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    العون اإلنمائي العربيالعون اإلنمائي العربي

 
 

 

 نظرة عامة
 

 مليار دوالر،    3.3 حوالي    2006يقدر إجمالي المساعدات اإلنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية المانحة في عام                   

بي وقد ارتفع متوسط نسبة العون اإلنمائي العر      . 2005 في المائة مقارنة بعام      70.2مسجًال ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته      

 0.3 مقارنة بنسبة     2006 في المائة في عام        0.5إلى الناتج القومي اإلجمالي للدول العربية الرئيسية المقدمة للعون إلى               

ويعزى ذلك في جزء آبير     . 2003-1999، إال أنه بقي أقل من مستوياته المسجلة خالل الفترة             2005في المائة في عام      

مي اإلجمالي بوتيرة أسرع بكثير من زيادة حجم إجمالي المساعدات اإلنمائية                منه إلى استمرار ارتفاع حجم الناتج القو         

وبذلك بلغ إجمالي ما      . العربية، في ضوء توسع النشاط االقتصادي الكبير الذي تشهده الدول العربية المانحة الرئيسية                     

آما واصلت  .  مليار دوالر  129.1 حوالي   2006-1970قدمته الدول العربية من مساعدات إنمائية ميسرة خالل الفترة              

مؤسسات وصناديق التنمية العربية جهودها في دعم مشاريع التنمية في الدول النامية، حيث بلغ إجمالي التزامات                                    

 2.3 مليار دوالر، وبلغت منها التزامات تمويلية مقدمة للدول العربية بنحو             3.5 حوالي   2006عملياتها التمويلية في عام     

 .م نفسهمليار دوالر في العا

 
وتبرز أهميتها  . تعتبر المساعدات اإلنمائية العربية أحد أهم جوانب التعاون االقتصادي بين الدول النامية والدول العربية                

وقد تزايد الدور اإلنمائي لصناديق        . من آونها أآثر يسرًا وأقل تكلفة من مصادر التمويل األخرى التجارية والتنموية                    
واهتمت الدول العربية خالل العام بدعم وتعزيز          . لوطنية واإلقليمية في تقديم العون العربي       ومؤسسات التنمية العربية ا    

، 2006الجهود اإلنمائية لعدد من الدول العربية مثل لبنان في إعادة إعمار ما خلفه العدوان اإلسرائيلي صيف عام                                   
 مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن،              من خالل    2010 – 2007واليمن بدعم خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية             

 .فريقياإتمويل مشاريع البنى األساسية والخدمات في الدول النامية في آسيا وو الدعم المتواصل لفلسطين، باإلضافة إلى
 

 وفي جانب تطورات المساعدات اإلنمائية الدولية، تشير البيانات األولية إلى تراجع حجم المساعدات اإلنمائية الدولية من                 
، وتشكل الحصة المقدمة للدول العربية من جميع            2006 مليار دوالر عام       103 إلى    2005 مليار دوالر في عام         106

وبذلك يصل متوسط نسبة حجم العون اإلنمائي إلى الدخل القومي                . 2005 في المائة في العام         27.1المصادر حوالي    
ويعزى هذا التراجع إلى أن       . 2005 في العام لعام       0.33ة   في المائة متراجعًا عن نسب        0.3للدول المتقدمة إلى حوالي       

 نتيجة تقديم مساعدات ألوضاع استثنائية شملت تقديم منح للتخفيف من                    2005العون اإلنمائي الدولي ارتفع في عام             
ارث مديونية بعض الدول الفقيرة المثقلة بالديون، باإلضافة إلى المساعدات المقدمة لبعض الدول المتضررة من الكو                          

 .في دول المحيط الهندي" تسونامي"الطبيعية التي لحقت بها مثل آارثة 

 
 

 
الفصل الحادي 

 عشر
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 2006العون اإلنمائي العربي عام 
 

ية في عام                  دول العرب ة من ال ية المقدم ي المساعدات اإلنمائ در إجمال  مليار دوالر، مسجًال ارتفاعًا 3.3 بحوالي 2006يق

ي        غ حوال ًا بل يه            70.2ملحوظ ان عل ا آ ة عم ام     في المائ ة من السعودية في عام    وبلغت . 2005في ع  المساعدات المقدم

ي    2006 يار دوالر   2.2 حوال ، بينما بلغت ) في المائة17.7( مليون دوالر 584، والكـويـت حوالي ) في المائة   66.2(  مل

 في 0.9( ر مليون دوال31اإلمارات حوالي    و ،) في المائة  14.7( مليون دوالر    484المساعدات المقدمة من قطر حوالي       

 ). في المائة0.5( مليون دوالر 17، وعمان حوالي )المائة

 

دول العربية خالل الفترة                      بو ة من ال ية الميسرة المقدم ي المساعدات اإلنمائ ـغ إجمال ك بل  129.1 حوالي   1970-2006ذل

يار دوالر، قدمت منها دول الخليج العربية حوالي             في المائة، ساهمت 94.5 مليار دوالر، أي ما يعادل حوالي    122.1مل

ي        يها السعودية بحوال ي          65.8ف ة، والكويت بحوال ي     15.7 في المائ ارات بحوال ة، واإلم ة، وقطر   10 في المائ  في المائ

ي  ي  2.6بحوال ان بحوال ة، وعم ي المائ يا     0.5 ف راق وليب ي الع رى، وه ية األخ دول العرب اهمت ال نما س ة، بي ي المائ  ف

 ).1 ( والشكل)11/1( في المائة على التوالي، الملحق 0.9 في المائة، و2.1و  في المائة،2.4والجزائر بحوالي 

 

 

بلغ متوسط نسبة العون اإلنمائي العربي إلى الناتج القومي اإلجمالي              : نسبة العون العربي إلى الناتج القومي اإلجمالي        

 في المائة    0.6 وبلغت هذه النسبة حوالي          في المائة،   0.5 حوالي    2006للدول العربية المانحة الرئيسية للعون في عام            

وتشير البيانات الخاصة بالعون اإلنمائي إلى أن هذا المتوسط قد ارتفع من                  .  في المائة للكويت    0.5للسعودية، وحوالي    

  وحتى   2003، ثم عاد وانخفض منذ عام        2002  في المائة عام       1.1 إلى حوالي    1998  في المائة في العام        0.5حوالي  

).11/1(الملحق : المصدر

الشكـل (1) :  مصادر العون اإلنمائي العـربي
2006 - 1970
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ويعزي ذلك إلى تزايد احتياجات التنمية االقتصادية           .  في المائة   0.3 في المائة إلى حوالي         0.8 من حوالي      2005عام  

  اإلجمالي  وزيادة حجم الناتج القومي     واالجتماعية في هذه الدول، والتوسع في اإلنفاق العام بشقيه الجاري واالستثماري              

 ).11/2(، الملحق  نتيجة للزيادة الملموسة في أسعار وعائدات النفط) في المائة45.4(في العامين الماضيين بنسبة آبيرة 

 
 2006عمليات مؤسسات التنمية العربية لعام 

 
 3.5 حوالي   2006 العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية األعضاء في مجموعة التنسيق لعام             التزامات بلغ إجمالي 

 وبلغت نسبة مساهمة البنك        .2005في عام    عليه  ي المائة عما آان         ف 10.8مليار دوالر بتراجع بلغت نسبته حوالي            

 في  30.8 في المائة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي حوالي                  38.9اإلسالمي للتنمية فيها حوالي         

 7.9نمية حوالي    في المائة، والصندوق السعودي للت      14.0المائة، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية حوالي          

 في المائة، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا                4.2في المائة، وصندوق األوبك للتنمية الدولية حوالي              

 .)11/3( في المائة، الملحق 0.1 في المائة، وصندوق النقد العربي حوالي 4.1حوالي 

 

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

، ومجموعة ) 2005 في المائة في عام 60.7مقابل  ( في المائة    65.2 حوالي   2006لمؤسسـات التنمية العربية خالل عام      

 16.4، ومجموعة الدول األفريقية حوالي  )2005 في المائة في عام      17.2مقابل  ( في المائة    16.6الدول اآلسيوية حوالي    

 في  2.6مقابل  ( في المائة    1.3، ومجموعة دول أمريكا الالتينية حوالي       )2005 في المائة في عام      18.5مقابل  (في المائة   

 ،)2005 في المائة في عام             1.0مقابل   ( في المائة        0.5، ومجموعة الدول األخرى حوالي             )2005المائة في عام        

 .)2(ل الشك
 

الشكـل (2) :  التوزيع الجغرافي لعمليات مجموعة التنسيق خالل عام 2006

).11/3(الملحق: المصدر 

دول أمريكا الالتينية
%1.3

الدول األسـيـويـة
%16.6

الدول األفـريـقـيـة
%16.4

دول أخــرى
%0.5

الـدول الـعـربيـة
%65.2



 
224

 2006قل واالتصاالت من إجمالي التزامات مؤسسات التنمية العربية خالل عام            بلغ نصيب قطاع الن    : التوزيع القطاعي 

 31.7 في المائة، يليه قطاع الخدمات الذي يشمل الصحة والتعليم واإلسكان ودعم موازين المدفوعات بنحو                32.2حوالي  

ثم قطاع المياه والصرف الصحي       في المائة،    20.9في المائة، ثم قطاع الطاقة الذي يشمل الكهرباء والنفط والغاز بنحو               

 في المائة، وأخيرًا قطاع الزراعة والثروة الحيوانية           4.7 في المائة، يليه قطاع الصناعة والتعدين بما يقارب              7.5بنحو  

 ).3( والشكل )11/4( في المائة، الملحق 3.0بحوالي 

 

 

 

 2006ويلية لمؤسسات التنمية العربية بنهاية عام          لعمليات التم لتزامات ا بلغ المجموع التراآمي ال     : المجموع التراآمي 

، ) في المائة    61.5( مليار دوالر       49.1 مليار دوالر، بلغ نصيب مجموعة الدول العربية منه حوالي                       79.9حوالي   

 مليار  11.7، ومجموعة الدول األفريقية حوالي       ) في المائة  21.7( مليار دوالر     17.4ومجموعة الدول اآلسيوية حوالي      

، ومجموعة الدول   ) في المائة  1.5( مليار دوالر     1.2، ومجموعة دول أمريكا الالتينية حوالي         ) في المائة  14.7(دوالر  

 .)4 ( والشكل)11/5(، الملحق ) في المائة0.6( مليار دوالر 0.5األخرى حوالي 

 

 

 

 

 

 

).11/4(الملحق : المصدر

الشكـل (3) :  التوزيع القطاعي لعمليات مجموعة التنسيق خالل عام 2006

الزراعة والثروة 
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%32.2
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 في  28.6ؤسسات التنمية العربية حوالي      التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية من إجمالي التزامات م         االلتزاماتوبلغت نسبة   

 في المائة، والصندوق الكويتي للتنمية                22.7المائة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي حوالي                       

 في المائة، وصندوق األوبك         10.1 في المائة، والصندوق السعودي للتنمية حوالي               17.9االقتصادية العربية حوالي       

 4.3 في المائة، وصندوق أبوظبي للتنمية حوالي        5.6 في المائة وصندوق النقد العربي حوالي        7.5الي  للتنمية الدولية حو  

 . في المائة3.3في المائة، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا حوالي 

 

تكمال وتطوير البنى      وانسجامًا مـع أهـداف خطط التنمية في الدول المستفيدة، واستجابة الحتياجاتها التمويلية الس                             

األساسية والخدمات وتهيئة قاعدة التنمية االقتصادية بها، فقد حازت قطاعات الطاقة والنقل واالتصاالت والمياه                                     

 في المائة من إجمالي قيمة التزامات                74.6والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، على نحو                     

ت حصة القطاعات اإلنتاجية التي تشمل أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية                           وفي المقابل، آان      . العمليات التمويلية   

ويتصدر قطاع الطاقة قطاعات البنى األساسية، فقد حصل على نسبة تقارب               .  في المائة  25.4 والصناعة والتعدين نحو  

قطاع الخدمات الذي يشمل     في المائة، ثم     22.5 في المائة من إجمالي التمويل، يليه قطاع النقل واالتصاالت بنسبة             25.5

 في المائة، ثم قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة               18.9الصحة والتعليم واإلسكان ودعم موازين المدفوعات بنسبة             

وفي القطاعات اإلنتاجية، فقد تساوت حصة آل من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الصناعة                     .  في المائة   7.7

 .)5 (والشكل) 11/6 (الملحق، لمائة لكل منهما في ا12.7والتعدين، إذ بلغت 

 

الشكـل (4) :  المجموع التراآمي لعمليات مجموعة التنسيق حسب مجموعات الدول المستفيدة،
حتى نهاية عام 2006

).11/5(الملحق : المصدر

دول أمريكا الالتينية
الدول األسـيـويـة%1.5

%21.7

الـدول األفـريـقـيـة
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الدول األخرى
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الـدول الـعـربيـة
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 المالمح الرئيسية للعون اإلنمائي العربي

 
 .الدول النامية و بين الدول العربية         فيما  تعتبر المساعدات اإلنمائية العربية شكًال مهمًا من أشكال التعاون االقتصادي                  

المقدم دة أهمها المساعدات الرسمية الثنائية، والتمويل اإلنمائي          عبر قنوات متعد   الدول العربية مساعداتها اإلنمائية   وتقدم  

الوطنية ومتعددة األطراف، إضافة إلى المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية والجهات غير الحكومية                   من الصناديق    

نات الكافية لتحديد    ها البيا عنلدعم مشاريع مكافحة الفقر، وبرامج الصحة والتعليم واإلغاثة، وهي مساعدات ال تتوفر                       

 .حجمها ونسبتها من تدفقات العون اإلنمائي العربي

 

 بالنظر لكونها أآثر يسرًا وأقل تكلفة من مصادر التمويل األخرى، التجارية              تهاتكتسب المساعدات اإلنمائية العربية أهمي    

 بشروط ميسرة تتمثل في انخفاض      ،، بصفة عامة  إذ تتميز هذه المساعدات في شكلها الثنائي ومتعدد األطراف         . واإلنمائية

 المنح والهبات، إضافة إلى أنها مساعدات غير مشروطة،               على هاشموليتسعر الفائدة وطول فترتي السماح والسداد، و          

 .مما يتيح للدول المستفيدة إمكانية آبيرة الستغاللها وإدارتها بمرونة آافية وبما يستجيب أللوياتها وقدراتها

 

 

الشكـل (5) :  التوزيع القطاعي للمجموع التراآمي لعمليات مجموعة التنسيق حتى نهاية عام 
2006

).11/6(الملحق : المصدر
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 )1(اإلطار رقم 

 جموعة التنسيق لمؤسسات العون اإلنمائي العربيم

 
بهدف توفير مزيد من التنسيق والفاعلية في عمليات العون، ولزيادة االستخدام األمثل للكفاءات والقدرات المتوافرة لدى                                 

تسع  عضوية، التي تضم حاليًا         1974صناديق ومؤسسات التمويل اإلنمائي العربية، فقد تم إنشاء مجموعة التنسيق عام                         
 هي الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية،               ،مؤسسات من بينها ثالثة مؤسسات وطنية        

وصندوق أبوظبي للتنمية، وست مؤسسات إقليمية هي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، البنك اإلسالمي                          
، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي لدعم                       للتنمية، صندوق األوبك للتنمية الدولية         

ويتولى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي         . ، وصندوق النقد العربي     )أجفند(منظمات األمم المتحدة اإلنمائية       
 المتعلقة   الموضوعات النظر في عدد من             وجهات   فيها  تبادل وتعقد مجموعة التنسيق دورية ت           .لمجموعة هذه ا    مهام أمانة  

مراجعة الوضع  يتم  تبادل المعلومات عن طلبات التمويل المقدمة لكل عضو من أعضاء المجموعة، و           تبالسياسات والعمليات، و  
 عمليآما  . الخاص ببعض الدول والمشاريع ذات األولوية، وبحث عالقة المجموعة مع المؤسسات التمويلية اإلقليمية والدولية               

 .أعضاء المجموعة على تعزيز التعاون اإلقليمي مع البلدان المستفيدة وتنفيذ المشاريع المشترآة
 

المرونة في سياساتهم اإلقراضية، إذ تقدم مؤسسات المجموعة          الماضية ب  أعضاء المجموعة على مدى السنين         اتسم نشاط وقد  
وعة سريعة التجاوب مع مختلف احتياجات الدول              فضال عن أن مؤسسات المجم          ، ميسرة تخلو عادة من الشروط          ًاقروض

في الظروف االستثنائية آالكوارث الطبيعية أو          آذلك أيضًا     في الظروف العادية فحسب بل            ليسالمستفيدة من مساعداتها،      
 .الصراعات

 
والبرامج تسعى مؤسسات المجموعة إلى تعظيم دورها من خالل تنسيق جهودها لرفع مستوى التمويل المشترك للمشاريع                        و

آما أنها تعمل على توافق وتوحيد          .  المؤسسي وتبادل الخبرات     تطويربناء القدرات وال   المساهمة في    في الدول المستفيدة، و     
، وتسعى إلى تكييف إجراءاتها مع الجهود المتنامية للتوافق التي تجري على المستوى الدولي                                ئهااإلجراءات بين أعضا    

جانب آخر، تعمل مؤسسات المجموعة على تكثيف الجهود والتنسيق والتشاور مع المؤسسات            ومن   .للمانحين والدول المستفيدة  
 .المالية الدولية واإلقليمية والثنائية، وبنوك التنمية لتحقيق التكامل في تقديم العون وجعله أآثر نجاعة

 

 
الرئيسية للمساعدات اإلنمائية    وفي جانب مراحل تطور العون اإلنمائي العربي منذ بداياته، يمكن استعراض المالمح                      

، التي تميزت   1970–1984وتشمل المرحلة األولى الفترة     . 1970 -2004خالل الفترة   العربية في ثالث مراحل زمنية      

، أي  1970–1974 مليار دوالر للفترة     7.7بارتفاع مطرد في حجم المساعدات اإلنمائية العربية، إذ ارتفعت من حوالي              

 6.4، وبمتوسط سنوي قدره     1975–1979 مليار دوالر للفترة     31.9 مليار دوالر، إلى حوالي      1.5بمتوسط سنوي قدره    

وقد .  مليار دوالر   6.5، وبمتوسط سنوي قدره        1980–1984 مليار دوالر للفترة        32.7مليار دوالر، ثم إلى حوالي          

آما شهدت تلك   .  من القرن الماضي   عكس ذلك النمو االرتفاع الكبير في عوائد الصادرات النفطية خالل عقد السبعينيات             

الفترة نموًا ملحوظًا للعمل اإلنمائي العربي وتنظيمه في أطر وآيانات مؤسسية تمثلت في إنشاء وتطوير أنشطة صناديق                   

 .التنمية العربية الوطنية ومؤسسات التمويل اإلنمائي العربية واإلقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك
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، تراجعًا في تدفقات العون اإلنمائي العربي نتيجة          1999 حتى عام    1985ية، التي امتدت من عام       وشهدت المرحلة الثان  

تراجع أسعار النفط خالل تلك الفترة وبالتالي العائدات النفطية، وتنامي االحتياجات الوطنية للدول العربية المانحة لتوجيه            

إذ انخفضت المساعدات اإلنمائية       . دعم هياآلها االقتصادية    قدر أآبر من مواردها المالية الستكمال بناها األساسية و                 

 مليار دوالر، إلى    3.1، بمتوسط سنوي    1985 – 1989 مليار دوالر للفترة     15.5المقدمة خالل تلك المرحلة من حوالي       

ر  مليا 6.8، ثم إلى حوالي       1990 – 1994 مليار دوالر للفترة       2.7 مليار دوالر وبمتوسط سنوي قدره           13.4حوالي  

، وهو أدنى متوسط سنوي وصل إليه العون                 1995 -1999 مليار دوالر للفترة          1.4دوالر وبمتوسط سنوي قدره          

 .اإلنمائي العربي خالل العقود الثالثة الماضية

 

، اتجاهات تصاعدية في تدفقات العون            2004 إلى     2000وفي المقابل شهدت المرحلة الثالثة، التي امتدت من عام                     

لغ  وب ، مليار دوالر سنوياً     3.2 حوالي    ليصل إلى  متوسط حجم هذه المساعدات اإلنمائية           ارتفعي، حيث    اإلنمائي العرب 

 ).6( مليار دوالر خالل هذه الفترة، الشكل 15.8 حجم المساعدات اإلنمائيةإجمالي 

 

 
 

فاع أسعار النفظ خالل        من المتوقع مع ارت        هنظرًا الرتباط حجم العون اإلنمائي العربي بأسعار النفط وعائداته، فإن                  و

العامين الماضيين أن يزداد العون اإلنمائي العربي ويواصل دوره في دعم التنمية في البلدان النامية، معتمدًا في الجزء                         

األآبر من تدفقاته على برامج المساعدات اإلنمائية لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تخصصه                         

األخـرى مـن مسـاعـدات مالية وعينية في إطار مساعدتها للدول العربية وغيرها من الدول النامية                بعض الدول العربيـة    

في أفريقيا وآسيا سواء لدعم مشاريع التنمية بها، أو لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية والحروب األهلية، إضافة إلى                                   

الشكـل (6) :  المتوسط السنوي للعون اإلنمائـي العـربي 
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ًا، وبصفة خاصة في عدد من الدول العربية التي مازالت             االستجابة لتنامي االحتياجات التمويلية في الدول النامية عموم         

تعاني من ظروف داخلية قاسية وغير مواتية مثل السودان وفلسطين والصومال، والتي تتطلب مزيدًا من العون اإلنمائي                   

 . واإلنساني

 
 المساعدات اإلنمائية الدولية

 
  مليار   103 إلى   2005  مليار دوالر عام       106 من   الدوليةالمساعدات اإلنمائية   تشير التقديرات األولية إلى تراجع حجم        

، وبذلك يكون متوسط نسبة العون اإلنمائي الرسمي إلى الدخل القومي للدول المتقدمة قد تراجع من                        2006دوالر عام    

 ، علمًا بأن العون الدولي آان في ازدياد مستمر خالل                 2006 في المائة عام         0.30 إلى     2005 في المائة عام         0.33

 مليار دوالر في      106 ثم    79 إلى حوالي      2001 مليار دوالر عام       51.6السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع من نحو             

إلى عدة عوامل أبرزها أن العون اإلنمائي            2006في عام    ويعزى هذا التراجع      .  على التوالي   2005 و    2004عامي  

ت ألوضاع استثنائية شملت تقديم منح للتخفيف من أعباء                شهد اهتمامًا دوليًا بتقديم المساعدا        2005الدولي خالل عام      

، والمساعدات المقدمة لبعض    ) مليار دوالر  5.5(ونيجيريا  )  مليار دوالر  13.9(بعض الدول المثقلة بالديون مثل العراق        

في الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية التي لحقت بمختلف مناطق العالم وعلى رأسها المد البحري الذي وقع                                    

 .  مليار دوالر2.2، والمقدرة بحوالي 2004المحيط الهندي في أواخر سنة 

 

 مثل مؤتمر القمة    ،رغم التزامات الدول المتقدمة المانحة بزيادة حجم المساعدات اإلنمائية خالل اجتماعات ولقاءات هامة            

عة نتائج مؤتمر قمة األلفية لعام           بمقر األمم المتحدة لمتاب       2005العالمية الذي عقد في منتصف شهر سبتمبر من عام                 

 حول فعالية المساعدات الدولية، وآذلك اجتماع مجموعة             2005 ، واجتماع الدول المانحة بباريس في مارس               2000

تفيد بتراجع حجم    2008 و 2007، فإن التوقعات بالنسبة للسنتين القادمتين        2005 اسكتلندا في يوليو     -الثمانية بجلينجلس   

وعلى أسـاس التـوقعـات    . تيجة النخفاض قيمة المنح المقدمة في إطار مبادرات التخفيف من الديون                  هذه المساعدات ن   

المبنية على الوضع الحالي، فإن الدول المتقدمة لن تستطيـع الوصـول إلـى متوسـط نسبة العون اإلنمائي الرسمي إلى                           

وفي المقابل فإن تطورات العون بالنسبة        .  2030سنة  ، المقترحة من األمم المتحدة قبل         ) في المائة  0.7(الدخل القومي   

، والمتمثلة في ترآيز العون على أآثر الدول فقرا           2001 تؤآد توجهات المانحين التي بدأت تتضح منذ عام             2006لعام  

ى خاصة في القارة اإلفريقية، وتخصيص جزء أآبر من المعونات للمنح غير المستردة وذلك لتفادي تفاقم المديونية عل                        

 .الدول المستفيدة من العون
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 )2(اإلطار رقم 
 قروض ميسرة أم منح؟

 
منذ اندالع أزمة المديونية في أوائل ثمانينات القرن الماضي، تعالت أصوات في المجتمع الدولي داعية إللغاء ديون الدول                  

يما من خالل تعويض تلك الديون بمنح                 ون الس ذه الدي باء ه يف من أع يرة والتخف لت هذه الدعوة في أوائل هذا وتواص. الفق
ية السيما اجتماع مونتراي للمانحين عام                  بادرات واجتماعات دول دة م رن خاصة في إطار ع ، واجتماع باريس 2002الق

، وآذلك المبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء المديونية التي تمخضت          2005رفيع المستوى للمانحين في منتصف عام       
ية في اسكتلندا عام       عن اجتماع مجموعة الثما        لمتابعة 2005، ومؤتمر القمة الذي عقد في مقر األمم المتحدة عام 2005ن

ية          ثة للتنم ية الثال يق أهداف األلف تماعات األخيرة، نقاشات أآاديمية ومؤسسية حول               . تحق بادرات واالج ذه الم د سبقت ه وق
ية الرسمية في إطار المفاضلة               تقديم المساعدات الدول نح، خاصة بعد صدور      أفضل السبل ل ن القروض الميسرة والم بي

ر    تزر   "تقري نة مل  حول إصالح المؤسسات المالية الدولية الذي أقر بضرورة تخفيف   2000للكونغرس األمريكي عام    " لج
دًال من القروض                        نح ب ية في الم يز المساعدات الدول ية ترآ يرة وأهم دول الفق ون ال وتبين تطورات المساعدات الدولية    . دي

ي إجمـالـي قيمـة المسـاعـدات الـدوليـة في تزايد                           المقد نـح فــ ية أن حصة الم ية واإلقليم دول أو المؤسسات الدول ة من ال م
ام   ت ع ا مثل ث أنه تمر، حي رابة 2004مس ي  80 ق ية وحوال اعدات الثنائ ن المس ة م ي المائ ي  43 ف ن إجمال ة م ي المائ  ف

 . في المائة على التوالي، في بداية سبعينات القرن الماضي34 و 49المساعدات متعددة األطراف، بينما آانت تمثل 
 

ا هو غير اقتصادي متعلق                     نها م ا هو اقتصادي بحت، وم نها م بارات م ى اعت نح إل ن القروض والم تخضع المفاضلة بي
ه        انح وتوجهات يعة وبسياسات الم تمد المفاضلة بين القروض والمنح على ح                . بطب ساب من الجانب االقتصادي البحت، تع

تفيد          انح والمس بة للم يف بالنس نافع والتكال ذا األساس، فإن التكلفة والعائد على رأس المال يحددان بشكل آبير               . الم ى ه وعل
زيج األفضل بين االثنين    في حساب المنافع، فإن المقترض الذي يتمتع بعائد مرتفع على رأس المال سيفضل القروض . الم

ى ال ادر عل ه ق نح ألن ى الم رة عل نح،  الميس ع الم ة م روض بالمقارن ن خالل الق ال م ن رأس الم بر م يم أآ ى ق حصول عل
بر من خاللها        نافع أآ يق م ي يستطيع تحق أما بالنسبة للمانح، فإن اعتبارات تكلفة الفرصة البديلة، تجعله يقارن بين . وبالتال

يمة ا                     تثمار ق م اس و ت يه ل ذي سيتحصل عل ائد ال ي سيجنيها من القرض والع ائدة الت فكلما آانت . لقرض في مجال آخر   الف
ه سوف يضطر              ى القروض ألن نح عل انح سيفضل الم إن الم رتفعة ، ف ال م رأس الم ى ل ائد أعل ى ع ية الحصول عل إمكان

م المساعدة في شكل قروض                           ة تقدي ال في حال بر من رأس الم يمة أآ نازل عن ق ، ألن الموارد الممنوحة في شكل منح   للت
 .لغالب أقل من الموارد التي يلتزم بها المانح لتمويل نفس المشروع في شكل قرضلتمويل مشروع محّدد تكون في ا

 
وارد المتاحة لمساعدة الدول النامية، فإن تفضيل المنح على القروض الميسرة من قبل المانحين يمكن أن             ا من حيث الم أم

ؤدي في المدى البعيد إلى تدني حجم المساعدات المقدمة لهذه الدول خاصة وأن                ديناميكية القروض تساهم في استمرارية    ي
ذه المساعدات حيث أن استرداد مبالغ القروض من بلد يساهم في تمويل قروض لبلدان أخرى، بينما ال تتمتع المنح بهذه      ه

ة    يزة الهام وتكمن أفضلية القروض الميسرة على المنح من حيث توفير موارد أآبر خاصة في ظل صعوبة االقتراض     . الم
 .ق الدوليةفي األسوا

 
تفيدة لزيادة الدخل والتحكم في اإلنفاق، وبالتالي تؤدي إلى                             دول المس ز الكافي لل نح ال تسترد، فهي ال تعطي الحاف ألن الم

ية مستمرة للعون      ذا اإلطار بينت الدراسات المتخصصة أن القروض، على عكس المنح، تساهم في دفع النمو               . تبع وفي ه
ب          ند مستوى مق تطور المؤسسي      االقتصادي خاصة ع التابعة لألمم " وايدر"وبينت دراسات أخرى عن مؤسسة    . ول من ال

أن القروض الميسرة تساهم في زيادة دخل الضرائب، وتخفيض االستهالك                تعددة األقطار، ب يانات م ى ب ناًء عل تحدة ب الم
ية          تثمار وتخفيض العجز في الميزان ادة االس ام وزي نح      . الع ا بينت نفس الدراسة أن الم تساهم بالخصوص في تمويل    آم

 .المشاريع التي ال تستوفي بعض الشروط األساسية للجدوى
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 دولة، أن زيادة المنح تؤدي إلى انخفاض 107وبينت دراسة أخرى عن صندوق النقد الدولي بناًء على عينة تحتوي على              
دول محدودة التطور المؤسسي                          نح خاصة في ال يمة الم اع ق ؤدي ارتف نما ي إلى تراجع في الدخل وتزايد في في الدخل، بي

ة      اءات الضريبية المقدم ل يمكن أن يشمل بعض                          . اإلعف نح، ب ى الم ز ال يقتصر فقط عل ى الحواف لبي عل ير الس إال أن التأث
تعلقة بالقروض      يف من الديون أو             . الجوانب الم بادرات التخف ؤدي م التي تلجأ إليه بعض  " اإلقراض الدفاعي "فيمكن أن ت

ي    ى نفس النتائج السلبية على الحوافز          المؤسسات المال ابقة، إل اء بقروض س ى الوف دول المقترضة عل ومهما . ة لمساعدة ال
ي          ذه ف ا، وعنصر من الضروري أخ يق المساعدات ألهدافه د مدى تحق ي تحدي م ف ز مه إن عامل الحواف ر، ف يكن من أم

نح والقروض الميسرة في           تحديد وزن آل من الم ن ل بل المانحي بار من ق وبناء على ما .  إجمالي المساعدات المقدمةاالعت
يــة ال يجــب أن تــرتفـــع إلى حــدود                        ـاعــدات الـدول ي المس ي إجمال نــح فــ إن حصـة الم ثـة، فـ تـه الـدراسـات الحـدي بين

ـم المسـاعــدات المتاحة مستقبال        ـى حجـ ر علـ ن أن تـؤثــ  المستحقة، فإن وبقدر أهمية مواصلة تقديم هذه المنح للدول. يمكـ
 ).    Performance-Based Grants(تقديمها يجب أن يرتبط بمعايير محددة وبإنجازات ملموسة

 
 
حصلت القارة اآلسيوية على أآبر نسبة من إجمالي المساعدات المقدمة للدول                      :  المساعدات اإلنمائية الدولية      توزيع

 في المائة، في حين حصلت        33لتها القارة اإلفريقية بحوالي       في المائة، ت    42، إذ بلغت حوالي      2005النامية خالل عام     

 في المائة من إجمالي صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى           27 مليار دوالر أي بنسبة       29الدول العربية على حوالي     

ارتفاع قيمة    إلى      غير العادية    وتعزى هذه الزيادة    . 2004 في المائة عام         14.5الدول النامية، بعدما آانت في حدود             

في عام  وتبين اإلحصاءات المتوفرة أن السودان         . المساعدات الرسمية المقدمة إلى العراق ضمن جهود إعادة اإلعمار             

هو أآثر الدول العربية استقطابًا للمساعدات اإلنمائية الرسمية، تليها فلسطين ثم مصر، ثم                     ، وباستثناء العراق،      2005

، حصول مصر 2005 -1990ويبين التوزيع التراآمي النسبي للعون خالل الفترة  .  )11/1الملحق  (المغرب، ثم األردن    

 في المائة ثم    22.4 في المائة، متبوعًا بالعراق بنسبة        26على أعلى حصة من إجمالي العون المقدم للدول العربية بنسبة             

 ).7( في المائة، الشكل 7.1 في المائة، وفلسطين بنسبة 7.9المغرب بنسبة 
 

الشكـل (7) :  إجمالي المساعدات اإلنمـائية  الرسمية للدول العربية من جميع المصادر
2005 - 1990
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ا فيما يتعلق بالدول المانحة، فتبقى الواليات المتحدة األمريكية أآبر مانح بين دول العالم، إذ بلغت قيمة المساعدات                             أم
  مليار دوالر، والمملكة المتحدة بحوالي        13تليها اليابان بحـوالـي    ‘    مليار دوالر   28حوالي   2005في عام   التي قدمتها   

أما الدول المانحة التي زادت فيها نسبة               .  مليار دوالر لكل منهما         10 بحوالي      مليار دوالر، ثم فرنسا وألمانيا            11
 في  0.94، فهي النرويج والسويد بنسبة          )0.7(المساعدات إلى الدخل القومي على النسبة المقترحة من األمم المتحدة                   

 في  0.81، ثم الدنمارك بنسبة        في المائة   0.82 في المائة، وهولندا بنسبة         0.84المائة لكل منهما، ولوآسمبورغ بنسبة         
  .المائة

 
 تطورات التعاون الدولي في المساعدات اإلنمائية

 
 عددًا من االجتماعات الدولية واإلقليمية، شارك فيها عدد من الدول العربية والمؤسسات المانحة للعون                   2006شهد عام   

التي تمخضت  " العون من أجل التجارة    "ت مبادرة   آما استقطب . بهدف تقديم المساعدات اإلنمائية لعدد من الدول العربية         
 .2006 اهتمامات المانحين عام 2005عن االجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 

 
 2006 أغسطس   31 المؤتمر في العاصمة السويدية ستوآهولم في            هذا عقد:  ستوآهولم لدعم لبنان وفلسطين     يمؤتمر

.  لبنان فيلية لبحث سبل المساعدة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية               دولة ومنظمة دو   60بمشارآة أآثر من    
وقد شارك في المؤتمر عدد من الدول العربية منها الكويت، والسعودية، واإلمارات، وقطر، والبحرين، ومصر،                                    

ر لدعم جهود إعادة        مليون دوال    940وبلغ إجمالي اإللتزامات المالية حوالي            . والمغرب، وتونس، واألردن، ولبنان       
وتغطي اإللتزمات المذآورة إعادة إعمار البنى التحتية، واإلسكان والمدارس، وتطهير المناطق                        . اإلعمار في لبنان    

 مليون دوالر، باإلضافة إلى مساهمتها بوديعة في             300وقد ساهمت الكويت بحوالي        . المتضررة من مخلفات الحرب     
 مليون دوالر لدعم أنشطة المنظمات الدولية العاملة على             2ما قدمت حوالي      مليون دوالر، آ    500مصرف لبنان بمبلغ     

 مليون دوالر، والسعودية     50 مليون دوالر، ثم اإلمارات بحوالي          300تأمين االحتياجات اإلنسانية، تليها قطر بحوالي          
لبنانية، والواليات المتحدة     مليون دوالر وإيداع وديعة بمبلغ مليار دوالر في مصرف لبنان لدعم الليرة ال                        30بحوالي  

 إجمالي المساعدات العاجلة    وقد بلغ  مليون دوالر،    91 مليون دوالر، واإلتحاد األوروبي بحوالي        230األمريكية بحوالي   
 . مليار دوالر2إلعادة إعمار لبنان حوالي 

 
اء باالحتياجات اإلنسانية في    وفي سبتمبر من نفس العام، عقد في العاصمة ستوآهولم مؤتمرًا آخر تم فيه بحث سبل الوف                   

 مليون دوالر لتلبية نداء        55 مليون دوالر، منها        500وبلغ حجم اإللتزامات المالية في هذا المؤتمر حوالي                . فلسطين
وشارك في هذا المؤتمر السعودية       . عاجل من األمم المتحدة لتخفيف حدة األوضاع المعيشية القاسية للشعب الفلسطيني                

 مليون دوالر، واإلمارات، باإلضافة إلى السويد، والنرويج، وأسبانيا، والواليات المتحدة،                    250 التي ساهمت بحوالي   
والمفوضية األوروبية، واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، واألونروا، واليونسيكو، وعدد آخر من الدول والمنظمات                

 .المتخصصة
 

 10حضيرية للعقد الدولي مع العراق اجتماعًا في أبوظبي في              عقدت اللجنة الت   : مع العراق " العقد الدولي "اجتماعات  
 بمشارآة ممثلين من ثالثة عشر دولة، واإلتحاد األوروبي، والمفوضية األوروبية والبنك الدولي،                                 2006سبتمبر   
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  والصندوق العربي لإلنماء االقتصـادي            وصندوق النقد العربي،        وصندوق النقد الدولي، والبنك اإلسالمي للتنمية،              
وهدف االجتماع إلى تقييم سير العمل في إعداد العقد الدولي مع العراق الذي بادرت الحكومة العراقية                            . واالجتماعي

وأسفر االجتماع عن اتفاق على خطة عمل اللجنة، وعناصر ومكونات العقد الدولي                 . بإطالقه بدعم من المجتمع الدولي     
 .متها الحكومة العراقيةمع العراق في إطار األولويات والتوجهات التي قد

 
.  بدولة الكويت بغرض التوصل إلى صيغة نهائية لوثيقة العقد الدولي            2006 أآتوبر   31وعقدت اللجنة اجتماعًا آخر في       

وقد شارك في االجتماع آل من السعودية واإلمارات والكويت والعراق وآندا وفرنسا والواليات المتحدة وصندوق النقد                    
 باإلضافة إلى عدد آخر من        العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي     والبنك اإلسالمي والصندوق       الدولي والبنك الدولي   

 .الدول األوروبية والمؤسسات الدولية
 

 2006 نوفمبر   16 - 15عقد المؤتمر في العاصمة البريطانية لندن في الفترة           : مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن      
خليجي، وفرنسا، وانجلترا، والواليات المتحدة، ومنظمات إقليمية ودولية، وصندوق النقد           بمشارآة دول مجلس التعاون ال    

، واإلتحاد األوروبي، واألمم المتحدة باإلضافة إلى البنك اإلسالمي، وصنـدوق األوبـك،                                 دوليالدولي، والبنك ال      
بوظبي، وصندوق النقد العربي، وذلك     والصنـدوق العـربـي، والصنـدوق الكـويتـي، والصنـدوق السعـودي، وصنـــدوق أ       

ضمن مشاريع وبرامج    تي ت تالو 2010 - 2007للفترة  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية        تنفيذ    علىلمساعدة اليمن    
لزيادة اإلنتاج وتحسين البنى األساسية والخدمات ومكافحة الفقر وتطوير آفاءة المؤسسات وتحسين                                     استثمارية    

 . مليار دوالر16.8الي االستثمارات المستهدفة لهذه الخطة نحو التشريعات، ويبلغ إجم
 

 بالمائة،  50 مليارات دوالر ساهمت فيها دول مجلس التعاون بأآثر من              5بلغ حجم التعهدات المالية في المؤتمر حوالي          
اهمت السعودية بحوالي   وقد س . بينما ساهمت الدول المانحة األخرى بالباقي، إضافة إلى مساهمة  صناديق التنمية العربية            

كل ل مليون دوالر    200كل منهما، والكويت وعمان بحوالي       ل مليون دوالر    500مليار دوالر، وقطر واإلمارات بحوالي       
 مليون دوالر، وصندوق النقد العربي بحوالي          700 بحوالي     لإلنماء االقتصادي واالجتماعي    منهما، والصندوق العربي   

 . مليون دوالر200
 

مبادرة التي تمخضت عن االجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية     ال  هذه استقطبت ":ون من أجل التجارة   الع"مبادرة  
وهدفت تلك المبادرة إلى تفعيل دور         . 2006 اهتمامات المانحين خالل عام         ،2005الذي عقد في هونج آونج في عام            

. اء بالتزاماتها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية          العون المقدم  للدول النامية في تحرير التجارة الخارجية والوف             
 مليار  200وتقدر  قيمة العون المقدم لدعم التجارة الخارجية منذ انتهاء جولة أوروجواي لمفاوضات الجات بحوالي                            

مبادرات دوالر أي ما يعادل ربع قيمة المعونات الرسمية المقدمة للدول النامية دون حساب العون المقدم في إطار                                    
 بزيادة فعالية    2006وقد أوصى تقرير صدر من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في منتصف عام                    .تخفيف الديون 

وفي هذا الخصوص عقدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل . العون المقدم لدعم برامج تحرير التجارة الخارجية      
العون من  "عاون مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية، ندوة حول             في الدوحة بدولة قطر، وبالت       2006شهر نوفمبر 
 .، لتبادل األفكار حول السبل الكفيلة بتفعيل مبادرة العون من أجل التجارة"من السياسة إلى الممارسة: أجل التجارة
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 )3(اإلطار رقم 

 دور الدول المتلقية: تحسين فاعلية العون العربي
 

ل الحاسم في مواجهة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، فهناك عدد من العوامل تلعب دورًا مباشرًا في                            إن العون ليس وحده العام       
إن انفتاح االقتصادات، وتنامي العولمة وتنامي التنافسية في التجارة الدولية تتطلب مزيدًا من                    . تحسين األداء اإلنمائي لذلك العون      

نفيذ المشاريع وارتفاع مردوديتها، وتحسين وتحديث اإلدارة واالهتمام بالجودة               آفاءة استخدام الموارد، وبخاصة حسن اختيار وت          
وألن تدفقات المساعدات اإلنمائية تعد جزءًا من تلك الموارد، فإن تحسين أداء المعونة يعني تحقيق أآبر فائدة من دمج                     . والسعر معاً 

 ومعظم -تبقى قائمة للتمويل الخارجي من قبل الدول النامية عموماً    وإن آانت الحاجة س   . موارد التمويل الخارجية مع الموارد المحلية     
 فإن على الدول المتلقية النظر في تحسين فاعلية العون بصفة مستمرة، وإعادة هيكلة موارد التمويل لتعطي                 -الدول العربية من بينها     

وفي هذا  . على تحسين القدرة التنافسية للبلد عموماً       وزنًا أآبر للتمويل لألفضل شروطًا وأآثر يسرًا، وهو ما سوف ينعكس إيجابيًا                  
 المبادئ العامة والمسؤوليات التي تقع على عاتق آل من المانحين والدول المتلقية لزيادة                        2005الخصوص، بين إعالن باريس        

 . فاعلية العون
 

 دولنا العربية المتلقية ،وآذلك الدول              إن تحسين فاعلية العون اإلنمائي في الدول العربية، من األمور التي يتعين أن توليها                                  
وتلعب مجموعة من العوامل دورًا      . والمؤسسات المانحة، أهمية آبيرة بغية تنظيم مردود هذا العون وآثاره على االقتصاد الوطني                 

 :هامًا في تحسين فاعلية المساعدات اإلنمائية، نذآر منها ما يلي 
 
ذات جدوى اقتصادية واجتماعية مؤآدة، طبقًا لدراسات الجدوى الفنية واالقتصادية          أهمية استثمار تلك المساعدات في مجاالت        -

 .المعتمدة للمشاريع، بمعنى إعطاء الوزن األآبر لعوامل المردودية خاصة عند اللجوء لالستعانة بمصادر التمويل الخارجي
 
 إذ أن آثيرًا من تلك المساعدات تكون في شكل               أن تكون مبالغ المساعدات الخارجية في حدها المطلوب عمليًا دون مبالغة،                 -

قروض سيتم سدادها مع فوائدها، مما يمثل عبئًا على الموارد، والشك أن عبء المديونية الخارجية أصبح هاجسًا للعديد من                          
 .الدول العربية مما يستدعي تنظيم عملية االقتراض ووضعها في إطارها الصحيح

 
مات األداء في أجهزة التنفيذ بحيث يتم تنفيذ المشاريع في مواعيدها، إذ أن آثيرًا ما يترتب على                   تحسين القدرات التنفيذية ومقو    -

 يترتب عليه زيادة في تكاليف         - وهو شيء قائم ومشاهد بشكل ملحوظ في العديد من الدول العربية                     -تأخير تنفيذ المشاريع      
 .ق المنافع االقتصادية واالجتماعية المرجوة منهاالمشاريع إضافة إلى التأثير السلبي على جدواها، وعدم تحقي

 
يسهم تخطيط وجدولة عملية تلقي المساعدات والسحب من حصائل القروض وبرمجة سدادها، انتظام العملية آكل، بما يحقق                       -

 المانحين، وهو ما      توفر األموال حين الحاجة إليها، واإلرتقاء بالمصداقية والجدارة االئتمانية للدولة المعنية في تعاملها مع                        
 .ينعكس إيجابيًا على بيئة االستثمار والتمويل في الدول المعنية

 
إيالء المزيد من األهمية لتوفر دراسات دقيقة للمشاريع، وآذلك لمتابعة المشاريع بصفة دائمة في ضوء أهداف ومعايير                                    -

 .لول للمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة تالفي التأخير في التنفيذ وإيجاد ح- قدر اإلمكان -محددة، بحيث يمكن 
 
يعد تكوين وتدريب الكوارد البشرية، من أهم عوامل نجاح العون في أداء مهامه وبخاصة في مجاالت إدارة القروض                                         -

عنصر المعونة  ولهذا السبب فإنه من المقترح زيادة االهتمام ب           . والمعونات الفنية وتخطيط المشاريع وتقييمها ومتابعة تنفيذها          
الفنية غير المستردة، فالمعونات برغم محدودية مبالغها فإنها قد تسهم بفاعلية عالية على المدى الطويل في رفد جهود التنمية                         

 .وتعزيزها، وخاصة في إطار تطوير أداء الكوادر البشرية ودعم البناء المؤسسي
 
   

وبسبب حرصها  . ا للتمويل المتاح، واستغالله في أآثر المشاريع نجاعة           لقد نجحت بعض الدول العربية في تحسين أدائها وإدارته             
وقد ترافق ذلك أيضًا مع تطبيق جيد لبرامج            . على تنظيم وإدارة العون، نجحت تلك الدول أيضًا في أداء التزاماتها في مواعيدها                    

جة إصدار العديد من التشريعات والقرارات منها        وقد تحقق ذلك نتي   . اإلصالح االقتصادي والمالي وتهيئـة وتحسيـن بيئـة االستثمار        
قوانين تشجيع االستثمار، وقرارات تسهيل اإلجراءات اإلدارية للمستثمر، وإنشاء إدارة أو مكتب متخصص في الدول المعنية                                 

دور هام في دعم       لمتابعة العالقات مع المانحين وتدفقات العون وسداد  اإللتزامات ومتابعة المشاريع، ولقد آان للعون العربي                               
مشاريع البنية األساسية ومكافحة الفقر وآذلك التنمية االجتماعية في العديد من الدول النامية والعربية، وذلك في ضوء األولويات                          

 .التي تحددها الدول المتلقية لتنفيذ خططها وبرامجها اإلنمائية
 

 



 

ملحق (1/11)  :  المساعدات اإلنمائية العربية الميسرة (صافي السحب)
(2006 - 1970)

( مليون دوالر)

 1974-19701979-1975   1984-1980  1989-1985  1994-1990    1999-19952000200120022003200420052006 2006-1970   % 

   100.0   129,124   3,301   1,939   2,462   3,012   3,888   3,245   3,215   6,811   13,429   15,515   32,741   31,870   7,696مجمــوع الـدول العربيــة

   94.5   122,085   3,301   1,939   2,462   3,012   3,888   3,245   3,215   6,811   13,190   14,831   30,450   29,130   6,611دول مجلس التعاون الخليجي

   10.0   12,954   31   189   13   130   558   376398   482   1,957   272   2,768   4,857   923اإلمـــارات*

   65.8   84,967   2,186   1,101   1,902   2,803   2,674   2,455   2,505   4,359   8,698   12,253   21,503   18,515   4,013الســـعودية**

   0.5   641   17   36   57   39   6   4   12   77   189   198   6. . .. . .عمـــــان *

   2.6   3,300   484   121   69   23   73   129   94   187   44   28   692   1,076   279قطـــــر *

   15.7   20,224   584   492   421   16   577   259   228   1,706   2,302   2,080   5,481   4,682   1,396الكويـــت***

   5.5   7,039. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   239   684   2,291   2,740   1,085الـدول العربيــة األخـرى****

   0.9   1,183. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   45   262   354   449   73الجزائــــــر

   2.4   3,121. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   76   76-   1,091   1,577   453العـــــــراق

   2.1   2,735. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   118   498   846   714   559ليبيــــــــا

* بيانات اإلمارات وعمان وقطرعن عام 2006 فعلية.

** بيانات السعودية عن عام 2006 من وزارة المالية.
***بيانات الكويت عن عام 2006 أولية ولكن  تتضمن مبلغ 183 مليون دوالر فعلي من الصندوق الكويتي  للتنمية األقتصادية العربية.

**** لم تتوفر بيانات عن المساعدات اإلنمائية المقدمة من هذه الدول.
المصدر  :  1)  بيانات وطنية .

              2) التقرير االقتصادي العربي الموحد - أعداد مختلفة .
              3) منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ، تقرير التعاون من أجل التنمية -أعداد مختلفة .



 

ملحق (2/11)  :  نسبة المساعدات اإلنمائية العربية إلى الناتج القومي اإلجمالي للمانحين الرئيسيين
(1985 و2006-1990)

(نسب مئویة)

198519901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

2.54.01.60.70.80.40.60.40.30.50.70.91.01.10.80.50.30.5دول مجلس التعاون الخليجى

0.52.71.70.50.70.30.10.10.10.30.30.50.60.70.10.010.10.02اإلمـــارات

2.94.21.50.70.70.50.50.40.30.71.01.31.31.41.30.80.30.6الســعودية

3.05.02.40.81.40.11.61.10.60.81.10.50.71.40.030.60.50.5الكويــــــت

المصدر  :  حسابات الصندوق العربى لالنماء االقتصادى واالجتماعي.



 

ملحق (3/11) :   العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية الوطنية واإلقليمية *

(مليون دوالر)

حصصالمصرفصندوقالصندوقالصندوقالصندوقصندوقصندوقالبنك
مجموعات الدولالمجموعالعربيالنقد الكويتيالعربيالسعودياألوبكأبوظبياإلسالمي

(%)العربي

    1361.70.0146.7274.91079.2491.31.6143.13498.5100.0مجموع المساعدات 

38.90.04.27.930.814.00.14.1100.0 حصص المؤسسات  (%)

    740.30.047.1145.71079.2266.31.60.02280.265.2مجموعة الدول العربية

    229.40.028.546.40.0125.90.0143.1573.316.4مجموعة الدول األفریقية

    374.70.025.482.80.099.10.00.0582.016.6مجموعة الدول اآلسيویة

    0.00.045.70.00.00.00.00.045.71.3مجموعة دول أمریكا الالتينية

    17.30.00.00.00.00.00.00.017.30.5مجموعة الدول األخرى

*  تمثل التزامات المؤسسات المانحة طبقا لقرارات إداراتها.

المصدر: - أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خالصة العمليات التمویلية لمؤسسات التنمية العربية آما في 2006/12/31.

حسب مجموعات الدول المستفيدة خالل عام 2006



 

ملحق (4/11)  :  التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية حسب مجموعات الدول المستفيدة *
خالل عام 2006 

(مليون دوالر)

النسبةالمجموعقطاعاتالصناعةالزراعة المياهالطاقة (آهرباءالنقل

المئوية الكليأخرى**والتعدينوالثروةوالصرف نفط وغاز)واالتصاالت

(%)الحيوانيةالصحي

    1126.8732.0261.6103.8163.41110.93498.5100.0مجموع المساعدات 

32.220.97.53.04.731.7100.0 حصص القطاعات   (%)

757.5648.2194.127.1154.1499.22280.265.2مجموعة الدول العربية

281.383.858.546.60.0103.1573.316.4مجموعة الدول األفریقية

70.70.09.020.19.3472.9582.016.6مجموعة الدول اآلسيویة

0.00.00.010.00.035.745.71.3مجموعة دول أمریكا الالتينية

17.30.00.00.00.00.017.30.5مجموعة الدول األخرى

*  تمثل التزامات المؤسسات المانحة طبقا لقرارات إداراتها.

**  تشمل خدمات الصحة والتعليم واإلسكان ودعم موازین المدفوعات.
المصدر:  مصدر الملحق 3/11.



 

ملحق (5/11)  :   المجموع  التراآمي للعمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية *

حسب مجموعات الدول المستفيدة آما هو في 2006/12/31

(مليون دوالر)

حصصالمصرفصندوقالصندوقالصندوقالصندوقصندوقصندوقالبنك
مجموعات الدولالمجموعالعربيالنقد العربيالكويتيالعربيالسعودياألوبكأبوظبياإلسالمي

(%)

    22800.13421.66018.98106.118150.014276.14441.62637.979852.3100.0المجموع التراآمي الكلي

28.64.37.510.122.717.95.63.3100.0 حصص المؤسسات  (%)

11139.52700.41070.23910.518150.07703.04441.69.649124.861.5مجموعة الدول العربية

2490.1147.02389.41546.10.02494.10.02628.311695.014.7مجموعة الدول األفریقية

9085.2567.01711.32495.70.03499.00.00.017358.221.7مجموعة الدول اآلسيویة

38.00.0761.859.90.0309.70.00.01169.41.5مجموعة دول أمریكا الالتينية

47.37.286.293.90.0270.30.00.0504.90.6مجموعة الدول األخرى

*  بدأت عمليات الصندوق الكویتي في عام 1962 ،  بينما یتراوح بدء عمليات المؤسسات التمویلية األخرى بين عامي 1974 و 1978. وتمثل مبالغ العمليات التمویلية التزامات المؤسسات المانحة طبقا لقرارات إداراتها.
المصدر:  مصدر الملحق 3/11.



 

(مليون دوالر)

النسبةالمجموعقطاعاتالصناعةالزراعة والثروةالمياهالطاقة (آهرباءالنقل

المئویة الكليأخرى**والتعدینالحيوانيةوالصرف الصحينفط وغاز)واالتصاالت
(%)

    17935.520341.36161.710166.210143.715103.979852.3100.0المجموع التراآمي الكلي

22.525.57.712.712.718.9100.0 حصص القطاعات   (%)

    9582.712761.64311.26222.56531.99714.949124.861.5مجموعة الدول العربية

    4560.31472.8977.41929.4586.12169.011695.014.7مجموعة الدول األفریقية

    3202.65928.6704.81812.03017.72692.517358.221.7مجموعة الدول اآلسيویة

    396.7138.385.7143.40.0405.31169.41.5مجموعة دول أمریكا الالتينية

    193.240.082.658.98.0122.2504.90.6مجموعة الدول األخرى

*  تمثل التزامات المؤسسات المانحة طبقا لقرارات إداراتها.

**  تشمل خدمات الصحة والتعليم واإلسكان ودعم موازین المدفوعات.

المصدر: مصدر الملحق (3/11).

ملحق (6/11)  :  التوزیع القطاعي للمجموع التراآمي للعمليات التمویلية حسب مجموعات الدول المستفيدة *
 آما فى 2006/12/31



 

ملحق  (7/11) :  المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة للدول العربية من جميع المصادر (صافي السحب)
(2005 - 1990 )

(مليون دوالر)

التوزیع النسبي (%) 1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005
2005

نسبةالتغير%
2005-2004

  اإلجمالي 
2005-1990

التوزیع النسبي (%) 
5005-1990

   34.7879,590   106,372   78,953   70,361   60,230   51,595   50,327   52,677   51,353   48,718   56,667   59,610   60,649   57,053   61,497   61,865   58,036المجموع الكلي للدول النامية
      14.1   27.1   14.5   11.9   11.3   10.4   9.6   10.1   10.9   11.7   11.0   9.8   12.8   12.4   13.4   16.7   19.3مجمـوع الدول العربية (%)

11,184   10,319   8,249   7,073   7,782   5,862   6,246   5,702   5,619   5,297   4,846   5,360   6,782   8,346   11,443   28,774   100.0   151.4138,884   100.0     

6.1   3.48,523   2.2   622   601   1248   537   449   553   432   411   462   507   537   369   309   425   474   588األ ر  د  ن
0.0   20-   0.0…   6   5   4   3   4   4   4   2   7   6  -8  -9  -8  -6   5اإلمــــارات
0.7   979-   0.0…   104   77   71   18   49   4   47   92   82   49   44   96   65   44   137البحریـــــن
3.0   14.94,132   1.3   377   328   298   265   377   223   253   150   194   124   71   106   228   390   357   393تونــــــــس
3.5   17.94,875   1.3   371   314   234   328   224   201   138   421   250   305   312   419   349   406   340   263الجزائــــــر
1.1   22.51,551   0.3   79   64   79   78   58   71   75   81   86   97   105   129   134   113   108   195جيبوتـــــي
0.3   30.8419   0.1   26   20   12   17   13   31   29   25   11   23   17   16   35   55   45   44الســـعودیة
6.0   84.48,358   6.4   1829   992   613   343   181   225   243   209   139   220   239   410   458   550   881   827الســـــودان
3.0   27.14,104-   0.3   78   107   118   77   153   159   229   155   197   219   347   745   259   197   381   684ســــــوریة
3.1   18.04,367   0.8   236   200   174   191   148   104   115   80   81   88   189   537   890   654   186   494الصومـــال
22.4   365.731,166   75.3   21654   4650   2250   106   121   101   76   116   220   348   327   259   182   140   552   64العـــــــراق
0.5   43.7742-   0.1   31   55   38   40   1   46   40   44   65   62   59   95   49   37   15   66ُعمـــــــــان
7.1   3.19,831-   3.8   1102   1136   972   1616   869   637   516   608   603   550   498   460   182   81   0   0فلسطيـــــن
0.0   29-   0.0…   2   2   2   1   1   5   1   1   2   2   1   3   2   2   2قطـــــــــــر
0.0   58-   0.0…   3   4   5   4   3   7   6   0.4   3   3   3   3   2   5   7الكویــــــت
2.6   8.13,624-   0.8   243   264   225   452   243   200   194   241   249   232   187   235   144   124   132   259لبنــــــــــان
0.1   123-   0.1   24----   15. . .. . .   7   8   6   4   6   6   26   20ليبيـــــــــــا
26.0   36.436,083-   3.2   926   1456   987   1237   1256   1328   1582   1955   1985   2199   2014   2690   2401   3604   5025   5439مصـــــــــر
7.9   7.910,913-   2.3   652   707   539   486   518   419   679   530   464   650   495   831   713   947   1232   1051المغــــــرب
2.7   5.43,814   0.7   190   181   238   344   267   212   219   165   238   272   230   267   328   202   220   240موریتانــيــا
3.7   32.75,176   1.2   336   253   234   583   458   265   458   370   356   248   169   170   314   256   300   406اليمــــــــــن

المصدر :  منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ، تقرير التوزيع الجغرافي للتدفقات المالية للدول النامية، أعداد مختلفة. 
… غير متوفر.
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