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 .1خلفية عن اجلولة الدراسية:
يف إطار مشروع بناء قدرات العاملني بوزارة التعاون الدويل ىف جمال إدارة املساعدات اإلمنائية الرمسية  BCODAمت
االتفاق على تنظيم جولة دراسية للتعرف على التجارب الناجحة يف جمال إدارة املساعدات اإلمنائية الرمسية عرب االستفادة
من جتارب الدول املختلفة.

مت تشكيل وفد من  18ابحثا من العاملني ابلوزارة يف خمتلف القطاعات املختصة ،وذلك خالل الفرتة من  31أكتوبر وحىت

 5نوفمرب .2016

مت اختيار دولة جنوب أفريقيا بعد أن مت التوجيه الستشاري املشروع ابختيار دولة ذات ظروف اقتصادية مشاهبة ملصر

وخاصة ىف التحدايت التنموية اليت تواجهها ومن أبرزها ارتفاع معدالت الفقر ،تزايد البطالة وخاصة بني الشباب ،سوء
توزيع الدخل القومي .كما تواجه جنوب أفريقيا حتدايت أخرى شبيهة يف جماالت التعليم ،ومتكني املرأة.

متكنت جنوب أفريقيا من مواجهة بعض هذه التحدايت بفعالية أاتحت هلا الفرصة إىل التحول من كوهنا فقط دولة متلقية
للمساعدات اإلمنائية الرمسية إىل دولة أيضا ماحنة للمساعدات للدول اليت تقع ىف نطاقها اإلقليمي املمتد ىف دول جنوب

الصحراء.

استهدفت الزايرة التعرف على أفضل املمارسات لدولة جنوب أفريقيا يف جمال إدارة املساعدات اإلمنائية الرمسية مبراحلها
املختلفة من ختطيط اسرتاتيجي ومتابعة للتنفيذ وتقييم للنتائج واآلاثر املرتتبة عليها ،مبا حيقق التنمية املستدامة وذلك من

خالل زايرة املؤسسات احلكومية ذات الصلة ،وأهم شركاء التنمية ،واجلهات املعنية ابلعملية التنموية ،والقنوات املنظمة
للمساعدات .ومنها :إدارة التخطيط واملتابعة والتقييم التابعة لرائسة اجلمهورية ،وبنك جنوب أفريقيا للتنمية ،ومفوضية
االحتاد االورويب ،ووزارة املالية ،ومعهد جنوب أفريقيا للشئون الدولية .ومت التعرف على السياسات واخلطط اليت تنتهجها

الدولة يف حتقيق أقصى استفادة ممكنة من املساعدات اليت تتلقاها من الدول واملنظمات املاحنة وذلك وفقاً ألولوايت جنوب

أفريقيا يف إطار اخلطة القومية اليت وضعتها احلكومة وأقرها الربملان.
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 .2اقتصاد جنوب أفريقيا:
تقع مجهورية جنوب أفريقيا ىف الطرف اجلنوىب من القارة األفريقية

وحتدها شرقاً سوازايالند وموزمبيق ،ومشاالً زميبابوى وبتسواان ،وغرابً
انميبيا وجنوابً احمليط االطلنطي ،ومن اجلنوب الشرقى احمليط
اهلندى وهى حتيط بدولة ليسوتو من مجيع اجلهات.

تقع العاصمة السياسية ومقر احلكم يف مدينة بريتوراي بينما تعد

مدينة جوهانسربج العاصمة التجارية ومدينة كيب اتون هي
العاصمة التشريعية ومقر الربملان.

تبلغ مساحة جنوب أفريقيا ما يزيد عن مليون كيلومرت مربع

وتنقسم إداراي إىل  9والايت يعيش عليها مايزيد عن  54مليون
نسمة من السكان يزدادون مبعدل منو سنوي يقرتب من %1

أهم املؤشرات االقتصادية الكلية
القيمة ()2015

املؤشر
الناتج احمللى اإلمجاىل

 724مليار دوالر

معدل النمو

%1.4

متوسط دخل الفرد

 13ألف دوالر

معدل التضخم

%4.8

معدل البطالة

%25.9

نسبة السكان حتت خط الفقر

%31.3

إمجايل الدين اخلارجى

 145مليار دوالر

االستثمارات األجنبية املباشرة

164مليار دوالر

تتمتع جنوب أفريقيا بوفرة املوارد الطبيعية ومن أمهها الذهب واملاس والبالتني والنحاس والكروم واألنتيمون والفحم وخام
احلديد واملنجنيز والنيكل والفوسفات والقصدير واليورانيوم والفاانديوم وامللح والغاز الطبيعي.
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أهم القطاعات اإلنتاجية:
الصناعة والتعدين:

ميثل قطاع الصناعة حواىل  %29من إمجايل الناتج احمللى  ،وتتمثل املنتجات الصناعية يف  :التعدين (أكرب منتج للبالتني

والذهب والكروم يف العامل) ،وجتميع السيارات ،واملعادن ،واآلالت واملنسوجات واحلديد والصلب والكيماوايت واألمسدة

واملواد الغذائية ،وإصالح السفن التجارية ،صناعة مواد البناء ،معدات الطاقة والكهرابء ،األجهزة الطبية ،صناعة الورق

ابإلضافة إىل الصناعات العسكرية املتطورة ،ويعد قطاع صناعة مكوانت السيارات من أكثر القطاعات منوا يف جنوب
أفريقيا نظرا لوجود مصانع لبعض الشركات الكربى يف هذا اجملال هبا مثل (يب ام دبليو – فورد –فولكس فاجن – دميلر

كرايسلر -تويوات ) ،تتميز جنوب أفريقيا يف هذا اجملال ابخنفاض تكاليف االنتاج ونفاذها إىل أسواق جديدة نتيجة إبرام
اتفاقات جتارية مع االحتاد األورويب ومنطقة التجارة احلرة التابعة لالحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي.

الزراعة:

ميثل قطاع الزراعة حواىل  %3من إمجايل الناتج احمللى  ،وتتمثل املنتجات الزراعية يف :الذرة والقمح وقصب السكر
والفواكه واخلضروات .حلوم البقر والدواجن وحلم الضأن والصوف ومنتجات األلبان  ،تعترب جنوب أفريقيا مصدر صاف

للغذاء حيث يتم تصدير الذرة والصوف والسكر والفول السوداين والتبغ وبعض املنتجات الزراعية  ،وتعترب جنوب أفريقيا
من الدول ذات االكتفاء الذايت ىف انتاج حماصيل الغذاء كالذرة  ،بذور عباد الشمس  ،قصب السكر ،اخلضر والفاكهة .

وعلى الرغم من أن  %13من السكان يف جنوب أفريقيا يعيشون يف ظل األوضاع املميزة" للعامل األول" ،إال أن حوايل

 %50منهم يعيشون يف أوضاع مماثلة لألوضاع السائدة يف البلدان النامية ،ومن بني الفئة األخرية ،يتمتع ُربع األسر فقط

ابلقدرة على احلصول على الكهرابء واملياه النظيفة؛ كما حيظى نصف هؤالء فقط ابلتعليم يف املرحلة االبتدائية؛ فيما يعاين
أكثر من ثلث األطفال من سوء التغذية بشكل مزمن.

وقد ساعدت عدة عوامل على منو اقتصاد جنوب أفريقيا بصورة هائلة يف اخلمسينات والستينات والسبعينات ،من القرن

شجعت الدولة االستثمارات
العشرين :إقدام احلكومة على تشجيع االستثمارات وتوفري القروض للتنمية الصناعية .كما ّ
ضا كون البالد غنية ابلثروات الطبيعية ،ووجود أيد عاملة
اخلارجية .ومن العوامل اليت ساعدت على النمو االقتصادي أي ً

رخيصة.
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 .3اجتاهات التعاون اإلمنائي لدولة جنوب أفريقيا:
قبل عام  ،1994يف ظل حكومة الفصل العنصري جبنوب أفريقيا ،كانت املساعدات اإلمنائية من اجلهات املاحنة األجنبية
تتجه مباشرًة عرب اجملتمع املدين والكنائس واملنظمات الطالبية والقطاع اخلاص نتيجة للحظر والعقوابت الدولية املفروضة
على احلكومة يف ذلك الوقت.

وخالل مرحلة االنتقال الدميقراطي أيد اجملتمع الدويل عملية بناء الدولة اليت قادها الرئيس األسبق نيلسون مانديال من

خالل توجيه مجيع املساعدات اإلمنائية عرب احلكومة الشرعية اجلديدة من خالل صندوق متويل برانمج تنمية إعادة اإلعمار

 (Reconstruction Development Program) RDPالذي مت إنشاؤه ليكون آلية لتوجيه خمصصات اخلزانة
العامة ،ابإلضافة إىل مسامهات القطاع اخلاص واملساعدة اإلمنائية الرمسية من اجلهات املاحنة لتمويل املشروعات التنموية.

وقد كان الصندوق اتبعا ملؤسسة الرائسة حىت مت نقله إىل إدارة اخلزانة الوطنية (وزارة املالية) لتدار من قبل وحدة التعاون
اإلمنائي الدويل التابعة للوزارة ( National Treasury International Development Cooperation

 )NT-IDCيف عهد الرئيس اتبومبيكي.

ويضمن نظام إدارة املساعدات اإلمنائية الدولية يف جنوب أفريقيا اتساق تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية للدولة مع

أولوايت التنمية الىت تضعها احلكومة من خالل حتديد األولوايت والتفاوض مع شركاء التنمية على مشروعات تنموية ختدم
أهداف دعم خطط التنمية .وقد جذبت دولة جنوب أفريقيا العديد من اجلهات املاحنة لعدد من األسباب ،منها :استقرار
البيئة االقتصادية الكلية ،ووجود نظام كفء لإلدارة املالية احلكومية ،ابإلضافة إىل وضوح الرؤية يف خطط التنمية.

وأهم شركاء التنمية يف جنوب أفريقيا هم :الصني ،الياابن ،االحتاد األورويب ،كندا ،والوالايت املتحدة االمريكية ،والوكالة
الفرنسية للتنمية ،وبنك التنمية األملاين ،ابإلضافة إىل البنك األورويب لإلنشاء والتعمري ،والبنك األورويب لإلستثمار ،وبنك

التنمية األفريقي.

وقد حددت حكومة جنوب أفريقيا ثالث حماور رئيسية لتوجيه املساعدات اإلمنائية ،وهي:
 احلد من الفقر

 حتقيق املساواة

 زايدة فرص العمل
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 يرتكز اعتماد جنوب أفريقيا على املساعدات اإلمنائية الرمسية يف جماالت التعليم (تدريب وأتهيل املعلمني)،

والصحة (تدريب الكوادر الطبية والبحوث الطبية ونقل التكنولوجيا) ،وكذلك متويل املشروعات الصغرية
واملتوسطة وتعزيز دور القطاع اخلاص ،والبنوك التجارية يف برامج دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة.

 تعد دولة جنوب أفريقيا من الدول النشيطة فيما يتعلق ابلتعاون اجلنويب-اجلنويب

South-South

 ،Cooperationفهي تستفيد من اخلربات التنموية للدول النامية كالصني ،واهلند ،وهي عضو هام يف تكتل
الـ ، BRICSكما تقوم بتقدمي الدعم الفين لغريها من الدول النامية يف املنطقة ،وتدخل يف برامج التعاون الثالثي
(أي القيام بتنفيذ مشروع تنموي يف دولة انمية أخرى بدعم مايل من دولة متقدمة) مع اجلهات املاحنة مثل كندا

والوالايت املتحدة األمريكية.

 ويف إطار دعم اجملتمع املدين ،تسمح احلكومة ابلدعم املباشر من اجلهات املاحنة إىل منظمات اجملتمع املدين
واجلمعيات األهلية ،وذلك خارج نطاق املساعدات الرمسية اليت تقدم للحكومة.
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 .4أدوار اجلهات املختلفة ذات الصلة إبدارة املساعدات اإلمنائية:
 . 4.1إدارة التخطيط االسرتاتيجي واملتابعة والتقييم (رائسة اجلمهورية):
 تقوم هذه اإلدارة بتحديد القطاعات ذات األولوية للحكومة ،ووضع اخلطة العامة للدولة.
 ابلتنسيق مع اجلهات املعنية ،تقوم كل جهة إبعداد تصور مبدئي عن مشروع أو برانمج تنموي ما مث تقدمه
لإلدارة لتقييمه وحتديد آاثره ،مث يتم إحالته لوزارة املالية لتحديد الفجوة التمويلية ودراسة إمكانية التمويل من
شركاء التنمية ،وذلك بعد أخذ موافقة رئيس اجلمهورية والربملان.
 تعمل اإلدارة على التواصل مع أعضاء الربملان لتوضيح الرؤى حول برامج احلكومة ومشروعاهتا املختلفة مبا
حيقق الشفافية.
 كما تقوم اإلدارة أيضاً بدعم األحباث والدراسات التنموية واليت ميكن أن تستفيد منها احلكومة يف وضع
السياسات واخلطط العامة للدولة.
 متابعة وتقييم تنفيذ اخلطط التنموية للحكومة وتقييم أداء املؤسسات احلكومية
 .4.2إدارة اخلزانة الوطنية (وزارة املالية):
تعد وزارة املالية هي اجلهة احلكومية املسئولة عن إدارة املساعدات اإلمنائية املقدمة إىل مجهورية جنوب أفريقيا ،وذلك من

خالل وحدة إدارة املساعدات االمنائية ( ،(Cooperation International Developmentوذلك على
النحو التايل:

 حتديد الفجوة التمويلية بناء على اخلطة االسرتاتيجية  2020-2015واملنبثقة من اخلطة القومية .2030
 تلقي طلبات التمويل للمشروعات املطلوب متويلها من إدارات متابعة املساعدات اإلمنائية املتواجدة بكافة
وزارات الدولة واليت يتم تقدميها مع دراسات اجلدوى اخلاصة هبا.

 حتديد التكلفة الفعلية للمشروعات املطلوب متويلها من شركاء التنمية والعوائد التنموية هلا مبا يتسق مع
أهداف اخلطة القومية للدولة.

 توجيه كافة شركاء التنمية لتمويل املشروعات املطلوبة واملدرجة ابخلطة القومية جلنوب أفريقيا .كما تقوم
الوحدة ابلتوصل مع كل شركاء التنمية إىل إجراءات متويلية موحده للمشروعات.
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 بعد إهناء إجراءات إاتحة التمويل لبعض املشروعات املطلوبة ،تقوم الوحدة إببالغ اجلهات املستفيدة بتقدمي
املستندات املطلوبة لفتح حساب فرعي داخل احلساب املشرتك واملخصص للمساعدات االمنائية جلنوب

أفريقيا واليت تتويل الوحدة مهام ادارته.

 وعلى جانب آخر تقوم الوحدة مبتابعة تنفيذ املشروعات املمولة من شركاء املمولة خالل مراحل التنفيذ من
خالل بعض اآلليات ومنها جلان تسيري املشروع واليت تتكون من الوحدة وشركاء التنمية واجلهات املستفيدة.

وذلك حىت يتسىن حل مشكالت التنفيذ يف الوقت املناسب.

 وتتمتع الوحدة بسلطات كبرية حيث ميكنها منع إاتحة متويل املشروعات املتعثرة ،كما ميكنها إلغاء
االتفاقيات إن مل يثبت جديتها.

 وتقوم الوحدة ابإلجراءات سالفة الذكر من خالل دعم مؤسسي وقانوين من الدولة يتيح هلا كافة الصالحيات
والسلطات ،فضالً عن وجود نظام إلكرتوين موحد إلدارة املساعدات اإلمنائية يتسم ابلشفافية واملساءلة.

 .4.3بنك جنوب أفريقيا للتنمية:

 مت إنشاء البنك يف عام  ،1993ويقوم بتمويل مشروعات البنية التحتية ،اليت تتفق مع سياسات احلكومة،
خاصةً يف جماالت املياه والكهرابء والطاقة ودعم القطاع اخلاص ،ويقوم برفع تقارير دورية لوزارة املالية.

 يركز البنك على تنفيذ املشروعات داخل جنوب أفريقيا ويف دول أفريقية أخرى مثل كينيا وغاان وأجنوال.
 يعتمد البنك يف متويله على إاتحة قروض بفوائد جتارية ولكنه يتميز عن مؤسسات التمويل األخرى أبنه يتيح
فرتات سداد طويلة األجل تصل إىل  20-15سنة ،ويقدم القروض بشروط ميسرة .هذا فضالً عن أنه اتبع

للحكومة مما يدعم موقفه عند التفاوض مع حكومات الدول األخرى.

 كما يقوم أيضاً بتقدمي الدعم الفين يف أربعة جماالت رئيسية وهي :متويل املشروعات ،إدارة املشروعات ،إدارة
املخاطر ،والتدريب.

 قام البنك منذ حوايل عام ونصف إبنشاء وحدة ملراجعة وتقييم املشروعات ،وقياس اآلاثر االقتصادية
واالجتماعية للمشروعات اليت يقوم بتمويلها .

 يتطلع البنك مستقبلياً لتمويل مشروعات يف دول مشال أفريقيا والشرق األوسط.
 .4.4مفوضية االحتاد األورويب:
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 أُنشئت املفوضية األوروبية يف جنوب أفريقيا عام  ،1994وذلك لتقدمي الدعم الالزم يف إطار األهداف
املنصوص عليها يف اخلطة العامة للدولة ،واليت تركز يف الوقت احلايل على جماالت التعليم ،ومكافحة الفقر،

وتعزيز املساواة ،وخلق فرص عمل.

 تقدم املفوضية ثالثة أنواع من الدعم لدولة جنوب أفريقيا ،كالتايل:

 oدعم املوازنة :من خالل الدعم املايل املباشر للحكومة لتقوم بتنفيذ بعض الربامج يف جماالت حمددة
وفقا ألولوايهتا التنموية.

 oالدعم الفين :حيث يتم االتفاق على مشروعات حمددة يتم تنفيذها من خالل متعهدين يقع االختيار
عليهم من قبل املفوضية ابلتنسيق مع احلكومة.

 oدعم اجملتمع املدين :دعم مباشر من االحتاد األورويب إىل منظمات اجملتمع املدين دون أي تدخل من
احلكومة.



ال تدخل املفوضية يف متويل مشروعات البنية التحتية.

 يتم النص على آليات املتابعة والتقييم مع احلكومة يف االتفاقية املوقعة بني اجلانبني.
 .4.5معهد جنوب أفريقيا للشئون اخلارجية ):(SAIIA

 أنشيء املعهد يف عام  ،1934عن طريق أحد كبار الساسة جبنوب أفريقيا وهو معهد مستقل ال يتبع
احلكومة ويستهدف دعم وحتسني آليات اختاذ القرار يف جمال السياسة اخلارجية.

 يهدف املعهد إىل تنمية العالقات الدولية جلمهورية جنوب أفريقيا ،وذلك من خالل الدراسات السياسية،

وتغطية الفجوة املعلوماتية ىف جمال التنمية االقتصادية والتعاون الدويل ،ومبا يسهل فتح أسواق جديدة مع
الدول احمليطة جبنوب أفريقيا.

 وعن تقييم املعهد للهيكل احلايل إلدارة املساعدات يف جنوب أفريقيا ،أشارت السيدة الدكتورة رئيسة املعهد
أن هناك بعض التداخل يف اإلدارة بني كل من وزارة املالية ووزارة اخلارجية ،إال أن وزارة اخلارجية تركز على

اجلوانب الدبلوماسية ،بينما تركز وزارة املالية على النواحي االقتصادية والفنية.

 يقوم املعهد ابلتعاون مع مؤسسات حبثية يف اخلارج يف جمال تبادل اخلربات يف دول جنوب أفريقيا.

 .5أفضل املمارسات يف إدارة املساعدات:
 وضعت إدارة الـتنمية الدولية سياسة املساعدة اإلمنائية الرمسية واملبادئ التوجيهية تشبه مبادئ إعالن ابريس،
حيث يتم الرتكيز على مبادئ ملكية  Ownershipومواءمة  Alignmentاملساعدة اإلمنائية الرمسية:
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 oامللكية :وذلك بتحديد حماور ثالث للمساعدات وفقاً ألولوايت احلكومة (الوطنية أو احمللية أو
البلدية) .عالوة على ذلك ،فإن تصميم املساعدة اإلمنائية الرمسية يقع أساساً على عاتق احلكومة،
وهناك تفضيل معلن للجهات احلكومية يف تنفيذ وإدارة مشاريع املساعدة اإلمنائية الرمسية.

 oاملواءمة :وذلك أبن تكون املساعدة اإلمنائية الرمسية من شركاء التنمية املختلفني متكاملة يف إطار
خطط احلكومة ،كما أن املشرتايت جيب أن تكون وفقاً للقواعد واإلجراءات احلكومية املتبعة،
ابإلضافة إىل الرصد والتقييم من قبل احلكومة أو حتت سيطرهتا.

 تتميز حكومة جنوب أفريقيا ابلتخطيط القوي ،وحتديد األولوايت التنموية ،واجملاالت اليت حتتاج إىل دعم
خارجي ،وكذلك نظم املتابعة والتقييم اليت ميكن اتباعها واليت يتم االتفاق عليها منذ مرحلة التصميم ،مما

يعزز من موقفها عند التفاوض مع شركاء التنمية ،ويساعد يف الوصول إىل أرضية مشرتكة تضمن حتقيق

أولوايت احلكومة بدالً من قيام شركاء التنمية بفرض شروطهم ورؤيتهم بشكل منفرد.

 أاتح النظام الفعال لإلدارة املالية احلكومية ابإلضافة إىل وضوح اخلطة التنموية جلنوب أفريقيا وابلتوازي مع
اخنفاض اعتماد الدولة على املساعدات التأكيد على درجة عالية من ملكية املساعدات واليت تعد أولوية

قصوى وغري قابلة للتفاوض.

 من أهم ما مييز عمليات التقييم أنه يتم متويلها من احلكومة نفسها ،فتقوم إدارة التخطيط واملتابعة والتقييم
التابعة للرائسة بتحمل نصف التكلفة ،وتقوم اجلهة املنفذة بتحمل النصف اآلخر ،وهو ما يضمن ملكية
احلكومة للمشروعات ولعمليات املتابعة والتقييم.

 تقوم كل جهة بتقدمي تقارير عن املشروعات املنفذة ومعدالت التنفيذ بشكل منتظم وهتتم بقياس النجاح على
أرض الواقع.

 ال يتم متويل أية مشروعات من قبل احلكومة إال بعد دراستها جيداً ،والتأكد من مدي جديتها ومن العائد
االقتصادي هلا.
 تتمتع التقارير املالية اليت تصدرها احلكومة بشفافية اتمة ،مما خيلق الثقة بينها وبني شريك التنمية ،ويشجع
األخري على تقدمي الدعم املايل الالزم وبرامج دعم املوازنة.

 تقوم إدارة التخطيط واملتابعة والتقييم التابع للرائسة إبصدار تقييم سنوي جلميع الوزارات واجلهات التنفيذية
على مستوى احلكومة املركزية واحملليات للوقوف على مدى كفاءهتا يف إدارة مشروعات الدولة .ولإلدارة
صالحية حل وإعادة تشكيل اجلهات اليت يثبت عدم كفاءهتا يف اإلدارة.
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.6التوصيات:
ميكن االستفادة من خربة دولة جنوب أفريقيا يف حتقيق إدارة رشيدة وفعالة للمساعدات اإلمنائية وذلك على النحو التايل:
 تتميز دولة جنوب أفريقيا بوجود هيكل إداري واضح االختصاصات ،ومرن ،يسمح ابلتنسيق السريع بني اجلهات
املعنية ابملساعدات ،وحيد من التضارب بينها ،كما يقدم الدعم الالزم للمحليات لتعزيز دورها التنموي .ويف هذا

اإلطار ميكن للحكومة املصرية النظر يف كيفية االستفادة من فكر الالمركزية املطبق ىف جنوب أفريقيا ودوره ىف تفعيل

اإلدارة احمللية ودعم جهود التنمية.

بناء على أولوايهتا
 ضرورة إعمال مبدأ التقرير الذايت للخطط التنموية ،وهو ما يعىن قيام احلكومة بوضع خطة تنموية ً

ومواردها مما يعزز من موقفها يف التفاوض أمام اجلهات املاحنة ) ،(Ownershipمع ضرورة االتفاق مع شريك
التنمية على آليات املتابعة والتقييم لكل برانمج والنص عليها يف االتفاق.

 مت اثناء الزايرة التعرف على بنك جنوب أفريقيا للتنمية ونطاق عمله كما ذكر سابقاً .ويطمح البنك حالياً يف توسيع
نطاق عمله ليشمل دول اخلليج ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .وأثناء الزايرة قام ممثلو البنك بتوجيه دعوة ايل
الوفد املصري لبدء املناقشات يف سبل التعاون يف متويل مشروعات البنية التحتية وكذلك لالستفادة من دور مصر يف
املنطقة من أجل توسيع نطاق عمل البنك .ونقرتح أن يتم تلبية دعوة ممثلو البنك ليس فقط من أجل حتقيق استفادة

اقتصادية وإمنا كذلك من أجل توطيد عالقة التعاون مع دولة جنوب أفريقيا واليت شاركت مصر العديد من التحدايت
التنموية واستطاعت التغلب على الكثري منها.

 تقوم اخلزانة القومية جبنوب أفريقيا إبدارة املساعدات اإلمنائية من خالل إدارة كاملة يتم تقسيمها بشكل قطاعي (بنية

حتتية ٬اقتصاد )...،هذا إىل جانب وجود تقسيم بشكل موازي لكل شريك تنموي .وهذا التقسيم جيعل إدارة
املساعدات اإلمنائية أكثر فاعلية حيث إنه يتم إدارهتا وفقا الحتياجات القطاعات كما انه يوضح القطاعات اليت يتوجه

إليها شركاء التنمية والقطاعات األخرى اليت مل تستفد من املساعدات اإلمنائية وهو ما يساعد خزانة الدولة علي حتقيق
التوازن يف املساعدات اإلمنائية وفقاً لألولوايت الوطنية هلم .ومن اجلدير ابلذكر أبن وزارة التعاون الدويل قد بدأت منذ

سبتمرب  2015إبدخال جمموعات عمل قطاعية من أجل العمل ابلتوازي مع التقسيم األصلي للوزارة القائم على

قطاعات جغرافية .ومن املقرتح أن يتم توسيع نطاق عمل جمموعات العمل القطاعية داخل الوزارة يف ضوء جناح جتربة

جنوب أفريقيا يف هذا الشأن.

 تقوم دولة جنوب أفريقيا مع شركاء التنمية ابلتفاوض على قروض موجهة للقطاعات وليس قروض موجهه لربامج أو

مشروعات ،حيث يتم االتفاق مع كل شريك تنموي على املبالغ اليت سيتم توجيهها للقطاع املستهدف .وتسمح
القروض القطاعية جلنوب أفريقيا ابلتحكم الكامل يف هذه التمويالت دون تدخل من شركاء التنمية يف تفاصيل توجيه

التمويل .ومن املقرتح أن تستفيد وزارة التعاون الدويل من هذا النموذج ابلتنسيق مع شركاء التنمية ابلتفاوض على هذا
النوع من القروض والذي يسمح ابلتحكم الكامل يف متويالت املساعدات اإلمنائية املوجهة للقطاعات املتفق عليها مع

شركاء التنمية.
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 تطوير دور بنك االستثمار القومي يف متويل مشروعات البنية التحتية على غرار بنك جنوب أفريقيا للتنمية.
 تشجيع القطاع اخلاص يف املشاركة يف املشروعات التنموية للدولة.
فيما يتعلق ابلتعاون جنوب – جنوب:
 على الرغم من كون دولة جنوب أفريقيا دولة انمية إال أهنا استطاعت عن طريق االستغالل األمثل للموارد ومن خالل
اهليكل اإلداري املنضبط حتقيق تواجد ملموس على الساحة األفريقية مبا مينحها مكاسب سياسية واقتصادية.

 وجدير ابلذكر أن ملصر جتارب انجحة يف مساعدة دول القارة يف جماالت الصحة ،والتعليم ،واملياه ،والري ،إال أن
التوجه السائد لسياسة مصر يف ملف جنوب – جنوب ركز بشكل كبري على املنح وليس القروض ،وقد كان إلغفال
عنصر االستدامة أثر سلىب كبري على تواجد مصر يف القارة.

 وعلى الرغم من وجود الوكالة املصرية للتنمية التابعة لوزارة اخلارجية املصرية ،إال أن مسألة التقرير أو النظر يف
املشروعات اليت تساهم فيها الوكالة ال ينبغي أن تقتصر على املكاسب السياسية فقط بل جيب أن تضمن حتقيق

مكاسب اقتصادية أيضاً كما هو احلال يف جتربة جنوب أفريقيا ،لذلك فريى الكتابة للسيد رئيس الوزراء واقرتاح أن يتم
البت يف املبالغ اليت يتم صرفها من هذا الصندوق يف مشروعات تنموية بدول اجلنوب مبعرفة كل من وزير التعاون
الدويل إىل جانب وزير اخلارجية مبا يغطى االستغالل األمثل للموارد على الصعيدين السياسي واالقتصادي.

 وميكن النظر يف تفعيل أنشطة التعاون اجلنويب – اجلنويب ابلوزارة من خالل دراسة التجارب التنموية للدول النامية،
واخلربات الدولية جماالت التعاون االقتصادي التنموي ،ومبا يعمل على حتقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ملصر.
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