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مستمر ووفق أهداف كمية  من أن تُنفذ بشكل
وأدوار مناطة بالجهات المسؤولة بغض النظر عن 

 التطورات الوقتية

أهمية مواصلة إصالحات االستقرار الكلي  -
ة مواتية للنمو االقتصادي  الهادفة إلى توفير بي
ومن بين إصالحات تحقيق االستقرار 
االقتصادي البد وأن تمنح اإلصالحات التي من 

درة البلدان العربية على مواجهة نها تقوية قأش
الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي 
سياسات االنضباط المالي، االستقرار السعري، 
تقوية االوضاع الخارجية االهتمام الكافي بما 

 تدابيريساعد على توفير الوقت الكافي لتنفيذ 
خرى على صعيد اإلصالح الهيكلي والمؤسسي أ

لك حتى تؤتي يحتا تنفيذها لسنوات  و
 نمو الداعمة للاإلصالحات ثمارها 

التركيز على تنفيذ إصالحات السياسات  -
االقتصادية الكلية المواتية للنمو والتشغيل 
وخفض مستويات تباين الدخل، خاصة فيما 

همية التركيز في أيتعلق بالسياسات المالية مع 
هذا الصدد على سياسات االنضباط المالي ولكن 

التجاه إلى االعتماد على التدابير مع ضرورة ا
منها على األقل تأثيرا  على النمو االقتصادي 
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ير استخدام الضرائب الضرائب، وتفضيل تداب
غير المباشرة على الضرائب المباشرة، 

القيمة وتفضيل تدابير استخدام ضرائب 
على  المضافة والضرائب على العقارات

على الدخول والضرائب على أرباح الضرائب 
أقل تأثيرا  على النمو ولى الشركات لكون األ

 .االقتصادي

دمج بعض اإلصالحات الهيكلية مثل إصالحات  -
رير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي تح
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 النمو
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على من االصالحات المواتي للنوع الثاني 
ضرورة النمو في األجل القصير إضافة إلى 

االهتمام باإلصالحات القطاعية المرتبطة 
التعليم والنفا ألسواق العمل  جودةبتحسين 

ة وجهود متواصلة لتحقيق وفق رؤى متكامل
 هذا الهدف 
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وضمان حقوق الملكية، إنفا العقود، حماية 
المنافسة وغيرها من اإلصالحات األخرى 
لجذب االستثمارات الالزمة لدعم النمو في 
العقود المقبلة ال سيما االستثمارات األجنبية 

زيادة الشفافية لالمباشرة إضافة إلى إصالحات 
 والمؤسساتوالنزاهة وحوكمة الشركات 

ة المواتية لنمو أنشطة التركيز على ت - وفير البي
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين تلك 

نشطة أالمشروعات من المساهمة بفاعلية في 
 االنتا والتصدير وخلق فرص العمل

االصالحات االقتصادية ال يمكن أن تنفذ  -
بمعزل عن اإلصالحات االجتماعية الهادفة 
إلى تحسين مستويات التعليم والصحة وال 

مكن أن تحقق مكاسب ملموسة بدون اهتمام ي
 كاف بباقي جوانب اإلصالح االخرى.



ي العربي ما ر  العو اإل ادي  ص ال ال ي العربي ما ر  العو اإل ادي  ص ال ال

216

 
العون اإلنمائي العربي عشر:فصل الحادي ال  

 

 
217 

مليار دوالر أي  1.8اإلجمالي، واإلمارات بحوالي 
 1.4في المائة، والكويت حوالي  13.4حوالي 

في المائة، وقطر  10.7مليار دوالر أي حوالي 
في  3.1مليون دوالر أي حوالي  425بحوالي 

مليون دوالر أي بحوالي  31المائة، وُعمان حوالي 
 في المائة. 0.2

وبلغ إجمالي المساعدات اإلنمائية الميسرة المقدمة 
) 2016 – 1970من الدول العربية خالل الفترة )

 209.2مليار دوالر، منها حوالي  216.2حوالي 
في المائـة  96.7دوالر أي ما يعادل حوالي مليار 

 7.0من دول مجـلس التعــاون الخليـجي، وحوالي 
مليار دوالر من الدول العربية األخرى. وقد بلغت 

ة ـفي المائ 67.5ة السعودية حوالي ـة مساهمـنسب
ة ـها الكويت بنسبـدات، تليـوع المساعـن مجمـم
بة حوالي في المائة، واإلمارات بنس 13.5ي ـوالـح

في المائة،  6.3في المائة، وقطر بنسبة حوالي  9.0
في المائة. كما بلغت  0.5وُعمان بنسبة حوالي 

نسبة مساهمة العراق، وليبيا، والجزائر حوالي 
 ).1( والشكل )11/1في المائة، الملحق ) 3.2

 
 

 ).11/1المصدر: الملحق )  

 وارتفعت نسبة المساعدات اإلنمائية العربية إلى
اإلجمالي للدول العربية المانحة القومي الناتج 

في المائة المسجلة خالل  0.87الرئيسية من نحو 
في المائة عام  1.0لتصل إلى حوالي  2015عام 

، وهي أعلى من النسبة التي حددتها األمم 2016
المتحدة لإلبقاء على المساعدات اإلنمائية 

في المائة، الملحق  0.7الرسمية عند مستوى 
)11/2.( 

وقد حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام 
الثالث على التوالي على مكانتها ضمن أكثر 
عشر دول مانحة للمساعدات اإلنمائية الرسمية 

ً بدخلها القومي، حيث أظهرت البيانات  قياسا
األولية للجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة 

حجم التعاون االقتصادي والتنمية، أن 
المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات 

حوالي  2016العربية المتحدة، بلغ في عام 
في المائة من  1.1مليار دوالر بنسبة  4.14

الدخل القومي اإلجمالي، لتحتل بذلك المرتبة 
 األولى عالمياً.

ا: المساعدات اإلنمائية لمؤسسات  ثانيا
 مجموعة التنسيق

قدمها مؤسسات تغطي المساعدات التي ت
المجموعة كافة مجاالت وقطاعات التنمية، 
وتستخدم في ذلك كافة أساليب أو أشكال التمويل 
الرئيسية المتعارف عليها، كاإلقراض، أو 
المساهمة المباشرة، أو توفير الضمانات 
المختلفة. فضالً عن ذلك فقد توسع نشاط معظم 
مؤسسات المجموعة في مجال المعونات وتقديم 

ورة وإجراء الدراسات، باإلضافة إلى المش
تدريب الكوادر البشرية، وذلك لكون هذه 
ً للنشاط  ً ومصاحبا ً تكميليا الخدمات تشكل نشاطا
التمويلي بما يساعد على تحقيق األغراض 

 المرجوة.

مجالت المساعدات اإلنمائية لمؤسسات 
 مجموعة التنسيق

: استقر في مجال دعم التنمية القتصادية
ع الدولي على جعل توفير الطاقة لكافة المجتم

سكان العالم، أحد أركان التنمية وتم إدراجه في 
الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 
واستجابة لما ارتأته الدول المستفيدة من أولويات 
تنموية، فقد سجلت مؤسسات مجموعة التنسيق 

عملية بمبلغ إجمالي بلغ مقداره  69ما يزيد عن 
مليار دوالر أمريكي لمشاريع الطاقة  5.1 حوالي

. وتمتد أنشطة عمليات 2016خالل عام 
مؤسسات المجموعة لتشمل كافة مجاالت القطاع 
ً من توليد الكهرباء بالتقنيات المختلفة،  بدءا
محطات التوليد الحرارية، مشاريع التوليد المائية 
الكبرى، ومشاريع الطاقة المتجددة، ولتتسع 

ات المجموعة لتشمل شبكات النقل عمليات مؤسس
سواء داخل الدولة أو للربط مع الشبكات 
المجاورة )مثل مساهمة الصندوق الكويتي في 

 المتوسط السنوي للعون اإلنمائي العربي (:1الشكل )
(1970 – 2016) 
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 .أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربيلمصدر: ا

اعات المستفيد م عمل يات مؤسسات ال
ل الفتر )  – 2012مجموعة التنسيق 

2016 ) 
لقد وجهت عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق 

لتمويل المشاريع في  )2012-2016(خالل الفترة 
  القطاعات التالية:

 ساسية ن ا : وتشمل النقل واالتصاالت ال
ة )كهرباء، ونفط،  والطاقة بأشكالها الثال

(، المياه، والصرف ال صحي. وقد بلغ وغا
ة بهذه القطاعات   923عدد العمليات الخا

مليار  44.6عملية بقيمة إجمالية في حدود 
  .دوالر

 ة ي ات اإلنتا اع ة، ال مل الزراع : وتش
دين،  ناعة، والتع ة، والص روة الحيواني والث

الي  433وبلغ عدد العمليات  غ إجم عملية بمبل
 مليار دوالر. 9.2في حدود 

 تماعي ات ال اع يم، ةال مل التعل : وتش
ذه  ات له دد العملي غ ع كان بل حة، واإلس والص

ات  والي  521القطاع در بح الي قُ غ إجم بمبل
 مليار دوالر. 6.9

 ر اعات  : والتي تشمل القطاع ق
المصرفي وقطاعات أخرى، فقد بلغ عدد 

عملية بمبلغ إجمالي قدره  886العمليات فيها 
 ).3( والشكل )2مليار دوالر، جدول ) 14

ل )  (2د
اعي للعمليات التمويلية ) ي ال  (2016 – 2012التو

 مليون دوالر

اعات القتصادية   ال
مالي 2016 2015 2014 2013 2012  ال

عدد 
 العمليات 

قيمة 
 العمليات 

عدد 
 العمليات 

قيمة 
 العمليات 

عدد 
 العمليات 

قيمة 
 العمليات 

عدد 
 العمليات 

قيمة 
 العمليات 

عدد 
 ات العملي

قيمة 
 العمليات 

عدد 
 العمليات 

قيمة 
 العمليات 

ن 1) اعات ال  الساسية:( ق
 13,233 354 3,502 75 3,325 77 2,221 57 2,260 80 1,925 65 النقل واالتصاالت  - 
( ،نفط ،)كهرباءالطاقة  -   25,098 384 5,022 67 6,428 100 6,665 92 4,427 65 2,555 60 غا
 6,279 185 1,695 28 1,166 38 1,238 47 923 41 1,257 31 رف الصحي المياه والص - 

 44,610 923 10,218 170 10,920 215 10,125 196 7,610 186 5,737 156 مجمو فرعي 
اعات 2) ية:( ال  النتا
 7,737 371 2,520 69 1,771 70 1,448 65 1,246 104 752 63 الزراعة والثروة الحيوانية  - 
 1,482 62 435 18 306 17 415 12 301 11 26 4 صناعة والتعدين ال - 

 9,219 433 2,955 87 2,076 87 1,863 77 1,547 115 778 67 مجمو فرعي 
اعات ) تماعية:( ق  ا
 2,352 283 831 50 588 80 440 86 493 67 - - قطاع التعليم  - 
 2,474 211 1,004 55 505 44 370 56 595 56 - - قطاع الصحة - 
 2,026 27 1,333 7 116 10 366 5 210 5 - - قطاع االسكان  - 

 6,851 521 3,168 112 1,209 134 1,176 147 1,298 128 - - مجمو فرعي 
اعات ) :( ق ر  ا
 10,537 429 3,240 87 2,999 83 2,361 148 1,938 111 - - قطاع مصرفي - 
 3,469 457 411 74 527 60 427 61 167 33 1,938 229 قطاعات اخرى  - 

 14,006 886 3,651 161 3,526 143 2,788 209 2,104 144 1,938 229 مجمو فرعي 

 74,686 2,763 19,992 530 17,730 579 15,951 629 12,560 573 8,453 452 المجمو الكلي

 المصدر: أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي.
ين المدفوعات.2012 – 2010: عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق للفترة )مالحظة قطاعات أخرى وتشمل خدمات التعليم، الصحة، االسكان، ودعم موا  (، أدرجت ضمن 

ي العمليات 2الشكل ) و ا  التمويلية(:  يعت ا ل ا ف
ا مويل  مصاد 

(2012 – 2016) 
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 .لمصدر: أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربيا  

ات المستفيد م عمليات مؤسسات  الج
 –2012)ل الفتر مجموعة التنسيق 

2016)  
جهة )دول ومؤسسات باإلضافة إلى عدة  124استفادت 

ات( من عمليات مؤسسات مجم وعة ـمنظمات وهي
، منها 2016-2012الل الفترة من ـلة خـالتنسيق المسج

مليار  33.1عملية خصصت للدول العربية بقيمة  848
في المائة من مجموع  44دوالر، ما يمثل حوالي 

 997مؤسسات المجموعة خالل الفترة، و عمليات
 467مليار دوالر، و 14.7عملية للدول األفريقية بقيمة 
سيوية بقيمة   104مليار دوالر، و 22.3عملية للدول ا
مليار دوالر، باإلضافة  1.6عملية للبلدان الالتينية بقيمة 

مليار دوالر،  2.2عملية في بلدان أخرى بقيمة  40إلى 
دة ـرى مستفيــات أخـات ومنظمـهية لـمليـع 307و

 (.4( والشكل )3جدول ) ،مليون دوالر 766ة ـبقيم
ل )  (د

لدان المستفيد  س مجموعة ال ي العمليات التمويلية   و
(2012 – 2016) 

 
 أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي.المصدر:     
( باإلضافة إلى عدة مؤسسات     ات ومنظمات أخرى مستفيدة. ) وهي

 
 

 المصدر: أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي.      

مي لعمليات مؤسسات  المجمو الترا
اية عا   2016مجموعة التنسيق لن

بلغ المجموع التراكمي اللتزامات العمليات 
التمويلية لمؤسسات التنمية العربية أعضاء 

حوالي  2016نسيق إلى نهاية عام مجموعة الت
مليار دوالر. وتنوعت هذه المشاريع  184.2

لتشمل مختل القطاعات والنشاطات االقتصادية 
واالجتماعية. وقد بلغ نصيب مجموعة الدول 

مليار  99.5العربية من هذه االلتزامات حوالي 
سيوية  54دوالر ) في المائة(، ومجموعة الدول ا
في المائة(،  25.7والر )مليار د 47.3حوالي 

اعي للعمليات التمويلية (الشكل ) ي ال  : التو
(2012 – 2016) 

 

ي(: الشكل ) س مجموعة و  العمليات التمويلية 
لدان المستفيد )  (2016 – 2012ال
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 (1ا )
وابة العربية للتنمية  ال

ساء المجموعة في فيينا عام  البوابة العربية للتنمية هي مبادرة أطلقتها مؤسسات مجموعة التنسيق خالل مؤتمر ر
واالجتماعية في البلدان العربية،  حيث شددوا على أهمية تعزيز المعرفة حول قضايا التنمية االقتصادية 2006

مستعرضين فكرة إنشاء منصة الكترونية إلدارة المعرفة تكون ركيزةً لتبادل المعلومات واإلحصاءات ذات الجودة 
العالية. تهدف هذه المساحة اإللكترونية في المدى البعيد الى خلق فر للتنمية وتحسين المعايير المعيشية في العالم 

ول إلى المعلومات وتفعيل المشاركة التي أساسها نشر المعرفة المتعلقة بحيثيات التنمية العربي من خال ل تسهيل الو
غراتها، التي تفتقر أحيانا  في البلدان العربية انطالقا من أهمية نشر البيانات اإلحصائية في العالم العربي ومعالجة 

ل، وعدم توفرها بمصدر واحد مما يُ إ ول إليها.لى التحديث المتوا  صعب عملية الو

ال مراحل الفكرة  مجموعة التنسيق تنفيذ ذلك، قررتوعلى ضوء  بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على 
حيث تضمنت المرحلة األولى إنشاء قاعدة بيانات شملت خمسة مواضيع تنموية: هي التوظي وإطار عمل القطاع 

ه بتلك الخا والتجارة والخدمات المص رفية والمالية واالقتصاد الكلي، وقد وفرت هذه القاعدة بيانات معرفية خا
ياغة التوقعات االقتصادية المستقبلية للبلدان العربية. وفي المرحلة الثانية،  المواضيع يمكن للمعنيين من خاللها 

بتوسيع نطاق عمل البوابة لتشمل جاء القرار  خبير من خلفيات مختلفة، 50وبعد سلسلة من المشاورات مع أكثر من 
يادة عدد الدول التي  مواضيع تنموية إضافية مثل الطاقة، والزراعة، والمياه واألمن الغذائي، والتعليم، باإلضافة إلى 
تغطيها البوابة لتشمل كافة الدول العربية، وعالوة على ذلك تم التركيز على توفير أحد البيانات واالحصاءات 

لجهات الرسمية في البلدان العربية والمؤسسات الدولية المعنية بتلك المواضيع.  وفي المرحلة الثالثة، الصادرة من ا
الزمنية منذ عام  بيانات للفترةتم استكمال البيانات حول القطاعات التي لم تتضمنها المرحلتين السابقتين وإضافة 

لية متصلة بالجهات الخارجية المُ ، لكل القطاعات ولكل الدول العربية مع 2014إلى عام  2000 عدة للبيانات توفير 
 ً وتوفير أحد الوسائل لتصوير البيانات للمستخدمين. كما ستضمن  لتحديث قاعدة البيانات الموجودة بالبوابة تلقائيا

ة مكاتب اإلحصاء الوطنية،  يق مع منتجي البيانات في المنطقة العربية، وخا هذه المرحلة التعاون بشكل و
د مسار تطبيق أجندة التنمية العالمية لعام ب  .2030اإلضافة إلى تطوير قاعدة البيانات لكي تتضمن أداة تساعد في ر
ً البوابة العربية للتنمية مع انطالق و تشكل اليوم منصة إلكترونية فريدة من نوعها  ، باتت2016أبريل  25في  رسميا

 ً لمميزات التي طقة العربية من حيث تغطيتها الشاملة لمواضيع عديدة وا، ويكاد ال يكون لها أي منافس في المنعالميا
مؤشر  2750باللغتين العربية واإلنجليزية، وتوفر قاعدة بيانات استثنائية تؤمن أكثر من  تتص بها. فهي تصدر

ادرة عن مكاتب اإلحصاءات الوطنية حول  إلى  موضوع تتطرق إليهم البوابة، إضافة 11مستخر من بيانات 
مؤشر مستخر من بيانات تنشرها المنظمات الدولية، كما تقدم البوابة للمستخدمين أدوات متطورة لتصف  400

 حالياً.ترجمة المؤشرات بصورة تلقائية باللغتين التي تعتمدهما البوابة  وإمكانية وتصويرهاواستخرا البيانات 

ة. كما  تعتبر البوابة المنصة اإلقليمية الوحيدة التي تقدم مؤشرات وطنية ذات جودة عالية وبصورة إلكترونية خا
يادة عدد المواضيع التي تتطرق إليها، كما تقدم خدمات وورشات عمل موجه إلى منتجي البيانات  تعمل على 
حافيين، باإلضافة  الرسمية في المنطقة العربية إضافة إلى المستخدمين من قطاع خا ورواد أعمال وطال و

منشوره،  1140دة البيانات، تضم البوابة مستودع للمعرفة يحتوي على أهم وأحد المنشورات بلغ عددها إلى قاع
مدونة من أهم الخبراء اإلقليميين والدوليين ورواد األعمال يعالجون فيها قضايا  102وأيضا مساهمات تحليلية بلغت 

ول عدد مستخدمي مليون مستخدم،  141ت في المنطقة العربية إلى اإلنترن التنمية في المنطقة العربية. ومع و
ن مؤسسات مجموعة التنسيق ستعمل على تلبية هذه االحتياجات لمستخدمي االنترنت من خالل توفير  ف
معلومات ذات جودة عالية عن قضايا التنمية، وذلك من أجل تفعيل النقا البناء وتحسين فعالية برامج التنمية 

 قة.والعون العربي في المنط
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ه بتلك الخا والتجارة والخدمات المص رفية والمالية واالقتصاد الكلي، وقد وفرت هذه القاعدة بيانات معرفية خا
ياغة التوقعات االقتصادية المستقبلية للبلدان العربية. وفي المرحلة الثانية،  المواضيع يمكن للمعنيين من خاللها 

بتوسيع نطاق عمل البوابة لتشمل جاء القرار  خبير من خلفيات مختلفة، 50وبعد سلسلة من المشاورات مع أكثر من 
يادة عدد الدول التي  مواضيع تنموية إضافية مثل الطاقة، والزراعة، والمياه واألمن الغذائي، والتعليم، باإلضافة إلى 
تغطيها البوابة لتشمل كافة الدول العربية، وعالوة على ذلك تم التركيز على توفير أحد البيانات واالحصاءات 

لجهات الرسمية في البلدان العربية والمؤسسات الدولية المعنية بتلك المواضيع.  وفي المرحلة الثالثة، الصادرة من ا
الزمنية منذ عام  بيانات للفترةتم استكمال البيانات حول القطاعات التي لم تتضمنها المرحلتين السابقتين وإضافة 

لية متصلة بالجهات الخارجية المُ ، لكل القطاعات ولكل الدول العربية مع 2014إلى عام  2000 عدة للبيانات توفير 
 ً وتوفير أحد الوسائل لتصوير البيانات للمستخدمين. كما ستضمن  لتحديث قاعدة البيانات الموجودة بالبوابة تلقائيا

ة مكاتب اإلحصاء الوطنية،  يق مع منتجي البيانات في المنطقة العربية، وخا هذه المرحلة التعاون بشكل و
د مسار تطبيق أجندة التنمية العالمية لعام ب  .2030اإلضافة إلى تطوير قاعدة البيانات لكي تتضمن أداة تساعد في ر
ً البوابة العربية للتنمية مع انطالق و تشكل اليوم منصة إلكترونية فريدة من نوعها  ، باتت2016أبريل  25في  رسميا

 ً لمميزات التي طقة العربية من حيث تغطيتها الشاملة لمواضيع عديدة وا، ويكاد ال يكون لها أي منافس في المنعالميا
مؤشر  2750باللغتين العربية واإلنجليزية، وتوفر قاعدة بيانات استثنائية تؤمن أكثر من  تتص بها. فهي تصدر

ادرة عن مكاتب اإلحصاءات الوطنية حول  إلى  موضوع تتطرق إليهم البوابة، إضافة 11مستخر من بيانات 
مؤشر مستخر من بيانات تنشرها المنظمات الدولية، كما تقدم البوابة للمستخدمين أدوات متطورة لتصف  400

 حالياً.ترجمة المؤشرات بصورة تلقائية باللغتين التي تعتمدهما البوابة  وإمكانية وتصويرهاواستخرا البيانات 

ة. كما  تعتبر البوابة المنصة اإلقليمية الوحيدة التي تقدم مؤشرات وطنية ذات جودة عالية وبصورة إلكترونية خا
يادة عدد المواضيع التي تتطرق إليها، كما تقدم خدمات وورشات عمل موجه إلى منتجي البيانات  تعمل على 
حافيين، باإلضافة  الرسمية في المنطقة العربية إضافة إلى المستخدمين من قطاع خا ورواد أعمال وطال و

منشوره،  1140دة البيانات، تضم البوابة مستودع للمعرفة يحتوي على أهم وأحد المنشورات بلغ عددها إلى قاع
مدونة من أهم الخبراء اإلقليميين والدوليين ورواد األعمال يعالجون فيها قضايا  102وأيضا مساهمات تحليلية بلغت 

ول عدد مستخدمي مليون مستخدم،  141ت في المنطقة العربية إلى اإلنترن التنمية في المنطقة العربية. ومع و
ن مؤسسات مجموعة التنسيق ستعمل على تلبية هذه االحتياجات لمستخدمي االنترنت من خالل توفير  ف
معلومات ذات جودة عالية عن قضايا التنمية، وذلك من أجل تفعيل النقا البناء وتحسين فعالية برامج التنمية 

 قة.والعون العربي في المنط
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