
تجربة جمهورية مصر العربية في 
تعزيز التعاون الدولي والتمويل 

االنمائي من خالل مبادئ 
الدبلوماسية االقتصادية



 العالمالعالم في ٢٠٢٠
في

٢٠٢٠



العالم في ٢٠٢٠



”إن نمــو األســواق الناشــئة وزيــادة تأثيرهــا علــى االقتصــاد العالمــي قــد أدى إلــى تغييــر المفاهيــم 
الخاصــة بالتعــاون الدولــي بهــدف التنميــة بجعلهــا أداة مــن األدوات الدبلوماســية“

 (Gulrajani, Mawdsley, & Roychoudhury, 2020) 

”تبــرز آليــات الدبلوماســية االقتصاديــة ترابــط المصالــح االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وتعــزز 
الــدور الحيــوي لألطــراف ذات الصلــة كالحكومــات وشــركاء التنميــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع 
الخــاص. لــذا فــإن تعــاون هــذه األطــراف يتطلــب ترتيبــات وأدوات دبلوماســية مبتكــرة للدفــع بتلــك 

ــة“ ــح المتداخل المصال
(Lee & Hocking , 2010)

”إن تعاون األطراف ذات الصلة في الترويج والتعبير عن المصالح المشتركة أصبح ضرورة 
أساسية لتحقيق التكامل في العالم المعاصر“

(Pigman, 2005) 

مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية مصر العربية 

إن فاعلية الدبلوماسية االقتصادية مرتبطة 
بشكل وثيق بالجهود الجماعية بين جميع 

األطراف ذات الصلة في التعاون الدولي 
والتمويل اإلنمائى.

مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية مصر العربية 

يونيو ٢٠٢١



  
 

   
 

 

  
  
  
 

   
.  

٢٠٣٠

   
    

.

مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية مصر العربية 

تعمل وزارة التعاون الدولي على خلق 
شراكات حيوية  لتعزيز التعاون متعدد 

األطراف والثنائي مع شركاء التنمية 
لجمهورية مصر العربية، يأتي هذا في 

إطار الدبلوماسية االقتصادية والمشاركة 
الشاملة والمؤثرة مع شركاء التنمية 

والحكومات وُصّناع السياسات العالميين 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق 

التنمية بما يتفق مع األهداف األممية 
للتنمية المستدامة.

مبادئ
الدبلوماسية 
االقتصـــــادية 

لجمهورية 
مصر العربية 

يونيو ٢٠٢١

مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية مصر العربية 



مبادئ
الدبلوماسية 
االقتصـــــادية 

لجمهورية 
مصر العربية 

 تعظيم االستفادة االقتصادية
واالجتماعية من التمويل اإلنمائي

 تحسين إدارة التعاون التنموي
لتنفيذ المشروعات بشكل فعال

 ضمان اتساق المشروعات التنموية
 مع األولويات الوطنية وأهداف

التنمية المستدامة

يهدف إطار الدبلوماسية
 االقتصادية إلى:

مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لجمهورية مصر العربية 



“يصعب تحقيق التنمية المستدامة بدون شراكات قوية 
تستفيد من موارد الشركاء المتعددة، مثل المعرفة والعلم 

والتكنولوجيا والموارد المالية، وبذلك توّفر تلك الشراكات حلوًلا 
ترقى لمواجهة التحديات الراهنة”.

(Report of the Secretary-General, 2017)

أّكد أنطونيو جوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة على الدور الذي 
يمكن أن تلعبه منصات التعاون التنسيقي المشترك في تحقيق 

األجندة األممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠:

عن منصات التعاون
التنسيقي المشترك

"تعد المنصات الوطنية الجامعة لألطراف ذات الصلة 
أداة رئيسية لتعزيز إسهامات شركاء التنمية وتوسيع 

نطاق مشاركة القطاع الخاص على أساس من الشفافية 
والمسؤولية المشتركة"

)مجموعة العشرين عن حوكمة 
االقتصاد الدولي، ٢٠١٨)

يونيو ٢٠٢١

المبدأ األول

كما أكدت مجموعة العشرين في 

إصدارها عن حوكمة االقتصاد 

الدولي:



تخلق منصات التعاون التنســــــــيقي
المشترك إطاًرا مؤسسًيا شاماًل 

وشفاًفا لخلق حوار بّناء بين األطراف
 ذات الصلة لدعم أهداف التنمية المستدامة.

تطبيق منصات التعاون

التنسيقي المشترك

المبدأ األول

تطبيق منصات التعاون التنسيقي المشترك

يونيو ٢٠٢١

المبدأ األول



ربط االستثمار باألثر
رواد األعمال االجتماعيين

االستثمار في التأثير االجتماعي

المؤسسات، مبادرات التأثير 

تحقيق 
التمويل الخاص

لآلثار التنموية

التمويل الخاص
مؤسسات التمويل اإلنمائي

وبنوك التنمية متعددة األطراف
لتمويل التنمية، التمويل المختلط

بناء الثقة
وتوسيع نطاق

الحلول
االستثمار

الجيد المعتمد
على الشراكات

الفعالة
تعزيز الشراكات مع القطاع

الخاص على المستوى الوطني
مبادئ الشراكة العالمية

لمشاركة فعالة للقطاع الخاص
 من خالل التعاون من أجل التنمية

مشاركة
القطاع الخاص

في التنمية

يونيو ٢٠٢١

المبدأ األول

منصات التعاون التنسيقي 

المشترك خالل ٢٠٢٠ 

أغسطس ٢٠٢٠
محفز سد الفجوة

بين الجنسين

أبريل ٢٠٢٠
نشر نتائج استطالع

التعاون اإلنمائي
الفاعل

أبريل ٢٠٢٠
الصحة

أبريل ٢٠٢٠
إشراك القطاع

الخـاص وتطـويره

يونيو  ٢٠٢٠
قطاع

األعمال العام

يوليو٢٠٢٠
النقل

يونيو  ٢٠٢٠
الزراعة

المبدأ األول



المبدأ األول

سياسات
اقتصادية شاملة 

وعقد اجتماعي 
جديد 

تكامل
اقتصادي 

 أنظمة
التعليم

 الثورة
 الصناعية
الرابعة

 االستدامة
البيئية

 حكومة
 جيدة و
نشطة

 مواجهة
 مخاطر
 الصحة

العالمية

االستثمار الواعي 

المبدأ الثاني

مطابقة مـــــــشروعات

التمويل التنموي مع األهداف

األممية للتنمية المستدامة



الترابــط بيــن أهــداف مشــروعات التمويــل اإلنمائــي 
ــة المســتدامة. وأهــداف التنمي

الوفــاء  علــى  المشــروعات  هــذه  قــدرة  مــن  »يعــزز 
باحتياجــات وأولويــات االقتصــادات الناشــئة والــدول 
التنميــة  تحقيــق  نحــو  مســيرتها  ويدفــع  الناميــة، 

المســتدامة.«

  إدارة التعاون اإلنمائي بمنظمة التعاون
 (االقتصادي والتنمية، ٢٠١٧)

عن مطابقة مشروعات

التمويل التنموي ألهداف
التنمية المستدامة

عن مطابقة مشروعات التمويل

التنموي ألهداف التنمية المستدامة...

يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثاني المبدأ الثاني



تضم محفظة التمويل التنموي الجارية
 لوزارة التعاون الدولي 

لتعزز الجهود التنموية والتقدم نحو 
 أهداف التنمية 

المستدامة بحلول ٢٠٣٠

يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثاني المبدأ الثاني



المبدأ الثاني

نتائج المطابقة على المستوى القطاعي

٦.٨٩٨الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

٦.٠٢٦الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

٥.٢٥٢الهدف التاسع: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

٢.٣٧٤الهدف الرابع: التعليم الجيد

١.٢٦٤الهدف الثامن: العمل الالئق ونمو االقتصاد

١.٠١٤الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية

٩٥٩الهدف األول: القضاء على الفقر

٨٧١الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه

٧١٠الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع

٢٧٦الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثاني



المبدأ الثاني

يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثاني



القطاعاتالشركاء

فرنسا

٪٦٩

 األمم المتحدة

٪٢٥

المانيا

٪٦
٪٣٢

حماية
اجتماعية

٪٦٨
المشروعات المتناهية
الصغر والصغيرة
والمتوسطة

المطابقة مع
هدف واحد

٨٢ مليون دوالر

مّولت
المانيا١٣ مشروع

٪٤

البنك الدولي

٪٥٢

الوكالة االمريكية
للتنمية الدولية

٪١٦

اإلتحاد االوربي

٪٥

البنك اآلسيوي
لالستثمار في
البنية التحتية

٪٤

الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية

٪٤

آخرون

٪١٥

٪٢٤
قطاعات آخرى

٪١٢
الصحة

٪١٤
حماية اجتماعية

٪١٨
التعليم

٪٣٢
اإلسكان

 والمرافق

المطابقة مع
هدفIK أكثر

٦,٧مليون دوالر

مّولت
٩٩ مشروع

يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثانيالمبدأ الثاني



٪٧
٪٧

٪٣٨

٪٤٤

٪٣

٪١

٪١

٢٠١٦-٢٠٢٠
٢ مليار دوالر

يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثاني المبدأ الثاني



يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثالث



يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثالث

يونيو ٢٠٢١

المبدأ الثالث



المعلومات
المترابطة

 والبيانية

الموسيقى
والمؤثرات

الصوتية

مكانية

لغوية

سمعية

حركية
مرئية

طريقة المعنى
 

ط المتعددة
سائ

الو
اإللقاء

المفردات واالستعارات
األساليب

نظم المعلومات
عالقات الترابط

الوطنية والدولية

األلوان
الزاوية

المقدمات
والخلفيات

السلوكيات
 لغة الجسد

اإليماءات
الحركة

المشاعر والمؤثرات

المبدأ الثالث



خاتمة

يونيو ٢٠٢١

خاتمة

يوثّق الكتيب تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في  تدشين إطار مؤسسي 
للدبلوماسية االقتصادية يقوم على ثالث ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون 

الدولي والتمويل اإلنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد 
المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع 

األهداف األممية للتنمية المستدامة. كما يتطرق الكتاب إلى وسائل تطبيق تلك 
المنهجيات عملًيا من خالل خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف 

التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي من أجل إتاحة تلك 
المنهجيات للدول النامية والناشئة لالستفادة من



https://www.moic.gov.eg https://www.moic.gov.eg
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