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    العون اإلنمائي العربيالعون اإلنمائي العربي

  
  

  

  نظرة عامة

  
، مسجًال زيادة بنسبة 2007في عام   مليار دوالر3.5بلغ إجمالي المساعدات اإلنمائية المقدمة من الدول العربية حوالي 

بية وتقدر نسبة العون اإلنمائي العربي إلى الدخل القومي اإلجمالي للدول العر.  في المائة، مقارنة بالعام السابق7.5

ولقد بلغ إجمالي ما قدمته الدول . 2007 في المائة عام 0.4بحوالي ) اإلمارات والسعودية والكويت(المانحة الرئيسية 

 حوالي مجلس التعاون الخليجي مليار دوالر، قدمت منها دول 132 حوالي 2007-1970العربية المانحة خالل الفترة 

 المائة من إجمالي المساعدات اإلنمائية، بينما ساهمت الدول العربية  في94.7 يعادل حوالي  ما مليار دوالر، أي125

  . مليار دوالر7األخرى بحوالي 

  

آما واصلت مؤسسات وصناديق التنمية العربية األعضاء في مجموعة التنسيق جهودها في تمويل مشاريع التنمية في 

وشكلت منها  2007في عام   مليار دوالر4.7الي الدول النامية، حيث بلغ إجمالي التزامات عملياتها التمويلية حو

 في المائة في عام 65.2 مقارنة بنسبة 2007عام في  في المائة 59.8االلتزامات التمويلية المقدمة للدول العربية نسبة 

2006.  

 

لتعاون لدعم اإلنمائية الدولية، وأحد أهم عناصر ا المساعدات  اإلنمائي العربي مصدرًا هامًا من مصادريعتبر العونو

تشمل المساعدات العربية اإلنمائية و. ى الصعيدين اإلقليمي والدوليلتنمية التي تقدمها الدول العربية المانحة للعون علا

 الدول العربية  لتمويل مشاريع التنمية في خاصة أهميةآسيا وأمريكا الالتينية، وتعطيمعظم الدول النامية في أفريقيا و

 في ة وقد اآتسبت الدول العربية المانحة، خالل حوالي نصف قرن، خبرة آبير. قتصادي العربيمن أجل دعم الكيان اال

تمكنت فيها إلقليمية والدولية المانحة هذا المجال، وأقامت شبكة من عالقات التعاون والتنسيق مع الدول والمؤسسات ا

 إبراز قضايا  الدول العربية المانحة فيآما أسهمت .اإلنمائية التي تقدمهامختلف األطراف من تحسين فاعلية المساعدات 

وقد سجلت المساعدات اإلنمائية العربية في عدد من . وأولويات التنمية العربية على ساحة العون اإلنمائي الدولي

مم ، وهو الحد األدنى الذي حددته األالدخل القومي اإلجمالي من  في المائة0.7السنوات مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 

 للمساعدات اإلنمائية العربيةو . لتوفيره آمساعدات إنمائية للدول الناميةالغنيةالمتحدة من الدخل القومي اإلجمالي للدول 

 آونها تعتمد على مصدر ناضب وهو النفط، عالوة على آونها مقدمة من ،خصوصية تميزها عن المساعدات الدولية

  . أخرىدول نامية إلى دول نامية
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  ئيسية للمساعدات اإلنمائية العربيةالسمات الر
  

المساعدات الحكومية الثنائية، والعون :  آليات رئيسية هي  اإلنمائية العربية من خالل ثالث الرسميةتقدم المساعدات

 في مؤسسات همات الدول العربيةاألعضاء في مجموعة التنسيق، ومسا  التنمية العربية ومؤسساتالمقدم من صناديق

لية متعددة األطراف، باإلضافة إلى العون األهلي الخيري الذي تقدمه الهيئات والجمعيات الخيرية الرسمية التنمية الدو

 ومعالجة ، تمويل العجوزات في الموازنات العامةمية الثنائية في قسمها األآبر فيوتترآز المساعدات الحكو. والخاصة

 المساعدات اإلنمائية أما .مستحقات خدمة المديونية الخارجيةآثار الكوارث الطبيعية والسياسية، باإلضافة إلى سداد 

في غالبيتها، لتمويل مشاريع فتخصص  ،الوطنية ومتعددة األطرافو التنمية العربية  ومؤسساتالمقدمة من صناديق

 في مؤسساتالدول العربية األعضاء وتساهم . التنمية في القطاعات االقتصادية ذات األولوية بالنسبة للدول المستفيدة

 في تحقيق قدر من ، ومجموعة البنك األفريقي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، مثل البنك الدوليل اإلنمائي الدوليةالتموي

 وبشكل عام، اتسمت .االنسجام بين السياسات التمويلية لهذه المؤسسات مع األولويات اإلنمائية في الدول العربية

  : بما يليل السنوات القليلة الماضية المساعدات اإلنمائية العربية خال

  
قدمة بشكل ثنائي،  الميادة ملحوظة عن تلكجلت المساعدات اإلنمائية التي تقدمها صناديق التنمية العربية زس •

 شهد تناميًا ملحوظًا  دور تلك الصناديق والمؤسسات في إدارة ومتابعة تنفيذ المساعدات الحكوميةإضافة إلى أن
ويعزى ذلك إلى الخبرة المتراآمة التي تمتلكها تلك الصناديق في مختلف مراحل دورة . خيرةخالل السنوات األ

  .ومتابعة تنفيذ مشاريع التنميةالمشاريع، وانسجام إجراءاتها مع القواعد والمعايير الدولية، وفاعليتها في إدارة 
  
 على المشروعات التنموية الكبيرة ية في السنوات الماضترآز القسم األآبر من المساعدات اإلنمائية العربية •

الربط و  الكهرباء، ومشاريع سبيل المثال مشاريع السدودوالحيوية للكيان االقتصادي العربي ومنها على
  . في المشرق والمغرب العربيين الرئيسيةالطرقمشاريع  و،الكهربائي

  
اريع التنمية في المنطقة العربية أثرها في آان للنتائج الهامة التي حققتها صناديق التنمية العربية في تمويل مش •

وقد شهدت السنوات القليلة . جذب مؤسسات التمويل اإلنمائي الدولية لالستفادة من خبرتها في الدول العربية
عدد من المؤسسات الدولية المانحة العربية، الوطنية واإلقليمية، والماضية اتساع نطاق الحوار بين صناديق التنمية 

  التعاون االقتصادي والتنمية والبنك األفريقي للتنمية، والبنك اآلسيوي للتنمية، ومنظمة، البنك الدوليون مثلعلل
.(OECD)  

  
 ،فترتي السماح والسداد بشروط ميسرة مثل انخفاض سعر الفائدة، وطول  تتسم المساعدات اإلنمائية العربيةالزالت •

.  أعباء خدمة الدين الخارجي على الدول المستفيدةك في تخفيف يسهم ذل األمر الذي فيها، ارتفاع نسبة المنحةأي
 المساعدات اإلنمائية المقدمة من  ومن المعروف أن.جعًا نتيجة انخفاض أسعار الفائدةرانسبة قد تشهد تإال أن هذه ال

ات الرسمية  مقابل المساعد،في المائة 45 - 40حوالي إلى   فيهاالمنحةعنصر  تصل نسبة  العربية التنميةصناديق
  ).1(، اإلطار رقم في المائة 100 – 80 إلى حوالي فيها  المنحة عنصرالثنائية التي تصل نسبة
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  )1(اإلطار رقم 

التي ) األقساط والفوائد( وبين مجموع القيم الحالية لمبالغ خدمة القرض االسمية هو الفرق بين القيمة :عنصر المنحة
 االسميةل السداد مخصومة على أساس سعر خصم معين، منسوبًا إلى القيمة تدفع منذ بدء عقد القرض حتى انتهاء أج

 في 10 في حساب القيم الحالية لمبالغ خدمة القرض هو )OECD (المستخدم تقليديًاللقرض علمًا بأن سعر الخصم 
وط التي تشمل  لبيان ومقارنة درجة اليسر في المساعدات المقدمة بموجب مختلف الشرالمنحةويستخدم عنصر . المائة

 األصلية االسميةوبذلك يمكن تلخيص عنصر المنحة بأنه الفرق بين القيمة . فترة السماح ومدة السداد وسعر الفائدة
  . األصليةاالسميةة الدين آنسبة مئوية من القيمة مللقرض والقيمة الحالية المخصومة لخد

 

المجتمع المدني، والبطالة، ودعم مكافحة الفقر في مجاالت شهد العون اإلنمائي العربي ثالثة تطورات هامة  •

سياسات وعمليات صناديق التنمية العربية على مشاريع  فقد رآزت. تنميةوتشجيع دور القطاع الخاص في ال

مكافحة الفقر والبطالة مثل مشاريع صناديق التنمية االجتماعية، والتنمية الريفية المندمجة، وشبكات األمان 

آما زاد اهتمام مؤسسات التنمية العربية . يف اإلنمائي للمشروعات الصغيرة، واإلسكان الشعبياالجتماعي، والتسل

متعددة األطراف بدعم دور المؤسسات والجمعيات األهلية في تلك المشاريع، وبشكل خاص في فلسطين والدول 

ءاتها التمويلية وشهدت عملياتها من جانب آخر، استكملت هذه الصناديق أدواتها ونظمها وإجرا. العربية األقل نموًا

وعات القطاع  ومن المتوقع أن تشهد مشر. القطاع الخاص خالل العقد الماضيقدرًا من التوسع في دعم مشروعات

  . المقبلةه المؤسسات خالل السنواتالعمليات التمويلية لهذفي الخاص نموًا 

  

  2007العون اإلنمائي العربي عام 
  

، مسجًال ارتفاعًا بلغ 2007في عام   مليار دوالر3.5نمائية المقدمة من الدول العربية حوالي بلغ إجمالي المساعدات اإل

 2007 المقدمة من السعودية في عام )اإلجمالية (ت المساعداتبلغو. 2006 في المائة عما آان عليه في عام 7.5حوالي 

 464 المقدمة من اإلمارات حوالي )السحبافي ص (، بينما بلغت المساعدات) في المائة62.2( مليار دوالر 2.2حوالي 

 مليون دوالر 426وقطر حوالي ، ) في المائة12.4( مليون دوالر 434 نحووالكويت  ،) في المائة13.2(مليون دوالر 

   ). في المائة0.1( مليون دوالر 3 نحووعمان ، ) في المائة12.1(

  

 132 حوالي 2007 – 1970 ة من الدول العربية خالل الفترة الميسرة المقدم اإلنمائيةوبذلك بلغ إجمالي المساعدات

 ساهمت فيها وقد.  في المائة94.7ي ما يعادل  أ، مليار دوالر125 نحو ةمليار دوالر، قدمت منها دول الخليج العربي

 2.9 بنحو  في المائة، وقطر9.8 في المائة، واإلمارات بحوالي 15.4 بنحو في المائة، والكويت 66.1السعودية بحوالي 

، وهي العراق  في المائة5.3 بنسبة  بينما ساهمت الدول العربية األخرى، في المائة0.5في المائة، وعمان بحوالي 

  ).1(والشكل ) 11/1( في المائة، الملحق 0.9 بنسبة في المائة، والجزائر 2.1 بنحو في المائة، وليبيا 2.3بحوالي 
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 الدخل القومي اإلجماليبلغ متوسط نسبة العون اإلنمائي العربي إلى : قومي اإلجماليالدخل النسبة العون العربي إلى 

 في المائة 0.6بلغت هذه النسبة حوالي حيث  في المائة، 0.4 حوالي 2007للدول العربية المانحة الرئيسية للعون في عام 

 وتشير البيانات الخاصة بالعون اإلنمائي.  في المائة لإلمارات0.2 في المائة للكويت، وحوالي 0.3 ونحوللسعودية، 

، ثم 2002 في المائة عام 1.0 إلى حوالي 1998ائة في العام  في الم0.5 أن هذا المتوسط قد ارتفع من حوالي العربي

  ).11/2(، الملحق  في المائة0.4 في المائة  إلى حوالي 0.8 من حوالي 2007 وحتى عام 2003عاد وانخفض منذ عام 

    

  2007 لعام تنمية العربيةسسات العمليات مؤ

  
 مليار 4.7حوالي بلغ إجمالي التزامات العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية األعضاء في مجموعة التنسيق 

وبلغت نسبة مساهمة البنك . عن العام السابق في المائة 33.9 بلغت نسبتها حوالي ، بزيادة2007 في عام دوالر

، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 2007 في عام  في المائة34.8 إجمالي االلتزامات حوالي اإلسالمي للتنمية في

 في المائة، والصندوق الكويتي للتنمية 14.0 في المائة، وصندوق األوبك للتنمية الدولية حوالي 27.7 نحوواالجتماعي 

 في المائة، والمصرف العربي للتنمية 6.5ية حوالي  في المائة، والصندوق السعودي للتنم11.7 نحواالقتصادية العربية 

  ).11/3(ملحق ، ال في المائة2.1 في المائة، وصندوق النقد العربي حوالي 3.2 نحواالقتصادية في أفريقيا 

  

بلغت نسبة ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من مجموع التزامات العمليات التمويلية  :التوزيع الجغرافي

، ومجموعة الدول 2006مائة في عام  في ال65.2 في المائة مقابل 59.8 نحو 2007مية العربية خالل عام لمؤسسات التن

 16.6 في المائة مقابل 17.2ومجموعة الدول األسيوية ، 2006 في المائة في عام 16.4 في المائة مقابل 20.2األفريقية 

، ومجموعة 2006 في المائة في عام 1.3 في المائة مقابل 1.4ومجموعة دول أمريكا الالتينية ، 2006في المائة في عام 

  .2006 في المائة في عام 0.5 في المائة مقابل 1.4الدول األخرى 

  ).11/1(الملحق : المصدر 

ربي  الشكـل (1) :  مصادر العون اإلنمائي العـ
2007 - 1970
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 في 34.8بلغ نصيب قطاع النقل واالتصاالت من إجمالي التزامات مؤسسات التنمية العربية حوالي  :التوزيع القطاعي

الذي يشمل الصحة والتعليم واإلسكان ودعم موازين المدفوعات بنحو  قطاع الخدمات تاله، 2007خالل عام  المائة

 في المائة، ثم قطاع الزراعة والثروة 21.6 في المائة، ثم قطاع الطاقة الذي يشمل الكهرباء والنفط والغاز بنحو 25.3

قطاع الصناعة والتعدين  في المائة، وأخيرًا 6.7قطاع المياه والصرف الصحي بنحو و في المائة، 7.4الحيوانية بحوالي 

  ).11/4 (ملحقال ، في المائة4.2بما يقارب 

  

 مليار 84.5بلغ المجموع التراآمي اللتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية حوالي : المجموع التراآمي

ة الدول العربية منه بلغ نصيب مجموعحيث ، 2006 مليار دوالر في نهاية عام 79.9مقابل  2007نهاية عام في دوالر 

، ومجموعة ) في المائة21.5( مليار دوالر 18.2 نحو، ومجموعة الدول اآلسيوية ) في المائة61.4( مليار دوالر 51.9

 مليار دوالر 1.2 نحو، ومجموعة دول أمريكا الالتينية ) في المائة14.9( مليار دوالر 12.6الدول األفريقية حوالي 

  .)2( والشكل )11/5 (ملحق، ال)ي المائة ف0.7( مليار دوالر 0.6الدول األخرى حوالي ، ومجموعة ) في المائة1.5(

  
 

 
  

الـدول الـعـربيـة
61.4%

الدول األخرى
0.7%

الـدول األفـريـقـيـة
14.9%

الدول األسـيـويـة
21.5%

دول أمريكا الالتينية
1.5%

 
  

  

ؤسسات التنمية العربية التراآمية لمتزامات لوبلغت نسبة االلتزامات التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية من إجمالي اال

 في المائة، والصندوق 23.0االقتصادي واالجتماعي ، والصندوق العربي لإلنماء 2007 في عام  في المائة28.9حوالي 

 في المائة، وصندوق األوبك 10.0 في المائة، والصندوق السعودي للتنمية 17.5الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

 في المائة، 4.0 في المائة، وصندوق أبوظبي للتنمية 5.4 في المائة، وصندوق النقد العربي 7.9 ةللتنمية الدولي

  . في المائة3.3المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا و

  ).11/5(الملحق : المصدر 

الشكـل (2) :  المجموع التراآمي لعمليات مجموعة التنسيق حسب مجموعات الدول  
المستفيدة حتى نهاية عام 2007
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وحازت قطاعات الطاقة والنقل واالتصاالت والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، على 

ية التي تشمل وفي المقابل، آانت حصة القطاعات اإلنتاج.  في المائة من إجمالي قيمة التزامات العمليات التمويلية75.4

ويتصدر قطاع الطاقة قطاعات البنى األساسية، .  في المائة24.6أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين 

 في المائة، 23.1 قطاع النقل واالتصاالت بنسبة تاله في المائة من إجمالي التمويل، 25.3 فقد حصل على نسبة تقارب

قطاع المياه و في المائة، 19.3حة والتعليم واإلسكان ودعم موازين المدفوعات بنسبة ثم قطاع الخدمات الذي يشمل الص

 القطاعات اإلنتاجية، فقد حصل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على أما في.  في المائة7.7والصرف الصحي بنسبة 

  .)4( و)3 (ين والشكل)11/6( ملحقال ، في المائة12.2قطاع الصناعة والتعدين على و في المائة، 12.4نسبة 
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  ).11/6(الملحق : المصدر 

تى   الشكـل (3) :  التوزيع القطاعي للمجموع التراآمي لعمليات صناديق التنمية العـربية ح
نهاية عام 2007

ربي   الشكـل (4) :  المتوسط السنوي للعون اإلنمائـي العـ
2007 - 1970

  ).11/1(لملحق ا: المصدر 
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  )2(اإلطار رقم 
 تطور العون اإلنمائي العربي

  

 بإنشاء الصندوق الكويتي  التي تمثلتشهد العون اإلنمائي العربي مراحل مختلفة منذ بدايته األولى في مطلع الستينات

 والذي آان بداية التنظيم المؤسسي للمساعدات اإلنمائية العربية، تاله بعد ذلك 1963للتنمية االقتصادية العربية عام 

للدول العربية وللدول إنشاء صناديق وطنية تنموية، ومؤسسات إنمائية متعددة األطراف تقدم المساعدات اإلنمائية 

 عام Coordination Groupوقد شكلت هذه الصناديق والمؤسسات اإلنمائية مجموعة التنسيق . النامية بشكل عام

 تضمو.  للتعاون وتنسيق عملياتها التمويلية الموجهة لدعم مشاريع التنمية في الدول المستفيدة آإطار تنظيمي1974

دوق الكويتي للتنمية االقتصادية  في الوقت الحالي تسع مؤسسات من بينها ثالثة مؤسسات وطنية هي الصنالمجموعة

العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وست مؤسسات إقليمية هي الصندوق العربي لإلنماء 

، والمصرف العربي للتنمية )أفيد (االقتصادي واالجتماعي، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق األوبك للتنمية الدولية

وتقدم هذه . أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية، وصندوق النقد العربياالقتصادية في 

الصناديق والمؤسسات المساعدات اإلنمائية على شكل قروض ميسرة ومنح، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها 

 .الحكومات العربية بشكل ثنائي

  

نمائي العربي تأتي في غالبيتها من الدول العربية المنتجة للنفط، فقد انعكست أسعار اإلوبالنظر إلى أن تدفقات العون 

 وقد اتسمت الفترة .النفط في األسواق العالمية، صعودًا وهبوطًا، على حجم هذه التدفقات عبر مراحل زمنية مختلفة

  للفترة مليار 7.7حوالي  بارتفاع مطرد في حجم المساعدات اإلنمائية العربية، إذ ارتفعت من 1970–1984

، بمتوسط 1975 – 1979 للفترة مليار دوالر 31.9مليار دوالر، إلى حوالي  1.5، بمتوسط سنوي قدره 1970–1974

 مليار 6.5، بمتوسط سنوي قدره 1980 – 1984 للفترة مليار دوالر 32.7 مليار دوالر، ثم إلى حوالي 6.4سنوي قدره 

مطرد في حجم المساعدات اإلنمائية العربية االرتفاع في عوائد الصادرات النفطية في وقد عكس ذلك االرتفاع ال. دوالر

 .تلك الفترة

  

 تراجعًا نتيجة انخفاض أسعار النفط، 1985 – 1999وفي المقابل، شهدت المساعدات اإلنمائية العربية خالل الفترة 

.  اإلنمائية الداخليةاها المالية نحو الوفاء بالتزاماتهحاجة الدول العربية المانحة للعون إلى توجيه قدر أآبر من مواردو

  مقداره، بمتوسط سنوي مليار دوالر15.5من حوالي  1989- 1985فقد انخفضت قيمة المساعدات المقدمة خالل الفترة

 إلى ، ثم1990 – 1994 مليار دوالر للفترة 2.7 مليار دوالر، بمتوسط سنوي قدره 13.4 مليار دوالر، إلى حوالي 3.1

 أدنى متوسط سنوي وهو، 1995 – 1999 مليار دوالر للفترة 1.4 مليار دوالر وبمتوسط سنوي قدره 6.8حوالي 

لعون  تدفقات ابالتالي ارتفاع العوائد النفطية، فإنن أسعار النفط وومع تحس .وصلت إليه المساعدات العربية اإلنمائية

لثالثة، حيث ارتفع متوسط حجم المساعدات اإلنمائية العربية خالل الفترة  بداية األلفية ا إلى االرتفاع معاإلنمائي عادت

 ويتوقع أن يشهد العون اإلنمائي العربي تناميًا . مليار دوالر3  نحو إلى متوسط العون السنوي ليصل2000 – 2007

  .أسعار النفط االرتفاع في التوقعات باستمرارملحوظًا خالل األعوام القادمة في ضوء 
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  ورات المساعدات اإلنمائية الدوليةتط
 

تمثل التطور األول في تراجع .  بتطورين رئيسيين بالنسبة لتدفقات العون اإلنمائي لفائدة الدول النامية2007تميز عام 

التخفيف من أعباء بعض الدول المثقلة بالديون مثل العراق ونيجيريا، حيث تفيد  قيمة المساعدات المقدمة في إطار

أما التطور الثاني فتمثل . 2006 بالمقارنة مع عام 2007ت األولية بانخفاض قيمة المساعدات اإلجمالية في عام التقديرا

  .   خارج إطار مبادرات تخفيض الديونتفاع قيمة العون اإلنمائي المقدمفي ار

  

ات العون اإلنمائي المقدم من  إلى انخفاض صافي حجم تدفق لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية التقديرات األوليةشيروت

عام في  مليار دوالر 104.4 في المائة من المساعدات الدولية، من 90 التي تمثل مساعداتها حوالي المنظمةقبل دول 

 وتراجع متوسط نسبة العون اإلنمائي الرسمي إلى الدخل القومي .2007 في عام  مليار دوالر103.7 إلى 2006

  .  خالل الفترة ذاتها في المائة0.28 في المائة إلى 0.31 لهذه الدول من جمالياإل

  
ورغم التزام الدول المتقدمة المانحة بزيادة حجم المساعدات اإلنمائية خالل اجتماعات ولقاءات هامة مثل اجتماع 

ر من ، ومؤتمر القمة العالمية الذي عقد في منتصف شهر سبتمب2005 اسكتلندا في يوليو –مجموعة الثمانية بجلينجلس 

 ، والتي تمخضت عن الرغبة في رفع حجم 2000 بمقر األمم المتحدة لمتابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية لعام 2005عام 

 مليار دوالر، فإن الوضع الحالي لحجم العون هو 130 مليار دوالر إلى 80، من 2004العون باألسعار الثابتة لعام 

  .2010عام في حقيق األهداف المرسومة للعون تقريبا نصف ما يجب أن يكون عليه للتمكن من ت

  

 أن القارة اآلسيوية حازت على أآبر  للمساعدات اإلنمائية، التوزيع الجغرافييظهر: توزيع المساعدات اإلنمائية الدولية

  في42.3حصة بالمقارنة مع القارات األخرى، حيث آانت حصتها من إجمالي المساعدات الموجهة للدول النامية حوالي 

وتجدر اإلشارة إلى أن القارة اآلسيوية آانت .  في المائة33.1اإلفريقية بحوالي ، متبوعة بالقارة 2006خالل عام  المائة

 المرتبة الثانية آمتلق للعون بعد القارة اإلفريقية، لكن التغير في األهمية النسبية للقارة اآلسيوية راجع 2005تحتل عام 

  .)11/7 (الملحق، في السنوات األخيرة اإلعمار  إعادةلعون المقدم للعراق ضمن جهودلزيادة الكبيرة في حجم اإلى ا

  

 في المائة من إجمالي صافي المساعدات التنموية 16.3نسبة ستقطبة للعون اإلنمائي على  الدول العربية المحصلت

وتبين اإلحصاءات .  2005  في المائة عام27.3في حدود ، بعدما آانت 2006عام في  الرسمية إلى الدول النامية

 باستثناء العراق الذي تدخل المساعدات الرسمية المقدمة إليه خالل السنوات األخيرة ضمن جهود إعادة هالمتوفرة أن

اإلعمار، فإن السودان آانت أآثر الدول العربية استقطابًا للمساعدات اإلنمائية الرسمية متبوعة بفلسطين والمغرب 

، حصول العراق على أعلى حصة من 2006 – 1990التراآمي النسبي للعون خالل الفترة  ويبين التوزيع .ومصر

 7.7 ثم المغرب بنسبة ، في المائة23.7 في المائة، متبوعًا بمصر بنسبة 25.7إجمالي العون المقدم للدول العربية بنسبة 

  ).5(  في المائة، الشكل7.2في المائة، وفلسطين بنسبة 
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م من حيث  بقاء الواليات المتحدة األمريكية آأآبر مانح بين دول العال2007لق بالدول المانحة، فشهد عام أما فيما يتع

 أما . مليار دوالر، متبوعة على التوالي بألمانيا ، وفرنسا، والمملكة المتحدة واليابان21.8 بقيمة قيمة المساعدات الصافية

 0.7  وهي نسبةلى الدخل القومي فيها، النسبة المقترحة من األمم المتحدةالدول المانحة التي تجاوزت نسبة المساعدات إ

  . والسويد والنرويجفي المائة، فهي الدنمارك، ولوآسمبورغ، وهولندا،

  

في مقابل توقع عدم تمكن الدول المتقدمة من تحقيق األهداف التي رسمتها : التطورات المتوقعة خالل المرحلة القادمة

 فيما يتعلق بحجم ونسب العون ، فإن هناك توجه من المانحين الدوليين لتحسين فعالية 2010عام ألنفسها مع حلول 

، حول فعالية 2005العون والتنسيق بشكل أفضل بين مختلف المانحين، السيما من خالل إعمال مبادئ إعالن باريس 

 المتلقية للعون، والمانحين التقليديين  انعقاد اجتماع رفيع المستوى بحضور حكومات الدول2008وسيشهد عام . العون

باإلضافة إلى المانحين الجدد مثل الصين، والهند والبرازيل، وآذلك جمعيات المجتمع المدني، للوقوف على ما تم 

ن باريس، وتحديد السبل الكفيلة بإزالة العوائق والسلبيات التي تقف أمام تحسين التوصل إليه في مجال تنفيذ مبادئ إعال

  .ية العونفاعل

  

  تطورات التعاون الدولي في المساعدات اإلنمائية

  
مؤسسات المانحة للعون  من الدول العربية والدولية واإلقليمية شارك فيها عدد عددًا من االجتماعات ال2007عام شهد 

  . المساعدات اإلنمائية لعدد من الدول العربيةبهدف تقديم

  

  ).11/7(الملحق : المصدر 

الشكـل (5) :  إجمالي المساعدات اإلنمـائية  الرسمية للدول العربية من جميع المصادر 
2006 - 1990
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  دولة40 بمشارآة ممثلين من 2007ناير  ي25عقد المؤتمر في باريس في   :"3باريس "المؤتمر الدولي لدعم لبنان 

  مليار دوالر لدعم برنامج التحديث7.6المساعدات التي قدمت للبنان حوالي التعهدات ب هيئة دولية، وبلغ إجمالي 14و

 مليار 1.1  حواليديمتعهدت بتقحيث  ت المملكة العربية السعودية في مقدمة المانحين وجاء.االقتصادي واالجتماعي

بما ة الواليات المتحد، ثم  مليار دوالر1.25  بحوالي وبنك االستثمار األوروبي،البنك الدولي مليار دوالر، ثم دوالر

، ثم  مليون يورو400  بحوالياالتحاد األوروبي، ثم  مليون يورو500 بنحو فرنسا، ثم  مليون دوالر770 يقارب

 مليون 300 اإلمارات بتقديم آما تعهدت . مليون دوالر700  بنحوصادي واالجتماعيالصندوق العربي لإلنماء االقت

 وعمان ، دوالر مليون44ومصر   لكل منهما، مليون دوالر250 والبنك اإلسالمي للتنمية دوق النقد العربي وصن،دوالر

   . مليون دوالر8واألردن  مليون دوالر، 10

  

 20 دولة و70 بمشارآة حوالي 2007 ديسمبر 17باريس في د المؤتمر في عق  :مؤتمر الدول المانحة لدعم فلسطين

 لدعم موازنة  مليار دوالر7.4 في هذا االجتماع حوالي  المعلنةوبلغ إجمالي االلتزامات. منظمة ومؤسسة إقليمية ودولية

وقد . 2008تدفع خالل عام  مليار دوالر س3.4منها  خالل األعوام الثالثة المقبلة، السلطة الفلسطينية وخطة التنمية

والمملكة العربية   مليون دوالر،560 مليون دوالر، والواليات المتحدة 650  بتقديم المفوضية األوروبيةالتزمت

  وفرنسا وألمانياحدةاإلمارات العربية المتالكويت و مليون دوالر، وآل من 490 مليون دوالر، وبريطانيا 500السعودية 

وجمهورية  مليون دوالر، 30وسلطنة عمان  مليون دوالر، 100 مليون دوالر، وقطر 200ويد ، والس مليون دوالر300

  . مليون دوالر5 والمغرب ، مليون دوالر10 والجزائر  ، مليون جنيه150مصر العربية 

  

آة عدد ، بمشار2007 ديسمبر 4عقد االجتماع في مقر البنك الدولي في باريس في   :موريتانيادعم اجتماع الممولين ل

 مليار 2.1وبلغ إجمالي المساهمات التي أعلن عنها حوالي . من مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية والدول المانحة

آل من  وتعهد.  مليار دوالر1.6اري العام لموريتانيا والمقدرة بنحو ك الفجوة المالية للبرنامج االستثمدوالر متجاوزة بذل

والبنك الدولي  ، مليون دوالر300  بتقديموالبنك اإلسالمي للتنمية ادي واالجتماعينماء االقتصالصندوق العربي لإل

 ، مليون دوالر201.2  للتنميةوالصندوق السعودي مليون دوالر، 255 مليون دوالر، والمجموعة األوروبية 263

  .ليون دوالر م184واألمم المتحدة  ، مليون دوالر136  للتنمية االقتصادية العربيةوالصندوق الكويتي

  

عقد االجتماع في مقر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في باريس   :اجتماعات مجموعة العمل حول فاعلية العون

 وخصص االجتماع للتعرف على آراء المانحين غير األعضاء في لجنة العون اإلنمائي التابعة 2007 نوفمبر 27في 

وآذلك المانحين الجدد حول مبادئ إعالن باريس الخمسة ووجهات نظرهم ) الداك(لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وأآد االجتماع . وساهم االجتماع في بحث أفضل الوسائل لتنفيذ إعالن باريس .حول مدى التقدم في تنفيذ هذه المبادئ

 ،نحين اآلخرين ضرورة دعم التعاون والتشاور بين المؤسسات المانحة غير األعضاء في لجنة الداك مع الماعلى

 والعمل على عدم تقييد دول الشريكة ودعم القدرات المؤسسية في ال،وتكثيف التعاون والتنسيق على مستوى األقطار

  . بشروط مسبقةالمساعدات اإلنمائية
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عقد   :مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية المانحةواجتماع رفيع المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق 

وقد شارك في االجتماع عددًا من المؤسسات والهيئات الدولية، .  2007 فبراير 4 في دولة الكويت بتاريخ االجتماع

، البنك الياباني للتعاون الدوليوة األوروبية للعالقات الخارجية، المفوضيوالبنك األوروبي لالستثمار، ولبنك الدولي، اآ

وقد تم التأآيد خالل االجتماع على أهمية  . والتنميةين االقتصادالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة التعاوو

إقامة حوار منتظم حول مسائل التنمية، والمبادرات الدولية، وتأثيراتها على الدول المستفيدة، وتنسيق الجهود حول قضايا 

ارد المائية والتنمية المستدامة محددة آأهداف التنمية لأللفية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الفقر والتعليم والصحة والمو

ودعم السياسات االجتماعية، آبرامج القروض المصغرة، والتشغيل وبناء القدرات والدعم المؤسسي، وتحسين القدرات 

  .التشاورية للدول المستفيدة في تعامالتها بالمؤسسات المانحة، ودعم القطاع الخاص

  

 2007 مايو 31 العربية في مصرجمهورية دينة شرم الشيخ في عقد المؤتمر في م  :مؤتمر العهد الدولي للعراق

 األوضاع  وتعزيز،إعادة إعمار وتنمية العراقلمساهمة في  دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وذلك ل50وبمشارآة 

 وأآد المؤتمر على ضرورة التزام.  التطوير االقتصاديكافحة الفساد ودعم ومآذلك التنمية البشرية وفيهالمؤسسية 

المجتمع الدولي بإسقاط الديون وإلغاء التعويضات وتقديم المنح والقروض والمساعدات المالية واالستثمارية 

وقد شارك عددًا من الدول العربية في هذا المؤتمر منها مصر والعراق والبحرين  .لعراقلوالمساعدات اإلدارية والفنية 

شارآت الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين واالتحاد آما . والسعودية واألردن والكويت وسورية والسودان

ت بريطانيا أنها  أعلنوقد.  األوروبي وممثلين عن األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية

آما . إسترلينيه  مليون جني200 وأنها ستقدم له دعمًا تقدر قيمته بنحو ، مليار دوالر3.2 العراق إلى ستخفف ديونها على

 مليون 17 و2007 مليون دوالر عام 18 مليون دوالر إلى العراق آمنحة ال ترد بمعدل 35 الدانمارك بتقديم تتعهد

 ماليين دوالر لدعم 10  بتقديم إيرانتعهدت  آما. مليون دوالر40، إضافة إلى تعهد آوريا بتقديم 2008 دوالر لعام

  .شروعات البنية التحتية في العراقم
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