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العون اإلنمائي العربي    

نظرة عامة
من   ھــامــاً  ــدراً  العربي مصـــ العون اإلنمــائي  یعتبر 
ة اـلدولـیة، وأـحد أھم   مصــــادر المســــاـعدات اإلنـمائـی
دول   اـل دمھـا  ة التي تـق دعم التنمـی ــر التعـاون ـل اصــ عـن
ــعیــدین اإلقلیمي  المــانحــة للعون على الصــ العربیــة 
والدولي، وتشــمل المســاعدات اإلنمائیة العربیة معظم 

ال اطق الـع ل مـن ة في ـك امـی دول الـن ل اـل ـــم ث تشــ م بحـی
ــیا، وأمریكا الالتینیة،  المنطقة العربیة، وأفریقیا، وآسـ
ــمالیة   ــرق أوروبا، وأمریكا الش باإلضــافة إلى دول ش

ودول المحیط الھادي. 

تقدم المســاعدات الرســمیة اإلنمائیة العربیة من خالل  
اعدات الحكومیة الثنائیة،  ة ھي المـس ثالث آلیات رئیـس

ــات التنمـیة ـقدم من  والعون المُ  ــســ ـــنادیق ومؤســ صــ
ــاھمات الدول   ــیق، ومس ــاء في مجموعة التنس األعض
الــدولیــة متعــددة  التنمیــة  ــات  ــســـ العربیــة في مؤســ
العون   من  األنواع  إلى بعض  ــة  إضــــــاف األطراف، 
ــات   والجمعی ــات  الھیئ ــھ  ــدم تق ــذي  ال الخیري  األھلي 

الخیریة الرسمیة والمنظمات غیر الحكومیة.

قلیمیة القناة الرئیـسة التي  تعتبر الـصنادیق الوطنیة واإل
المــانحــة   الــدول العربیــة  تقــدم من خاللھــا حكومــات 
ــتفیدة عبر   ــرة للدول المسـ ــاعدات الثنائیة المیسـ المسـ
الصـــنادیق والمؤســـســـات اإلقلیمیة العربیة أعضـــاء  

وھي محور ھذا الفصل.)1(مجموعة التنسیق

قدم من مؤـسـسات مجموعة یھدف التمویل اإلنمائي المُ 
لى دعم برامج اإلصـالح االقتصـادي وتنفیذ التنسـیق إ

ــادیة   ــاریع إنمائیة في مختلف القطاعات االقتصــ مشــ
ــا ــتركة بین فواالجتماعیة إضـ ــاریع المشـ ة إلى المشـ

الدول المستفیدة. 

ــات  ــسـ بلغ إجمالي التزامات العملیات التمویلیة لمؤسـ
ــیق في عام  ملیار 12.9حوالي  2019مجموعة التنس

في المائة  7.1نسـبتھ حوالي  دوالر، أي بانخفاض بلغ
لیبلغ بـذلـك المجموع  ــابق  بـالمقـارنـة مع العـام الســـ
التراكمي اللتزامات العملیات التمویلیة لمؤســــســــات 

ؤسسات مجموعة التنسیق: البنك اإلسالمي للتنمیة، صندوق  م)1(
للتنمیة، صــندوق األوبك للتنمیة الدولیة، الصــندوق  يبو ظبأ

ــادي   ــندوق العربي لإلنماء االقتصـ ــعودي للتنمیة، الصـ السـ
واالجتماعي، الصـندوق الكویتي للتنمیة االقتصـادیة العربیة،  

ــیق إلى نھایة عام   231حوالي  2019مجموعة التنسـ
ملیار دوالر.

قدم من  أوالً: الـسمات الرئیـسة للعون اإلنمائي المُ 
مؤسسات مجموعة التنسیق

ــاعدة الدول  تعمل   ــیق لمس ــات مجموعة التنس ــس مؤس
ة  داـم ـــت ة المســ داف التنمـی دة على تحقیق أـھ ــتفـی المســ

. فقد تعھدت مؤســســات مجموعة التنســیق من  2030
ــایر   ین ــھ في  أصــــــدرت ــذي  ال اإلعالن  2016خالل 

ـــتداـمة   وـجددت 2030ـبااللتزام ـبأـھداف التنمـیة المســ
ــتفیدة  ــاعدة الدول المس ــتمرار في مس ــتعدادھا لالس اس

ة من خالل  واال ات تنموـی ــراـك ة شــ ا لتنمـی نخراط معـھ
السیاسات والضوابط التالیة:

 ً من قـناعتـھا احترام األولویات اإلنـمائـیة لـلدول: انطالقا
ات   ب األولوـی ة وترتـی ائـی د البرامج اإلنـم دـی على أن تـح
ــات مجموعة  ــس ــتفیدة، فإن مؤس إنما یعود للدول المس
التنســیق تعمل على احترام األولویات اإلنمائیة للدول  
ك المشـــــاریع في القطـاعـات   دة بمـا في ذـل ــتفـی المســ
ــادیة واالجتـماعـیة المختلـفة مع مراعاة حمایة  االقتصــ

البیئة.

ــال ــاریع: تتم سـ ــمان جدوى المشـ مة اإلجراءات وضـ
ــاریع ذات   ــیق على تمویل المش موافقة مجموعة التنس
ــاریع ومن  األولوـیة بـعد الـتأـكد من مبررات تـلك المشــ
ـسالمتھا الفنیة وجدواھا االقتـصادیة والمالیة باإلـضافة  
إلى تقییم األثر البیئي، وذلك حرصــاً من مؤســســات  

فیة في مختلف مجموعة التنســیق على ضــمان الشــفا
مراحل تنفیذ المشاریع.

المسـاھمة في مسـاندة تنفیذ المشـاریع: تقدم مؤسـسـات 
دة  ــتفـی دول المســ ة لـل ات فنـی ــیق معوـن ة التنســ مجموـع
ــات   ــطة والخدمات المختلفة، مثل دراسـ لتمویل األنشـ
ــطـة  القـدرات، والتـدریـب، واألنشــ الجـدوى، وبنـاء 

غیلھا.المماثلة األخرى التي تدعم تنفیذ المشاریع وتش

المصــــرف العربي للتنمیة االقتصــــادیة في إفریقیا، برنامج 
العربي، النقــد  ــنــدوق  (أجفنــد)، صــ العربي للتنمیــة  الخلیج 

.وصندوق قطر للتنمیة

الفصل الحادي  
عشر
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تحرص  ــروع:  المشــ دورة  ــورة خالل  المشــ ــدیم  تق
یق على متابعة تنفیذ مختلف  ات مجموعة التنـس ـس مؤـس
مراحل المشـــاریع التي تمولھا، وتتشـــاور مع الدول  
ــعوـبات التي تواـجھ تنفـیذ تـلك  ــتفـیدة حول الصــ المســ

المشاریع وتقدم النصح والمساعدة لحلھا.

فضالً  الدولیة:  التنمیة  مؤسسات  مع  عن  التعاون   
مؤسسات   تتعاون  أعضائھا،  بین  المشترك  التمویل 
مجموعة التنسیق مع مؤسسات التنمیة الدولیة لتوفیر 
احتیاجاتھا   تجتاز  التي  الكبیرة  للمشاریع  تمویالت 
مؤسسات   تعمل  كما  واحدة.  تمویلیة  جھة  قدرات 
مجموعة التنسیق على تعزیز تعاونھا مع المؤسسات  

أھداف  تحقیق  إطار  في  المستدامة. الدولیة  التنمیة 
المُ  العون  سمات  أھم  مؤسسات  وتتلخص  من  قدم 

مجموعة التنسیق فیما یلي:

النطاق الجغرافي-1
ــاریع التنموـیة في المنطـقة  ــاـفة إلى دعم المشــ ـباإلضــ
ــاء في   ـــمل اـلدول العربـیة األعضــ العربـیة والتي تشــ
ــســــات   ـجامـعة اـلدول العربـیة، یغطي نشــــاط مؤســ

الیة: مجموعة التنسیق المناطق الت
ــیویة ماعدا  .1 ــمل الدول اآلســ ــیا: وتشــ منطقة آســ

العربیة منھا.
ة غیر  .2 دول األفریقـی ــمـل اـل ا: وتشــ ة أفریقـی منطـق

العربیة.
منطقة أمریكا الالتینیة: وتشـمل دول قارة أمریكا .3

الالتینیة.
ــرق أوروبا، .4 ــمل دول في ش الدول األخرى: وتش

أمریكا الشمالیة، ودول المحیط الھادي.

القطاعيالتنوع  -2
ــم العون اإلنمائي المُ  ــات مجموعة یتس ــس قدم من مؤس

ــادیة واالجتماعیة من   ــیق بدعمھ للتنمیة االقتصـ التنسـ
التحتیــة مثــل الطــاقـة   البنى  ــاریع  خالل تمویـل مشـــ
والكھرباء والمیاه، والنقل واالتصـاالت باإلضـافة إلى  
مشـاریع الخدمات االجتماعیة حیث تسـعى مؤسـسـات  

ــیق إلى د عم الجھود الدولیة في تحقیق مجموعة التنسـ
أھداف التنمیة المســتدامة وخصــوصــاً الھدف الرئیس 

تعلق بالقضــاء على الفقر الذي یشــكل ھدفاً ثابتاً في  المُ 
ــیق. إذ أن جزءاً   ــات مجموعة التنسـ ــسـ عملیات مؤسـ
كبیراً من ـھذه العملـیات یوـجھ إلى تموـیل المشــــاریع 

ة ـكا اجـی ا القـطاـعات اإلنـت دمتـھ ة في مـق ائـی لزراـعة  اإلنـم
اطق  ة في المـن ذائـی ــلع الـغ ا دور في توفیر الســ ا لـھ لـم
ــیط وتفعـیل القـطاـعات اإلنـتاجـیة   األكثر فقراً وفي تنشــ
ــورة  اـعات المرتبـطة ـبالقـطاع بصــ ـــن األخرى والصــ

ــاریع   ــالً عن دعم مشـ ــرة فضـ ــرة أو غیر مباشـ مباشـ
ـــحة والتعلیم لـما لـھا من دور إیـجابي في   قـطاعي الصــ

میة الموارد البشریة.تحسین مستویات المعیشة، وتن

التعاون مع المؤسسات والھیئات الدولیة-3
ــترك بین أعضــائھا، تتعاون  فضــالً عن التمویل المش
ــات التنمیة  ــس ــیق مع مؤس ــات مجموعة التنس ــس مؤس
ــاریع الكبیرة التي تجـتاز  الدولـیة لتوفیر التمویل للمشــ
ة واحـدة. كمـا تعمـل  درات جھـة تمویلـی اجـاتھـا ـق احتـی

مجموعة التنســیق على تعزیز تعاونھا مع مؤســســات  
ــات اإلنـمائـیة الدولـیة في   ــســ مختلف الھیـئات والمؤســ

إطار تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.
ــیق  ــات مجموعة التنسـ ــسـ في ھذا اإلطار، تعقد مؤسـ
ــاعدات التنمـیة الـتابـعة  اجتـماعات دوریة مع لجـنة مســ
ــادي والتنمـیة لبـحث مختلف  لمنظـمة التـعاون االقتصــ

. 2030یا ذات الـصلة بأھداف التنمیة المـستدامة  القـضا
ا عـام   اھم التي تم توقیعـھ ذكرة التـف ــیر إلى ـم ا نشــ كـم

الــدولي والتي تؤطر 2017 المجموعــة والبنــك  بین 
الجــانبین في قطــاعــات عــدیــدة كقطــاع   التعــاون بین 
اه، والنقـل، واألمن الغـذائي، والقطـاع  الطـاقـة، والمـی

المالي.

قدم من مؤسـسـات مائي المُ ثانیاً: حجم العون اإلن
التنسیق  مجموعة

عملیات مؤسـسـات مجموعة التنسـیق خالل  -1
2019عام  

ــســـــات مجموـعة  ات مؤســ الي لعملـی دد اإلجـم بلغ الـع
، بقیمة إجمالیة  2019عملیة خالل عام  588التنســیق  
ھ  12.9بـحدود   ــبـت انخـفاض بلغ نســ ار دوالر أي ـب ملـی
ارـنة مع ـعام  7.1حوالي   المـق ة ـب اـئ . وـقد  2018في الـم

جھة مســتفیدة (دول باإلضــافة إلى عدة  95اســتفادت 
مؤسسات) من إجمالي ھذه العملیات.  

بلغت نســبة مســاھمة البنك اإلســالمي من إجمالي ھذه  
ــنــدوق  57.0االلتزامـات حوالي   في المــائـة، والصــ

9.1نماء االقتصـــادي واالجتماعي بنســـبة العربي لإل
في المائة ، وصـــندوق األوبك للتنمیة الدولیة بنســـبة 

في المائة ، والصــندوق الســعودي للتنمیة بنســبة 8.3
في المائة، والصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة  7.7

ـــبة   ـــندوق أبوظبي 5.8العربـیة بنســ في الـماـئة، وصــ
ــبة  ندوق قطر للتنمیة في المائة، وصــ 4.0للتنمیة بنس

ـــبة   ــرف العربي للتنمـیة 3.0بنســ في الـماـئة، والمصــ
ــبـة   ــادیـة في إفریقیـا بنســ في المـائـة،2.6االقتصـــ

في المائة، وبرنامج 2.5وصندوق النقد العربي بنسبة 
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في المائة،  0.02الخلیج العربي للتنمیة (أجفند) بنـسبة  
). 11/1الملحق (

التوزیع الجغرافي
فرة لدى أمانة التنســیق الخاصــة  حســب البیانات المتو

بالعملیات التمویلیة لمؤســـســـات مجموعة التنســـیق 
، فقد بلغت نسبة ما حصلت  2019المسجلة خالل عام 

ة من مجموع التزامـات   دول العربـی ھ مجموعـة اـل علـی
العملیات التمویلیة لمؤـسـسات مجموعة التنـسیق خالل  

ام   ل  37.2حوالي  2019ـع اـب ة مـق اـئ في  52.7في الـم
ا ام  الـم ة في ـع ة 2018ـئ ــیوـی دول األســ ة اـل ، ومجموـع

ة 33.7حوالي   دول األفریقـی ة اـل ة، ومجموـع اـئ في الـم
ــا 25.2حوالي   أمریك دول  ــة  ــة، ومجموع ــائ الم في 

المــائــة،2.8الالتینیــة حوالي   الــدول  في  ومجموعــة 
المــائــة خالل عــام0.5األخرى حوالي   ،2019في 

ات والمنظـمات حوالي   ة، الملحق  في  0.6والھیـئ اـئ الـم
ات مجموعة 11/1( ـس ). فیما یلي توزیع عملیات مؤـس

التنسیق حسب مجموعات الدول المستفیدة.

مجموعة الدول العربیة
215بلغ إجمالي عدد العملیات في الدول العربیة نحو 

ة بلغـت قیمتھـا   ادت 4.8عملـی ــتـف ار دوالر، واســ ملـی
ــر العربـیة من  عملـیة بمبلغ یـعادل 17جمھورـیة مصــ

في  24.3ملیار دوالر، أي بنســبة حوالي 1.2حوالي  
المائة من إجمالي التمویل المخصــص للدول العربیة. 

اعي أن   ة من  65واليحویبین التوزیع القـط اـئ في الـم
مجموع عملیات مؤســـســـات مجموعة التنســـیق في  

مصر وجھت لتمویل مشاریع قطاع الطاقة.

مجموعة الدول اإلفریقیة 
الــدول   مـجموعــة  في  الـعـمـلیــات  عــدد  إجمــالي  بـلغ 

ملیار دوالر. 3.2عملیة قیمتھا حوالي  172اإلفریقیة 
ــو من  ــتـفادت منـھا بوركیـنافاســ عملـیة بمبلغ 15واســ

15ملیون دوالر أي بنسبة حوالي  490ل حوالي یعاد
في الـماـئة في إجـمالي التموـیل المـقدم لـلدول اإلفریقـیة.  
ات مجموعة  ـس یر التوزیع القطاعي لعملیات مؤـس ویـش
التنسیق في أفریقیا إلى تصدر قطاع الطاقة، أي بنسبة 

في المائة من مجموع عملیات مؤسسات  27.1حوالي  
ــیق في المنطقـ  ة، ثم قطـاع مجموعـة التنســ ة األفریقـی

ــتحوذ ھذ ــاالت، حیث اسـ القطاع على  االنقل واالتصـ

في الـماـئة من إجـمالي عملـیات مجموـعة  19.4حوالي 
التنسیق في المنطقة األفریقیة.

مجموعة الدول اآلسیویة
ة نحو  ــیوـی ارة اآلســ ات في الـق الي ـعدد العملـی بلغ إجـم

ــتفادت 4.4عملیة بقیمة حوالي  131 ملیار دوالر. اس
عملیـة منھـا بمبلغ إجمـالي  21منھـا بنغالدیش بنحو  

ــتفــادت منھــا 0.9قــدره حوالي   ملیــار دوالر. واســ
ـــتان بنحو   عملـیة بمبلغ إجـمالي ـقدره حوالي  12ـباكســ

اـلـقطــاـعي  1.4 اـلـتوزـیع  ـمن  وـیـتـبـین  دوالر.  ـمـلیــار 
لعملیات مؤســــســــات مجموعة التنســــیق في البلدان  

ن ھذه القارة أولت اھتمامات خاصــة  اآلســیویة أن بلدا
لقطـاعـات الطـاقـة (كھربـاء، غـاز ونفط والطـاقـات  

في  61.4المتجددة) حیث تشیر األرقام إلى أن حوالي  
الـماـئة من مجموع العملـیات التمویلـیة للمجموـعة التي  

استفادت منھا دول المنطقة خصصت لقطاع الطاقة.

مجموعة دول أمریكا الالتینیة
عملـیة  31ـیات في دول أمریـكا الالتینـیة  بلغ ـعدد العمل

ــادت منھــا  361بقیمــة حوالي   ــتف اســ دوالر.  ملیون 
ملیون 117.6عملیات بقیمة حوالي  10سـورینام من 

في المائة، كما استفادت 32.5دوالر أي بنسبة حوالي  
ـحواـلي   ـبـقـیمــة  ـعـمـلـیـتـین  ـمن  ـمـلـیون  80.1األرـجـنـتـین 

ــبة حوالي  مجموع  في المائة من 22.2دوالر أي بنسـ
ــتفـادت منھـا دول منطقـة أمریكـا  العملیـات التي اســ

الالتینیة.

مجموعة الدول األخرى
عملـیة بقیـمة  11بلغ ـعدد العملـیات في اـلدول األخرى 

ملیون دوالر. اـستفادت منھا البوـسنة والھرـسك  59.8
حوالي   قــدره  إجمــالي  بـمـبـلغ  مـلـیون 39.5بـعـمـلـیـتـین 

لیمان أیضـاً  بعملیة بمبلغ دوالر، كما اـستفادت جزر ـس
25.1ملیون دوالر أي بنسبة حوالي  15إجمالي قدره  

ــاـعدات لمجموـعة اـلدول   في الـماـئة من مجموع المســ
األخرى.

ھیئات ومنظمات أخرى
بلغ عدد عملیات مؤســـســـات مجموعة التنســـیق التي  

ــت لفائدة الھیئات والمنظمات األخرى   ــصــ 28خصــ
ت حوالي   ة بلـغ الـی ة إجـم ة بقیـم ر ملیون دوال83عملـی

وقد وجھت معظم ھذه العملیات إلى قطاع الصحة.
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تحرص  ــروع:  المشــ دورة  ــورة خالل  المشــ ــدیم  تق
یق على متابعة تنفیذ مختلف  ات مجموعة التنـس ـس مؤـس
مراحل المشـــاریع التي تمولھا، وتتشـــاور مع الدول  
ــعوـبات التي تواـجھ تنفـیذ تـلك  ــتفـیدة حول الصــ المســ

المشاریع وتقدم النصح والمساعدة لحلھا.

فضالً  الدولیة:  التنمیة  مؤسسات  مع  عن  التعاون   
مؤسسات   تتعاون  أعضائھا،  بین  المشترك  التمویل 
مجموعة التنسیق مع مؤسسات التنمیة الدولیة لتوفیر 
احتیاجاتھا   تجتاز  التي  الكبیرة  للمشاریع  تمویالت 
مؤسسات   تعمل  كما  واحدة.  تمویلیة  جھة  قدرات 
مجموعة التنسیق على تعزیز تعاونھا مع المؤسسات  

أھداف  تحقیق  إطار  في  المستدامة. الدولیة  التنمیة 
المُ  العون  سمات  أھم  مؤسسات  وتتلخص  من  قدم 

مجموعة التنسیق فیما یلي:

النطاق الجغرافي-1
ــاریع التنموـیة في المنطـقة  ــاـفة إلى دعم المشــ ـباإلضــ
ــاء في   ـــمل اـلدول العربـیة األعضــ العربـیة والتي تشــ
ــســــات   ـجامـعة اـلدول العربـیة، یغطي نشــــاط مؤســ

الیة: مجموعة التنسیق المناطق الت
ــیویة ماعدا  .1 ــمل الدول اآلســ ــیا: وتشــ منطقة آســ

العربیة منھا.
ة غیر  .2 دول األفریقـی ــمـل اـل ا: وتشــ ة أفریقـی منطـق

العربیة.
منطقة أمریكا الالتینیة: وتشـمل دول قارة أمریكا .3

الالتینیة.
ــرق أوروبا، .4 ــمل دول في ش الدول األخرى: وتش

أمریكا الشمالیة، ودول المحیط الھادي.

القطاعيالتنوع  -2
ــم العون اإلنمائي المُ  ــات مجموعة یتس ــس قدم من مؤس

ــادیة واالجتماعیة من   ــیق بدعمھ للتنمیة االقتصـ التنسـ
التحتیــة مثــل الطــاقـة   البنى  ــاریع  خالل تمویـل مشـــ
والكھرباء والمیاه، والنقل واالتصـاالت باإلضـافة إلى  
مشـاریع الخدمات االجتماعیة حیث تسـعى مؤسـسـات  

ــیق إلى د عم الجھود الدولیة في تحقیق مجموعة التنسـ
أھداف التنمیة المســتدامة وخصــوصــاً الھدف الرئیس 

تعلق بالقضــاء على الفقر الذي یشــكل ھدفاً ثابتاً في  المُ 
ــیق. إذ أن جزءاً   ــات مجموعة التنسـ ــسـ عملیات مؤسـ
كبیراً من ـھذه العملـیات یوـجھ إلى تموـیل المشــــاریع 

ة ـكا اجـی ا القـطاـعات اإلنـت دمتـھ ة في مـق ائـی لزراـعة  اإلنـم
اطق  ة في المـن ذائـی ــلع الـغ ا دور في توفیر الســ ا لـھ لـم
ــیط وتفعـیل القـطاـعات اإلنـتاجـیة   األكثر فقراً وفي تنشــ
ــورة  اـعات المرتبـطة ـبالقـطاع بصــ ـــن األخرى والصــ

ــاریع   ــالً عن دعم مشـ ــرة فضـ ــرة أو غیر مباشـ مباشـ
ـــحة والتعلیم لـما لـھا من دور إیـجابي في   قـطاعي الصــ

میة الموارد البشریة.تحسین مستویات المعیشة، وتن

التعاون مع المؤسسات والھیئات الدولیة-3
ــترك بین أعضــائھا، تتعاون  فضــالً عن التمویل المش
ــات التنمیة  ــس ــیق مع مؤس ــات مجموعة التنس ــس مؤس
ــاریع الكبیرة التي تجـتاز  الدولـیة لتوفیر التمویل للمشــ
ة واحـدة. كمـا تعمـل  درات جھـة تمویلـی اجـاتھـا ـق احتـی

مجموعة التنســیق على تعزیز تعاونھا مع مؤســســات  
ــات اإلنـمائـیة الدولـیة في   ــســ مختلف الھیـئات والمؤســ

إطار تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.
ــیق  ــات مجموعة التنسـ ــسـ في ھذا اإلطار، تعقد مؤسـ
ــاعدات التنمـیة الـتابـعة  اجتـماعات دوریة مع لجـنة مســ
ــادي والتنمـیة لبـحث مختلف  لمنظـمة التـعاون االقتصــ

. 2030یا ذات الـصلة بأھداف التنمیة المـستدامة  القـضا
ا عـام   اھم التي تم توقیعـھ ذكرة التـف ــیر إلى ـم ا نشــ كـم

الــدولي والتي تؤطر 2017 المجموعــة والبنــك  بین 
الجــانبین في قطــاعــات عــدیــدة كقطــاع   التعــاون بین 
اه، والنقـل، واألمن الغـذائي، والقطـاع  الطـاقـة، والمـی

المالي.

قدم من مؤسـسـات مائي المُ ثانیاً: حجم العون اإلن
التنسیق  مجموعة

عملیات مؤسـسـات مجموعة التنسـیق خالل  -1
2019عام  

ــســـــات مجموـعة  ات مؤســ الي لعملـی دد اإلجـم بلغ الـع
، بقیمة إجمالیة  2019عملیة خالل عام  588التنســیق  
ھ  12.9بـحدود   ــبـت انخـفاض بلغ نســ ار دوالر أي ـب ملـی
ارـنة مع ـعام  7.1حوالي   المـق ة ـب اـئ . وـقد  2018في الـم

جھة مســتفیدة (دول باإلضــافة إلى عدة  95اســتفادت 
مؤسسات) من إجمالي ھذه العملیات.  

بلغت نســبة مســاھمة البنك اإلســالمي من إجمالي ھذه  
ــنــدوق  57.0االلتزامـات حوالي   في المــائـة، والصــ

9.1نماء االقتصـــادي واالجتماعي بنســـبة العربي لإل
في المائة ، وصـــندوق األوبك للتنمیة الدولیة بنســـبة 

في المائة ، والصــندوق الســعودي للتنمیة بنســبة 8.3
في المائة، والصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة  7.7

ـــبة   ـــندوق أبوظبي 5.8العربـیة بنســ في الـماـئة، وصــ
ــبة  ندوق قطر للتنمیة في المائة، وصــ 4.0للتنمیة بنس

ـــبة   ــرف العربي للتنمـیة 3.0بنســ في الـماـئة، والمصــ
ــبـة   ــادیـة في إفریقیـا بنســ في المـائـة،2.6االقتصـــ

في المائة، وبرنامج 2.5وصندوق النقد العربي بنسبة 
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في المائة،  0.02الخلیج العربي للتنمیة (أجفند) بنـسبة  
). 11/1الملحق (

التوزیع الجغرافي
فرة لدى أمانة التنســیق الخاصــة  حســب البیانات المتو

بالعملیات التمویلیة لمؤســـســـات مجموعة التنســـیق 
، فقد بلغت نسبة ما حصلت  2019المسجلة خالل عام 

ة من مجموع التزامـات   دول العربـی ھ مجموعـة اـل علـی
العملیات التمویلیة لمؤـسـسات مجموعة التنـسیق خالل  

ام   ل  37.2حوالي  2019ـع اـب ة مـق اـئ في  52.7في الـم
ا ام  الـم ة في ـع ة 2018ـئ ــیوـی دول األســ ة اـل ، ومجموـع

ة 33.7حوالي   دول األفریقـی ة اـل ة، ومجموـع اـئ في الـم
ــا 25.2حوالي   أمریك دول  ــة  ــة، ومجموع ــائ الم في 

المــائــة،2.8الالتینیــة حوالي   الــدول  في  ومجموعــة 
المــائــة خالل عــام0.5األخرى حوالي   ،2019في 

ات والمنظـمات حوالي   ة، الملحق  في  0.6والھیـئ اـئ الـم
ات مجموعة 11/1( ـس ). فیما یلي توزیع عملیات مؤـس

التنسیق حسب مجموعات الدول المستفیدة.

مجموعة الدول العربیة
215بلغ إجمالي عدد العملیات في الدول العربیة نحو 

ة بلغـت قیمتھـا   ادت 4.8عملـی ــتـف ار دوالر، واســ ملـی
ــر العربـیة من  عملـیة بمبلغ یـعادل 17جمھورـیة مصــ

في  24.3ملیار دوالر، أي بنســبة حوالي 1.2حوالي  
المائة من إجمالي التمویل المخصــص للدول العربیة. 

اعي أن   ة من  65واليحویبین التوزیع القـط اـئ في الـم
مجموع عملیات مؤســـســـات مجموعة التنســـیق في  

مصر وجھت لتمویل مشاریع قطاع الطاقة.

مجموعة الدول اإلفریقیة 
الــدول   مـجموعــة  في  الـعـمـلیــات  عــدد  إجمــالي  بـلغ 

ملیار دوالر. 3.2عملیة قیمتھا حوالي  172اإلفریقیة 
ــو من  ــتـفادت منـھا بوركیـنافاســ عملـیة بمبلغ 15واســ

15ملیون دوالر أي بنسبة حوالي  490ل حوالي یعاد
في الـماـئة في إجـمالي التموـیل المـقدم لـلدول اإلفریقـیة.  
ات مجموعة  ـس یر التوزیع القطاعي لعملیات مؤـس ویـش
التنسیق في أفریقیا إلى تصدر قطاع الطاقة، أي بنسبة 

في المائة من مجموع عملیات مؤسسات  27.1حوالي  
ــیق في المنطقـ  ة، ثم قطـاع مجموعـة التنســ ة األفریقـی

ــتحوذ ھذ ــاالت، حیث اسـ القطاع على  االنقل واالتصـ

في الـماـئة من إجـمالي عملـیات مجموـعة  19.4حوالي 
التنسیق في المنطقة األفریقیة.

مجموعة الدول اآلسیویة
ة نحو  ــیوـی ارة اآلســ ات في الـق الي ـعدد العملـی بلغ إجـم

ــتفادت 4.4عملیة بقیمة حوالي  131 ملیار دوالر. اس
عملیـة منھـا بمبلغ إجمـالي  21منھـا بنغالدیش بنحو  

ــتفــادت منھــا 0.9قــدره حوالي   ملیــار دوالر. واســ
ـــتان بنحو   عملـیة بمبلغ إجـمالي ـقدره حوالي  12ـباكســ

اـلـقطــاـعي  1.4 اـلـتوزـیع  ـمن  وـیـتـبـین  دوالر.  ـمـلیــار 
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التوزیع القطاعي للعملیات التمویلیة لمؤسـسـات  
مجموعة التنسیق

نصــیب قطاع الطاقة التي تشــمل الكھرباء والنفط بلغ
في الـمائة، یلـیھ القـطاعات األخرى  41.7والـغاز بنحو  

التي تشـمل الصـحة والتعلیم واإلسـكان ودعم موازین 
ــدفوعــات حوالي   ــالي  30.1الم إجم ــة من  ــائ الم في 

التزامات مؤســـســـات مجموعة التنســـیق خالل عام  
في  11.9، ثم قطاع النقل واالتصـاالت حوالي2019

ة بحوالي   ة، ثم قطـاع الزراعـة والثروة الحیوانـی اـئ الـم
في المائة، یلیھ قطاع المیاه والصــرف الصــحي  8.2

في المائة، وأخیراً قطاع الصناعة والتعدین 6.6بنحو  
).11/2في المائة، الملحق (1.5بحوالي 

عملیات مؤسـسـات مجموعة التنسـیق خالل  -2
2019-2016الفترة  

تشــیر البیانات المتوفرة لدى أمانة التنســیق بأن نشــاط 
-2016(مؤســســات مجموعة التنســیق خالل الفترة 

د إلى  )2019 د امـت ذ  132ـق ة  2317جھـة لتنفـی عملـی
درت بنحو   ة قـُ د  66.5بقیمـة إجمـالـی ار دوالر. وـق ملـی

القروض اإلنمــائیــة والمنح  ــملــت ھــذه العملیــات  شــ
ا ــل  تموی ــات  عملی ــب  ــان ج إلى  ــات  ــارة  والمعون لتج

ــاھمـة في   ة ودعم القطـاع الخـاص، والمســـ الخـارجـی
تمویل موازین المدفوعات للدول المســتفیدة وعملیات 

).1) وشكل رقم (1أخرى، جدول رقم (

) 1(رقم جدول 
2019)-2016(توزیع العملیات التمویلیة وفقاً لطبیعتھا ومصادر تمویلھا للفترة  

دوالر) (ملیون 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. المصدر:
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لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.أمانة التنسیق  المصدر:

القطاعات المســـتفیدة من عملیات مؤســـســـات  
  2019-2016مجموعة التنسیق خالل الفترة

لقد وجھت عملیات مؤـسـسات مجموعة التنـسیق خالل  
رة   ـت ـف ي  )2019-2016(اـل ـف ع  ــارـی مشــــ اـل ویــل  ـم ـت ـل

القطاعات التالیة:

ــیة− ــاسـ ــاالت  البنى األسـ ــمل النقل واالتصـ : تشـ
الثالثـة (كھربـاء، ونفط،   ــكـالھـا  والطـاقـة بـأشــ
وغاز)، المیاه، والـصرف الـصحي. وقد بلغ عدد  

ــة بـھذه القـطاـعات  ة عملیـ 682العملـیات الـخاصــ
ملیــار  34.4بلغ مقــداره حوالي  إجمــاليبمبلغ

في المائة.51.7بنسبة حوالي دوالر

ـــ : تشمل الزراعة، والثاإلنتاجیةالقطاعات− روة ــ
دد ــن، وبلغ عــة، والتعدیـة، والصناعــوانیـالحی

ات   الي  315العملـی ة بمبلغ إجـم داره عملـی بلغ مـق
في المائة.12.3بنسبة  ملیار دوالر8.2حوالي 

: تـشمل التعلیم، والصـحة،  االجتماعیةالقطاعات−
ات  ذه القطـاـع ات لـھ دد العملـی ان بلغ ـع ـــك واإلســ

إجمــالي  512 مقــدارهبـمـبلغ  7.7بحوالي  بلغ 
.في المائة11.6بنسبة حوالي ملیار دوالر

اـلـقطــاع ـخرىاألـقطــاعــاتالـ − ــمــل  تشــ اـلـتي   :
ــرفي و اـعات  الالمصــ د بلغ ـعدد  األقـط خرى، فـق

فیھــا   إجمــالي808العملیــات  بلغ عملیــة بمبلغ 
24.4بنســـبة  ملیار دوالر16.2حواليرهاقدم

).2جدول رقم (في المائة،
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ً لمؤسسات مجموعة التنسیق توزیع العملیات التمویلیة ): 1الشكل ( لمصادر تمویلھا  وفقا
)2016-2019 (
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) 2(رقم جدول 
) 2019-2016(التوزیع القطاعي للعملیات التمویلیة للفترة  

(ملیون دوالر) 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. المصدر:

یجسـد التوزیع القطاعي لعملیات مؤسـسـات مجموعة 
التنسیق أحد الشروط األساسیة الالزمة لتحقیق أھداف  

صـلة  التنمیة المسـتدامة حیث إن مشـاریع الطاقة ذات  
الـھدف الســــابع   ــرة ـب اشــ ة مـب ة النظیـف اـق الـط المتعلق ـب

ن مـشاریع النقل ذات صـلة  إ، وھكذا فوبأـسعار معقولة
ــر الھـدف الحـادي عشــ ـب ــرة  اشــ المـدن مـب المتعلق ـب
دامـة ـــت ة المســ . كمـا أن قطـاعي  والمجتمعـات المحلـی

الـطاـقة والنـقل یعتبران من أھم قـطاـعات البنى التحتـیة 
ــادیة. من ثم ــاً بالھدف ،االقتصـ ــلة أیضـ فھما ذوا صـ

وبالھدف المتعلق بالعمل الالئق ونمو االقتـصاد  الثامن 
المتعلق بالصناعة واالبتكار والھیاكل األساسیة التاسع  

ــر ــاھم آـثارھـما غیر المـباشــ في تحقیق الـھدف  ةوتســ
. كما أن قطاع المیاه المتعلق بالقضاء على الفقراألول

ــادس   ــحي یدعم الھدف السـ ــرف الصـ المتعلق والصـ
ة   ــحـی ة الصــ اـف ة والنـظ اه النظیـف المـی ادي  ـب والـھدف الـح

.المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلیة المستدامةعشر

ة  ة واالقتصـــــادـی اـعات البنى التحتـی ة إلى قـط إضـــــاـف
الضــروریة، فقد شــملت عملیات مؤســســات مجموعة 

الفترة   ــیق خالل  القطــاعــات  )2019-2016(التنســ
ــ  حة وقطاع التعلیم االجتماعیة التي تشــمل قطاع الص

ــحة   ــطة قطاعي الصـ ــكان. إذا كان ألنشـ وقطاع اإلسـ
المتعلق بالـصحة  والتعلیم ـصلة مباـشرة بالھدف الثالث 

دة   اهالجـی د والـھدف الرابع  والرـف التعلیم الجـی ،المتعلق ـب
فإن ألنـشطة قطاع اإلـسكان ـصلة غیر مباـشرة بالھدف 

األول ــدف  ــث،  الھ ــال الث ــدف  الرابع  ،  والھ ــدف  والھ
أھداف التنمیة المستدامة.السابع من والھدف 

مؤسسات   عملیات  من  المستفیدة  الجھات 
2019)-2016(مجموعة التنسیق خالل الفترة 

باإلضـافة إلى  جھة (دول ومؤسـسـات  132اسـتفادت 
ــات عـدة   ــســـ ات مؤســ ات) من عملـی منظمـات وھیـئ

-2016(مجموعة التنســیق المســجلة خالل الفترة من 
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عملیة خصــصــت للدول العربیة 796، منھا  )2019
یمثــل حوالي  30.1حواليبقیمــة ملیــار دوالر، مــا 
ــســـــات 45.3 ات مؤســ ة من مجموع عملـی اـئ في الـم

ــیقمجموـعة عملـیة لـلدول  733و،خالل الفترةالتنســ
في  19.8(ملـیار دوالر13.2حواليیـمةاألفریقـیة بق

ــیوـیة بقیـمة  461، و)الـماـئة حوالي  عملـیة لـلدول اآلســ
ار دوالر19.5 ة29.4(ملـی اـئ عملـیة  109، و)في الـم

ة بقیـمة دان الالتینـی ار دوالر1.6حواليللبـل 2.4(ملـی
ــافة إلى  )في المائة عملیة في بلدان أخرى  51، باإلض

المــائــة2.1(ملیــار دوالر1.4بقیمــة   167، و)في 
ــتفیدة بقیمة حواليعملیة لھیئات ومنظمات أخرى مس

ة1.0(دوالرارملیـ 0.7 اـئ ) 3جـدول رقم (،)في الـم
).2والشكل رقم (

) 3(رقم جدول 
) 2019–2016(المستفیدة للفترة توزیع العملیات التمویلیة حسب مجموعة البلدان
(ملیون دوالر) 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.المصدر:

واالجتماعي.أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي المصدر:

228
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) 2(رقم جدول 
) 2019-2016(التوزیع القطاعي للعملیات التمویلیة للفترة  

(ملیون دوالر) 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. المصدر:

یجسـد التوزیع القطاعي لعملیات مؤسـسـات مجموعة 
التنسیق أحد الشروط األساسیة الالزمة لتحقیق أھداف  

صـلة  التنمیة المسـتدامة حیث إن مشـاریع الطاقة ذات  
الـھدف الســــابع   ــرة ـب اشــ ة مـب ة النظیـف اـق الـط المتعلق ـب

ن مـشاریع النقل ذات صـلة  إ، وھكذا فوبأـسعار معقولة
ــر الھـدف الحـادي عشــ ـب ــرة  اشــ المـدن مـب المتعلق ـب
دامـة ـــت ة المســ . كمـا أن قطـاعي  والمجتمعـات المحلـی

الـطاـقة والنـقل یعتبران من أھم قـطاـعات البنى التحتـیة 
ــادیة. من ثم ــاً بالھدف ،االقتصـ ــلة أیضـ فھما ذوا صـ

وبالھدف المتعلق بالعمل الالئق ونمو االقتـصاد  الثامن 
المتعلق بالصناعة واالبتكار والھیاكل األساسیة التاسع  

ــر ــاھم آـثارھـما غیر المـباشــ في تحقیق الـھدف  ةوتســ
. كما أن قطاع المیاه المتعلق بالقضاء على الفقراألول

ــادس   ــحي یدعم الھدف السـ ــرف الصـ المتعلق والصـ
ة   ــحـی ة الصــ اـف ة والنـظ اه النظیـف المـی ادي  ـب والـھدف الـح

.المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلیة المستدامةعشر

ة  ة واالقتصـــــادـی اـعات البنى التحتـی ة إلى قـط إضـــــاـف
الضــروریة، فقد شــملت عملیات مؤســســات مجموعة 

الفترة   ــیق خالل  القطــاعــات  )2019-2016(التنســ
ــ  حة وقطاع التعلیم االجتماعیة التي تشــمل قطاع الص

ــحة   ــطة قطاعي الصـ ــكان. إذا كان ألنشـ وقطاع اإلسـ
المتعلق بالـصحة  والتعلیم ـصلة مباـشرة بالھدف الثالث 

دة   اهالجـی د والـھدف الرابع  والرـف التعلیم الجـی ،المتعلق ـب
فإن ألنـشطة قطاع اإلـسكان ـصلة غیر مباـشرة بالھدف 

األول ــدف  ــث،  الھ ــال الث ــدف  الرابع  ،  والھ ــدف  والھ
أھداف التنمیة المستدامة.السابع من والھدف 

مؤسسات   عملیات  من  المستفیدة  الجھات 
2019)-2016(مجموعة التنسیق خالل الفترة 

باإلضـافة إلى  جھة (دول ومؤسـسـات  132اسـتفادت 
ــات عـدة   ــســـ ات مؤســ ات) من عملـی منظمـات وھیـئ

-2016(مجموعة التنســیق المســجلة خالل الفترة من 

الفصل الحادي عشر: العون اإلنمائي العربي 

229

عملیة خصــصــت للدول العربیة 796، منھا  )2019
یمثــل حوالي  30.1حواليبقیمــة ملیــار دوالر، مــا 
ــســـــات 45.3 ات مؤســ ة من مجموع عملـی اـئ في الـم

ــیقمجموـعة عملـیة لـلدول  733و،خالل الفترةالتنســ
في  19.8(ملـیار دوالر13.2حواليیـمةاألفریقـیة بق

ــیوـیة بقیـمة  461، و)الـماـئة حوالي  عملـیة لـلدول اآلســ
ار دوالر19.5 ة29.4(ملـی اـئ عملـیة  109، و)في الـم

ة بقیـمة دان الالتینـی ار دوالر1.6حواليللبـل 2.4(ملـی
ــافة إلى  )في المائة عملیة في بلدان أخرى  51، باإلض

المــائــة2.1(ملیــار دوالر1.4بقیمــة   167، و)في 
ــتفیدة بقیمة حواليعملیة لھیئات ومنظمات أخرى مس

ة1.0(دوالرارملیـ 0.7 اـئ ) 3جـدول رقم (،)في الـم
).2والشكل رقم (

) 3(رقم جدول 
) 2019–2016(المستفیدة للفترة توزیع العملیات التمویلیة حسب مجموعة البلدان
(ملیون دوالر) 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.المصدر:

واالجتماعي.أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي المصدر:

229



الفصل الحادي عشر: العون اإلنمائي العربي 

230

ــالمجموع التراكم -3 ــي لعملی ــ ــات مؤسس ــ ات  ــ
ــمجموع  ـــ ـــ 2019نھایة عام إلى ة التنسیق  ـ

 )∗(

ة  ات التمویلـی ات العملـی بلغ المجموع التراكمي اللتزاـم
لمؤسـسـات التنمیة العربیة أعضـاء مجموعة التنسـیق  

عــام   ــة  ــای نھ ــار دوالر. 231حوالي  2019إلى  ملی
القطــاعــات   ــمــل مختلف  لتشــ المشــــــاریع  تنوعــت 

اطات االقتصـادیة واالجتماعیة. وقد بلغ نصـیب والنـش
ذه   ة من ـھ دول العربـی ة اـل اتمجموـع ةااللتزاـم المموـل

ي   دوالر  120حـواـل یــار  ـل مــائــة)،  52.0(ـم اـل ي  ـف
ملیار دوالر 60.7ومجموعة الدول اآلســیویة حوالي  

في الـماـئة)، ومجموـعة اـلدول األفریقـیة حوالي  26.3(
في المــائــة)، ومجموعــة 17.5ملیــار دوالر (40.4

ة حوالي   ار دوالر (4.7دول أمریكـا الالتینـی 2.0ملـی
الـدول األخرى حوالي  في المـائـة)،   3.9ومجموعـة 

المــائــة) وھیئــات ومنظمــات  1.7ملیــار دوالر ( في 
في المـائـة)، الملحق  0.5دوالر (ارملیـ 1.2حوالي  

).3) والشكل (11/3(

: )3شكل (
المجموع التراكمي لعملیات مؤسسات مجموعة التنسیق 

) 2019نھایة حسب مجموعة الدول المستفیدة (إلى 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.المصدر:

للبنــك   التمویلیــة  االلتزامــات  ــبــة  وقــد بلغــت نســ
في المائة من إجمالي  43.0اإلســالمي للتنمیة حوالي 

االلتزامات التراكمیة لمؤســســات التنمیة العربیة حتى 
، یلیھ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  2019عام  

ـــبة   ـــندوق 15.4واالجتـماعي بنســ في الـماـئة، والصــ
في  10.6الكویتي للتنمیة االقتصــادیة العربیة بنســبة  
في  10.4المائة، والصـندوق السـعودي للتنمیة بنسـبة 

ــندوق األوبك للتنمیة الدولیةا ــبةلمائة، وصـ 8.1بنسـ
ـــبة   ـــندوق النـقد العربي بنســ في  4.7في الـماـئة، وصــ
ـــبة   ـــندوق أبوظبي للتنمـیة بنســ في  4.6الـماـئة، وصــ

ــادیة في ــرف العربي للتنمیة االقتصــ المائة، والمصــ
ــبة   ــندوق قطر للتنمیة في المائة، 2.6إفریقیا بنس وص

في المائة.0.01واألجفند ،في المائة0.6بنسبة  

). 3-11المالحظات في الملحق ()∗(

ـــتأثرت ـــیة والقـطاـعات اســ ــاســ قـطاـعات البنى األســ
ة، على نحو   ة من إجمـالي  83.8االجتمـاعـی في المـاـئ

ــدر الـطاـقة  وتقیـمة التزاـمات العملـیات التمویلـیة.   تصــ
29.8على نسـبة  حیث حازتقطاع البنى األسـاسـیة، 

التمویــ  المــائــة من إجمــالي  یلیھــ في  القطــاعــات  ال، 
قطــاعــات في  ــة  المتمثل ــحــة والتعلیم األخرى  الصــ

في  25.9واإلسـكان ودعم موازین المدفوعات بنسـبة  
في  20.0قطاع النقل واالتصـــاالت بنســـبة  ثم المائة، 

8.1المائة، وقطاع المیاه والصــرف الصــحي بنســبة 
ة التي   اجـی اـئة. وبلـغت حصــــة القـطاـعات اإلنـت في الـم

عة والثروة الحیوانیة والصــناعة  تشــمل أنشــطة الزرا
في  10.4في الـماـئة منـھا حوالي  16.3والتـعدین نحو  

في  5.9المـائـة للزراعـة والثروة الحیوانیـة وحوالي  
) والشـــكل  11/4الملحق (،  المائة للصـــناعة والتعدین

)4(.

الفصل الحادي عشر: العون اإلنمائي العربي 

231

: )4شكل (
) 2019التوزیع القطاعي للمجموع التراكمي لعملیات مجموعة التنسیق (إلى نھایة 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.المصدر:

في   التنسیق  مجموعة  مؤسسات  دور  ثالثاً: 
التنمیة   أھداف  من  الرابع  الھدف  تحقیق 

ضمان 2030المستدامة   الجید  :  التعلیم 
مدى   التعلم  فرص  وتعزیز  والشامل  والمنصف 

الحیاة للجمیع 

تضمن الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة  
ــاـمل،  ــف والشــ ـــمان التعلیم الجـید المنصــ أھمـیة ضــ
ــالتعلیم  ف للجمیع.  ــاة  الحی ــدى  م التعلم  فرص  وتعزیز 
كل القوة الدافعة للتنمیة الوطنیة والنمو االقتصـادي   یـش

ــادـیة في جوھرـھا عملـیة یتم حـیث   إن التنمـیة االقتصــ
فیـھا التـكاـمل المـثالي بین الموارد الـمالـیة ورأس الـمال  
البشــري لتحقیق اإلنتاج وضــمان النمو. ویعتمد نجاح 
الي بین  دى تحقیق المزج المـث دمھـا على ـم دول وتـق اـل
ــري، وقدرتھا على   الموارد المالیة ورأس المال البشــ

بطریقة منتجة، تعتمد بشـــكل توظیف مواردھا المالیة  
كبیر على مستوى تعلیم ثروتھا البشریة.

أصبح المحدد الرئیس لمستوى المعیشة في أي بلد ھو 
تخدام المھارات والمعرفة   مدى النجاح في تطویر واـس
ـــھدت العقود  ـــكاـنھ. ـلذـلك شــ وتوفیر التعلیم لـغالبـیة ســ

معظم كبیراً على التعلیم األسـاسـي فيالماضـیة إقباالً 
أن تبنى عــدد كبیر من الحكومــات  العــالم، بعــد  دول 
سیاسة التعلیم اإللزامي والمجاني. كما تعمل حكومات  

التعلیم ادة االلتـحاق ـب الي،  أخرى على زـی انوي والـع الـث
ــینات جوھریة على جودة التعلیم المُ  قدم  وإحداث تحسـ

على جمیع المستویات.
ــتدامة ل عام  یندرج التعلیم في صــمیم خطة التنمیة المس

ً ــرا أساسیــل عنصـشكــوی2030 ً ا ً ئقاوھدفا ھ  ــ بذاتما

داف   داف أخرى من أـھ درج في إطـار أـھ ات تـن اـی وبـغ
التنمیة المسـتدامة وال سـیما الغایات المتعلقة بالصـحة  
امس)   دف الـخ ة (الـھ اـل ث)، والنمو والعـم اـل دف الـث (الـھ

(الھدف الثامن)، واالســتھالك واإلنتاج المســتدامین و
ــر)، وتغیر المـناخ (الـھدف الـثالث (الـھدف ال ثاني عشــ

أھداف التنمیة المســتدامة لعام  حســب تقریر و.عشــر)
الم  618ال یزال  2019 ل ومراھق في الـع ملیون طـف

ال یستوفون الحد األدنى من معاییر الكفاءة في القراءة  
ملیون من البالغین أمیین 750والریاضـیات وال یزال 

ــاء مــا یلزم إعــ  النســـ الجھود  وثلثــاھم من  ادة تركیز 
المبذولة لتحـسین نوعیة التعلیم وتقلیص أوجھ التفاوت 

ھ على أســـــاس نوع الجنس والموقع. ا ال تزال  فـی كـم
التحتیــة  البنى  إلى  النــامیــة تفتقر  البلــدان  العــدیــد من 
ــیة والمرافق الالزمة لتوفیر بنایات تعلیمیة   ــاســ األســ

ل  فعالة. ففي المسـتویین االبتدائي واإلعدادي ال تحصـ 
سوى أقل من نصف المدارس على الكھرباء وخدمات 
األنترنت والحاسـوب ومیاه الشـرب األسـاسـیة ما یلزم  
ة  ة التحتـی ــتثمـارات في البنـی د من االســ المزـی ام ـب القـی

األساسیة في البلدان األقل نمواً.

مســاھمات مؤســســات مجموعة التنســیق في 1-4
)2019-2016(قطاع التعلیم خالل الفترة  

ــاھـمت   ــاریع قـطاع التعلیم التي ســ ــل ـعدد مشــ وصــ
مـشروع، بقیمة  266مؤـسـسات المجموعة في تمویلھا  

حوالي   بلغــت  ــة  ــالی أمریكي، 2.5إجم دوالر  ــار  ملی
دولة. وقد شــملت المشــاریع تمویل  73اســتفادت منھا  

اء وتجھیز معاھد  یید البنیة التعلیمیة ومدارس وإنـش تـش
كلیات وجامعات  وبناء وتجھیزالتقنیةعلیا للدراســات  

أكادیمیة ومھنیة وطبیة.
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ــالمجموع التراكم -3 ــي لعملی ــ ــات مؤسس ــ ات  ــ
ــمجموع  ـــ ـــ 2019نھایة عام إلى ة التنسیق  ـ

 )∗(

ة  ات التمویلـی ات العملـی بلغ المجموع التراكمي اللتزاـم
لمؤسـسـات التنمیة العربیة أعضـاء مجموعة التنسـیق  

عــام   ــة  ــای نھ ــار دوالر. 231حوالي  2019إلى  ملی
القطــاعــات   ــمــل مختلف  لتشــ المشــــــاریع  تنوعــت 

اطات االقتصـادیة واالجتماعیة. وقد بلغ نصـیب والنـش
ذه   ة من ـھ دول العربـی ة اـل اتمجموـع ةااللتزاـم المموـل

ي   دوالر  120حـواـل یــار  ـل مــائــة)،  52.0(ـم اـل ي  ـف
ملیار دوالر 60.7ومجموعة الدول اآلســیویة حوالي  

في الـماـئة)، ومجموـعة اـلدول األفریقـیة حوالي  26.3(
في المــائــة)، ومجموعــة 17.5ملیــار دوالر (40.4

ة حوالي   ار دوالر (4.7دول أمریكـا الالتینـی 2.0ملـی
الـدول األخرى حوالي  في المـائـة)،   3.9ومجموعـة 

المــائــة) وھیئــات ومنظمــات  1.7ملیــار دوالر ( في 
في المـائـة)، الملحق  0.5دوالر (ارملیـ 1.2حوالي  

).3) والشكل (11/3(

: )3شكل (
المجموع التراكمي لعملیات مؤسسات مجموعة التنسیق 

) 2019نھایة حسب مجموعة الدول المستفیدة (إلى 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.المصدر:

للبنــك   التمویلیــة  االلتزامــات  ــبــة  وقــد بلغــت نســ
في المائة من إجمالي  43.0اإلســالمي للتنمیة حوالي 

االلتزامات التراكمیة لمؤســســات التنمیة العربیة حتى 
، یلیھ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  2019عام  

ـــبة   ـــندوق 15.4واالجتـماعي بنســ في الـماـئة، والصــ
في  10.6الكویتي للتنمیة االقتصــادیة العربیة بنســبة  
في  10.4المائة، والصـندوق السـعودي للتنمیة بنسـبة 

ــندوق األوبك للتنمیة الدولیةا ــبةلمائة، وصـ 8.1بنسـ
ـــبة   ـــندوق النـقد العربي بنســ في  4.7في الـماـئة، وصــ
ـــبة   ـــندوق أبوظبي للتنمـیة بنســ في  4.6الـماـئة، وصــ

ــادیة في ــرف العربي للتنمیة االقتصــ المائة، والمصــ
ــبة   ــندوق قطر للتنمیة في المائة، 2.6إفریقیا بنس وص

في المائة.0.01واألجفند ،في المائة0.6بنسبة  

). 3-11المالحظات في الملحق ()∗(

ـــتأثرت ـــیة والقـطاـعات اســ ــاســ قـطاـعات البنى األســ
ة، على نحو   ة من إجمـالي  83.8االجتمـاعـی في المـاـئ

ــدر الـطاـقة  وتقیـمة التزاـمات العملـیات التمویلـیة.   تصــ
29.8على نسـبة  حیث حازتقطاع البنى األسـاسـیة، 

التمویــ  المــائــة من إجمــالي  یلیھــ في  القطــاعــات  ال، 
قطــاعــات في  ــة  المتمثل ــحــة والتعلیم األخرى  الصــ

في  25.9واإلسـكان ودعم موازین المدفوعات بنسـبة  
في  20.0قطاع النقل واالتصـــاالت بنســـبة  ثم المائة، 

8.1المائة، وقطاع المیاه والصــرف الصــحي بنســبة 
ة التي   اجـی اـئة. وبلـغت حصــــة القـطاـعات اإلنـت في الـم

عة والثروة الحیوانیة والصــناعة  تشــمل أنشــطة الزرا
في  10.4في الـماـئة منـھا حوالي  16.3والتـعدین نحو  

في  5.9المـائـة للزراعـة والثروة الحیوانیـة وحوالي  
) والشـــكل  11/4الملحق (،  المائة للصـــناعة والتعدین
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: )4شكل (
) 2019التوزیع القطاعي للمجموع التراكمي لعملیات مجموعة التنسیق (إلى نھایة 

أمانة التنسیق لمؤسسات التنمیة العربیة بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.المصدر:

في   التنسیق  مجموعة  مؤسسات  دور  ثالثاً: 
التنمیة   أھداف  من  الرابع  الھدف  تحقیق 

ضمان 2030المستدامة   الجید  :  التعلیم 
مدى   التعلم  فرص  وتعزیز  والشامل  والمنصف 

الحیاة للجمیع 

تضمن الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة  
ــاـمل،  ــف والشــ ـــمان التعلیم الجـید المنصــ أھمـیة ضــ
ــالتعلیم  ف للجمیع.  ــاة  الحی ــدى  م التعلم  فرص  وتعزیز 
كل القوة الدافعة للتنمیة الوطنیة والنمو االقتصـادي   یـش

ــادـیة في جوھرـھا عملـیة یتم حـیث   إن التنمـیة االقتصــ
فیـھا التـكاـمل المـثالي بین الموارد الـمالـیة ورأس الـمال  
البشــري لتحقیق اإلنتاج وضــمان النمو. ویعتمد نجاح 
الي بین  دى تحقیق المزج المـث دمھـا على ـم دول وتـق اـل
ــري، وقدرتھا على   الموارد المالیة ورأس المال البشــ

بطریقة منتجة، تعتمد بشـــكل توظیف مواردھا المالیة  
كبیر على مستوى تعلیم ثروتھا البشریة.

أصبح المحدد الرئیس لمستوى المعیشة في أي بلد ھو 
تخدام المھارات والمعرفة   مدى النجاح في تطویر واـس
ـــھدت العقود  ـــكاـنھ. ـلذـلك شــ وتوفیر التعلیم لـغالبـیة ســ

معظم كبیراً على التعلیم األسـاسـي فيالماضـیة إقباالً 
أن تبنى عــدد كبیر من الحكومــات  العــالم، بعــد  دول 
سیاسة التعلیم اإللزامي والمجاني. كما تعمل حكومات  

التعلیم ادة االلتـحاق ـب الي،  أخرى على زـی انوي والـع الـث
ــینات جوھریة على جودة التعلیم المُ  قدم  وإحداث تحسـ

على جمیع المستویات.
ــتدامة ل عام  یندرج التعلیم في صــمیم خطة التنمیة المس

ً ــرا أساسیــل عنصـشكــوی2030 ً ا ً ئقاوھدفا ھ  ــ بذاتما

داف   داف أخرى من أـھ درج في إطـار أـھ ات تـن اـی وبـغ
التنمیة المسـتدامة وال سـیما الغایات المتعلقة بالصـحة  
امس)   دف الـخ ة (الـھ اـل ث)، والنمو والعـم اـل دف الـث (الـھ

(الھدف الثامن)، واالســتھالك واإلنتاج المســتدامین و
ــر)، وتغیر المـناخ (الـھدف الـثالث (الـھدف ال ثاني عشــ

أھداف التنمیة المســتدامة لعام  حســب تقریر و.عشــر)
الم  618ال یزال  2019 ل ومراھق في الـع ملیون طـف

ال یستوفون الحد األدنى من معاییر الكفاءة في القراءة  
ملیون من البالغین أمیین 750والریاضـیات وال یزال 

ــاء مــا یلزم إعــ  النســـ الجھود  وثلثــاھم من  ادة تركیز 
المبذولة لتحـسین نوعیة التعلیم وتقلیص أوجھ التفاوت 

ھ على أســـــاس نوع الجنس والموقع. ا ال تزال  فـی كـم
التحتیــة  البنى  إلى  النــامیــة تفتقر  البلــدان  العــدیــد من 
ــیة والمرافق الالزمة لتوفیر بنایات تعلیمیة   ــاســ األســ

ل  فعالة. ففي المسـتویین االبتدائي واإلعدادي ال تحصـ 
سوى أقل من نصف المدارس على الكھرباء وخدمات 
األنترنت والحاسـوب ومیاه الشـرب األسـاسـیة ما یلزم  
ة  ة التحتـی ــتثمـارات في البنـی د من االســ المزـی ام ـب القـی

األساسیة في البلدان األقل نمواً.

مســاھمات مؤســســات مجموعة التنســیق في 1-4
)2019-2016(قطاع التعلیم خالل الفترة  

ــاھـمت   ــاریع قـطاع التعلیم التي ســ ــل ـعدد مشــ وصــ
مـشروع، بقیمة  266مؤـسـسات المجموعة في تمویلھا  

حوالي   بلغــت  ــة  ــالی أمریكي، 2.5إجم دوالر  ــار  ملی
دولة. وقد شــملت المشــاریع تمویل  73اســتفادت منھا  

اء وتجھیز معاھد  یید البنیة التعلیمیة ومدارس وإنـش تـش
كلیات وجامعات  وبناء وتجھیزالتقنیةعلیا للدراســات  

أكادیمیة ومھنیة وطبیة.
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)  1إطار (
2030المستدامة الھدف الرابع من أھداف التنمیة  

ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع

ً یبرز2030طار التنمیة المستدامة لعام إفي  ً التعلیم بصفتھ ھدفا اتھ السبع وثالث وسائل للتنفیذ.بذاتھ بغایقائما

الغایات:
قیق نتائج  ـضمان أن یتمتّع جمیع الفتیات والفتیان بتعلیم ابتدائي وثانوي مجاني ومنـصف وجیّد، مما یؤدي إلى تح4.1

.تعلیمیة مالئمة وفعالة
ـضمان أن تتاح لجمیع الفتیات والفتیان فرص الحـصول على نوعیة جیدة من النماء والرعایة في مرحلة الطفولة  4.2

.یكونوا جاھزین للتعلیم االبتدائيالمبكرة والتعلیم قبل االبتدائي حتى 
ــول على التعلیم التقني والمھني والتعلیم ا4.3 ــاء والرـجال في الحصــ ـــمان تـكافؤ فرص جمیع النســ لـعالي الجیـّد  ضــ

.والمیسور التكلفة، بما في ذلك التعلیم الجامعي
بة، بما في ذلك المھارات التقنیة 4.4 باب والكبار الذین تتوافر لدیھم المھارات المناـس بة كبیرة في عدد الـش الزیادة بنـس

.والمھنیة، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة
ــاء على 4.5 ــتویات التعلیم القضـ ــول إلى جمیع مسـ ــمان تكافؤ فرص الوصـ ــین في التعلیم وضـ التفاوت بین الجنسـ

والتدریب المھني للفئات الضــعیفة، بما في ذلك لألشــخاص ذوي اإلعاقة والشــعوب األصــلیة واألطفال الذین  
. یعیشون في ظل أوضاع ھشة

. ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحسابضمان أن یلّم جمیع الشباب ونسبة كبیرة من الكبار، رجاالً 4.6
بُل  4.7 تدامة، وذلك بجملة من السـُ ین المعارف والمھارات الالزمة لدعم التنمیة المـس ضـمان أن یكتـسب جمیع الدارـس

ــاواة بین  ــان، والمس ــتدامة، وحقوق اإلنس ــالیب العیش المس ــتدامة واتّباع أس من بینھا التعلیم لتحقیق التنمیة المس
ــاھمة الثقافة  ا ــین، والترویج لثقافة الســالم ونبذ العنف والمواطنة العالمیة وتقدیر التنوع الثقافي وتقدیر مس لجنس

. في التنمیة المستدامة

وسائل التنفیذ:
(أ) بناء المرافق التعلیمیة التي تراعي الفروق بین الجنسـین، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مسـتوى المرافق التعلیمیة  4

.ائمة وتھیئة بیئة تعلیمیة فعالة ومأمونة وخالیة من العنف للجمیعالق
ــة ألقل 4 ــعید العالمي، وبخاصـ ــیة المتاحة للبلدان النامیة على الصـ ــبة كبیرة في عدد المنح الدراسـ (ب) الزیادة بنسـ

ــغیرة الـنامـیة والبـلدان األفریقـیة، لاللتـحاق ـبالتعلیم الـعاليالبـلدان نمواً  ، بـما في ذـلك منح واـلدول الجزرـیة الصــ
المعلومات واالتصــاالت، والبرامج التقنیة والھندســیة والعلمیة في البلدان المتقدمة النمو قنیةالتدریب المھني وت

. والبلدان النامیة األخرى
ـــبة كبیرة في ـعدد المعلِّمین المؤھلین، بـما في ذـلك من خالل التـعاون اـلدولي لـتدرـیب المعلِّمین ف4 ي (ج) الزـیادة بنســ

ا والدول الجزریة الصغیرة النامیة . البلدان النامیة، وبخاصة في أقل البلدان نمو�
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ــير فيما يلي نُ  ــاهمات لمؤســـســـات إشـ لى بعض المسـ
مجموعة التنسـيق في تحقيق الهدف الرابع من أهداف  

  التنمية المستدامة:
ً يقدم صـندوق األ ومسـاعدات   وبك للتنمية الدولية منحا

ة ترمي   اء الـقإفنـي ال لى بـن درات وتوفير التعليم ألطـف
لى جانب  إوالسـوريين في لبنان  نالالجئين الفلسـطينيي

ة وتعزيز   ــرقـي دس الشــ دارس في الـق ل الـم أهـي ادة ـت إـع
  .التدريب على تنظيم المشاريع في شرق أفريقيا

ــالميأطلق البـنك   ة  اإلســ ال غير   للتنمـي امج األطـف برـن
فوق  التعليم   " مع  ــاون  ــالتع ب ــدارس  ــالم ب الملتحقين 

ويهـدف هـذا البرنـامج الـذي يـدوم خمس   –الجميع"  
ــنوات   ل حولي  إســ ــجـي ل مهمش مليون    2لى تســ طـف

كما سـيشـمل البرنامج تدريب  –وتوفير تعليم جيد لهم 
ــعة أالف إألف مدرس و 250حوالي   ــاء حوالي تس نش
   .مدرسة

ــندوق ق طر للتنمية برنامج وجد الذي يهدف يدعم صــ
اـنب   ــطين الى ـج ة والتعليم في فلســ اـي الى توفير الرـع

ديم مســــاـعدات الى أكثر من   ـطاـلب بـجامـعة    600تـق
  .بيرزيت بفلسطين

ــعودي للتنمـية في تموـيل  ـــندوق الســ ــاهـمة الصــ مســ
ــاء وتجهيز المعـهد الـعالي المهني في   ــروع إنشــ مشــ

ــاء مبنى  بوروندي ــروع في إنشـ المعهد ويتمثل المشـ
ومالعب رياـضية ووحدات ـسكنية للمعلمين والطالب  

 15و  فصـــالً  13طالب الى جانب إنجاز  600بســـعة 
  .ورشة عمل

ـــندوق العربي   ــاهـمة الصــ ــادي   لإلنـماءمســ االقتصــ
ــدارس   اـلم دـعم  ــاـمج  ـبرن ــل  ـتـموي ـفي  ــاـعي  واالـجـتم

ـــية ( )  2020-2016االبـتدائـية في الجمهورـية التونســ

غ   ـل ـب ـم ـب ـقرض  م  ــدـي ق ـت ـخالل  دوالر 150ـمن  ون  ـي ـل ـم
ــة ابـتدائـي  50ويـهدف البرـنامج بـناء   أمريكي  ةـمدرســ

مدرســة قائمة الى جانب    2000جديدة وتوســيع حوالي  
ـــياـنة لحوالي   ــة وتوفير ـم  800تنفـيذ أعـمال الصــ درســ

ــوب   اســ ة وأجهزة الـح ـــي درســ اث والتجهيزات الـم األـث
    . والتجهيزات الرقمية 

  أهم تطورات المـساعدات اإلنمائية الدوليةرابعاً: 
  وتوزيعها

ــمنها تقرير   ــمية األولية التي تضــ وفقاً للبيانات الرســ
اون   ة التـع ة لمنظـم ابـع ة الـت دات التنمـي ة المســـــاـع لجـن

ــادر في إ ــادي والتنمية الصـ ، فقد 2020بريل االقتصـ
بلغ صـافي المسـاعدات اإلنمائية الرسـمية المقدمة من 

ــاء هذه المنظمة ( ــواً)،  30الدول المانحة أعضـ عضـ
أي زـيادة    2019ملـيار دوالر في ـعام    152.8حوالي  
  . 2018في المائة مقارنة بعام  1.4بنسبة 

دام   ــتـخ اســ ام ـب ذه األرـق د تم احتســـــاب ـه ة الوـق منهجـي
دة التي  ال دـي دتـج ااُعتـم ة    ـه ائـي دات اإلنـم ة المســـــاـع لجـن

شـرعت و  التابعة لمنظمة التنمية والتعاون االقتصـادي
كطريقة أكثر دقة  2018بداية من عام   اســتخدامهافي  

ــة.    حســــــابل التنموي القروض  في  ــانحين  الم جهود 
ــتخدام  ــير التقرير إلى تراجع المنهجية، يُ   هذهباســ شــ

مية إ اعدات اإلنمائية الرـس بة صـافي المـس لى الناتج  نـس
القومي اإلجمالي للدول األعضاء في لجنة المساعدات  

ة إلى   ائـي ة  0.30اإلنـم اـئ ة    في الـم ارـن  0.31  حواليبمـق
ــبة   وهي 2018المائة في عام   ــبة بعيدة عن النســ نســ

تـها التي ـحدد ،  في الـماـئة  0.7  الـبالـغة  الـعالمـية المطلوـبة
  األمم المتحدة.

  

  ) 4(جدول رقم 
 ) 2019( الرسميةأكبر الدول المانحة* للمساعدات اإلنمائية 

أكبر الدول المانحة لصافي  
 المساعدات من حيث القيمة 

صافي المساعدات  
  (مليار دوالر)

أكبر الدول المانحة لصافي  
المساعدات كنسبة مئوية من  

  الدخل القومي اإلجمالي

نسبة المساعدات إلى  
اإلجمالي الدخل القومي 
 (%)  

 1.05 لوكسمبورج  34.62  الواليات المتحدة األمريكية  
 1.02 النرويج  23.81 ألمانيا  

 0.99 السويد  19.37 المملكة المتحدة  
 0.71 الدنمارك  15.51 اليابان  
 0.70 المملكة المتحدة 12.18 فرنسا 

  دول أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. (*)      
 نظمة التعاون االقتصادي والتنمية. المصدر: الموقع اإللكتروني لم      
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)  1إطار (
2030المستدامة الھدف الرابع من أھداف التنمیة  

ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع

ً یبرز2030طار التنمیة المستدامة لعام إفي  ً التعلیم بصفتھ ھدفا اتھ السبع وثالث وسائل للتنفیذ.بذاتھ بغایقائما

الغایات:
قیق نتائج  ـضمان أن یتمتّع جمیع الفتیات والفتیان بتعلیم ابتدائي وثانوي مجاني ومنـصف وجیّد، مما یؤدي إلى تح4.1

.تعلیمیة مالئمة وفعالة
ـضمان أن تتاح لجمیع الفتیات والفتیان فرص الحـصول على نوعیة جیدة من النماء والرعایة في مرحلة الطفولة  4.2

.یكونوا جاھزین للتعلیم االبتدائيالمبكرة والتعلیم قبل االبتدائي حتى 
ــول على التعلیم التقني والمھني والتعلیم ا4.3 ــاء والرـجال في الحصــ ـــمان تـكافؤ فرص جمیع النســ لـعالي الجیـّد  ضــ

.والمیسور التكلفة، بما في ذلك التعلیم الجامعي
بة، بما في ذلك المھارات التقنیة 4.4 باب والكبار الذین تتوافر لدیھم المھارات المناـس بة كبیرة في عدد الـش الزیادة بنـس

.والمھنیة، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة
ــاء على 4.5 ــتویات التعلیم القضـ ــول إلى جمیع مسـ ــمان تكافؤ فرص الوصـ ــین في التعلیم وضـ التفاوت بین الجنسـ

والتدریب المھني للفئات الضــعیفة، بما في ذلك لألشــخاص ذوي اإلعاقة والشــعوب األصــلیة واألطفال الذین  
. یعیشون في ظل أوضاع ھشة

. ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحسابضمان أن یلّم جمیع الشباب ونسبة كبیرة من الكبار، رجاالً 4.6
بُل  4.7 تدامة، وذلك بجملة من السـُ ین المعارف والمھارات الالزمة لدعم التنمیة المـس ضـمان أن یكتـسب جمیع الدارـس

ــاواة بین  ــان، والمس ــتدامة، وحقوق اإلنس ــالیب العیش المس ــتدامة واتّباع أس من بینھا التعلیم لتحقیق التنمیة المس
ــاھمة الثقافة  ا ــین، والترویج لثقافة الســالم ونبذ العنف والمواطنة العالمیة وتقدیر التنوع الثقافي وتقدیر مس لجنس

. في التنمیة المستدامة

وسائل التنفیذ:
(أ) بناء المرافق التعلیمیة التي تراعي الفروق بین الجنسـین، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مسـتوى المرافق التعلیمیة  4

.ائمة وتھیئة بیئة تعلیمیة فعالة ومأمونة وخالیة من العنف للجمیعالق
ــة ألقل 4 ــعید العالمي، وبخاصـ ــیة المتاحة للبلدان النامیة على الصـ ــبة كبیرة في عدد المنح الدراسـ (ب) الزیادة بنسـ

ــغیرة الـنامـیة والبـلدان األفریقـیة، لاللتـحاق ـبالتعلیم الـعاليالبـلدان نمواً  ، بـما في ذـلك منح واـلدول الجزرـیة الصــ
المعلومات واالتصــاالت، والبرامج التقنیة والھندســیة والعلمیة في البلدان المتقدمة النمو قنیةالتدریب المھني وت

. والبلدان النامیة األخرى
ـــبة كبیرة في ـعدد المعلِّمین المؤھلین، بـما في ذـلك من خالل التـعاون اـلدولي لـتدرـیب المعلِّمین ف4 ي (ج) الزـیادة بنســ

ا والدول الجزریة الصغیرة النامیة . البلدان النامیة، وبخاصة في أقل البلدان نمو�
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ــير فيما يلي نُ  ــاهمات لمؤســـســـات إشـ لى بعض المسـ
مجموعة التنسـيق في تحقيق الهدف الرابع من أهداف  

  التنمية المستدامة:
ً يقدم صـندوق األ ومسـاعدات   وبك للتنمية الدولية منحا

ة ترمي   اء الـقإفنـي ال لى بـن درات وتوفير التعليم ألطـف
لى جانب  إوالسـوريين في لبنان  نالالجئين الفلسـطينيي

ة وتعزيز   ــرقـي دس الشــ دارس في الـق ل الـم أهـي ادة ـت إـع
  .التدريب على تنظيم المشاريع في شرق أفريقيا

ــالميأطلق البـنك   ة  اإلســ ال غير   للتنمـي امج األطـف برـن
فوق  التعليم   " مع  ــاون  ــالتع ب ــدارس  ــالم ب الملتحقين 

ويهـدف هـذا البرنـامج الـذي يـدوم خمس   –الجميع"  
ــنوات   ل حولي  إســ ــجـي ل مهمش مليون    2لى تســ طـف

كما سـيشـمل البرنامج تدريب  –وتوفير تعليم جيد لهم 
ــعة أالف إألف مدرس و 250حوالي   ــاء حوالي تس نش
   .مدرسة

ــندوق ق طر للتنمية برنامج وجد الذي يهدف يدعم صــ
اـنب   ــطين الى ـج ة والتعليم في فلســ اـي الى توفير الرـع

ديم مســــاـعدات الى أكثر من   ـطاـلب بـجامـعة    600تـق
  .بيرزيت بفلسطين

ــعودي للتنمـية في تموـيل  ـــندوق الســ ــاهـمة الصــ مســ
ــاء وتجهيز المعـهد الـعالي المهني في   ــروع إنشــ مشــ

ــاء مبنى  بوروندي ــروع في إنشـ المعهد ويتمثل المشـ
ومالعب رياـضية ووحدات ـسكنية للمعلمين والطالب  

 15و  فصـــالً  13طالب الى جانب إنجاز  600بســـعة 
  .ورشة عمل

ـــندوق العربي   ــاهـمة الصــ ــادي   لإلنـماءمســ االقتصــ
ــدارس   اـلم دـعم  ــاـمج  ـبرن ــل  ـتـموي ـفي  ــاـعي  واالـجـتم

ـــية ( )  2020-2016االبـتدائـية في الجمهورـية التونســ

غ   ـل ـب ـم ـب ـقرض  م  ــدـي ق ـت ـخالل  دوالر 150ـمن  ون  ـي ـل ـم
ــة ابـتدائـي  50ويـهدف البرـنامج بـناء   أمريكي  ةـمدرســ

مدرســة قائمة الى جانب    2000جديدة وتوســيع حوالي  
ـــياـنة لحوالي   ــة وتوفير ـم  800تنفـيذ أعـمال الصــ درســ

ــوب   اســ ة وأجهزة الـح ـــي درســ اث والتجهيزات الـم األـث
    . والتجهيزات الرقمية 

  أهم تطورات المـساعدات اإلنمائية الدوليةرابعاً: 
  وتوزيعها

ــمنها تقرير   ــمية األولية التي تضــ وفقاً للبيانات الرســ
اون   ة التـع ة لمنظـم ابـع ة الـت دات التنمـي ة المســـــاـع لجـن

ــادر في إ ــادي والتنمية الصـ ، فقد 2020بريل االقتصـ
بلغ صـافي المسـاعدات اإلنمائية الرسـمية المقدمة من 

ــاء هذه المنظمة ( ــواً)،  30الدول المانحة أعضـ عضـ
أي زـيادة    2019ملـيار دوالر في ـعام    152.8حوالي  
  . 2018في المائة مقارنة بعام  1.4بنسبة 

دام   ــتـخ اســ ام ـب ذه األرـق د تم احتســـــاب ـه ة الوـق منهجـي
دة التي  ال دـي دتـج ااُعتـم ة    ـه ائـي دات اإلنـم ة المســـــاـع لجـن

شـرعت و  التابعة لمنظمة التنمية والتعاون االقتصـادي
كطريقة أكثر دقة  2018بداية من عام   اســتخدامهافي  

ــة.    حســــــابل التنموي القروض  في  ــانحين  الم جهود 
ــتخدام  ــير التقرير إلى تراجع المنهجية، يُ   هذهباســ شــ

مية إ اعدات اإلنمائية الرـس بة صـافي المـس لى الناتج  نـس
القومي اإلجمالي للدول األعضاء في لجنة المساعدات  

ة إلى   ائـي ة  0.30اإلنـم اـئ ة    في الـم ارـن  0.31  حواليبمـق
ــبة   وهي 2018المائة في عام   ــبة بعيدة عن النســ نســ

تـها التي ـحدد ،  في الـماـئة  0.7  الـبالـغة  الـعالمـية المطلوـبة
  األمم المتحدة.

  

  ) 4(جدول رقم 
 ) 2019( الرسميةأكبر الدول المانحة* للمساعدات اإلنمائية 

أكبر الدول المانحة لصافي  
 المساعدات من حيث القيمة 

صافي المساعدات  
  (مليار دوالر)

أكبر الدول المانحة لصافي  
المساعدات كنسبة مئوية من  

  الدخل القومي اإلجمالي

نسبة المساعدات إلى  
اإلجمالي الدخل القومي 
 (%)  

 1.05 لوكسمبورج  34.62  الواليات المتحدة األمريكية  
 1.02 النرويج  23.81 ألمانيا  

 0.99 السويد  19.37 المملكة المتحدة  
 0.71 الدنمارك  15.51 اليابان  
 0.70 المملكة المتحدة 12.18 فرنسا 

  دول أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. (*)      
 نظمة التعاون االقتصادي والتنمية. المصدر: الموقع اإللكتروني لم      
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ــاً:   حصـــة الدول العربية من المســـاعدات  خامسـ
  من جميع المصادرالدولية 

ــاعدات التنمية التابعة لمنظمة  ــير بيانات لجنة مسـ تشـ
ــادي  ) إلى OECD/DACوالتنمية (التعاون االقتصـ

ــمـية الموجـهة لـلدول   ــاـعدات اإلنـمائـية الرســ أن المســ
ام   ة بلـغت ـع ار دوالر   33.8حوالي    2018العربـي ملـي

في المــائــة من المجموع الكلي    20.4وهو مــا يمثــل  
  ما يمثل   وهو للمساعدات الدولية المقدمة للدول النامية

  

 ـسميةجزءاً كبيراً من ـصافي المـساعدات اإلنمائية الر
. ومع ذـلك، ـفإن ـهذه الزـيادة الرقمـية تخفي  2018لـعام  

في المائة كان مخصــص  15حقيقة أن ما يصــل إلى 
ــانية، والتي هي  ــاعدة الالجئين والمعونات اإلنسـ لمسـ

ة الملحق   ،في الواقع ليســـــت جزءاً من برامج التنمـي
  ).5) والشكل (11/5(

  ل العربية من جميع المصادروالمساعدات اإلنمائية الرسمية للدر و): تط 5الشكل (
  ) 2018–2017(  ونصيب الفرد الواحد منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

  
ة من المجموع التراكمي  دول العربـي ب اـل ـــي بلغ نصــ
للمســـاعدات الرســـمية اإلنمائية المقدمة للدول النامية 

الفترة   ــار   411.8حوالي    )2018-1990(خالل  ملي
ــل العراق على   ـــيب  دوالر. وحصــ األكبر من النصــ

ــاعدات اإلنمائية الدولية خالل الفترة ،  المذكورة  المســ
ـــبة    79.6بلغ مـقدارـها    19.33ملـيار دوالر، أي بنســ

ــر بم يليهفي المائة،  مليار دوالر  59.9 هقدربلغ مصـ
ــبة    48.7 بمبلغ قدره  وســوريةفي المائة،   14.5وبنس

بمبلغ وفلـسطين  في المائة،  11.8مليار دوالر وبنـسبة 

ــبــة    38.9  قـدره في المــائـة،   9.4مليــار دوالر بنســ
 7.4ة مليار دوالر وبنســب 30.7 والمغرب بمبلغ قدره

ة، واألردن بمبلغ قـدره مليـار دوالر   28.8  في المـاـئ
ــبة  ــودان بمبلغ قدرهفي المائة  7.0وبنسـ  28.5 والسـ

)  11/5الملحق ( في المائة، 6.9مليار دوالر وبنســبة  
  ).6والشكل (
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ــاً:   حصـــة الدول العربية من المســـاعدات  خامسـ
  من جميع المصادرالدولية 

ــاعدات التنمية التابعة لمنظمة  ــير بيانات لجنة مسـ تشـ
ــادي  ) إلى OECD/DACوالتنمية (التعاون االقتصـ

ــمـية الموجـهة لـلدول   ــاـعدات اإلنـمائـية الرســ أن المســ
ام   ة بلـغت ـع ار دوالر   33.8حوالي    2018العربـي ملـي

في المــائــة من المجموع الكلي    20.4وهو مــا يمثــل  
  ما يمثل   وهو للمساعدات الدولية المقدمة للدول النامية

  

 ـسميةجزءاً كبيراً من ـصافي المـساعدات اإلنمائية الر
. ومع ذـلك، ـفإن ـهذه الزـيادة الرقمـية تخفي  2018لـعام  

في المائة كان مخصــص  15حقيقة أن ما يصــل إلى 
ــانية، والتي هي  ــاعدة الالجئين والمعونات اإلنسـ لمسـ

ة الملحق   ،في الواقع ليســـــت جزءاً من برامج التنمـي
  ).5) والشكل (11/5(

  ل العربية من جميع المصادروالمساعدات اإلنمائية الرسمية للدر و): تط 5الشكل (
  ) 2018–2017(  ونصيب الفرد الواحد منها
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ــل العراق على   ـــيب  دوالر. وحصــ األكبر من النصــ

ــاعدات اإلنمائية الدولية خالل الفترة ،  المذكورة  المســ
ـــبة    79.6بلغ مـقدارـها    19.33ملـيار دوالر، أي بنســ

ــر بم يليهفي المائة،  مليار دوالر  59.9 هقدربلغ مصـ
ــبة    48.7 بمبلغ قدره  وســوريةفي المائة،   14.5وبنس

بمبلغ وفلـسطين  في المائة،  11.8مليار دوالر وبنـسبة 

ــبــة    38.9  قـدره في المــائـة،   9.4مليــار دوالر بنســ
 7.4ة مليار دوالر وبنســب 30.7 والمغرب بمبلغ قدره

ة، واألردن بمبلغ قـدره مليـار دوالر   28.8  في المـاـئ
ــبة  ــودان بمبلغ قدرهفي المائة  7.0وبنسـ  28.5 والسـ

)  11/5الملحق ( في المائة، 6.9مليار دوالر وبنســبة  
  ).6والشكل (
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العربي   ــؤون  التعــاون  ودوره في تحقيق    ةالبيئــ في شــ
  التنمية المستدامة

  
  
  

  نظرة عامة 
والتنمية   البيئة  بين  وثيق  ارتباط  ، المستدامةيوجد 

فعندما تكون الممارسات البيئية غير مستدامة ويحدث 
البيئي   االقتصادية التدهور  الموارد  استنزاف  يتم 

المنشودة   االقتصادية  التنمية  تحقيق  ويصعب 
لهذه   .والمستدامة جيداً  مثاالً  العربية  المنطقة  توفر 

التبا منطقة العالقة  بأنها  المنطقة  هذه  فتتميز  دلية، 
تمتد  وموحدة  فريدة  قاحلة،  شبه  أو  قاحلة  إيكولوجية 

يتسم الوضع .  إلى الخليجعلى نطاق واسع من المحيط  
في الدول العربية بالخصوصية نتيجة لعدد من    يالبيئ

ا  العوامل معدالت  زيادة  في  أهمها  يتمثل  لزيادة التي 
السريعة معدالت تحضروال  السكانية  وارتفاع   ،

المائي واإلجهاد  المستمر    ،التصحر  والتراجع 
  .لمستويات التنوع البيئي

حيث يرتفع  ،  البيئةتلوث  مستويات  زيادة  ينتج عن ذلك  
أوكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الفرد  نصيب  متوسط 

لعربية عن المتوسط العالمي بشكل الكربون في الدول ا
ويرتفع   بل  بمكبير  مقارنة  دول كذلك  في    توسطة 

األمر ذاته تعكسه المؤشرات الدولية    صناعية كبرى. 
ومن أهمها مؤشر   ،ذات الصلة بتقييم األوضاع البيئة

ومؤشر البصمة   ،األداء البيئيمؤشر  و   ،التلوث البيئي
الدول   من  عدد  تسجل  حيث  البيولوجية،  والقدرة 
يُشير  بما  المؤشرات  في هذه  متأخرة  العربية مراتب 

  إلى التحديات التي تواجه األوضاع البيئة بها. 

اعتمدت الدول العربية على مواردها الطبيعية لتحقيق 
التنمية لقرون عديدة ثم تغيرت نظرة العالم إلى التنمية  

إلى   أهداف  واتجه  المستدامةاعتماد  عام   التنمية  في 
الصلة  ومن  )  2015( ذات  األهداف  من  عدد  بينها 

التي تأخذ في االعتبار حقوق األجيال القادمة بالبيئة و
بموارد المجتمع وعدم استنزافها من جيل   في االستفادة

ومن ثم بُذلت العديد من .  على حساب األجيال التي تليه
الجهود في المنطقة العربية لالهتمام بالبيئة بما يساعد  
على استدامة مصادر النمو االقتصادي والسعي نحو 

  . تقدم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ناًء عليه، اهتم العمل العربي المشترك بتعزيز جهود  ب
في عام الدول العربية في مجال شؤون البيئة، حيث تم  

1987  " المسؤولين  تأسيس  العرب  الوزراء  مجلس 
البيئة شؤون  تم  عن  كما  عام  "،  إقرار   2018في 

لاالستراتيجية  " العمل   لصحةالعربية  ودليل  والبيئة 
و للصحة  االستراتيجي  - 2017(للفترة  البيئة  العربي 

المشترك )2030 العربي  العمل  أطر  تتضمن  كما   ."
المجال هذا  في  بينها    أيضاً  من  أخرى  إقرار جهود 

- 2017"االستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية (
البيئ  ،)"2037 للتعاون  المؤسسي    ي و"اإلطار 

  .و"مرفق البيئة العربي" العربي"،

بداية من   بالتنمية المستدامةاستناداً إلى تزايد االهتمام  
لتحقيق ،  2015عام   مجهوداتها  العربية  الدول   كثفت 

بالبيئة السيما من  أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة  
وجود أنماط استهالك وإنتاج خالل العمل على ضمان  

ومستدامين لتغير  ،  للتصدي  عاجلة  إجراءات  اتخاذ 
وآثا ورهالُمناخ  والموارد  ،  والبحار  المحيطات  حفظ 

البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية  
يكولوجية البرية وترميمها  حماية النظم اإلو،  المستدامة

مستدام نحو  على  استخدامها  إلى  وتعزيز  إضافة   ،
مجال في  المشترك  العربي  العمل  مكافحة    تكثيف 

مسار وعكس  األراضي  تدهور  ووقف  ه التصحر 
تواجه الدول العربية  .  ووقف فقدان التنوع البيولوجي

لسعيفي   البيئها  األوضاع  أهداف    يةتحسين  وتحقيق 
أهمها  من  لعل  التحديات،  من  بعدد  المستدامة  التنمية 
وغياب  الالزمة،  المالية  والموارد  التمويل  نقص 
التنسيق الفاعل على مستوى السياسات وآليات التنفيذ،  

األ ملف  إدارة  والغذائيوسوء  المائي  وتعرض  من   ،
عدد من الدول العربية إلى تطورات داخلية غير مواتية 

  .أثرت بشكل كبير على أوضاعها البيئة

يتعرض هذا الفصل إلى السياسات على ضوء ما سبق،  
البيئة   مجال  في  العربية  الدول  تطبقها  وعالقتها  التي 

المستدامة،   مؤشرات   نظرةمع  بالتنمية  تطور  على 
أهم   البيئة في  العربية  الدول  وأداء  وموقف  العربية، 

ينتهي   ثم  األطراف  متعددة  البيئية  االتفاقيات 
باستعراض ألهم التحديات التي تواجه العمل البيئي في  

    .قادمةالدول العربية خالل الفترة ال

 

الثاني  الفصل 
 عشر




