قيسيم الدقسة الاتبيسة رقم اس ادورهسي ل 

السسذو  ضسسسسسسسسسسسسسقد البص مل ى  ملدسسد  365، بسسيقتار الدتار 2007مسسيرس  29ملدسسد  في التلسسيظ في 

ققة ملتبية  خ سسسسسسص  دا ل  سسسسسسؤوق القا سسسسسسيدية والابقولة والجاقيملية  هدف ب ورة بتامج 

يجيسسي  الابقولسسة ال سسسسسسسسسسسسسسسيم سسة واملال  مل يهسسي، وكسسذلسسك  اوآليسسي  ملق يسسة لاا ل  و لايسسع السسسسسسسسسسسسسس   

   يف ات  أ القا سسسسسسسسسسسسسسسيدو والجاقسسي ي واذمسسياسسة الاسسيمسسة لم سسيماسسة الاتبيسسة بسسيوملسسداد ل سسذه 

الدقسسة بسسيلانمسسسسسسسسسسسسسي  مب املب قسسي  الاتبيسسة وات سسيلأ الوسارلسسة املاخ سسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسة، وا حسسيد ال تف 

ير الابيصسسسسسست املاا دة بنيلية باالاجيرلة الاتبية ومؤسسسسسسسمسسسسسسي  رجيل اذملقيل مب اذيذ في المل

تشسسسسسسسسسسسسس يب الدطسيذ ااوسيي بسيملابسيره أ سد التاسيم  اذسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسيسة ل اقسع القا سسسسسسسسسسسسسيدو والابقوو 

امل سسسسسسسسس   ، ومتاملية املدى ال مني الذو تمسسسسسسسسسا تقذ الب امج وامل سسسسسسسسستوملي  قبع أق  ؤتم  قيرهي، 
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ملوامسسد  يوالاسسدقي  في ايايسسير امل سسسسسسسسسسسسستوملسسي  القا سسسسسسسسسسسسسسيديسسة والابقولسسة املط وبسسة بحيسسث ي وق ل سس 

م قوسسسسسسسسسسسسسسة ومبسيشسسسسسسسسسسسسستة لسدى املوارد الات م وبحيسث   وق مد امل سسسسسسسسسسسسستوملسي  الدي تا س الا سيمسع 

 والادمي  القا يدو في الايلم الات م 

 ل سسسسذا الدتار  اسسسسيلاسسسس 
ً
، وشسسسسسسسسسسسسستم ال سسسسسسسسسسسسسي  2009الدقم الابقولسسسسة في ال ولسسسس    و بليسسسسذا

 اديرب ل سسسسسسسسس ع  يوةي الدقم الدي أصسسسسسسسسسبح  أكث   قيسسسسسسسسسسي بيذلايد الد   2013، والتليظ 2011

 2009لاسسسسيد   يسسسسث أقت  ققسسسسة ال ولسسسس  ذب سسسسيهتة اللدت املااسسسسدد ا ةكبا  مب اللاسسسسيد املت بطسسسس 

الاديد مد الدتارا  في مجيل  اذمد امليئم الات م، والب اسسسسسسسسسسسسيمج املا يمسسسسسسسسسسسسع لسسسسسسسسسسسسدملم ال  سسسسسسسسسسسس يع 

اذهداف  واالسسسسسسسسسسسسد مسسسسسسسسسسسسد البطيلسسسسسسسسسسسسة، والب ايمج الات م لملد مد اللدت، والب ايمج الات م لابليذ

الابقولسسة لالليسسة، و طولت الاا يم، و حمسسسسسسسسسسسسساق ممسسسسسسسسسسسسساوى التملسسييسسة الوسسسسسسسسسسسسسليسسة، ودور الدطسسيذ 

ااويي في دملم الاقع الات م امل سسسسسسسسس     وإرهر الب ايمج الطيرغ لامد ال ذائم الات م  وقد 

ل س ع مليم ال  كاز مل ى   ك   2013، وفي التليظ 2011 يلا  الدقة الابقولة في شستم ال سي   

 إأي ة لدضييي الاايوق القا يدو اذيتى    الدضييي

، مد إرهر 2009إأسسسسسسسسسسسسسسسي سسسة ملسسسي  ضسسسسسسسسسسسسسقباسسسذ الدقسسسة الابقولسسسة الدي ملدسسسد  في ال ولسسس  

 و ا  املسسسسسسسسسوارد امليليسسسسسسسسسة الهسمسسسسسسسسسة لدملم اذملقيل  إلىاملبيدرة الابقولة ذما  دولة ال ول  ال يد ة 

م يوق   500 ح بهم ال ول  بقيمس دولر، مل ى أق تم يير   2ال س ا ة واملاوسسطة بتأسسقيل قدره 

 دولر مد هذه املوارد   مل ى أق 
ُ
واع إدارة هذه املبيدرة الابقولة إلى ال سسسسسسسبدور الات م لالاقي   

الادد الات م تلو   2015كقي أقت  الدقة الاتبية في شسسسسستم ال سسسسسي   القا سسسسسيدو والجاقي ي 

ة الدي ملدسسسسسد  في مسسسسسديبسسسسسة   وأقت  الدقسسسسسة الاسسسسسيديسسسسس 2024-2015اذميسسسسسة وتا يم النبسسسسسير ل ل  ة 

، 2030 –  2017، املاقيد السسسسسس  ا يجية الاتبية ل وسسسسسلة والب ،ة 2018ال  تاق بيلمسسسسساودية  
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ييسسسسسسسسسي  الجاقيملية والدضسسسسسسسسي  مل ى اللدت في ملتك  الات م لدراسسسسسسسسسي  المسسسسسسسس كقي أقت  إن سسسسسسسسي  ا

 الدول الاتبية 

ة و د   يقسسسي ياا   بقل وم السسسسسسسسسسسسسساسسسدامسسسة  دسسسد اسسسسسسسسسسسسسساجسسسيبسسس  جسسسيماسسسة السسسدول الاتبيسسس 

ققة جوهينمسسسسسسسب   وبخيصسسسسسسسة مبذ ومجيلمسسسسسسس ي الوسارلة لا ك الاوج ي  الدولية في وق  مبنت، 

وسارو ل ب ،سسةم ل سسذه ،  يسسث قسسدمسس  اا سسيماسسة إات  أ ال2002الاسسيمليسسة ل ابقيسسة املمسسسسسسسسسسسسساسسدامسسة 

 لذلك إلاد إقتار أهداف الللية في الدول الاتبيةالدقة، مبيدرة ل ابقية املمسسسسادامة 
ً
  ول دي

بطة بيونمسسسسسسسسسسسيق وممسسسسسسسسسسسادبع  وم السسسسسسسسسسسسادامة مد الباد البيبي ل ي ة اللايد املت و وسسسسسسسسسسسسيب مل

املمسسسسسسسسسادامة:  ملدد أول مؤ قت إق ي ي مل ى ممسسسسسسسسساوى الايلم لابليذ يطة الابقية الابقيةم،  م  

، وصسدر ملنهي إاوملهق الات م لابليذ يطة 2016اذلايد الجاقيملية في الديهتة في أبتلع مليم  

الأ الاسيم : اذلاسيد الجاقسيمليسةم، والسذو أقت سذ الدقسة الاتبيسة في 2030الابقيسة املمسسسسسسسسسسسسساسدامسة 

ي ملايلاة إرهر املبادى الات م ل ابقية املمسسسسسادامة، كقبب  إق ي م  كقي  م 2016إاواك سسسسسوا  

في املبطدسة الاتبيسة، وملدسد دور سذ المسسسسسسسسسسسسسسيدسسسسسسسسسسسسسسسة في  2030 بليسذ أهسداف الابقيسة املمسسسسسسسسسسسسساسدامسة 

بسة الاتبيسة ملاسيلاسة  بليسذ أهسداف الابقيسة املمسسسسسسسسسسسسساسدامسة الم  إن سسسسسسسسسسسسسسي  و م    2019با و : يوايو 

في الدول الاتبية، والدي  جاقب دورلي إاع سسسسساة أشسسسس تم وملدد  سسسسس  اجاقيملي  ايق ،  2030

في  بليسسسذ أهسسسداف ال  كاز مل ى الباسسسد الجاقسسسي ي  م  يسسسث  م  2019 –ي با و  إيوايو أ سسسد هسسسي ف

املاقسسسد  الدقسسسة الاتبيسسسة الابقولسسسة كقسسسي   آليسسسي  الاقولسسسع املمسسسسسسسسسسسسساسسسدامو الابقيسسسة املمسسسسسسسسسسسسساسسسدامسسسة، 

إاورير السسسسسسس  ا ي ي   2019الدورة المسسسسسسيدسسسسسسسة في با و  في يبييت  –القا سسسسسسيدية والجاقيملية 

 2030دت ماادد اذلايد الات م ل دضسسسسسسسسي  مل ى الل
ً
إجيماة   م لاا ل  الابقية املمسسسسسسسسادامة ملتبيي

 م 2019الدول الاتبية،
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جيماة سسسس ع الدتارا  الدي صسسسدر  ملد مجيلأ  إق اذمت املؤكد هو اتمسسسيذ وكليية 

الدول الاتبية مل ى ممسسسسسسساوى الدقة وات يلأ الوسارلة، إأسسسسسسسي ة لب ا تهي ال سسسسسسسيدرة ملد الدقم 

ام إملسسيدة الاسس كيسسد مل يهسسي في الدقم الاتبيسسة السسدورلسسة  وشسسسسسسسسسسسسسقولسسذ لم وااسست الابقولسسة، والدي اسسيق ي

اللدت ماادد اللايد في الدول الجاقيملية اتوا لة والدي  اقيس ل سسسسسسس ع مبيشسسسسسسست مب م يهت 

ليي  الابليذ، آإل أق امله  ة اذسسسسسسسسيسسسسسسسسية الواجت الاوقف ملبدهي هو ملدم كليية  الاتبية 

دم املبج  ورصسسسسسسسسسسسد الديود أو املمسسسسسسسسسسسلبي  الدي تاور انمسسسسسسسسسسسييبية ليي  املايلاة ل ادآومد لادهي 

تبية ل اايمع مب   ك ملق يي  الابليذ، و و ت ال ه يي  املؤسمية والدياواية لم يماة الا

م يسسسسير دولر ل سسسسسسسسسسسسسسسسياك  قولسسسسع  2الديود   ا ى سسسسسسسسسسسسسسليسسسسع امل سسسسيل  تغم إقتار  قولسسسسع مب ح قسسسسدره 

ية،  ح  إدارة ال سسسسسسسسسبدور الات م لالاقي  واملاوسسسسسسسسسسطة في الدول الاتبامل سسسسسسسسستوملي  ال سسسسسسسسس ا ة 

ل أق ممسسسسسسسسسسسسسيهقي  الدول في هذا الاقولع     اياييرلة، كقي أق إالقا سسسسسسسسسسسسسيدو والجاقي ي، 

ممسسسسسسسسسسسسسسيهقاهسسي في هسذا الاقولسع، كقسسي أق الاسسديسد مد السدول الدي د الاسسديسد مد السدول لم تا د مل

مع، اذمت الذو أدو أمل ب  ملد ممسسسيهقيتهي لم  دم  ا يي ب مسسسديد   ك املمسسسيهقي  ل سسس ع اي

احو  2016تلدودية الاقولع املددم  ا يي لا ك امل سسسستوملي  ال سسسس ا ة واملاوسسسسسا ليب ح مليم  

م يوق دولر،  500 دا  إأمل بسس  المسسسسسسسسسسسسساوديسسة ملد  دسسديم   سسسسسسسسسسسسسسسة قسسدرهسسي م يوق دولر  200

  
ً
 )1(ميل ال بدور املا دم % مد رأس  50لاق ع املميهقة املا بة مد ال ول  والماودية ماي

واقع كفاية وكفاءة آليات العمل: املؤسسات العربية املتخصصة تحت   :
 
خامسا

 مظلة العمل العربي املشترك  

 والايد  كقي سسسسسسسسسسب  الادديم  يق
ً
 مااددة  م الاوا   مل ى قييسسسسسسسسسس ي مد ل لدت صسسسسسسسسسورا

ً
ا

يهل ما ا ا  ملدد سسبوا  الدراسسة، ومادل  االضسور، ومادل و يي  اذرليل دوق سسد 

 
 ولر  م يوق د 1308ب    املميهقي  الدي أمل ب  ملنهي الدول الاتبية  2014و دي ل و يم  املددمة لدقة ال ول   (1)
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ااويممسة، و يلة الا ذية، وممساولي  االقع املبنت، وال  سيل ل سبنة الن تبي ، وال  سيل 

مبة ل  سسسسسسسسسستة، وربياة آمييه  م سسسسسسسسسسيدر   إلى  الوصسسسسسسسسسسول ل سسسسسسسسسسب ي  ال سسسسسسسسسستف ال سسسسسسسسسس ي، وإم ياي

ارأسسسسسسسسسسيي  أو أسسسسسسسسسسسدف املمسسسسسسسسسسند، وربياة وقود الط ي املمسسسسسسسسسساخدم، ومادل الكا ي  دايع 

المسسسسسسسسسسسسسند، وممسسسسسسسسسسسسساولسسسي  م نيسسسسة اذصسسسسسسسسسسسسسول وأج  ة اال سسسسسسسسسسسسسول مل ى املا ومسسسي   وةي ات سسسسيل  

 تميق   واا واات الدي أيذ  في الاطور ل مقح بيملطي    ور صليح ملماولي  وااقيا اال

 في الابوذ في ربياسسسسسة وم سسسسسيهت اللدت، تاسسسسسدداسسسسسسسسسسسسسسا  م هسسسسسذا وقسسسسسد مند أو 
ً
 و بوملسسسسسي

ً
ا

 قمسسسسسسسسسسسسسسيهقسة اللسيمل سة في الااسيمسع واملاسيا سة لا سك أو املؤه سة ل املؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسي  واا  سي  الدسيدرة

 اللايد 

مد جسسسسسياسسسسست آيت  دسسسسسد أم ى  طور الااسسسسسيوق الات م ملواج سسسسسة الا ا ا  والاحسسسسسديسسسسسي   

لاديد مد املؤسسسمسسي  الاتبية الدي  اولى إدارة القا سسيدية والجاقيملية املاه دة،   سسس أ ا

الات م امل سسسسسسسسسسسسس     اوالى في مخا ف الاقسسع مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسي  هسسذا الااسسيوق و لاي سسذ، لسسذا أيسسذ  

دد ل ع منهي غييي  وأهداف اقي ي في الدول الاتبية  و حمجيل  الاايوق القا سسسسسسسسيدو والج

ية ل   بية وال دي ة والا وم، محددة مد يهل ا ليقيي  وموا ي  ان سيههي  م ع املب قة الاتب

 ابقية ال سسسسسسسسسسسسبيملية، واملب قة الاتبية واملب قة الاتبية ل ابقية ال راملية، واملب قة الاتبية ل

السسسذرلسسسة، والبدسسسع البحتو، وهي،سسسة الطا اق املسسسدنم   وكسسسذلسسسك ل ابقيسسسة اودارلسسسة، وهي،سسسة الطسسسيقسسسة 

 مب ق
ً
ضسسسسسسسسسسسسسييسي اال  في الاقسع، و   مب قسة الاقسع الاتبيسة والدي  ق سع املب قسة اذكث   قسيسسسسسسسسسسسسسسي

، واملمسسسسسسسسسسسسس،وليسسة الجاقسسيمليسسة ل دطسسيذ جاقسسيمليسسةل االاسسيمسسع ون سسسسسسسسسسسسست م  سسة شسسسسسسسسسسسسسقوليسسة ل اسس ميبسسي  

القا سسسسسسيدو في الدول الاتبية   يث ااويي، ودور اواايجية في  حمسسسسسساق الابي مسسسسسسية والبقو 

 جسسسسسسدر اوشسسسسسسسسسسسسسسسسسسيرة لديسسسسسسيم املب قسسسسسسة في الاسسسسسسديسسسسسسد مد املبسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسبسسسسسسي  بسسسسسسيرهر و بني الاسسسسسسديسسسسسسد مد 

  ا يجيسسي  السسداملقسسة لا سسك الاوج سسي  الجاقسسيمليسسة والقا سسسسسسسسسسسسسسيديسسة م سسع: السسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسة السسسسسسسسسسسسسس 
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قسسع بقيسسة القا سسسسسسسسسسسسسسيديسسة والجاقسسيمليسسة وقضسسسسسسسسسسسسسسييسسي الاالاتبيسسة لالملهم وال  سسسسسسسسسسسسسسيل في مجسسيل الا

م، والسسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسة الاتبيسسة 2010م، والسسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسة الاتبيسسة لابقيسسة الدوى الاسسيم سسة إ2016إ

م، والسسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسسة الاتبيسسسة لملسسسد مد ملقسسسع اذرلسسسيل 2010املنهي إل اسسسدرلسسست والاا يم الادني و 

  م 1999م، والس  ا يجية الاتبية ل ا ميبي  الجاقيملية إ2010إ

  ي  ت هذا
ً
 واةسسسسسسسلي

ً
هذه املؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  ومجيل  ملقع  ربياة   يقي باق    الابوذ  بيغقي

دو  امل ى ل ا سسسسسسس إم ياية  هي اطيهو المت الذو تادد م يهت اللدت  و و الاتبية املاخ سسسسسسس سسسسسسسة، 

 لذ بقخا ف ألايده  

 ذه املؤسسسسمسسسي  الاتبية املاخ سسس سسسة، اقي   لوأسسسقد هذا اورير يقند اسسسسااتاظ  

، واقو    مب قسسسسة الاقسسسسع الاتبيسسسسة   ال رامليسسسسة مق  سسسسة في اقو    املب قسسسسة الاتبيسسسسة ل ابقيسسسسة 

ك  وكسذلس هسي اق املب قااق   و لسك  هسدف الااتف والادييم ام م وربياسة اا  ود املدسدمسة مد

هتة اللدت و   يملاسيا سة  س الاسيمليسة ي مل ى املمسسسسسسسسسسسسسيهقسة في  بليسذ الاوج سي  قس ييم مسدى قسدرته د

    املااددة تهم يه

 لتنمية الزراعيةاملنظمة العربية ل -دراسة حالة  5-1 

مد ال ذائم والابقية التللية بقل وم ي املوسسسسسسسسسسسب، ذ والدي ي بيغم ن سسسسسسسسسسير ي مب ألايد ا

تة وغا  مبيشسستة مل ى لاق م يهت اللدت م ع الا ذية، و حمسسد وهو مي يدود لا  ا ا  مبيشسس 

ومي يت با  هي مد انا يسسسسسي  مل ى  حمسسسسد مؤشسسسستا  ممسسسساوى املا  سسسسة   الديول ب سسسسلة مليمة

لولة والمند وم نية اذصول   وقد  حدد  أهداف هذه املب قة أقد سباة والاا يم وا

ر ب  -او تة في الدطيذ ال را ي أهداف أسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسية وةي  إ بقية املوارد الطبياية والل سسسسسسسسسستلة امل

 لامد ال ذائم
ً
 النلي ة اواايجية وب وغ الا يمع ال را ي املن سسسسسسسسسسسسسود باق الدول الاتبية  حديدي

سلسسيدة اوااسسي   -ل املباجسسي  ال رامليسسة والمسسسسسسسسسسسسسقنيسسة باق السسدول الاتبيسسة تمسسسسسسسسسسسسس يسسع  بسسيد -الات م 
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دملم إقسيمسة امل سسسسسسسسسسسسسسيريب  -امسة ال را ي والمسسسسسسسسسسسسسق م لاحدي  الكالسي  السذاتم مب متاملسية السسسسسسسسسسسسسساسد

النهوظ بيملمساولي  املا  سية ل ايم اق في الدطيذ ال را ي  -وال سبيملي  ال راملية والمسقنية 

 ش نهي مواج ة أسمي  ال ذا  وتا ل  اذمد ال ذائمم مل ى  بليذ بتامج مد  اوشتاف -

 وقسد  
ُ
م 11/3/1970سسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسس  هسذه املب قسة بدتار مج أ اا سيماسة الاتبيسة باسيرل  أ

في ااوتروم ملسسسسيصسسسسسسسسسسسسسقسسسسة جق ورلسسسسة  يم مد مدتهسسسسي التم  سسسسسسسسسسسسسج1972بسسسسيشسسسسسسسسسسسسست  أملقسسسسيل سسسسي في ملسسسسيم و 

بيسسة بسسياضسسسسسسسسسسسسسقسسيم اسسي سسة السسدول الات  1980المسسسسسسسسسسسسسوداق، كقسسي اكاق سس  ملضسسسسسسسسسسسسسولسسة املب قسسة في ملسسيم 

اذملضسسسسسسسسسسي  في جيماة الدول الاتبية إليهي  ومبذ إن سسسسسسسسسسيههي تاقع املب قة مل ى  طولت اذن سسسسسسسسسسطة 

د ي مل ى املمسسسسسساوى الدومم، كقي  ددم املمسسسسسسيملدة في إ داث املاا دة بيلابقية ال راملية و نمسسسسسسي

س الدسسسسدرة الوسسسسسسسسسسسسسسسسسسيمسسسسع اا سسسسديسسسسدة واوسسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسسسي  املاا دسسسسة باطولت هسسسسذه ات سسسسيل  بقسسسسي  ا  

 قباجسسي  ال رامليسسة الاتبيسسة في البلسسي  إلى اذسسسسسسسسسسسسسسوار الاسسيمليسسة، و حد  الا سسيمسسع الابسسي مسسسسسسسسسسسسسيسسة ل

 مد الم ب ال راملية  ال را ي الات م، والو ي  بي اييجي  الدول الاتبية

 
ً
ب بليسسسسسسسذ الاسسسسسسسديسسسسسسسد مد الب امج، و  بني إملسسسسسسسداد الاسسسسسسسديسسسسسسسد مد  و دوم املب قسسسسسسسة  ا يسسسسسسسي

يسسذ اذهسسداف سسسسسسسسسسسسسسسسيبدسسة الادسسديم، م سسع السسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسي  واملبسسيدرا ، الدي  اوجسسذ جقيا سسي لابل

إالدي أقتتهسسسي الدقسسسة الاتبيسسسة الدي  2037-2017 يسسسي  املسسسيميسسسة ذ السسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسسة الاتبيسسسة ل  بيسسسة ا

اذرت املؤسسسسسسسمسسسسسسي ية م   والدي وأسسسسسسا  اذسسسسسسسأ اللبية و دد  2017د  في اذردق إميرس ملد

 و اق االيوانم ااسسي  ممسسسسسسسسسسسسساسسدام ل بإوال  سسسسسسسسسسسسستيايسسة لابقيسسة و قسسييسسة ال يسسي  املسسيميسسة، لضسسسسسسسسسسسسسقسسيق 

ل قجاقاي  الاتبية، و دمليم ممسسسسسساولي  اذمد ال ذائم الات م  وكذلك اسسسسسسس  ا يجية الابقية 

إالدي أقتتهسسي الدقسسة الاتبيسسة  2025 - 2005دامسسة ل ادسسديد الدسسيدماق ال رامليسسة الاتبيسسة املمسسسسسسسسسسسسساسس 

لدي   سسسسسسد  لطتا مل سسسسسسع م  وةي السسسسسسس  ا يجية املوسسسسسسساة ا2007الدي ملدد  في التليظ مليم  

اسيا سة إشسسسسسسسسسسسسس سيل  هسيمسة م سع:  دت واسدرة امليسيه، اذمد ال سذائم، دور مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسي  صسسسسسسسسسسسسس سير مل
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مد قدرة الدول مل ى  حدي  الابقية ال راملية  امل ارملاق، جي بية السسسس  قير ال را ي بقي يدملم

 الديب ة لهسادامة 

كقي قيم  املب قة يهل    ة ملق  ي بيلاديد مد اذن سسسسطة في الدول الاتبية أسسسسقد 

ج ي ومد يهل اذن طة املقولة مد مؤسمي  ميلية أيتى، وأهم   ك اذن طة: إإن ي  بتام

إدارة  - بقية املوارد امليمية  -سسسسسسسيمع التو  حمسسسسسساق رتر وو  -المسسسسسسدود ال سسسسسس ا ة و  سسسسسسيد املييه  

بقية   سسسست و دولم و  -اسسسسسا سسسسها اذراضسسسسجي التم ية   -و تشسسسسيد اسسسسساخدامي  املييه في ال راملة 

 طولت امل سسسسسسسي ع االتاجيةم هذا إأسسسسسسسي ة لابليذ ملدد واسسسسسسسسب مد املمسسسسسسسو ي    - املوارد التملولة

مسي  والبيسياسي  واو  سسسسسسسسسسسسسي ا   ال سسسسسسسسسسسسسيم سة املاا دسة بسيلن سسسسسسسسسسسسسيا ال را ي، وإن سسسسسسسسسسسسسي  قواملسد املا و 

ال راملية  والدي  ق ع أداة هيمة ومحورلة لاق يي  صسسسسسسسسسسسسسييغة المسسسسسسسسسسسسسييسسسسسسسسسسسسسسي  والب امج الدطتلة 

 في إالوسسسسسسسسسسسسسليح لهياهل  والاحسسديسسي  اذكث     قسسدرة مل ى السسسسسسسسسسسسسساهسسدافوالاتبيسسة اذكث
ً
السسي سسي

 الدول وات اقاي  الاتبية اتوا لة 

ب متاك  ال دع في  يهتة اللدت ماادد و اقيس أن طة هذه املب قة ل  ع واةك م

ذلاسسسيد في السسسدول الاتبيسسسة، مد يهل  وج  سسسي لان سسسسسسسسسسسسسطسسسة ال رامليسسسة واملبسسسير  التلليسسسة،  يسسسث ا

ي  ك  اللدتا ، و يسسث   زايسسد  جوا  السسديول وو تة وإ سسي سسة يسسدمسسي  الاا يم، والوسسسسسسسسسسسسسلسسة، 

 ي ة الاقولع أميم والن تبي   بقان  أق إرهر ات يل وإ وال  سسسسسيل ل سسسسسب ي  املييه وال سسسسستف

 ملاسسيا سسة جوااسست ملسسدة مد  سسيهتة اللدت في ات اقاسسي  هسسذه املب قسسة سسسسسسسسسسسسسسيق سسع 
ً
  اسسيل

ً
مسسديه

يح ى الدطيذ ال را ي  يهي ب هقية نمسسلية مليلية وبخيصسسة مد  يث الدي    كالاتبية لسسسيقي  

المسسسسسسسوداق، ومورلايايي، أو مد  يث ملدد  كقي هو االيل في دول م ع  ممسسسسسسسيهقاذ في ال  سسسسسسس يع

  ول م ع م ت الايم اق في أن طاذ كقي هو االيل في د
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 مل العربيةمنظمة الع -دراسة حالة 5-2 

لاسع أ سد أهم محسيور ملقسع مب قسة الاقسع الاتبيسة املا سسسسسسسسسسسسسع بسيللدت مااسدد اذلاسيد، 

 بيالقيية وبقمسساوى املا  سسة وبالية املليوأسسة
ً
اا قيملية باق الدطيذ  هو  لك املاا   أسسسيسسسي

جور و و ا  المسسسسسسسسسسسسسهمسة واالقسييسة ومق  ي الاقسيل لاحسديسد االسد اذدنى لا  ااوسيي واال ومسي 

ل اسسيم اق وأسسسسسسسسسسسسسستهم،  يسسث بتهد الواقب السسدولي والات م مل ى أق ل أ اسسع ملقسسع يسس تم بسس جت أو 

 لموتو  مد
ً
 را سسست مبا م وبسسس رت واسسسسسسسسسسسسسساسسسة لملقسسسييسسسة، وأق ل أ اسسسع را سسست أو اجت ي وق اسسسي يسسسي

   و دسي ل بيسياسي  Abject povertyاو اللدت املسدقب   Absolute poverty دامتتم اللدت املط  

م يسير ملسيمسع،  1 3احو   2018السدوليسة  لم الوقس  السذو ب ح  يسذ ملسدد الاسيم اق في الاسيلم ملسيم  

% منهم  اقع أسسسسسسقد أرت الدطيذ غا  املب م يير  اي ة أرت االقيية  كقي 50 دد ايق احو 

لم  ا  سسسسسسسسسسسسوق في  دت مدقب ا يجة م يوق مليمع مل ى ممسسسسسسسسسسسساوى الاي  400ود احو  م رصسسسسسسسسسسسسد وج

أجور ل  نلم لا بية ا اييجيتهم إوأسسسسستهمم اذسسسسسيسسسسسية ال ذامية مل ى احو مبا م  ديأسسسسيهم 

منهم   50 دا  مل ى ممسسسسسسسسسسسسساوى الاسيلم، هبسي     100وايف  هذا إأسسسسسسسسسسسسسي ة لتصسسسسسسسسسسسسسد أاذ مد باق اع 

 م 2015الدولية،مب قة الاقع إ اق وق ب جت أو را ت مبا م 

اذول  سسسسسسسسسسسسسؤوق الجاقسسيمليسسة الاتة السسذو ملدسسد في وسرا  الاقسسع والاملؤ قت اذول لاسسيق 

، مل ى املي ير الات م ل اقع ودسسسسساور مب قة الاقع الاتبيةقد وا     1965مد د مسسسسقب  مليم  

الاتبيسة كقب قسة ماخ سسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسة في إرير جيماسة الدول الاتبيسة تاني  إن سسسسسسسسسسسسسي  مب قسة الاقسعو 

 43رقم  الاتبيسسة في دور انادسسيدهوا   مج أ جسسيماسسة السسدول ، كقسسي  سسسسسسسسسسسسسؤوق الاقسسع والاقسسيلل

مل ى املي سسير الات م ل اقسسع ودسسسسسسسسسسسسسساور مب قسسة  21/1/1965باسسيرل   2102رقم  بقوجسست قتاره

  وةي املب قة الو يدة أسسسسسسقد 1972املب قة ملق  ي في سسسسسسسلاقب  مليم  بيشسسسسسست    .الاقع الاتبية

ق يع الا ا يم    الدي ل  اق ع  دا في اال ومي  بع  طب  مؤسسسسسمسسسسي  الاقع الات م امل سسسس 
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وأج  تهسسسي هسسسي ال ومسسسي  وأصسسسسسسسسسسسسسلسسسية اذملقسسسيل والاقسسسيل في اسسسع ن سسسسسسسسسسسسسسسيرسسسيتالسسسذو يضسسسسسسسسسسسسسم اال هثم 

 (ALO,2019)  الدساورلة والب يمية

و اضسسسسسسسسسسسسسقد أهسداف املب قسسة جوااست هسيمسة  ادسسيرب وقضسسسسسسسسسسسسسسييسي اللدت مااسسدد اذلاسسيد، 

، الدوليالاقع والاقيل مل ى املمسساولاق الات م و  اا  ود في ميداقوبخيصسسة مي ياا   بانمسسي  

 توف وشسسسسسسسسسسسسستوا الاقسع في السدول ، و حمسسسسسسسسسسسسساق  بقيسة وصسسسسسسسسسسسسسيسياسة االدور واالتلسي  البدسيبيسةو 

الا ميبي  الجاقيملية ل  سقع الل،ي  الاقيلية في مخا ف  وسسيب قيملدة  مد يهل   اذملضسي 

وشسسسسسسسسسسسقول اي ة  توذ الا ميبي  ل وصسسسسسسسسسسسول إلى الضسسسسسسسسسسسقيق الجاقي ي  ،اذن سسسسسسسسسسسطة القا سسسسسسسسسسسيدية

وأقيق أجت ل ايمع ي بيست مب املا ا ا  القا يدية    ،ذدنى لاجور  دباق االد ا، و ال يمع

   م ة و ا  االقيية الهسمة ل قتأة الاي، و والجاقيملية

و اق سع أهم آليسي  الاقسع في مب قسة الاقسع الاتبيسة في ملدسد  مؤ قت الاقسع الات م  

ب قة، مد يهل وهو املؤ قت الذو يدوم بيقتار الدتارا  املا سسسس ة بقجيل  ملقع وأهداف امل

واالقسسسسسييسسسسسة  النهوظ ب  سسسسسسسسسسسسستياسسسسسي  الاقسسسسسع والضسسسسسسسسسسسسسقسسسسسيق الجاقسسسسسي ي سسسسسث السسسسسدول الاتبيسسسسسة مل ى 

مل ى ال  سسسسسسسسسسسسستياسسي  ااوسسيصسسسسسسسسسسسسسسة بحدور املتأة في الاقسسع والمسسسسسسسسسسسسسهمسسة  الجاقسسيمليسسة وكسسذلسسك ال  كاز 

والسذو  و توف الاقسع املبسيسسسسسسسسسسسسسسبسة  وملقسيلسة اذرلسيل، ووأسسسسسسسسسسسسسب  وو اوملسيقسة في أسسسسسسسسسسسسسسوار الاقسع 

دد  أ دث دورا ذ   2019لع م في ابت 46إالدورة رقم  مل 

الاديد مد السسسسسسسسسسسس  ا يجيي  املا سسسسسسسسسسس ة بقجيل  ملق  ي يصسسسسسسسسسسسدار وقد قيم  املب قة ب

اوسسسس  ا يجية الاتبية أهدا  ي لسسسسيقي   ك املا سسس ة بيللدت ماادد اذلايد، وأهق ي:  وبطبياة

 ايم ة وال  سسسسسسس يع وسسسسسسسس  ا يجية الاتبية لابقية الدوى ال، وا1999مليم   ل ا ميبي  الجاقيملية

اوسسسسسسسسسسسسسس  ا يجيسسسة الاتبيسسسة لالملهم وال  سسسسسسسسسسسسسسسسيل في مجسسسيل الابقيسسسة القا سسسسسسسسسسسسسسسسيديسسسة  ، و 2003ملسسسيم 
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مليم   اوسسسسس  ا يجية الاتبية لملد مد ملقع اذرليل، و 2003مليم    ي الاقعوالجاقيملية وقضسسسسيي

  2010مليم  اوس  ا يجية الاتبية ل ادرلت والاا يم الادني واملنهي ، و 2010

شسسسسسسسس نهي شسسسسسسسس ق اي ة املؤسسسسسسسسسمسسسسسسسسي  الاتبية املاخ سسسسسسسس سسسسسسسسة اجذ املب قة و  سسسسسسسس ع مليم  و 

ذا بخهف الد سور النبا  في الاديد مد الاحديي  املا س ة بيلاقولع ذن سطاهي اذسسيسسية، ه

 قولع الب امج اتو سسسسسسس سسسسسسسة لدول لاينهي، وهو اذمت الذو يؤ ت في  ايلية دورهي، هذا إأسسسسسسسي ة 

املب قة في ات يل  محع اهاقيم الدراسسسسسسة  لادم الددرة مل ى  حديد أ ت ممسسسسسيهقي  أن سسسسسطة

م اق  وأسسسسسسسسسستهم، م ع ملقيلة اذرليل، واالد مد الاقيلة في الدطيذ غا  املب م، و قيية الاي

مد الدضسسسسسييي محع الا  ت   واملليوأسسسسسة اا قيملية و حديد االد اذدنى لاجور، إلى مي غا   لك

جدر اوشسسسسيرة إليذ أسسسسقد هذا اورير   ومقي  في  واهت اللدت ماادد اذلايد في الدول الاتبية

ديي  واذملبي  أق اايمج و دديتا  الدراسسي  والاديرلت الدولية والوربية ت سا  إلى  بيمم الاح

في الدطيذ غا  نمسسسسسبة الاقيلة     جيوس الدي  واجذ الايم اق وأسسسسسستهم في الدول الاتبية   يث 

%م، 39%م،   يهسسسسسي اا  امت إ34ونأ إأداسسسسسيهسسسسسي في  ، ب  سسسسس  % مد إجقسسسسسيلي الاقسسسسسيلسسسسسة60املب م 

%م، لا سسسسسسسسسسسسسسسسسسع  روتهسسسسسسي في 64%م، والبحتلد إ59%م، وم سسسسسسسسسسسسست إ57%م، واذردق إ52والاتار إ

 ي في قطيملي  ال راملة والاجيرة وال  سسسسسسسسسسسسس يد والببي   85مورلايايي إ
 
  ج 

 
 Chen and)%م  ول  ك

Harvey,2017)   إق يم ال سسسسسستر ايق اقيملية  دد كذلك اذمت و يقي ياا   ب رت االقيية الج

اذوسسسسسا وشسسسسقيل ا تلديي الذو يضسسسسم الدول الاتبية، بجيات إق يم ا تلديي جبوة الوسسسسلتا  

 النب ى هقي اذقع أقد أقيليم الايلم في نمبة الاقيلة الدي  اقاب بيالقيية  

كقسسي رصسسسسسسسسسسسسسسد  مب قسسة الاقسسع السسدوليسسة أسسسسسسسسسسسسسقد  دسسيرلتهسسي السسدورلسسة أق إق يم ال سسسسسسسسسسسسستر 

ات أقيليم ا تلديي، وأ تلديي جبوة الوسسسسلتا ، وأسسسسسيي واتليا ا تلديي بجياذوسسسسسا وشسسسسقيل  

ال سسيدغ هم اذقسسيليم اذقسسع مد املاوسسسسسسسسسسسسسسا الاسسيملم ل اقسسيلسسة الدي  ح سسسسسسسسسسسسسسع مل ى اوذ وا سسد مل ى 
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%  في الوقسس  السسذو ب  سس   يسسذ هسسذه النمسسسسسسسسسسسسسبسسة في أقسسيليم 2 45اذقسسع مد االقسسييسسة البسسيلح احو 

% مل ى 4 61%، 5 78%،  1 84ي اله ينية احو لية، وأمتل أوروبي ووسسا اسسيي، وامتل ي ال سقي

    (ILO,2017)الاوالي 

: مؤسسات التمويل اإلنمائي العربية 
 
 سادسا

إأسسسسسسسسي ة ل دور الذو  ضسسسسسسسسط ب بذ املؤسسسسسسسسسمسسسسسسسسي  الاتبية املاخ سسسسسسسس سسسسسسسسة في الاايمع مب 

 جواات مد  يهتة اللدت ماادد اذلايد،  يق ل قؤسسسسسمسسسسي  اواقيمية والاقول ية الاتبي
ً
ة دورا

رلي في   دية هذا الدور، ملي  قا نذ مد ريقي   قول ية   يح ل ي سسسسسسسسسسسسستملة الاحت  والاجيس محو 

 والا  ا  في مخا ف ألايد  يهتة اللدت 

و اضسسسسسقد مؤسسسسسسمسسسسسي  الاقولع اواقيئم الات م، ملدد مد املؤسسسسسسمسسسسسي  الواقاة  ح  

وامل سسسسسسسسسستف م  ة اا يماة الاتبية م ع ال سسسسسسسسسسبدور الات م لالاقي  القا سسسسسسسسسسيدو والجاقي ي، 

اقسسسسي  ال را ي، و  تلديسسسسي، وال ي،سسسسة الاتبيسسسسة لهسسسسسسسسسسسسسس  قسسسسير واأالات م ل ابقيسسسسة القا سسسسسسسسسسسسسسسسسيديسسسسة في 

وفيمااا يلي عرو وتحلياال الاتبيسسة لضسسسسسسسسسسسسسقسسيق السسسسسسسسسسسسسس  قسسير  وصسسسسسسسسسسسسسبسسدور البدسسد الات م، وال ي،سسة 

 ألنشطة عدد من هذه املؤسسات:

 نماء الزراعيإل الهيئة العربية لالستثمار وا6-1 

مد ال سسسسسسذائم في السسسسسدول الاتبيسسسسسسة مد يهل ممسسسسسسسسسسسسسسسسسسياسسسسسدة ذ ل  اتمسسسسسسسسسسسسساهسسسسسسدف ال ي،سسسسسسة تا  

 م ممسسسسسسسسيهقاهي في السسسسسسسسس  قيرا  في املوارد والطيقي  ال راملية املاي ة بقي يضسسسسسسسسقد  بقياهي ومد  

مد ال ذائم الات م لسسسيقي في المسس ب اذسسسيسسسية، مب أسسقيق اا دوى القا سسيدية ل ق سستوذ ذ ا

ق   وق ممسيهقة ال ي،ة مي باق أ%، و 5 12د  مادل الايمد الداي ي ل ق ستوذ مل عل يدبحيث 
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 مسسسسس م أق و م يوق دولر،   20م يوق دولر، ول  دع ا لة امل سسسسستوذ السسسسسس  قيرلة ملد   350  إلى 5

 امل توذ في الا يمع باق اوااي  ال را ي والا نيب ال را ي في الدول أو باق الدول الاتبية 

أق رأس ميل ال ي،ة   ،2017د مسسسسسسسسسسسقب   31و   ت بيياي  ال ي،ة ل ايم امليلي املبا ي في 

 
ُ
م يسسير دولر، في  اق ب ح رأس املسسيل املسسد وذ   114 1م يوق د    مسسي  اسسيدل  336تا بسسذ  سسسسسسسسسسسسس امل

م يوق دولر   ويهل    ة ملقسسع ال ي،سسة املقاسسدة مبسسذ الاسسيم  676م يوق د    بقسسي  اسسيدل  204

قيمقة أو في رور الابليذ شتكة    44 دد ب    قيقة مجقع اس  قيراتهي إمميهقيتهي في    1977

% مد رأسسسسسسسسسسسسسسقسيل سي املسد وذم  وقسدمس  88م يوق دولر إمسي يق سع احو  598أو الاس سسسسسسسسسسسسسس أم احو 

م يوق دولر  كقسسسسسي ب  سسسسس   264ي  قتوظ ل سسسسسذه ال سسسسسسسسسسسسستاسسسسسي  ببحو ال ي،سسسسسة قتوظ وأسسسسسسسسسسسسسقسسسسسياسسسسس 

 م يوق دولر  456اس  قيرا  ال ي،ة في اذسوار امليلية الدولية احو 

دولسسسة ملتبيسسسة  دا مد  12ي لاسسسك السسسسسسسسسسسسسس  قسسسيرا   وسيا سسسي باق ول  ت الاوسيب اا  تاف

%م 0 8م سسسسسسست إ% منهي في المسسسسسسسوداق،  م وبقادل  أقع في 63الدول اذملضسسسسسسسي ، مب  تك  احو 

% ل سسسع منهقسسسي، لااوسذ بسسيملي املمسسسسسسسسسسسسسسسيهقسسسي  0 5%م والاتار والمسسسسسسسسسسسسساوديسسة بواقب 0 7مسسيرا  إو وا

  % باق الدول الاتبية المباة املابدية 0 12البيل ة 

س   سك اا  ود مل ى املوارباق واللاسيد املا سسسسسسسسسسسسس سة ب سيهتة يانا س  ىو يقسي ياا   بقسد

ة  دور مل ى لاسيد،  اسدل البيسياسي  ذاللدت مااسدد ا هسذه امل سسسسسسسسسسسسستوملسي  في  و ا  المسسسسسسسسسسسسس ب ال سذاميس 

ة والديول في تايقدا  واسساة مب املباجاق،  يث تاقع ال ستاي  الدي تمسيهم  يهي  اذسسيسسي 

لمسسس ب ال ذامية اذسسسسيسسسسية  ايالبوة وال لو  والمسسسنت واذلبيق، والملوم  ال ي،ة مل ى  و ا  ا

% مد مجقع   50ل ي،ة،  ناج احو  ا ى سسسسليع امل يل،  يق  شسسستاي  المسسسنت الدي تمسسسيهم  يهي ا

% مد إااي  المسسنت في جق ورلة م سست الاتبية، 8إااي  المسسنت في جق ورلة المسسوداق، واحو 

مد إااي  اذلبيق والا سسسسيمت، وأكث    % 35ال ي،ة، أكث  مد و و ت ال سسسستاي  الدي تمسسسسيهم  يهي 
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% مد إااسسي  الوم  28% مد إااسسي  السسدجسسي  في دولسسة اومسسيرا  الاتبيسسة املاحسسدة واحو  25مد 

مد   %60الدجي  في سسسسسسس طبة مُلقيق كقي تمسسسسسسيهم ال سسسسسستكة الاتبية المسسسسسسودااية ل بذور بنمسسسسسسبة  

 .إااي  البذور اتلمبة في جق ورلة الموداق

تمسسسسسسسسسسس م ال ي،ة في  حمسسسسسسسسسسساق أوأسسسسسسسسسسسيذ امل ارملاق مد يهل  وسسسسسسسسسسسسيب الاايقدا  مب   كقي

امل يل  اايقد شسسسسستكة   شسسسسستاي  أيتى أسسسسسقد سسسسسسهسسسسسسع الاورلد وسسسسسسهسسسسسسع الديقة   ا ى سسسسسسليع

ألف م ارذ  ل زولد ال سسسسستكة   72الليوم ل سسسسسبيملة المسسسسسنت في جق ورلة م سسسسست الاتبية مب احو 

يقسد ال سسسسسسسسسسسسستكسة الااسيوايسة الاتبيسة في املق نسة كقسي  ااس  .م يوق رد مد ببجت المسسسسسسسسسسسسسنت 3 1ببحو 

مت م دجي   ل زولد ال سسسسسسسسسسسستكة  36الاتبية المسسسسسسسسسسسساودية مب صسسسسسسسسسسسس ير املتباق البيلح ملددهم احو 

كقسسي  ااسسيقسسد ال سسسسسسسسسسسسستكسسة الاتبيسسة المسسسسسسسسسسسسسوداايسسة ل بسسذور في  .2017م يوق رسسيمت في ملسسيم  30ببحو 

 وملدد مد ال سسسسسسسسسسستاي  ااويصسسسسسسسسسسسة ال  118جق ورلة المسسسسسسسسسسسوداق مب احو 
ً
دي تاقع في مجيل م ارملي

كقسسسي  .آلف رد مد البسسسذور والادسسسيوو اتوا لسسسة 5البسسسذور والادسسسيوو  ل زولسسسد ال سسسسسسسسسسسسستكسسسة ببحو 

  40لاتاقيسسسة وااسسسي  اذلبسسسيق في جق ورلسسسة الاتار مب احو  ااسسسيقسسسد ال سسسسسسسسسسسسستكسسسة الاتبيسسسة ا
ً
م ارملسسسي

تبية و اايقد ال سستكة الا .آلف  داق 4 4ل راملة الدقح في م سستومل ي ال را ي في ممسسي ة  ب ح 

  ل راملة و ورلد اللول   365المسسسودااية ل  لو  الببي ية في جق ورلة المسسسوداق مب احو 
ً
م ارملي

م ارذ مد م ار ي  100االبوة في املق نسسة امل تبيسسة مب  المسسسسسسسسسسسسسودانم، و ااسسيمسسع شسسسسسسسسسسسسستكسسة مبسسي سسذ

 .الدقح  ل زولد ال تكة بق   ييتهي اتل ية مد الدقح

تاي  الاتبية في مجيل  اوااي  الببيتم و اوسذ أن سسسسسسسطة ال ي،ة وممسسسسسسسيهقيتهي في ال سسسسسسس 

 %م، وااوسسدمسسي  ال رامليسسة0 20%م، واوااسسي  االيوانم إ0 53%م، والا سسسسسسسسسسسسسنيب ال را ي إ0 23إ

%م  لادوم ال ي،ة في اتل سسسسسسسسسسسسس ة بدور  يملع في الابقية املمسسسسسسسسسسسسسادامة والا سسسسسسسسسسسسسدو 0 4اتوا لة إ

ي املبيشسسسسسسسسسسسست وغا  املبيشسسسسسسسسسسسست في لايد مد يهل دورهي و   ا هذل اديد مد م يهت اللدت ماادد ا
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مد ال ذائم ل سسس ع مليم و حلاز اذن سسسطة املدرة ذ  حمسسساق اذ وال املا  سسسية و حمسسساق  يلة ا

ولند يبدى م م الاقولع والن سسسسسيا وربياة  أن سسسسسطة ادع و طولت الادبيي    ل ديع و قولع

 تاكم حسسسيجسسسة مل لسسسد مد الهاقسسسيم بحيسسسث يام السسسسسسسسسسسسسسالسسسيدة مد بالاوسيب اا  تافي ةي مجسسسيل  

يب ا  ال ي،ة ل سسسسسسسس ع أكب  وفي ملدد أوسسسسسسسسسب مد الدول الاتبية لاا يم السسسسسسسسساليدة لدطيملي  

نم مد م يهت اللدت ماادد اللايد أسسسسسسسسسسسسسقد ات يل  أوسسسسسسسسسسسسسسب مد ات اقاي  الاتبية الدي تاي

 الدي تاقع  يهي ال ي،ة 

ن سسسسسسسسسسسسسسيا  بقوو موجسذ  21 قولسع ملسدد   2017رغم  ضسسسسسسسسسسسسسقد أن سسسسسسسسسسسسسطسة ال ي،سة ل اسيم و 

 سسسسير وماوسسسسسسسسسسسسسسطم امل ارملاق واملباجاق في ملسسسسدد مد السسسسدول الاتبيسسسسة، وب وغ ملسسسسدد اوسسسسدمسسسسة صسسسسسسسسسسسسس 

ل أق البيسياسي  لم إألف ممسسسسسسسسسسسسساليسد   23سسسسسسسسسسسسسستة  ضسسسسسسسسسسسسسم ألف آ 5املمسسسسسسسسسسسسساليسديد مد   سك الب امج 

لسسسيقي أق قواملد ال ي،ة  حدد االد اذدنى  ، اضسسقد قيقة   ك الب امج وربياة املمسساليديد

ل  دع ممسسسسسيهقة ال ي،ة ملد أم يوق دولر مل ى   5ة بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ل قمسسسسسيهقة ل  لة امل سسسسستوملي  املقول

ت مب قدرا  وإم ياي  صسسسسسسسس ير  بيسسسسسسسسس يمت الذو ل ذ مجقع    لة امل سسسسسسسستوذ  وهو ا د% م0 25

لاسيد في السدول الاتبيسة   ذامل ارملاق، السذيد يق  وا متك  ال دسع في اسي سة م سيهت اللدت مااسدد ا

ق ن سسسيا ال ي،ة أكقي    م 2017الادتلت المسسسبوو  –اقي  ال را ي و إال ي،ة الاتبية لهسسسس  قير وا

مل ى ال ي،سة  اتهسي  تك   بوجسذ ملسيم وا يجسة لملابسيرا  اسسسسسسسسسسسسسساهسداف التبح و ت  بسي  قواملسد ملقسع

 
ً
وأكث  ادرة مب لاق   الاايمع مب اال ومي  وال تاي  الايمة واملميهقة، وبدرجة أقع ك ا ا

ك املاطيي  سسسسسس مسسسسس م في  وسسسسسسيب  يق إمليدة الب ت في     ومل يذ، مؤسسسسسسمسسسسسي  الدطيذ ااويي

شسس يل أ  واجذالدي   ،ي  وشسستامح ملدة في ات اقاي  الاتبية  إلىمتدود أن سسطة ال ي،ة لي سسع 

 لايد   ذاللدت ماادد ا
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 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 6-2

يق ع ال سسسسسسسبدور الات م لالاقي  القا سسسسسسسيدو والجاقي ي أداة  قول ية أسسسسسسسسيسسسسسسسسية في 

الاتبية  ح  م  ة جيماة الدول الدول ممسسسسسسسا ة الاايوق القا سسسسسسسيدو والجاقي ي باق   طور 

والسي    1968الاتبيسة، و لك بيملابسيره هي،سة إق يقيسة ميليسة ملتبيسة، و لك مبسذ   سسسسسسسسسسسسسس مسسسسسسسسسسسسسذ مليم  

هسسذا إأسسسسسسسسسسسسسسي سسة لسسدور    1974ااطهر أن سسسسسسسسسسسسسطاسسذ اواقسسيميسسة ملسسيم و  1971ا لسسيقيسسة إن سسسسسسسسسسسسسسي ه ملسسيم 

ويي باقولع امل سسسسسسسسستوملي  ال سسسسسسسسس ا ة واملاوسسسسسسسسسسطة في الدول ال سسسسسسسسسبدور في إدارة االمسسسسسسسسسية اا

 ملدترا  ققسسة ال ولسس  الابقولسسة 
ً
إمبسسيدرة أما  ال ولسس م،  باسسد الااهسسي    2009الاتبيسسة،  بليسسذا

 بيقتار 
ً
 11مد صسسسسسسسسسسسسسيسيغة اذرت الاب يقيسة ودارة هذا االمسسسسسسسسسسسسسية ،  دسد قيم ال سسسسسسسسسسسسسبسدور  ا يسي

وةي إاذردق والبحتلد و ونأ  لاقولسسع هسسذه امل سسسسسسسسسسسسستوملسسي  ل سسسسسسسسسسسسسسياك مل سسسسسسسسسسسسست دول ملتبيسسة قتظ

االمسسسسية هذا كقي يدوم  ، وامل تة ومورلايايي وجيبوتم وم سسسست والمسسسسوداق واليقد و  مسسسسطاقم

 قولع املؤسسسسسسسسسمسسسسسسسسي  امليلية الوسسسسسسسسسيطة ل سسسسسسسستوا اقطية  اق ع في قتوظ بيلاقع مل ى   ااويي

% 3ا     ة سسسسسسسسسسسقيا، وبليمدة سسسسسسسسسسسبولة  ب ح مدة اع منهي مل سسسسسسسسسست سسسسسسسسسسسبوا  ت سسسسسسسسسسقع  هث سسسسسسسسسسسبو 

 % في  يلة  دديم أقيق   ومم 2إلى   بخلق

 ل زايسد 
ً
 واةسسسسسسسسسسسسسلسي

ً
  ذقسدرا س أمسي  يقسي ياا   بسيل سسسسسسسسسسسسسبسدور  ا سذ  وةسسسسسسسسسسسسسك البيسياسي  ا جسيهسي

الاقول ية لاواكت   ايد الاحديي  القا سسسسسسسسسيدية والجاقيملية الدي  واجذ الدول وات اقاي  

م يوق   800  إلى  1968م يوق د   مليم    100ي أكث  مد مبيسبة مد  الاتبية، لا  لب رأس ميلذ ف

أقت مج أ محي  م ال سسسسبدور سليدة رأس امليل امل سسسستا بذ   2013  وفي مليم  1982د    مليم  

م يسسسير د   ، و لسسسك ملد رتل   حولسسسع  3م يسسسير د   ، وسلسسسيدة رأس املسسسيل املنا سسست بسسسذ إلى  4إلى 

ي ى رأس املسسيل، وقيسسيم املمسسسسسسسسسسسسسسيهقاق بسسيلكااسسية بقسس م يوق د    مد ال ايسسيرم اوأسسسسسسسسسسسسسسيفي إل 500

سسسسسسسسسسسسسسبوا   ليب ح رأس املسسسسيل املسسسسد وذ   5م يوق د    تمسسسسسسسسسسسسسسسسدد في أقمسسسسسسسسسسسسسسسسيا يهل  500قيقاسسسسذ 
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م يسسسسير دولر، ولاب ح اجقسسسسيلي املوارد املسسسسيليسسسسة  802 2 والي  2017ل  سسسسسسسسسسسسسبسسسسدور في نهسسسسييسسسسة الاسسسسيم 

 ريي  ا ايي 685م يير د    منهي  والي  506 3املاي ة ل  بدور احو 

  الدي   م بسذ جسياست الدسدرا  الاقول يسة اسذ إأسسسسسسسسسسسسسي سة ل ااسديه أ إلى جسدر اوشسسسسسسسسسسسسسيرة 

ل  سسسسسسسسسسسسسبسدور،  دسد   م اا سياست املاا   بس هسداف وأغتاظ ال سسسسسسسسسسسسسبسدور بااسديسع جوهتو ملسيم 

،  يسسسث  م  وسسسسسسسسسسسسسسيب اا  سسسي  املؤه سسسة ل ااسسسيمسسسع مب ال سسسسسسسسسسسسسبسسسدور مد اا  سسسي  اال وميسسسة 1997

ت مب الدطيذ ااويي ودوق أسسسسسسسسقياي    ومية  مد الاايمع املبيشسسسسسسسس  إلىواملؤسسسسسسسسسمسسسسسسسسي  الايمة  

يهل  قولع امل سسسسسسسسسسيريب السسسسسسسسسسس  قيرلة الايمة وااويصسسسسسسسسسسة، إأسسسسسسسسسسي ة لادديم املاواي  وااوب ا   

 
ً
م مسسسسسسسسستة ل دول اذملضسسسسسسسسسي ، كقي   زايد ممسسسسسسسسساولي  هذا   اللبية  يث يو ت ال سسسسسسسسسبدور قتوأسسسسسسسسسي

الدول الاتبية  الا مسسسسسسسسسسسا  في ممسسسسسسسسسسساولي  سسسسسسسسسسسسات الليمدة و   ا  المسسسسسسسسسسسقيا والمسسسسسسسسسسسداد في  يل 

واملمسيملدا  غا  املمس  دة والدملم املددم في  يلة اذوأسيذ مبخلضسة الديع، إأسي ة ل قبح 

 وال توف الطيرمة الدي  ااتظ ل ي لاق الدول اذملضي  

ولبدو مد اسسااتاظ   ك ات يل  ل س ع مليم وجود  قيس و ديراي  واةسلة باق 

 يهتة اللدت لايد املا  ة ب  ذأن طة ال بدور والاديد مد ا

ب وغ قيقة   2017 –  1974ال  اك ي ل  سسسسسسسسسسسسبدور ل ل  ة  و   ت البيياي  امليلية لادا 

دولة ملتبية  كقي يوةسسسسسسسسسك الاوسيب الدطي ي  وج ي   17م يير د   اسسسسسسسسسساليد  منهي    9 7الدتوظ 

% 4 19%  واحو 9 70واةسلي لاقولع م ستوملي  البن  واملتا   اذسسيسسية بنمسبة م    احو 

لدطيملي  الجاقيملية ماضسسسقبة % مل سسستوملي  ا8 6 ا  الطيلب اواايجي، واحو ل ق سسستوملي   

% 9 2أن سسسسسسسسسسسسسطسسسة وم سسسسسسسسسسسسستوملسسسي  الاا يم والوسسسسسسسسسسسسسلسسسة واوسسسسسسسسسسسسسس سسسيق والابقيسسسة الجاقسسسيمليسسسة، واحو 

 ل دطيملي  واذن طة اذيتى 
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% وبقسسي يق سسع احو 57 0وقسد م  سس    سسسسسسسسسسسسسسة الدطسسيذ ااوسسيي مد   سسك الدتوظ احو 

يصسسسسة  هقة ال سسسسبدور في رأس ميل ملدد مد ال سسسستاي  ااوم يوق د     دا  إأسسسسي ة ملمسسسسي  56

م يوق د    كقسسسي قسسسدم ال سسسسسسسسسسسسسبسسسدور ماواسسسي  دوق مدسسسيبسسسع يهل    ة ملق سسسذ  7 31بديقسسسة احو 

 م يوق د     9 386بديقة احو 

و يقسسي ياا   باح يسسع الاوج سسي  اا  تا يسسة ل دتوظ املدسسدمسسة مد ال سسسسسسسسسسسسسبسسدور  دسسد 

دمسسسة مد ال سسسسسسسسسسسسسبسسسدور اوقأ دول ملتبيسسسة جقسسسيلي قيقسسسة الدتوظ املدسسس إ% مد 3 57 وجسسسذ احو 

%م، والمسسسسسسسوداق 5 9%م، واليقد إ6 9%م، و ونأ إ9 13%م، وامل تة إ7 15ت إمق  ة في م سسسسسسس 

 إ%م  لاايلب بيملي الدول لاد  لك، و 6 8إ
ً
مبخلضسسسسسسسسسة  ق ايا  امله  ة اذسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسية هو أق دول

مد %  دا 7 1الديع م ع ال سسسسسسسسسسوميل وجيبوتم و  مسسسسسسسسسسطاق قد ب      سسسسسسسسسساهم ال  ية احو 

   ة ملق ذ، دوق أق يقبب  لك وجود درجة مد إجقيلي الدتوظ املددمة مد ال سسبدور يهل 

 الاواسق في الاوج ي  اا  تا ية لدتوظ ال بدور باق الدول اذملضي  

لايد  يهتة اللدت في أيدملم الدور اويجي م ل  سسسسسسسسسسسبدور في الا سسسسسسسسسسسدو ملايا ة  إق مي  

 الدول الاتبية  وجذ قتوأسسسسسسذ ل دطيملي  واذن
ً
بيملوارباق،  يث  وةسسسسسسك    سسسسسسطة اذكث   قيسسسسسسسي

% مد إجقسيلي قتوظ ال سسسسسسسسسسسسسبسدور لدطسيذ الن تبسي  والطسيقسة، واحو 5 32بيسياسي   وجسذ احو ال

% 6 11% لدطيذ ال راملة والابقية التللية، واحو  1 14% لدطيذ البدع واملوانئ، واحو  2 25

لوسسسسسسسسلة والابقية % لدطيملي  الاا يم وا8 6لدطيذ ال سسسسسسسستف ال سسسسسسسس ي ومييه ال سسسسسسسستة، واحو 

 الجاقيملية 

 باق كقسسي أ  ت  متاجاسس 
ً
ة ال ي سسع الدطسسي ي ل دتوظ املدسسدمسسة مد ال سسسسسسسسسسسسسبسسدور  بسسييبسسي

الدول املمسسسسساليدة، وهو مي  انأ وجود ممسسسسسي ة واسسسسسساة مد املتواة واملوامقة في إدارة موارد 

 ال سسسسسسسسسسسسسبسدور بقسي ي بسيسسسسسسسسسسسسسست وربياسة ال ايسيجسي  واذولولسي  الابقيسة في   سك السدول   لم  سيلسة
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توظ ال سسسسسسسسسسسسسبسدورم  دسد  وسملس  الدتوظ م سسسسسسسسسسسسست مل ى سسسسسسسسسسسسسسليسع امل سيل إاملمسسسسسسسسسسسسساليسد اذول مد ق

%م، امليسيه وال سسسسسسسسسسسسستف ال سسسسسسسسسسسسس ي 63املدسدمسة مد ال سسسسسسسسسسسسسبسدور مل ى قطسيملسي  الطسيقسة والن تبسي  إ

%م، وقطيملي  0 8%م، اذن طة ال بيملية والااديد إ65 8%م، أن طة البدع واملوانئ 5 9إ

التلليسة %م، وان سسسسسسسسسسسسسطسة ال راملسة والتو والابقيسة 4 5يسة إالاا يم والوسسسسسسسسسسسسسلسة والابقيسة الجاقسيمل

في  اق جي   م، ولم  اوجذ لدطيذ ال  سسسسسسسسسيل  أو قتوظ 15 2%م، واذن سسسسسسسسسطة اذيتى إ3 3إ

هذا ال ي ع في  يلة دولة م ع المسسسسسسسسسسسوداق إاملمسسسسسسسسسسساليد ااويمأ مد قتوظ ال سسسسسسسسسسسبدورم و دي 

 وجسسسذ لدطسسسيذ الطسسسيقسسسة لاهقيسسسة النمسسسسسسسسسسسسسليسسسة ل دطسسسيملسسسي  املمسسسسسسسسسسسسساليسسسدة مل ى احو م سسسييت،  يسسسث 

%م، ولدطسيذ البدسع 5 30ن سسسسسسسسسسسسسطسة ال راملسة والتو والابقيسة التلليسة إ%م، وذ64 33والن تبسي  إ

%م، ولدطسسيذ امليسسيه وال سسسسسسسسسسسسستف 7 7%م، ولان سسسسسسسسسسسسسطسسة ال سسسسسسسسسسسسسبسسيمليسسة والااسسديد إ73 23واملوانئ إ

%م، ولم  اوجذ لدطيملي  الاا يم والوسسسسسسسسسسسسسلة 93 0%م، ولدطيذ ال  سسسسسسسسسسسسسيل  إ5 3ال سسسسسسسسسسسسس ي إ

 الجاقيملية والدطيملي  اذيتى أو قتوظ والابقية 

لان سسسطة والدطيملي  اذكث  الاوجذ اللا ي هذا الاح يع قدرة ال سسسبدور مل ى   يب س

لاسسسسيد  سسسسيهتة اللدت في السسسسدول الاتبيسسسسة، لسسسسسسسسسسسسسسيقسسسسي ببسسسسي  و طولت أقسسسسدرة مل ى ماسسسسيا سسسسة مخا ف 

د، وشسس  و وسسسيب محطي  وشسسب ي  الن تبي ، وشسسب ي  املييه وال سستف ال سس ي، وببي  المسسدو 

د شسسسسسسب ي  الطتر التم مسسسسسسية والتللية، و طولت ات يرو و طولت ال  ذ وامل سسسسسسيرف، وببي  وتابي

غا   لسك مد ات سيل  وبقسي ياوا   مب ماطيسي  اسع  سيلسة مد  إلىامله يسة، و س هيسع املسدارس، 

 يل  الدول الاتبية املمسسسسساليدة  هذا بجيات الر ليذ الواةسسسسسك في الددرا  الاقول ية وقيقة 

لابقولة اتوا لة في الدول اذملضسسسي ، وةي الدتوظ املددمة مد ال سسسبدور اودمة اذغتاظ ا

م ي حة صسسور وأشسس يل اللدت ماادد اذلايد ج ة و ملوامجقوملة المسسقي  املقند الببي  مل يهي  

لسسيقي في موارد  تك ه في الدول الاتبية  إال سبدور الات م لالاقي  القا سيدو والجاقي ي 
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ه الببسك السدولي اسسسسسسسسسسسسسس بسيدا سسسسسسسسسسسسسسب  أق رصسسسسسسسسسسسسسد يم  لسك مس ملومقسي يسد م 2017الادتلت المسسسسسسسسسسسسسبوو  –

  املقسسيرسسسسسسسسسسسسسسسسي  أق  سسديسسع لاجسسيرة م سسي حسسة اللدت في الاسسديسسد مد دول البسسيميسسة،  يسسث أ  ت 

الببك الدولي ملب  بتامج م ي حة اللدت في لاق أقيليم ال بد مل ى سسسسسسسسسليع امل يل املاقيدا مل ى 

 دف وسيمع م ع ي   الديول والو يمف أو   ماق سه  غذامية، إلى غا   لك، لم  حد  ال

دا   املتجو منهسسي في االسسد مد اللدت ل سسسسسسسسسسسسس سسع ممسسسسسسسسسسسسساسسدام، مدسسيبسسع أق  وجسسذ الببسسك لاسس ماق إمسسدا

، اسيق 
ً
الطسيقسة الن تبسيميسة إببسي  محطسي  لاوليسد الن تبسي م في هسذه اذقسيليم وقتاهسي اذشسسسسسسسسسسسسسد  دتا

لذ متدودا مل ى ارهر ممسسسسسسسسير اذملقيل ودورة الديع ومد  م يلق اللدت و  سسسسسسسس ع ممسسسسسسسسادام 

(world bank,2018)  

مسسييو  10مد جسسياسست أيت  تغم تاسسديسسع ا لسسيقيسسة ال سسسسسسسسسسسسسبسسدور كقسسي سسسسسسسسسسسسسسب  الادسسديم في 

 ى احو  مسسسسقح ل  سسسسبدور بيملمسسسسيهقة في  قولع م سسسستوملي  الدطيذ ااويي في الدول مل1997

م يوق دولر لاقولع م سسستوملي  الدطيذ ااويي   500 خ سسسيص مب ح إقتار الاتبية، وكذلك 

هداف ال سسسسسسسبدور الابقولة، وكذلك قييم ال سسسسسسسبدور في  ا  الطيلب اواقيئم الذو ياوا   وا

يسسسسسسسسسسسسة الايمة والدواملد الرشسسسسسسسسسسسيدية لاق يي  الدطيذ ب سسسسسسسسسسسييغة واملاقيد  المسسسسسسسسسسسي  2001الايم  

ااويي  الدي  ق ع   را ا ل مسسسسييسسسسسي  والدواملد الدي  حنم ممسسسسيهقي  و ديه  ال سسسسبدور 

ت أق الدطسيذ ااوسيي ل ق الواقب ي  أل إفي  قولسع م سسسسسسسسسسسسستوملسي  الدطسيذ ااوسيي اواقسيميسة، 

 ملد مجيل  ملقع ال سسسسسسسسبدور وأن سسسسسسسسطاذ الاقول ية، وهو 
ً
مي قد يق ي متاجاة   ك  ي ال لايدا

المسسسسسسسسسسسييسسسسسسسسسسسسي  وبخيصسسسسسسسسسسسة مي ياا   بديقة الاقولع وربياة امل سسسسسسسسسسستوملي  املؤه ة ل اقولع، مب 

أسسسسسسسسسسستورة اسسسسسسسسسسسساق ا   وج ي  ومد   ي  الدطيذ ااويي  ا ذ في الدول املمسسسسسسسسسسساليدة لسسسسسسسسسسسسيقي 

قسيليم الاتبيسة الدي  واجسذ أشسسسسسسسسسسسسس سيل اللدت املااسدد ذااوسيي في السدول وات اقاسي  وا الدطسيذ

 ذلايد ا
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: دور املؤسسات اإلنمائية والتمويلية القطرية والدولية 
 
 مجموعة التنسيق –سابعا

إأسسسسسسسسسسي ة ل قؤسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسي  اواقيمية الواقاة  ح  م  ة جيماة الدول الاتبية،   يت 

بسيدي  واذرت الاقول يسة الدطتلسة واوق يقيسة والسدوليسة،  ا  املبطدسة الاتبيسة لاسدد مد ال سسسسسسسسسسسسس 

، ليخسيرت الدول البسيميسة ملب  اواقسيئم الدي يقاسد ن سسسسسسسسسسسسسير سي ذوسسسسسسسسسسسسسسب مد الدول الاتبيسةالطسيلب 

 يث  ضسسسسسسسسسم ال سسسسسسسسسبيدي  الدطتلة اع مد ال سسسسسسسسسبدور المسسسسسسسسساودو أقيليم الايلم ل سسسسسسسسس ع مليم   

ي  ااسسسيوق و سسسدملم اا  ود الاتبيسسسة والد  ل ابقيسسسة، وال سسسسسسسسسسسسسبسسسدور ال ولدي، وصسسسسسسسسسسسسسبسسسدور أبو  بي

بقخا ف ألايدهي الدي  ال  في ك ا  منهي   بقية املمسادامةوالدولية مل ي حة اللدت و حدي  الا

ة والدولية مق  ة في وق يقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارت اإأسسسسسسسسسسي ة لهذا   مب قضسسسسسسسسسسييي وألايد اللدت ماادد اذلايد

، وصسسسسسسسبدور اذوبك ل ابقية مممإالذراذ امليلي ملب قة املؤ قت اوسسسسسسسسه  الببك اوسسسسسسسسهمم ل ابقية

 الدولية   

  ايسد ا اقسيل  السدواجيسة في اذن سسسسسسسسسسسسسطسة الاقول يسة واواقسيميسة  إلىأدى هسذا الااسدد 

بجيات والجتامية ل ق سسسسسسسستوملي  اواقيمية الدي  قول ي   ك املؤسسسسسسسسسمسسسسسسسسي  اوق يقية والوربية، 

و تصسسسسسسسسسسسسسي مل ى يسة  لاتباملؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسي  الاقول يسة اواقسيميسة الاتبيسة  حس  م  سة جسيماسة السدول ا

 وصسس     ك والسسساخدام اذم ع ل قوارد امليلية والاقول ية املاي ة، اسسس يلي  ماييا  النلي ة 

أسسسسسستورة الانمسسسسسسي   يقي بينهي في مجيل أن سسسسسسطاهي   إلىم  1975املؤسسسسسسسمسسسسسسي  مبذ وق  مبنت إمليم  

وق مخا سسسسسسسسسسة ل سسسسسسسسسس،سسسسسسسسسسسنت يرلة  بية / م   سسسسسسسسسسس أ أمياة يث ويدميتهي الاقول ية واواقيمية  

لانمسسسسسسسسسسسسسي  باق هسسذه املؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسي  ومدتهسسي دايسسع ال سسسسسسسسسسسسسبسسدور الات م لالاقسسي  القا سسسسسسسسسسسسسسيدو  ا

والجاقسي ي  لا سسسسسسسسسسسسسبح هسذه اذمسياسة بحسد  اتهسي أداة هسيمسة لابسيدل املا ومسي  و نمسسسسسسسسسسسسسي  اا  ود 

والسسسسسسسسسسسسسساخسدام اذم سع ل نلسي ا  والدسدرا  املاوا تة لسدى مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسي  ات قوملسة، إأسسسسسسسسسسسسسسي سة 

  يقي ياا   بيمل يريب والب امج النب ى الدي  ي بلانمي  الاقولع واوجتا ا  امل
ً
ة، ي وصي
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 اجيوس قدرا  أية مؤسسسسسسسمسسسسسسة بقلتدهي  بيوأسسسسسسي ة إلى  حدي  أهداف م سسسسسس  كة وإرسسسسسسسي  صسسسسسس ة 

وبقي   .واةسسسسسسسسلة باق املمسسسسسسسسيملدة الابقولة والاهقي  القا سسسسسسسسيدية اذيتى بيلب داق املمسسسسسسسساليدة

هداف الابقولة املط وة  حديديهي في اذ  يضسسقد  ايلية ج ود   ك املؤسسسمسسي  اواقيمية  جيه

 الدول املماليدة   

 - ضسسسسسسسسسسسسسم هسذه ات قوملسة في الوقس  االسيلي مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسي : الببسك اوسسسسسسسسسسسسسسهمم ل ابقيسة و 

 -صسسسسسسسبدور أبو  بي ل ابقية  -ال سسسسسسسبدور ال ولدي ل ابقية  –صسسسسسسسبدور اذوبك ل ابقية الدولية 

ال سسسسسسسسسسسسسبسدور  -دسد الات م الب صسسسسسسسسسسسسسبسدور  -ال سسسسسسسسسسسسسبسدور الات م لالاقسي  القا سسسسسسسسسسسسسيدو والجاقسي ي 

بتايمج ااو يج الات م   -امل سسسستف الات م ل ابقية القا سسسسيدية في أ تلديي  -المسسسساودو ل ابقية  

 لدملم مب قي  اذمم املاحدة اواقيمية/أجلبد 

، بسسي بسسيذ آليسسة ملدسسد 1992وقسسد قسسيمسس  مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسسي  مجقوملسسة الانمسسسسسسسسسسسسسي  مبسسذ ملسسيم 

قبيق سسسة ااوطا اواقيمية في لاق قح باجاقيملي  اسسسس  سسسيرلة مب الدول املمسسساليدة بقي  مسسس 

الدول، ومد  م ال لير باق مؤسسسسسسسسسمسسسسسسسسي  ات قوملة والدول مل ى م سسسسسسسسيريب  ا  أولولة مد باق 

، الابقية لا ك امل سسسيريب املضسسسقبة في يطا 
ً
مل ى املمسسسيهقة في  قول  ي    ليرلاالدول، وأيضسسسي

يسسسسسة املااقسسسسسدة في جتاموملواج سسسسسة الادبسسسسسي  البسسسسسيشسسسسسسسسسسسسس،سسسسسة ملد الابسسسسسييد باق ماط بسسسسسي  الو سسسسسيم  او 

 مد الو سسيم  الدسسياوايسسة 
ً
مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسي  ات قوملسسة،  دسسد أاج   مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسي  ات قوملسسة ملسسددا

وبسذلسك يقند  باق أهقيسة هسذه  .البقو جيسة ل اقسع  هسي ل سسسسسسسسسسسسس سع مبسيشسسسسسسسسسسسسست أو لهسسسسسسسسسسسسسس  شسسسسسسسسسسسسسسيد  هسي

ات قوملسسة الاقول يسسة  ا  الطسسيلب اواقسسيئم ومسسي  قا نسسذ مد قسسدرا   قول يسسة واسسسسسسسسسسسسسساسسة وقبوا  

سسسسسسسسسسسسسسسيمت السسدول الاتبيسسة في مخا ف مجسسيل  الابقيسسة ومخا ف قطسسيملسسي  مب  ا  سسسسسسسسسسسسسسيل مااسسددة

 وان طة القا يدا    
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 مسسسسسسسب ل بطير الدولي مجقوملة الانمسسسسسسسي   مؤسسسسسسسسمسسسسسسسي   ملقع ما م جبدة أأق ورغم 

، ق اال سسسسسسسسسسسسسة اذكب  ةي مد ا سسسسسسسسسسسسس ت الدول الاتبيةأل إدوق القا سسسسسسسسسسسسسير مل ى الدول الاتبية، 

 ام م الاقولع يهل الايم  
ً
% 2 43 دا  دد ب      ة الدول الاتبية احو   2017 و دي

م يسير دولر ل سذا الاسيم،  6 19البسيلح احو  مد مجقسع الاقولسع املدسدم مد مجقوملسة الانمسسسسسسسسسسسسسي 

في  اق  ت لب هذه النمسسسسسسبة ملبد إأسسسسسسي ة الاقولع امل  اكم مبذ بد  أن سسسسسسطة هذه املؤسسسسسسسمسسسسسسي  

 د  نهسييسة و لسك % 9 52احو  يسةال  اكقة السدول الاتبيسة جقسيلي   سسسسسسسسسسسسسس الاقول يسة،  يسث ب ح إ

م يسير دولر يهل   سك الل  ة مد اجقسيلي  108 يسث   دس  السدول الاتبيسة احو    2017الاسيم 

، لاايلب بيملي أقيليم لاد  لك دولرم يير   204املددم مد هذه املؤسسمسي  البيلح احو الاقولع 

 م 13لسيقي في إق ي ي اسيي وا تلديي إال  ع رقم 

 
                 م، الادتلت القا يدو الات م املو د  الميرا ، 2018البدد الات م إ ور امل در: صبد

  2018،ي أبو  ب
 

و يقسي ياا   بج م وأهقيسة الاقولسع املدسدم مد أملضسسسسسسسسسسسسسسي  مجقوملسة الانمسسسسسسسسسسسسسي   دسد 

دل  البيياي  ال  اكقية مل ى اسسسسسائ ير الببك اوسسسسسهمم ل ابقية بيال سسسسة اذكب  في  دديم هذا 

52.9
26.3

16.7

1.8 1.8 0.5

حصص مجموعات الدول التراكمية في التمويل اإلنمائي( 13)الشكل رقم 

ة حتى الوطنية واإلقليمية والدولي)املقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق 

)%(2017عام 

مجموعة الدول العربية

مجموعة الدول اآلسيوية

مجموعة الدول األفريقية

مجموعة دول أمريكا 
الالتينية

مجموعة الدول األخرى
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، أو 2017م يسير دولر و لسك  د  نهسييسة الاسيم  7 86بقمسسسسسسسسسسسسسيهقسة  تاكقيسة قسدرهسي احو  الاقولسع

قسسسسيلي الاقولسسسسع، ي يسسسسذ مؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسسسسة ال سسسسسسسسسسسسسبسسسسدور الات م لالاقسسسسي  % مد إج0 42مسسسسي يق سسسسع احو 

القا سسسسسسسسسسسسسسسيدو والجاقسسي ي الواقب  حسس  م  سسة جسسيماسسة السسدول الاتبيسسة كقسسي سسسسسسسسسسسسسسب  الادسسديم،  

% مد إجقيلي الاقولع املددم، 0 16قي يق ع احو م يير دولر وب 1 33بقمسسسسسسسسسسسسيهقة قدرهي احو 

 م 2،3إاململداق م، 14ايلب بيملي املؤسمي  كقي يوةك  لك ال  ع إال

 
  2018،ي م، الادتلت القا يدو الات م املو د  الميرا ، أبو  ب2018امل در: صبدور البدد الات م إ

 
ً
لسسدول الاتبيسسة في  سسدمليم ج ود االانمسسسسسسسسسسسسسيديسسة لاحسسديسسد دور هسسذه ات قوملسسة  وسسسسسسسسسسسسسسايسسي

ل سسسسسسسسسس ع  مايا ة لاق أو اع مد أشسسسسسسسسسس يل اللدت ماادد اذلايدج ود و ل سسسسسسسسسس ع مليم  الابقولة 

توا ف يااسسسسسسسسسسسسسك  وج  سسسسي ا سسسسك الدتوظ واملمسسسسسسسسسسسسسسسسيملسسسسدا  لال ي سسسسع الدطسسسسي ي ي  وباح يسسسسع يسسسسي

و لسسسك مل ى  لاسسسيد،ذات سسسيل  الدي تاسسسياج ل سسسسسسسسسسسسس سسسع مبسسسيشسسسسسسسسسسسسست لاق مد  واهت اللدت مااسسسدد ا

 دا،  ا ى ممسسسسسسسساوى  لك   2017أو   ك الديصسسسسسسسستة مل ى الايم  ممسسسسسسسساوى الاوج ي  ال  اكقية

% لدطسسيملسسي  الاا يم 9 37والن تبسسي ، واحو % لدطسسيذ الطسسيقسسة 7 30وجسسذ احو اذيا   دسسد  

42

16

11

11

8

5 4 3

أعضاء مجموعة التنسيق في التمويل -حصص املؤسسات (: 14)الشكل رقم 

)%(2017التراكمي املقدم  منذ بدء أنشطتها حتى نهاية العام 

البنك االسالم  

الصندوق العرب   

الصندوق السعودي

  
الصندوق الكويت 

صندوق األوبك

صندوق النقد العرب   

صندوق ابوظت   

  ا
 
فريقياالمرصف العرب   للتنمية ف
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% ذن سسسسسسسطة البدع وال  سسسسسسسيل ، واحو 9 17والوسسسسسسسلة واوسسسسسسسس يق واذن سسسسسسسطة اذيتى، واحو 

املييه وال سستف ال سس ي، واحو % لدطيذ 2 4% ذن سسطة ال راملة والابقية التللية، واحو 4 7

 م15إال  ع رقم  % ذن طة ال بيملة والااديد9 1

 
 2019 - ميبي  البي ث اس بيدا لبيياي  صبدور البدد الات م امل در: 

 ملد   سسسسسسي ة ج د هذه املؤسسسسسسسمسسسسسسي  في 
ً
أمي مل ى املمسسسسسساوى ال  اك ي وهو اذكث  تابا ا

البسيميسة ل سسسسسسسسسسسسس سع ملسيم إبقسي  يهسي السدول في السدول  سدمليم الدطسيملسي  القا سسسسسسسسسسسسسيديسة والجاقسيمليسة 

  اوااسسسيجيسسسة الدي  سسسدملم البقو وي    ي  ت  بسسسيمم نمسسسسسسسسسسسسسبي في الاوجسسسذ احو ات سسسيل الاتبيسسسةم 

 تي الاقسع، ودوق أق يقبب  لك اسسسسسسسسسسسسسساقتار أهقيسة الدطسيملي  الجاقسيمليسة مق  سة في الاا يم 

الن تبسي   والوسسسسسسسسسسسسسلسة وكسذلسك ار لسيذ أهقيسة  قولسع م سسسسسسسسسسسسستوملسي  البن  اذسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسسسسيسة في مجسيل 

وال سسسسسسسسسسسستف ال سسسسسسسسسسسس ي، وةي ات يل  الدي  دملم  حمسسسسسسسسسسسساق ممسسسسسسسسسسسساولي  املا  سسسسسسسسسسسسة وكذلك  دملم 

 م  16مجيل  اوااي  كقي يوةك  لك ال  ع رقم إ

37.9

30.7

17.9

7.4 4.2

تمويلية التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية من املؤسسات ال(: 15)الشكل رقم 

.  )%(2017أعضاء مجموعة التنسيق للعام –واإلنمائية 

رى التعليم والصحة واألنشطة األخ

(كهرباء نفط وغاز)الطاقة 

النقل واالتصاالت

الزراعة والثروة الحيوانية

املياه والصرف الصحي
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 2019 -امل در:  ميبي  البي ث اس بيدا لبيياي  صبدور البدد الات م 

 وجقيلي الاقو 
ً
لع املددم و يقي ياا   بيلاوج ي  الدطيملية لذلك الاقولع منمسسسسسسسسسسسسسوبي

سسسسسسسوا  مل ى ممسسسسسساوى الايم مد مؤسسسسسسسمسسسسسسي  مجقوملة الانمسسسسسسي  ل دول الاتبية ل سسسسسس ع محدد، 

درجة ي  ت وجود أو و   دلل  اال سسسة ال  اكقية ل اقولع املددم لا ك الدطيملي ،   2017

الاقولسسسسع املدسسسسدم ل سسسسدول البسسسسيميسسسسة، وا ا ه املدسسسسدم ل سسسسدول مد النسسسسسسسسسسسسسس سسسسيم باق كه الاوج اق إ

ادعم، وإق ايا  امله  ة اذسسسسيسسسسية ةي ااحمسسسير   سسسة قطيذ ال راملة في الاتبية ل سسس ع ممسسس 

الاقولسسسع املدسسسدم ل سسسدول الاتبيسسسة مدسسسيراسسسة بح سسسسسسسسسسسسساسسسذ في ا ا ه املدسسسدم ل سسسدول البسسسيميسسسة، في  اق 

 أمل ى باق   سسسك الاو  الاقولسسسع امل  اكم 
ً
ج سسسي ، وهو اذمت السسسذو قسسسد يب ر بسسسيملسسسيدة ي  ت  وا دسسسي

الاقع الابقوو وربياة الدطيملي  املمسسسسسسساهد ة في الدول   ت  ت أولولي    ك املؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  في

  م 2الاتبية مل ى اياهف مماوليتهي الابقولة وربياة وأش يل اللدت  يهي إاا دول رقم 

 

 

 

29.5

24.5
21.1

10.5

8.2
6.2

ية حصص القطاعات في العمليات التمويلية  التراكم(: 16)الشكل رقم 

عام أعضاء مجموعة التنسيق لل–من املؤسسات التمويلية واإلنمائية 

2017 )%(  .

(كهرباء نفط وغاز)الطاقة 

التعليم والصحة واألنشطة األخرى

النقل واالتصاالت

وة الحيوانية الزراعة والثر

المياه والرصف الصح  

الصناعة والتعدين
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 املقدم من مؤسسات مجموعة (: التوجه القطاعي املتراكم للتمويل 2الجدول رقم ) 

)%(  2017للعام  التنسيق للدول النامية والعربية   

لي  إجقي
الاقولع 

 إم يير دولرم

الطيقة 
إك تبي  
الا 
 وغيسم

الاا يم 
والولة 
واذن طة 
 اذيتى 

البدع  
 وال  يل 

ال راملة 
والث وة 
 االيوااية

املييه 
وال تف 
 ال  ي

ال بيملة 
 البييق/الدطيذ والااديد 

19 69 30 7 37 9 17 9 7 4 4 2 1 9 

الاقولع الن ي 
املددم ذقيليم  
الايلم ل ايم  

2017 

208 0 29 5 24 5 21 1 10 5 8 1 6 2 

الاقولع الن ي 
امل  اكم 

املددم ذقيليم  
الايلم  د   
نهيية مليم 
2017 

8 5 35 42 31 5 21 2 0 46 7 7 3 72 

الاقولع 
املددم ل دول  
الاتبية ل ايم 

2017 

108 0 32.1 22.6 19.1 9.1 9.5 7.6 

الاقولع 
امل  اكم 

املددم ل دول  
الاتبية  د  

مليم نهيية 
2017 

 2019 -امل در:  ميبي  البي ث اس بيدا لبيياي  صبدور البدد الات م 

: التقييم والتقدم إلى األمام:
 
 خطة وآليات العمل    ثامنا

أ  ت  اذج ا  المسسسسسسيبدة وجود أرت مؤسسسسسسسمسسسسسسية، وكيياي  إاقيمية و قول ية، وكذلك 

 يهل ا
ً
لادود المسسسسسيبدة في  دمليم أرت  بية ملتبية، أسسسسسس ق  أسسسسسقد بتامج ي وأن سسسسسطاهي  ا يي

ج ود الدول الاتبية لسسسسسسسسسسسسسسيقي مل ى املمسسسسسسسسسسسسساوى الدطتو، ل ا سسسسسسسسسسسسسدو ل اديد مد م يهت اللدت 

وامل سسسسسسسسسسسسسسيدر املاسسي سسة ل  و ت أو  و   قيسسيسسسسسسسسسسسسسسسي  أو  دسسديتا   أق البيسسياسسي   اذلاسسيد  إلمااسسدد 
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محددة لا ك الا  ا ا  و  ك املمسسسسسسسسسيهقي ، و حديد م م ودور هذه املؤسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسي  في  د يص 

وةي سسسسسسسقة قد ت سسسسسس     يهتة اللدت ماادد اذلايد، ومدى ممسسسسسس،ولية هذه املؤسسسسسسسمسسسسسسي  ملنهي  

 اط ت قييسسسسسسسسي  لا ت  إنهييث ما ي املؤسسسسسسسسمسسسسسسسي  اواقيمية الدولية واوق يقية بوجذ مليم،  

إالدب ي أو البادو أو  لك الديمم مل ى اتليايةم، وةي دراسسسسسسسسسسسسي  م  لة قد ل يام الم و  إليهي 

ال، لملسسسد مد الا سسسيليف و وجيسسسذ اا    اذكب  مد املوارد والطسسسيقسسسي  املاسسسي سسسة في أغ سسست اذ و 

ول وات اقاي  الاتبية ل ق سسسسسسسستوملي  والب امج اتوططة واملبلذة، لسسسسسسسسسيقي   ك املاوج ة ل د

الدي تاينم مد  لنسسسسسسجي  يهتة اللدت ب لايدهي ال  ية أو اا  مية، وفي  ع ملدم كليية م سسسسسسيدر 

  الاقولع في أغ ت اذ وال

كقي يبدى ل ذه املؤسسسسسمسسسسي  الاتبية قدرة وإم ياي  مليلية مل ى املمسسسسيهقة الليمل ة في 

 لايده اتوا لة، وهو بيهتة اللدت  بليذ اس  ا يجية ملتبية ما يم ة اذرايق  ا دى لاه   

اذمت الذو سسيدملم اجي ذ ار ليذ الانمسي  باق املؤسسمسي   ا  الددرا  الاقول ية وا ا تهي 

قطتو شسسسسسسسسسسسسسسسيمسسع يتا ي  –اللبيسسة، و لسسك في إرسسير الاقسسع أسسسسسسسسسسسسسقد   سسسسسسسسسسسسسور ملت م  ا  الدسسدرا  

لاقع قد بع إق م ع هذا ا أولولي  الدول وي سسسسسسسسسسسسوصسسسسسسسسسسسسية وربياة اللدت وألايده في اع دولة 

ي وق بحسد  ا سذ دا اسي ملمسسسسسسسسسسسسساولسي  النلسي ة وملسدم اوهسدار والاو يف اذم سع ل سيمسع الطسيقسي  

ك املؤسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسي   اب يقية والل سسسسسسسسسسسستلة املاي ة لدى  واملوارد امليلية واللبية وال  سسسسسسسسسسسستياية وال

اذمت السسسسذو يسسسسد ب في  وكسسسسذلسسسسك لسسسسدى اذرت اال وميسسسسة إاملتك لسسسسة واا  ولسسسسة واتل يسسسسةم الاتبيسسسسة 

 ة احو  لايع دور اي ة شسسسسسسسسسستاي  الابقية في الدول الاتبية، بقي  يهم الدطيذ ااويي اتل سسسسسسسسسس 

ال سسسسسس ة بقايا ة قضسسسسسسييي اللدت واملؤسسسسسسسمسسسسسسي  غا  التبحية واملؤسسسسسسسمسسسسسسي  واذرت الدولية  ا  

 و حديي  الابقية املمادامة 
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مد جيات أيت يقند اوشيرة الى ملدم  و ت وإ ي ة املا ومي  والبيياي  الال ي ية 

  ود وربياسسسسة أن سسسسسسسسسسسسسطسسسسة املب قسسسسي  الاتبيسسسسة املاخ سسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسة وبخسسسسيصسسسسسسسسسسسسسسسسة املبلسسسسذة في السسسسدول ا

لة الدي  ددم لهملاقيد وات اقاي  الاتبية، ول أ اتوططة أقد يطط ي المبولة أو الدور 

مد مج أ اا يماة/ات  أ القا سيدو والجاقي ي  دوق أق يقبب  لك لل  الا بيه إلى أق 

يام بسذلسذ مد ج ود مد جسياست   سك املب قسي  واملؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسي  ل   مسي يام  طبيدسذ مد بتامج ومسي

يح ى في ما م اذ يسسسسسسيق بسسسسسسيلا طيسسسسسسة والتصسسسسسسسسسسسسسسسسسسد ال سسسسسسي ياق ل ااتلف بسسسسسسذ وال  ولج لسسسسسسذ لسسسسسسدى  

  اقاي  الاتبية ل  ع مليم و  ك املماليدة ل  ع ييي   ات

الدور الليملع ل قب قي  الدولية املاخ سسسسسسسسس سسسسسسسسسة الايلاة  إلىإق الواقب الدولي   سسسسسسسسسا  

 ا  رذ وا دوا   بليذية لمسسسسييسسسسسي  و وج ي  املب قة اذم، لام
ً
م املاحدة، والدي تاقع  ا يي

ي بققيرسسسسسة أن سسسسطاهي في ما م دول كقي أنهي  ح م بادمليم سسسسسيييسسسسجي وميدو و  سسسستو  مسسسسقح ل 

الايلم بيلانمي  والاايوق مب الدول وات اقاي  املماليدة، ولند و   سييسيتهي وأولوليتهي 

 لاوج سي  و  وأجبسدتهسي، الدي
ً
هسداف اذمم املاحسدة، والدي  ق  س  يهل أ ق سع بسدورهسي انا سيسسسسسسسسسسسسسسي

ال ييي  الابقولة اذللية، بقجقوملة اذهداف و   2000ه   في سسسسسسسسلاقب  ل ايم  اُ الل  ة الدي اسسسسسسسس 

 
ً
ق املاسسيلب ل ق سسسسسسسسسسسسسسيورا  إبسس هسسداف الابقيسسة املمسسسسسسسسسسسسساسسدامسسة  بسسع  2015ومبسسذ الاسسيم  و ق  سس  ل دسسي

ي باق بوأسسسسسسسسوا دور هذه املب قي  املاخ سسسسسسسس سسسسسسسسة   2015داف ل ايم  المسسسسسسسسيبدة وقتار   ك اذه

بع أق     ف وكذلك ا ا  يهي اواقيمية والاقول ية في صييغة   ك اذهداف والاوا    ول ي  ق

 
ً
ب بليسسذهسسي و وجيسسذ أن سسسسسسسسسسسسسطاهسسي وبتامج سسي في اسسي سسة دول الاسسيلم اوسسدماهسسي و حديد سسي  ولاسسع  ل دسسي

م يوق دولر بقازااية  100ومؤسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسيتهي املددرة ببحو مديراة مازااية جيماة الدول الاتبية 

 8 6اذمم املاحدة ومؤسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسسيتهي إبخهف  قولع ملق يي   لظ المسسسسسسسسسسسسهم البيلح و دهي احو 

   وةسسسسسسسسسسسسسك  سسسيرر 2016م يسسسير دولر و لسسسك و   بيسسسياسسسي  الاسسسيم  4 5ير دولرم البسسسيل سسسة احو م يسسس 
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الابقولة املمسسسادامة، و لك دوق  الددرا  في ربياة اا  ود املبذولة  ا يي لاحدي  اذهداف

ال وي في  ح يع ربياة و وج ي   لك اوالير في كه املؤسسسمسسااق، وا سس ت مازااية الب امج 

املواساة اا يرلة اتو سسسسسسسسسس سسسسسسسسسسة لتوا ت املوجة لاقولع اة بب سسسسسسسسسس ت ا ا تهي وامل سسسسسسسسسستوملي ، مدير 

هذه املبيلح ورغم وأجور الايم اق والدي  ال  س يع وال سيياة  وكذلك دوق اوشسيرة ل وق أق 

محدودياهي بيلنمسسسسسبة لهسسسسسساحديقي  وم م الاحديي  في ات اقاي  الاتبية،  ينهي ل تانأ 

احو  2017 ى أرظ الواقب إب    نمسسسسسسسسسبة المسسسسسسسسسداد مليم  مي  دوم الدول اذملضسسسسسسسسسي  لمسسسسسسسسسداده مل

 %  دام 48

املاخ سس سسة، ق ي  لك أسستورة  طولت صسسيح الاايوق الليملع باق املب قي  الاتبية يُ 

 والدول الاتبية لا سسسسسبح م وا
ً
 أسسسسسسيسسسسسسي ي

ً
مد م واي  صسسسسسييغة اذهداف والب امج الوربية الدي   ي

مت السسسسذو ل يق سسسسع  جسسسسيوسا ل مسسسسسسسسسسسسسيسسسسيدة  اقسسسسيس وألاسسسسيد  سسسسيهتة اللدت مااسسسسدد اذلاسسسسيد، وهو اذ 

 ل دتارا  ال سسسسسسسسسسسسسيدرة ملد أمل ى املمسسسسسسسسسسسسساولي  التسسسسسسسسسسسسسسقية في الدول 
ً
الوربية، بع إاذ يق ع  بليذا

يسة، مق  سة في رؤسسسسسسسسسسسسسسي  وم و  وأمتا ، ووسرا  السدول الاتبيسة، مد يهل مج أ اا سيماسة الاتب

اخ سسسس سسسسة، وفي الادد ب ي ة ممسسسساولي  اناديده إققة، ووسرا  ييرجية، وات يلأ الوسارلة امل

 لدضييي الابقية والسادامةم  
ً
 امليضجي مد يهل الدقم الابقولة اذكث  اساهدا ي

اديد مد الدتارا  ال سيدرة ملد مخا ف   ك املمساولي ، لدد أ  ت الواقب وجود ال

 مي يام إمليدة الا كيد مل يهي ل سس ع   ديئم ودورو، ولند دوق أق ي وق هبي  ال زام 
ً
والدي ك ا ا

مع وسسسسسسسسسسسسسستيب ب  جقة   ك الدتارا  إلى واقب م قوس يبانأ مل ى ات اقاي  الاتبية، ومل ى اي

ى مؤسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسة اا يماة الاتبية، واملق  ة كقي سسسسسسسسسسب   رذ الابليذية املاي ة لدذ ج ود وبتامج ا

اقي  الاتبية واوق يقية  و نقد و الادديم في املب قي  املاخ سسسسس سسسسسة ومؤسسسسسسمسسسسسي  الاقولع وا

ر في اواسذ يسد ب لت ب النلسي ة في إدارة املوارد اتلسدودة، ولؤكسد مل ى و املب  أهقيسة و يولسة هسذا 
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 أس وة املايا ة ال يم ة، والاقع أقد أوركم  ا ملت 
ً
 بية قطتلة دولية  وهو مي ي بيغم  قيمي

مب القا سسسسسسسسيد االديث الذو يؤكد أق ببي  رأس امليل الل سسسسسسسستو هو امل سسسسسسسسدر اذسسسسسسسسسييسسسسسسسسجي لث وة 

ق أذمم، و ا
ُ
ي بقايا ة مبيلب اللدت ول أ  نتيأ اا  ود املؤسسسمسسية والاقول ية ق الضسستورة  

قاسسسي  الاتبيسسسة لبسسسد أق ل اخليف مد ماسسسياسسسية اللدت، وأق البقو القا سسسسسسسسسسسسسسسيدو ل سسسدول وات ا

 ي بح أكث  شقول وملدالة باق ال تامح وباق اذقيليم وباق اا نماق 

ي اتوت  الو يد إق سسسسسستملة الاوجذ احو   يمع ج ود املؤسسسسسسمسسسسسي  واذرت الاتبية ة

لت ب كلي ة و ايلية دور هذه املؤسسسمسسي ، وملواج ة  حديي  اللدت ب سسور ذ املبيشسستة املق  ة 

ب سسسسسسوره املااددة الدي  نمسسسسسسية لبيملي املدومي  والسسسسسسساحديقي  اذسسسسسسسيسسسسسسسية في اا وذ والاوس، و 

 ل قوارد الات م  

 
 
ا من جاانا  ملاا ساااااااااااابق يمكن التاةكياد على أن خطاة العمال املمكن تبن ها  اسااااااااااااتناادا

املؤساااااااااااساااااااااااات العربية واإلقليمية اإلنمائية، السااااااااااايما تل  املنضاااااااااااوية تحت مظلة جامعة  

 أو جميع العناصر التالية: الدول العربية يج  أن تؤسس على بعض

 قؤسمي  رتا يطوا  إجتامية ملق ية م ع ملدد ورش ملقع دورلة ومب مجة ل: أوال

مؤسسسسسسمسسسسسة بتامج ي وأن سسسسسطاهي املوج ة لملد   ددم يهلذ اع، اواقيمية والقا سسسسسيدية الاتبية

ة مد اللدت ماادد اذلايد في الدول الاتبية  وهو اذمت الذو يت با بقي  قا نذ اع مؤسسسسسسسسسمسسسسسسسس 

مد املؤسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسي  الاتبية مد ي سسسسسسسسسسوصسسسسسسسسسسية، سسسسسسسسسسسوا   يقي ياا   بطبياة وماط بي  صسسسسسسسسسسييغة 

املسسيليسسة وسسسسسسسسسسسسسسبسسع  و ا هسسي  الب امج، أو إقتار الب امج املوج سسة ل سسدول الاتبيسسة، أو إقتار املواساسسي  

مسسي غا   لسسك  بحيسسث يقند ب ورة واقايسسة قسسيب سسة ل ابليسسذ ذن سسسسسسسسسسسسسطسسة م سسي حسسة  إلىلا سسك الب امج، 

 اللدت ماادد اذلايد في الدول الاتبية 
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ملؤسسمسي  ة اواةسك ذلايد اللدت ماادد اذلايد أسقد أن سط  ضسقاق مبيشست و : ثانيا

، و لسسسك 2030-2020ب مجسسسة يهل الل  ة اواقسسسيميسسسة والقا سسسسسسسسسسسسسسسسيديسسسة الاتبيسسسة اتوططسسسة أو امل

 نمي  مب الدول الاتبية املماهد ة  بيلا

 
 
: الب ت في إم سسيايسسة  سس سسسسسسسسسسسسسس أ و سسدة ملقسسع لسسدى أمسسياسسة الانمسسسسسسسسسسسسسي  الدسسيمقسسة لسسدى  ثااالثااا

ال سسسسسسسسسسسسسبسسسدور الات م لالاقسسسي  القا سسسسسسسسسسسسسسسيدو والقا سسسسسسسسسسسسسسسيدو، واملابيسسسة بسسسدورهسسسي بسسسيلانمسسسسسسسسسسسسسي  باق 

ة  ذه الو دة بق قة املمسسسسسيملدة في  وجيذ أن سسسسسطاملؤسسسسسسمسسسسسي  امليلية واواقيمية، بحيث  دوم ه

املؤسسسسسمسسسسي  امل سسسسيركة في أمياة الانمسسسسي  صسسسسوة ات يل  واذن سسسسطة الدي   مسسسسم بددرا  أمل ى 

مل ى مواج سة م سيهت اللدت مااسدد اذلاسيد في السدول الاتبيسة املمسسسسسسسسسسسسساليسدة، لا وق بق سيبسة أداة 

تشسسسسسسسسسلة ل ابليذ في الدول الاتبية  وجيهية ل قليأسسسسسسسسس ة باق امل سسسسسسسسستوملي  والب امج املؤه ة أو امل

 ة املماليد

 
 
ليسسسسسسي  ملاسسسسسسيلاسسسسسسة و دييم ااسسسسسسيمج آ: أ  ت الواقب ملسسسسسسدم وجود أو ملسسسسسسدم كلسسسسسسييسسسسسسة رابعااااااا

امل سسسسسستوملي  والب امج املبلذة مد جيات املؤسسسسسسسمسسسسسسي  الاتبية واوق يقية امليلية واواقيمية، في 

ود القا سسسسسيدو والجاقي ي الدول الاتبية، والدي مد املل  ظ أق تمسسسسس م في قييس اذ ت واملتد

امل سسسسسسسستوملي ، مل ى القا سسسسسسسسيدا  وات اقاي  الاتبية املمسسسسسسسساليدة بقي في  لك والابقوو ل ذه 

أ تهسسي مل ى ماسسيا سسة اذلاسسيد املااسسددة املا سسسسسسسسسسسسس سسة ب سسيهتة اللدت، ولقند أق يام  لولق هسسذه 

الات م و دة ممسسسسسسساد ة يام   سسسسسسسس مسسسسسسس ي في جيماة الدول الاتبية أو لدى ال سسسسسسسبدور   إلىامل قة 

و أو مد املؤسسسسسسمسسسسسي  اذيتى أملضسسسسسي  مجقوملة الانمسسسسسي ، لالاقي  القا سسسسسيدو والجاقي ي، أ

 يث ل يلضسسع أق يام    يف اا  ة الديمقة بيلابليذ بق قة الادييم ورصسسد اذ ت، وسسساو ت 

م ع هذه اآلليي  بيياي  وما ومي  واسسسسسسساة يقند الببي  مل يهي ممسسسسسسادبه لا سسسسسسولت ممسسسسسسيرا  

 ية واواقيمية الاتبية والق يقية ة أولولي  الاقع بيلنمبة ل قؤسمي  امليلو وج ي  وربيا
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: أسسسستورة  وسسسسسيب أاقيا الاايمع املبيشسسسست باق املؤسسسسسمسسسسي  اواقيمية الاتبية خامسااااا

وات اقاي  املمسسسساليدة مد يهل صسسسسيح ال سسسستااي  مب الدطيذ ااويي الات م وبخيصسسسسة مل ى 

 مب ما ممسسساوى صسسس ير املمسسس  قتلد، أو مل ى ممسسساوى 
ً
يا ة امل سسستوملي  ااويصسسسة اذكث   وا دي

 قضييي اللدت ماادد اذلايد 

: الا كيد مل ى  وسسسسسيب الب امج واملبح املددمة لمل ومي  الاتبية املمسسسساليدة سااااادسااااا

لاقولع امل ستوملي  الابقولة الدي تمساوفي املاييا  والضسوابا الايمة ااويصسة ب ع مؤسسمسة، 

مل سسسسسسسسسسسستوملي  ى الضسسسسسسسسسسسسيمبة بدورهي لنمسسسسسسسسسسسسيية    ا ا  هذه امب إأسسسسسسسسسسسسي ة ملدد مد املاييا  اذيت 

ملاسيا سة قضسسسسسسسسسسسسسييسي اللدت مااسدد اذلاسيد، م سع ماسييا : إالاس  ا  في لاسد أو أكث  مد ألاسيد اللدت، 

الا  ا  في أكب  ملدد مقند مد المسسسسسسسس يق، أسسسسسسسسقيق ملدم امل ا قة مب أن سسسسسسسسطة الدطيذ ااويي 

باق امل سسسسسسسسسسستوملي م   يث يق ع  بني م ع وملدم اليهل بدواملد وماط بي  املبي مسسسسسسسسسسسة ال يم ة 

املاييا  إمليدة  وجيذ ا  ود املؤسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسسسي  اواقيمية الاتبية  جيه قضسسسسسسسسسسسييي اللدت ماادد هذه 

ليي  ا خي  الدتارا  أو صسسسسييغة آاذلايد ودوق أق ياايرظ  لك مب أسسسسوابا وقواملد ملق  ي و 

 المييسي  دايع اع منهي 
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                                       Multidimensional Poverty Index -MPIلدت ماادد اذلايد م واقب اللدت وال1ممل  رقم إ     

 2018 –املمو ي  املاي ة  ثو   أ دفي الدول الاتبية وأقيليم مديراة                        

 الدولة

سبة 
مادل اللدت  املسك

 ماادد اذلايد 
MPI % 

ادد اذلايد اذلايد املميهقة في اللدت ما
– 100 

الل،ة 
املاتأة  

ل لدت ماادد 
 اذلايد % 

الم يق 
  ح 
يا 
اللدت 
 % الورني

الاا يم  الولة %
% 

مماوى 
املا  ة 

% 

 4 42 3 22 6 47 6 31 8 20 3 37 2012 الدقت

 5 5 8 5 2 23 8 46 9 29 1 2 2013 اا  امت

 8 27 1 6 0 7 2 53 8 39 2 5 2014 م ت

 9 18 2 5 0 6 9 60 1 33 6 8 2018 الاتار 

 5 2 7 0 4 6 1 3 4 90 4 0 2017 اذردق 

 --- 3 11 4 12 6 48 0 39 0 2 2014 ليليي

 0 31 6 18 6 46 1 33 2 20 6 50 2015 مورلايايي

 8 4 2 13 3 32 1 42 6 25 6 18 2011 امل تة

 2 29 4 5 9 13 8 32 3 53 0 1 2014   مطاق

 5 46 7 17 8 49 2 29 1 21 3 52 2014 الموداق

 2 35 7 7 2 10 0 49 7 40 4 7 2009 سورلي

 6 48 7 3 0 41 7 30 3 28 3 1 2012  ونأ

 6 48 1 22 0 41 7 30 3 28 7 47 2013 اليقد

 3 21 3 15 7 44 5 29 8 25 1 23 - الدول البيمية 

 2 25 4 9 6 38 3 35 2 26 7 15 - الدول الاتبية

 7 43 2 17 1 48 6 29 2 22 5 57 -  ا تلديي جبوة الولتا

 8 22 8 18 9 42 9 27 2 29 0 31 - جبوة آسيي

 5 31 7 7 9 38 7 25 4 35 5 7 - أمتل ي اله ينية وال يرلبي

          
          Source: UNDP & OPHI (2019) “Global Multidimensional Poverty Index– 2019, Illuminating       
         Inequalities”. (www.hdr.undp.org) 

 

 

  

http://www.hdr.undp.org/
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 اذقيليم/اا  ي الاق يي  الاقول ية ملؤسمي  مجقوملة الانمي   مت م: 2ممل  رقم إ 

 إم يوق دولرم - م2017املماليدة إ 

الدولة /  
املؤسمة  
 الاقول ية 

الببك 
 السهمم 

صبدور  
 ابو بي

صبدور  
 اذوبك

ال بدور  
 الماودو

ال بدور  
 الات م

ال بدور  
 ال ولدي

صبدور  
البدد 
 الات م

امل تف  
صبدور   أجلبد  الات م

 الجقيلي  قطت

مجقوملة  
الدول  
 الاتبية 

2636 7 426 2 181 4 2636 4 1538 4 327 9 352 0 -- 2 9 410 7 8512 6 

مجقوملة  
الدول  
 اذ تلدية 

2112 7 50 0 298 1 233 7 -- 233 1 --  4477  0 2 53 9 3459 1 

مجقوملة  
الدول  
 اآلسيولة 

5113 9 55 5 317 9 1290 4 -- 95 6 -- -- 0 2 15 7 6889 2 

مجقوملة  
دول أمتل ي  
 اله ينية 

40 9 155 0 194 0 26 7 -- 14 6 -- -- -- 11 0 442 2 

مجقوملة  
الدول  
 اذيتى 

0 01 7 4 -- 30 0 -- 0 7 -- -- -- 0 2 38 3 

هي،ي   
832 9 ومب قي    -- 21 7 -- -- 1 0 -- -- 0 1 1 8 354 4 

 8 19695 3 493 4 3 4 477 0 352 9 672 4 1538 2 4217 1 1013 1 694 0 10234 الجقيلي 

  2018 –أبو  بي   – الميرا   –صبدور البدد الات م   – 2018امل در: اس بيدا لبيياي  الادتلت القا يدو الات م املو د ل ايم     
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 ات قوذ ال  اك ي ل اق يي  الاقول ية ملؤسمي  مجقوملة الانمي  *م: 3إ  ممل  رقم

 م يوق دولر – 2017/ 12/ 31مجقوملي  الدول املماليد كقي هو في  مت 
  

الببك 
 السهمم 

صبدور  
 ابو بي

صبدور  
 اذوبك

ال بدور  
 الماودو

ال بدور  
 الات م

ال بدور  
 ال ولدي

صبدور  
البدد 
 الات م

امل تف  
د أجلب الات م صبدور   

 ات قوذ قطت**

ات قوذ 
ال  اك ي 
 الن ي 

86 716 8 123 16 082 21 944 33 109 22 572 9 790 5 223 27 493 204 077 

مجقوملة 
الدول 
 الاتبية

31 857 4 550 3 059 12 587 33 109 12 610 9 790 10 9 411 107 992 

مجقوملة 
الدول 
 اذ تلدية 

15 391 680 5 658 3 035 - 4 109 - 5 213 0 54 34 140 

مجقوملة 
الدول 
 اآلسيولة

37 678 818 4 494 5 824 - 4 754 - - 1 16 53 584 

مجقوملة 
دول 
أمتل ي 
 اله ينية

262 200 2 429 209 - 646 - - - 11 3 756 

مجقوملة 
الدول 
 اذيتى 

736 1 817 357 288 - 448 - - - 0 3 648 

هي،ي  
 958 2 17 1 -- 4 -- -- 86 56 791 ومب قي  

، و ق ع 1978و 1974، ب بقي ي  اوا بد  ملق يي  املؤسسمسي  الاقول ية اذيتى باق مليمم 1962بدأ  ملق يي  ال سبدور ال ولدي في مليم *  

 له ليقيي  الدي  م  وقيا ي مب اا  ي  املماليدة  
ً
 مبيلح الاق يي  الاقول ية ال زامي  املؤسمي  املياحة ربدي

  2017مليم  ذابقية مبور قطت ل بدأ تس يع ملق يي  صبد** 

  



 بعاد  دور مؤسسات العمل العربي املشرتك واملؤسسات اإلمنائية والتمويلية العربية يف احلد من الفقر متعدد ال 

 نظرة حتليلية   -يف الدول العربية 
نواف أبو مشاله      

 

66 

 
 

 

 املراجع العربية

م: و يدة  الدتارا  ال يدرة ملد الدقة الاتبية الابقولة: القا يدية  2013جيماة الدول الاتبية إ

  2013والجاقيملية  الدقة ال يل ة: الماودية، التليظ، 

يدا  الدول املا دية: م،   انا يسي  الاقولع اواقيئم الدولي مل ى اقا  2014أبو شقيلذ، اواف إ

دراسة  يلة القا يد الل مطيني  ورقة ملقع، املا د الات م ل اخطيا، ال ول ، 

(http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/466/466_WPS1401.pdf) 

 ، 2016 –اواك وا  –م:  و يم  الدقة الاتبية 2016ول الاتبية إجيماة الد

al.org/ar/summits/Pages/ArabicSummits.aspxhttp://www.lasport 

م:  ا قة اذماق الايم ا يماة الدول الاتبية في ا اايا املؤ قت اوملهمم 2017جيماة الدول الاتبية إ

   2018يبييت  21/23 -اذول ل   ولج واجيسا  وأن طة مؤسمي  الاقع الات م امل     

  م: و يدة  الدتارا  ال يدرة ملد مج أ اا يماة مل ى مماوى الدقة2018جيماة الدول الاتبية إ

  2018الماودية، ال  تاق  ،29الدورة الايدية رقم 

  2018م: و يدة  مي ير جيماة الدول الاتبية ومملدي ذ ، الديهتة 2018جيماة الدول الاتبية إ

.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspxhttp://www 

 2020مل ى اللدت ماادد اذلايد  س  ا ي ي الات م ل دضي   م،  اورير ال 2019جيماة الدول الاتبية إ

 وملهق ققة با و  ال يدر ملد الدقة الاتبية الابقولة: القا يدية 2019 ، يوايو  2030  –
ً
،  بليذا

  2019يبييت  20 –والجاقيملية 

جيماة الدول الاتبية إسبوا  مخا لةم: و يم  الدتارا  ال يدرة ملد ات  أ القا يدو  

 والدقم الابقولة، سبوا  مخا لة  جاقي ي، والدقم الاتبية، وال 

ما ومي  أسيسية ، اذمياة    –:  دليع املب قي  الاتبية املاخ  ة  )2019جيماة الدول الاتبية، إ

 2019الايمة، الدطيذ القا يدو، إدارة املب قي  وال حيدا  الاتبية  سلاقب  

 مhttp://www.lasportal.org/ar/devices/organizations/Documents/2019.pdfإ

ي  الايلم في الابقية املمادامة ، شتا  - م:  الادتلت المبوو 2017صبدور أبو  بي ل ابقية إ

   2017الميرا ، 

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/466/466_WPS1401.pdf
http://www.lasportal.org/ar/summits/Pages/ArabicSummits.aspx?Stype=1&imgLib=ArabicSummit&RID=41
http://www/
http://www.lasportal.org/ar/devices/organizations/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B12019.pdf
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م:  الاوسيب الدطي ي واا  تافي ل ق يريب والب امج ، الماودية، 2017ال بدور الماودو ل ابقية إ

2017  

م، ال ول   2017 -م:  الادتلت المبوو 2017ال بدور الات م لالاقي  القا يدو والجاقي ي إ

2017  

 –م:  المييسة الايمة والدواملد الرشيدية  2017القا يدو والجاقي ي إ  ال بدور الات م لالاقي 

”  ال ول ، الجاقيذ رقم 2001لمبة  44و   الااديع بيلدتار ال يدر ملد مج أ اودارة رقم 

 2001يوايو  25املبادد في  3/2001

  2017و  بي،  م املو د ، الميرا ، أبم:  الادتلت القا يدو الات 2017صبدور البدد الات م إ

م: و يدة  اس  ا يجية الابقية ال راملية ل ادديد  2007املب قة الاتبية ل ابقية ال راملية إ

  2007الديدماق ، أغمطأ،

م:  الس  ا يجية الاتبية ل ا ميبي  الجاقيملية ، من ورا  مب قة 2006مب قة الاقع الاتبية إ

  2006الاقع الاتبية،

، 2010الس  ا يجية الاتبية لملد مد ملقع اذرليل ، م:  2010مب قة الاقع الاتبية إ

(www.alolabor.org) 

 5ملؤ قت الاقع الات م ، الديهتة   45م:  مموص جدول أملقيل الدورة 2018مب قة الاقع الاتبية إ

   2018ابتلع  15 –

    2017م، الموداق، 2017 –م: الادتلت المبوو 2017لهس  قير والاقي  ال را ي إ ال ي،ة الاتبية

.aaaid.org/sites/default/files/annual%20report%202018%20web%20shttps://www

ite.pdf 

ربياة   – وال ،وق الجاقيملية في الايلم  ة” الاقيلم،2015إ مب قة الاقع الدولية - اذمم املاحدة 

    ILO,2015 ملا ا ة«الو يمف ا

 

 

 

http://www.alolabor.org/
https://www/
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التحرير بعد  ما  لظروف  الكويت  بدولة  والنقدية  املالية  ال�ضيا�ضات  مواءمة   -  1
د. يو�ضف البراهيم ، د. اأحمد الكواز  

حتريرها بعد  الكويت  يف  ال�ضكانية  وال�ضيا�ضات  الأو�ضاع   -  2
د. ابراهيم العي�ضوي )حمرر(  

الكويت يف  والتنمية  التعمري  اإعادة   -  3
د. عمرو حمي الدين  

العربية الأقطار  يف  القت�ضادي  الإ�ضالح  ق�ضايا  بع�ص   -  4
د. جميل طاهر ، د. ريا�ص دهال ، د. عمادالمام  

العربي الوطن  يف  والعمالة  التعليم  وتخطيط  الب�ضرية  املوارد  اإدارة   -  5
د. حممد عدنان وديع  

العربية الأقطار  يف  التخطيط  م�ضتقبل  حول   -  6
د. ابراهيم العي�ضوي  

العمل �ضوق  على  واأثرها  التعليم  م�ضاكل    -  7
د. حممد عدنان وديع   

العربية الدول  يف  الإقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  و�ضياغة  الدولية  التنمية  اأهداف   -  8
د. علي عبد القادر علي  

احلديث العربي  القت�ضاد  يف  النمو  حتديات   -  9
د. عماد الإمام  

العربية؟ الدول  منو  معدلت  على  الكلية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  توؤثر  هل   -  10
د. علي عبد القادر علي  

والتحديات الفر�ص   : الإ�ضالمية  ال�ضريفة   -  11
د. حممد اأن�ص الزرقا  

دور التجارة العربية البينية يف تخفيف وطاأة  النظام اجلديد للتجارة  -  12
اعداد : د. حممد عدنان وديع ، حترير : اأ. ح�ضان خ�ضر  

العربية الدول  يف  الدخل  توزيع  يف  امل�ضاواة  وق�ضايا  العوملة   -  13
اعداد : د. علي عبد القادر علي  
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نواف اأبو �سماله
ال�ضيا�ضات الكلية واإ�ضكالت النمو يف الدول العربية  -  14

اعداد : اأ. عامر التميمي ، حترير : د. م�ضطفى بابكر  

اجلودة ال�ضاملة وتناف�ضية امل�ضروعات  -  15
اعداد : اأ.د. ماجد خ�ضبة ، حترير : د. عدنان وديع   

العربية الدول  يف  املبا�ضرة   غري  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  تقييم   -  16
اإعداد: د. عماد مو�ضى، حترير : د. اأحمد طلفاح  

-      الأ�ضرار البيئية واملحا�ضبة القومية املعدلة بيئيا : اإ�ضارة حلالة العراق  17
اإعداد: د . اأحمد الكواز   

ال�ضناعة يف  والإنتاجية  الإنتاج  نظم        -  18
اإعداد: م . جا�ضم عبد العزيز العّمار، حترير: د. م�ضطفى بابكر  

-      اجتاهات توزيع الإنفاق يف الدول العربية  19
اإعداد: د . علي عبدالقادر علي، حترير: د. ريا�ص بن جليلي  

هل اأ�ضاعت البلدان العربية  فر�ص التنمية؟       -  20
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

ماأزق التنمية بني ال�ضيا�ضات  القت�ضادية والعوامل اخلارجية       -  21
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

22 -     التنمية ومتكني املراأة يف الدول العربية
اإعداد: د .علي عبد القادر  

الب�ضرية التنمية  حتديات  والبطالة:  العوملة       -  23
اإعداد: د .حممد عدنان وديع  

وال�ضيا�ضات الآثار  املناخي:  التغري  اقت�ضاديات       -  24
اإعداد: د .حممد نعمان نوفل  

املراأة والتنمية يف الدول العربية: حالة املراأة الكويتية      -  25
اإعداد: د .ريا�ص بن جليلي  

البطالة وم�ضتقبل اأ�ضواق العمل يف الكويت      -  26
اإعداد: د .بلقا�ضم العبا�ص  

الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية      -  27
اإعداد: د .علي عبدالقادر علي  
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نواف اأبو �سماله
بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال ودور القطاع اخلا�ص      -  28

اإعداد: د .اأحمد الكواز  

29 -     تاأثري �ضيا�ضات الرتويج لال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر على قدرة الدول العربية 
              يف جذب هذه ال�ضتثمارات لتحقيق اأهدافها التنموية

اإعداد: اأ .منى ب�ضي�ضو  

ال�ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت      -  30
اإعداد: د .عبا�ص املجرن  

ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي: ماذا يعني لدول جمل�ص التعاون؟      -  31
اإعداد: د .و�ضاح رزاق  

الأزمة املالية الدولية واإنعكا�ضاتها على  دول اخلليج      -  32
                  اإعداد: د .و�ضاح رزاق

            د .اإبراهيم اأونور

            د .وليد عبد موله

ا�ضتخدام العوائد النفطية      -  33
اإعداد: د .حممد اإبراهيم ال�ضقا  

-      ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة  34
اإعداد: د .اأحمد الكواز  

العربية الدول  يف  امل�ضاواة  لعدم  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد        -  35
اإعداد: د .علي عبدالقادر علي  

التعاون جمل�ص  ودول  العربية  الدول  يف  العمل  وعر�ص  الطبيعية  املوارد  هبة  ال�ضرائب،       -  36
                  اإعداد: د. بلقا�ضم العبا�ص

            د. و�ضاح رّزاق

العربية احلالة  دويل:  اأم  اإقليمي  اإقت�ضادي  اإندماج       -  37
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجية البينية  التجارة       -  38
                 اإعداد: د. وليد عبدموله

النا�ضئة بالأ�ضواق  خا�ضة  اعتبارات  والتقلب  التقييم  املالية  الأ�ضواق  تطوير       -  39
                  اإعداد: اأ. اآلن بيفاين

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  التنموية  التجربة  تقييم       -  40
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجي التعاون  جمل�ص  دول  بنوك  كفاءة  قيا�ص       -  41
                  اإعداد: د. اإبراهيم اأونور
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نواف اأبو �سماله
العربية الدول  اإىل  الداخل  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  ددات  حمحُ      -  42

                  اإعداد: د .وليد عبد موله

العربية الدول  يف  والنمو   الب�ضري   املال  راأ�ص       -  43
                  اإعداد: د . بلقا�ضم العبا�ص

             د. و�ضاح رزاق

تنمويًا؟ متقدمة  بلدان  اإىل  النامية  البلدان  اأغلب  تتحول  مل  ملاذا       -  44
                  اإعداد: د . اأحمد الكواز

العربية البلدان  يف  املتعلمني  بطالة  مع�ضلة  حل  حول      -  45
                  اإعداد: د . ح�ضني الطالفحه

�ضجل التطورات املوؤ�ض�ضية يف الدول العربية     -  46
                  اإعداد: د . ح�ضني الطالفحه

امل�ضوؤولية الجتماعية وم�ضاهمة القطاع اخلا�ص يف التنمية     -  47
                 اإعداد: د . وليد عبدموله

البيئة ال�ضتثمارية ومعوقات منو املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة:   حالة دولة الكويت     -  48
                 اإعداد: د . ايهاب مقابله

التدريب اأثناء اخلدمة ل�ضاغلي الوظيفة العامة: درا�ضة حالة لواقع التجربة الكويتية    -  49
                 اإعداد: د . فهد الف�ضالة

التكامل القت�ضادي: اآليات تعزيز التعاون القت�ضادي العربي    -  50
                اإعداد: د . نواف اأبو �ضمالة

وكالت الت�ضنيف الئتماين: عر�ص وتقييم   -  51
                 اإعداد: د . اأحمد الكواز

-  درا�ضة حتليلية لأبعاد التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة   52
             ودور موؤ�ض�ضات الدعم الفني

                 اإعداد: د . اإيهاب مقابله

-  واقع املخاطر الإجتماعية يف اجلمهورية اليمنية  53
                 اإعداد: د . حممد باطويح        د. في�ضل املناور

ً
-  جتارب تنموية رائدة - ماليزيا منوذجا  54

                 اإعداد:  د. في�ضل املناور        د .عبداحلليم �ضاهني
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55 - Small and Medium Enterprises in Lebanon: Obstacles and Future Perspectives                       
       Issue: Omar Malaeb

-  موؤ�ضرات تقييم الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة واخلدمات املقدمة لها  56
                 اإعداد:  د. اإيهاب مقابله

-  بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية  57
                 اإعداد:  د. في�ضل املناور

            اأ. منى العلبان

-  الدور التنموي لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف �ضوء املمار�ضات الدولية الرائدة: متطلب التحول الهيكلي   58
              لقت�ضادات الدول العربية

                 اإعداد:  د. نواف اأبو �ضماله

-  التجربة املاليزية يف اإدارة الأزمات: مقاربة يف القت�ضاد ال�ضيا�ضي  59
                 اإعداد:  د. في�ضل املناور

            اأ. منى العلبان 

-  تطّور الإنتاجية وم�ضاهمتها يف النمو الإقت�ضادي لدول جمل�ص التعاون اخلليجي  60
                 اإعداد:  د. حممد لزعر

-  تطوير املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد املعرفة   61
                 اإعداد:  د. علـم الديـن بانقـا

            د. حممد عمر باطويح

-  الإ�ضالح الإداري مدخاًل لت�ضويب امل�ضار التنموي : جتارب دولية  62
                 اإعداد:  اأ. عمر مالعب

-  خماطر الهجمات اللكرتونية )ال�ضيربانية( واآثارها القت�ضادية: درا�ضة حالة دول جمل�ص   63
            التعاون اخلليجي

                 اإعداد:  د. علم الدين بانقا

-  درا�ضة حتليلية ل�ضيا�ضات واآليات تنمية قطاع امل�ضروعات املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة:   64
               حالة اململكة الأردنية الها�ضمية

                 اإعداد:  د. اإيهاب مقابله
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-  الدوافع والحتياجات املهنية ح�ضب مدركات املتدربني امل�ضاركني يف الربامج التدريبية باملعهد العربي للتخطيط  65
                 اإعداد:  د. فهد الف�ضالة

-  اأهمية تطوير مناهج واأ�ضاليب التعليم والتعّلم بالن�ضبة للعملية التنموية - مع الرتكيز على منهج مونتي�ضوري  66
                 اإعداد:  اأ. نبيله بيد�ص

الآراء الواردة يف هذا الإ�ضدار تعرب عن راأي املوؤلف ولي�ص عن راأي املعهد
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