
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2023



 
 

 

 | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 |  

 

 

إميانًا بأهمية تنسيق وتسريع جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية العربية املشرتكة، وافق مؤمتر 

باإلمجاع على إنشاء  1967واالقتصاد والنفط العرب املنعقد يف بغداد يف أغسطس )آب( وزراء املال 

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، وصادق اجتماع القمة العربية املنعقدة باخلرطوم 

عام على ذلك، وبعد اكتمال كل اخلطوات القانونية واملالية واإلدارية، انطلقت يف ال 1967يف العام 

 عمليات الصندوق العربي التمويلية لتحقيق أهدافه املنصوص عليها يف اتفاقية إنشائه. 1974

اليت تساهم مجيعها يف رأمساله بنسب متفاوتة. ويبلغ رأس  22تضم عضوية الصندوق الدول العربية الـ 

مليون  9,576.6مليون د.ك. ما يعادل  2,902.7حنو  31/12/2022املال املدفوع للصندوق العربي يف 

 مليار د.أ.  3.4مليون د.ك.، ما يعادل حوالي  1043د.أ. ويصل جمموع احتياطاته حنو 

، بقيمة إمجالية ًاقرض 710مت منح  2023 مارسنهاية وحتى  1974ومنذ انطالق عمليات التمويل عام 

م الصندوق معونات مليون د.أ.، كما قّد 36,983مليون د.ك. ما يعادل  11,207مقدارها حوالي 

مليون د.أ.، هذا باإلضافة إىل ما قدمه  852.7مليون د.ك. ما يعادل  258ومنحًا بقيمة بلغت حوالي 

لدعم الشعب الفلسطيين سواء من خالل الربنامج العاجل أم من خالل املعونات املقدمة لدعم صمود 

مشاريع مشرتكة، وقد توزعت  القدس. ومشلت املعونات مجيع الدول العربية بصورة مباشرة أو عرب

 املعونات بني معونات حكومية ومعونات عربية مشرتكة ومعونات ملنظمات جمتمع مدني. 

لقد ركزت أهداف الصندوق على تعبئة املوارد املالية واخلربات الفنية واجلهود الرمسية واخلاصة 

مبنح قروض ميسرة ُتغطي واألهلية لتسريع التنمية يف الدول العربية من خالل اضطالع الصندوق 

خمتلف القطاعات واألنشطة االقتصادية واالجتماعية. وحرص الصندوق على أن يشمل دعمه 

 املشروعات العامة واخلاصة ومعونات مشلت األنشطة احلكومية وأنشطة العمل اإلنساني.

تياجات كرس الصندوق العربي جهوده خالل سنوات عمله اليت تقرتب من اخلمسني عامًا لتلبية اح

التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية وحتقيق عدد كبري من أهداف التنمية املستدامة منذ 

اليت تضمنت أهداف التنمية املستدامة  2015أكثر من أربعة عقود قبل صدور وثيقة األمم املتحدة عام 

. وعلى هذا األساس، يأتي إعداد هذه الورقة 2030واملخطط إجنازها قبل حلول عام  السبعة عشر

الرامية إىل إبراز مساهمة تدخالت الصندوق العربي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف الدول 

 العربية.
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جاءت جهود الصندوق العربي سّباقة ومتوافقة بطرق مباشرة وغري مباشرة مع أهداف التنمية املستدامة 

اليت تبنتها هيئات األمم املتحدة كعقد شراكة دولي ملواجهة حتديات التنمية االقتصادية  السبعة عشر

حتقيق أهداف . ومن أجل التعرف على مساهمة جهود الصندوق يف 2030-2021واالجتماعية للعقد 

التنمية املستدامة، مت حتديد األهداف اليت ساهم كل قرض ومعونة يف حتقيقها من خالل مراجعة 

األهداف األصلية هلذه القروض واملعونات. وأظهرت عمليات املواءمة بني جهود الصندوق التمويلية 

ل العربية غطت مجيع وأهداف التنمية املستدامة، أن القروض واملعونات اليت منحها الصندوق للدو

أهداف التنمية املستدامة وإن بنسب متفاوتة ومتداخلة أيضًا، حيث أن العالقة بني األهداف وقروض 

( اآلتيني توزيع القروض 2( و)1)رقم  الشكالنومعونات الصندوق هي مباشرة وغري مباشرة. ويبني 

 م الصندوق يف حتقيقها.واملعونات، على التوالي، حسب أهداف التنمية املستدامة اليت ساه

 

 

 

 

 .املصدر: قاعدة بيانات الصندوق العربي

 .عدد من األهداف التنمويةملساهمتها يف حتقيق إىل أكثر من هدف واملعونات مالحظة: مت تصنيف عدد من املشاريع 
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يعّد الفقر حمصلة لكل مظاهر التخلف االقتصادي واالجتماعي، وقد حرص الصندوق العربي على 

أن يكون احلد من الفقر هدفًا مباشرًا وغري مباشر يف كل مداخالته التنموية، حيث بلغ عدد 

% من إمجالي 9.3قرضًا تشكل نسبة  90القروض املباشرة وغري املباشرة، املوجهة ملكافحة الفقر 

مليار  3,2مليون د.ك. ما يعادل  993د القروض اليت منحها الصندوق وبقيمة إمجالية بلغت حوالي عد

% من إمجالي قيمة القروض املمنوحة. وتركزت هذه القروض 6.7دوالر أمريكي، وتشكل حوالي 

تناهية يف مشروعات التنمية االجتماعية، والتنمية الريفية، واألشغال العامة، واملشروعات الصغرية وم

الصغر املولدة لفرص العمل، وبرامج الرعاية االجتماعية، والتنمية التكاملية واملندجمة، ومشروعات 

 اإلسكان االجتماعي.

 

، الذي بدأت املرحلة التنمية املندجمة يف تونسومن أهم املشاريع على سبيل املثال ال احلصر مشروع 

. وخالل املراحل الثالث 2018والثالثة عام  2011الثانية عام تلتها املرحلة  1985األوىل منه عام 

مليون د.ك.، وجهت لتمويل مشاريع صغرية، الغاية  106ساهم الصندوق يف متويل املشروع حبوالي 

منها اإلسهام يف مكافحة البطالة وختفيف حدة الفقر وتوفري فرص العمل واخلدمات، حيث بلغ عدد 

معتمدية بدءًا من  200مشروع خاص وعام، توزعت على أكثر من  ألف 20تلك املشروعات حوالي 

األكثر فقراً وبطالة وأقلها منوًا. ومشلت املشاريع مشروعات فردية خاصة لصغار املزارعني واملهندسني 

واحلرفيني وحاملي شهادات التعليم العالي والتدريب املهين، لتوفر هلم فرص العمل والدخل، وبلغت 

معتمدية. أما النوع الثاني من املشروعات  100مشروع فردي يف  12400لثة حوالي يف املرحلة الثا

مشروع تشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحي  1200فتمثل مشروعات خدمية عامة بلغت حوالي 

، كما هو موضح يف الشكل وإنارة عمومية، وطرق ومناطق صناعية ومرافق صحية وثقافية ورياضية

 (.3رقم )
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معونة مباشرة وغري مباشرة للمساعدة يف احلد من الفقر املدقع شكلت  57ومنح الصندوق كذلك 

 4.1% من إمجالي عدد املعونات اليت منحها الصندوق، وبلغت قيمة تلك املعونات حوالي 4حوالي 

% من إمجالي قيمة املعونات املمنوحة من الصندوق، وتركزت هذه 1.6مليون د.ك. شكلت حوالي 

ليدوية ومساعدة الفئات املهمشة، والتنمية الريفية، وتغطية جزء من متويل املعونات يف دعم احلرف ا

 تكاليف املسوحات امليدانية والدراسات والبحوث اليت تستهدف دراسة وقياس الفقر والفقر املدقع.

 

 

حظي القطاع الزراعي بوصفه املصدر األساسي للغذاء واملشغل األساسي للسكان يف أغلب الدول 

العربية باهتمام كبري من قبل الصندوق العربي ومن الدول العربية املستفيدة من قروضه حيث بلغ 

القروض الرامية إىل املساهمة يف تنمية إنتاج الغذاء والقضاء على اجلوع وتعزيز الزراعة املستدامة  عدد

مليون د.ك. ما  1,235.4% من إمجالي عدد القروض وبقيمة بلغت 10.6قرضًا شكلت حوالي  102

% من إمجالي قيمة القروض اليت 8.3مليارات دوالر أمريكي، وشكلت حوالي  4.1يعادل حوالي 

3 
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منحها الصندوق. وقد توزعت هذه القروض بني متويل مشروعات الري والتوسع يف مساحات اإلنتاج 

احملصولي وزيادة اإلنتاج احليواني والسمكي ويف بناء األصول اإلنتاجية والتخزين والتسويق، 

معونة بقيمة  101البحوث الزراعية، ورفع اإلنتاجية واجلودة. وقدم الصندوق وكذلك برامج تطوير 

% من إمجالي قيمة املعونات توزعت بني مساعدات غذائية للنازحني 8.8مليون د.ك. تشكل حوالي  23

واملتضررين من الصراعات واحلروب والكوارث الطبيعية، ودراسات وحبوث يف القضايا الزراعية 

من الغذائي، ودعم جهود مكافحة اآلفات الزراعية، والدعم الفين يف جماالت الزراعة ودعم برامج األ

 النباتية والثروة السمكية واحليوانية. 

 

 1,263ست دول عربية بقيمة بلغت سدًا يف  35: ساهم الصندوق العربي يف متويل مشاريع سدود الري -

مليون  3مليون د.ك. بهدف تنظيم املوارد املائية السطحية، وتغذية أحواض املياه اجلوفية، وري حوالي 

هكتار من األراضي الزراعية. كما ساهم الصندوق يف متويل إعادة تأهيل مناطق زراعية مروية قدمية 

ري املنتظم، بقروض جتاوزت اخلمسني قرضاً زراعيًا، واستصالح وتزويد مناطق زراعية جديدة بنظم ال

ألف هكتار إىل املساحات املغطاة بالري  400مليون د.ك. وساهمت بإضافة  500بلغت قيمتها حوالي 

 ألف هكتار. 800املنتظم وإعادة تأهيل أراضي مروية تقدر بنحو 

: ومن املشاريع الزراعية اهلامة اليت ساهم الصندوق العربي يف متويلها مشروع سد ةطق مروياتطوير من -

مروي على نهر النيل مشال السودان. وقد بلغت التكاليف اإلمجالية إلقامة جمتمع حضري متكامل 

مليون د.ك. وهو  138مليار دوالر ساهم الصندوق العربي فيها حبوالي  1,8يف منطقة املشروع حوالي 

مليون د.أ. وهو ما يعادل تقريبًا ربع كلفة هذا املشروع الكبري. وتعترب منطقة  455.4ثل حوالي ما مي

املشروع من املناطق الفقرية جدًا حيث جل سكانها بدو رحل وجاء املشروع لتحويلها إىل حياة حضرية 

 12.5زن حوالي مستقرة وتتمتع بالبنية األساسية واإلنتاجية الالزمة. تضمن املشروع إنشاء سد خي

م.و. من الطاقة الكهربائية، وكذلك إنشاء جسر بني ضفيت  1250من املياه وينتج حوالي  3م مليار

النهر، وبناء ثالث قرى كبرية مبساكنها وخدماتها واستصالح مساحات زراعية واسعة تقدر حبوالي 

للسكان الذين غمرت مياه ألف هكتار وإيصال املياه إليها وتوزيع األراضي الزراعية واملساكن  300

السد أراضيهم ومنازهلم، وكذلك سكان املنطقة من الفقراء والبدو الرحل. كما بين يف املنطقة 

مستشفى مركزي، ومطار دولي ومت سفلتة الطريق الربي الرابط بني منطقة املشروع والعاصمة وربط 

عة مشروعًا تنمويًا وحضريًا منطقة السد مبنطقة األهرامات القريبة. وتشكل هذه املشاريع جمتم

 كبريًا يف مشال السودان، يساهم يف توفري الغذاء وفرص العمل والعيش الكريم.
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حرص الصندوق العربي على تلبية طلبات التمويل للمشروعات الصحية املقدمة من الدول األعضاء 

مليون د.أ.، لتمويل بناء  980.4مليون دينار كوييت ما يعادل  297.1قرضًا بقيمة  18منح حيث 

مستشفيات عالجية وتعليمية ومراكز ملكافحة األوبئة ودعم جهود مكافحة فريوس كورونا 

مليون دينار كوييت ما  27.9معونة بقيمة إمجالية حوالي  127م الصندوق ". كما قّد19-"كوفيد

% من إمجالي قيمة املعونات اليت منحها الصندوق. وقد 10.7مليون دوالر، تشكل حوالي  92يعادل 

وجهت مجيع املعونات اخلاصة بقطاع الصحة للمساعدة يف عالج السرطان، وتقديم املساعدات 

العالجية لالجئني واملتضررين من الصراعات واحلروب، ودعم جهود مكافحة الفريوسات وخباصة 

  ومساندة جهود اجلمعيات األهلية اليت تعمل خلدمة املرضى املعسرين. فريوس كورونا،

م الصندوق ويف إطار مساعدة الدول األعضاء يف جهودها لدرء اآلثار النامجة عن جائحة كورونا قّد

مليون د.ك.، وُعمان  15مليون د.ك.، وموريتانيا بقيمة  45مبوجبه قروضًا لكل من املغرب بقيمة 

م مليون د.ك.، كما قّد 30مليون د.ك.، واألردن بقيمة  30د.ك.، وتونس بقيمة  مليون 45بقيمة 

دول عربية هي تونس، اجلزائر، املغرب، موريتانيا، األردن، اليمن،  10معونات إىل  10الصندوق 

 مليون د.أ. 28.5أي ما يعادل حوالي د.ك.، مليون  8.65مصر، القمر، ليبيا، وجيبوتي بإمجالي 

مستشفى امللك ع الناجحة اليت ساهم الصندوق العربي يف متويلها يف قطاع الصحة العامة ومن املشاري

مليون د.ك.،  15ماليني د.ك. والثاني بـ  10، الذي مول بقرضني األول بـ عبداهلل يف اململكة األردنية

املرحلة األوىل ويف سريرًا يف  643ووجه التمويل للمساهمة يف بناء وجتهيز مستشفى تعليمي بطاقة 

املرحلة الثانية لتوفري اخلدمات التعليمية والطبية يف إطار جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية يف 

مليون نسمة. وكذلك ساهم  1.2مدينة إربد مشال األردن حيث يقدم اخلدمات الطبية حلوالي 

مليون د.ك.، كمستشفى  23الصندوق بقرض لصاحل بناء وجتهيز مستشفى األمري محزة مببلغ قدره 

سرير وهذه املشاريع ساعدت اململكة يف احملافظة على مستوى أعلى وأمشل  500حكومي يتسع لـ 

 للخدمات الطبية.

الذي كان له أثٌر بالغ يف  مستشفى وخمترب احلميات يف مصركما ساهم الصندوق العربي يف متويل 

، كما ساهم الصندوق أيضًا يف متويل عدة (HBV) التهاب الكبد الوبائيجهود مصر للتغلب على 

 مستشفيات تعليمية يف بعض الدول العربية األخرى.
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–

حظي التعليم باهتمام خاص بوصفه مدخاًل أساسيًا لرفع كفاءة القدرات البشرية وإنتاجية العمل 

 777مليون د.ك. ما يعادل  235.6قرضًا بقيمة  17م الصندوق وقد قّد .ومكافحة البطالة والفقر

ودعم تطوير مراحل التعليم األساسي  ،مليون دوالر أمريكي، مولت إنشاء وجتهيز كليات وجامعات

والثانوي عرب دعم األبنية املدرسية وتطوير املناهج واخلدمات التعليمية يف العديد من الدول العربية. 

، ذلك إنشاء أول جامعة حكومية يف جيبوتيومن أهم املشروعات التعليمية اليت موهلا الصندوق 

املتزايد على التعليم العالي، والنهوض بالبحث العلمي،  املشروع اهلادف إىل اإلسهام يف تلبية الطلب

وتنمية املوارد البشرية، وسد العجز احلالي واملتوقع يف الطاقة االستيعابية ملؤسسات التعليم العالي، 

وتوفري احتياجات البالد من الكفاءات العلمية والتقنية املتخصصة، وذلك من خالل إنشاء جامعة 

آالف طالب، تشمل عددًا من املباني واملرافق اجلامعية لثالث  10ا حوالي بطاقة استيعابية قدره

ألف مرت مربع. وتشمل هذه املباني القاعات الدراسية  21كليات وثالثة معاهد تبلغ مساحتها حوالي 

واملدرجات واملختربات واإلدارة مع جتهيزها باملعدات والتجهيزات الالزمة. وساهم قرض الصندوق 

 % من إمجالي تكاليف املشروع.65ماليني دينار كوييت يف تغطية حوالي  5الغ العربي الب

، حيث ساهم الصندوق يف متويله مشروع دعم التعليم االبتدائي يف تونسومن بني املشاريع األساسية 

% من التكاليف اإلمجالية للمشروع اهلادف إىل توفري 80مليون د.ك.، تشكل حوالي  50مببلغ 

مة واإلمكانات الضرورية لتطوير التعليم االبتدائي وإرساء مقومات اجلودة ومبادئ الظروف املالئ

اإلنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك من خالل صيانة وإعادة تأهيل املباني واملرافق املدرسية املتهالكة، 

ك وتوسعة املدارس القائمة، وبناء مدارس جديدة، وتوفري األثاث والتجهيزات املدرسية والرقمية وذل

مدرسة  2000مدرسة جديدة يف مناطق متفرقة من البالد، وتوسعة حوالي  50من خالل، بناء حوالي 

أخرى، وصيانة وإعادة تأهيل قائمة من خالل بناء قاعات دراسية إضافية ومكاتب للمديرين ومرافق 

رسية وأجهزة مدرسة، وكذلك توفري األثاث والتجهيزات املد 800القاعات الدراسية واملرافق يف حوالي 

 مدرسة. 500احلاسوب والتجهيزات الرقمية ومستلزماتها حلوالي 
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 مشروع دعم التعليم االبتدائي يف تونس

 277كما نال قطاع التعليم أكرب قدر من املعونات املمنوحة من الصندوق العربي حيث بلغ عددها 

مليون دوالر أمريكي. وجهت تلك املعونات  102مليون د.ك. ما يعادل  30.9معونة بقيمة حنو 

للمساهمة يف توفري خدمات التعليم لألطفال الالجئني واملتضررين من احلروب وذوي االحتياجات 

اخلاصة وتقديم منح لبعض الطالب املعسرين، وبرامج التدريب والبحث واكتساب املهارات، 

والتجهيزات بالوسائل التعليمية احلديثة كاحلواسيب وإعداد برامج حاسوبية، واملساهمة يف متويل 

لبحث برامج تعليم األطفال، واحلفاظ على الرتاث، والعمل اإلنساني، والتعليم عن ُبعد ودعم برامج ا

 والتدريب لعدد من املؤسسات مثل منتدى البحوث االقتصادية واملعهد العربي للتخطيط.

يدعم الصندوق برنامج الزماالت اجلامعية بغرض توفري الفرص للباحثني  1997منذ عام 

واألكادمييني العرب احلاصلني على شهادة الدكتوراه، واملتميزين علميًا يف خمتلف التخصصات 

م الربنامج منذ انطالقه دى اجلامعات املرموقة عامليًا يف جمال البحوث والتدريس، وقد قّدللعمل يف إح

 منحة لباحثني من خمتلف الدول العربية. 178قرابة 

مليون دوالر،  7.6مليون دينار كوييت مبا يعادل حوالي  2.3معونة بقيمة قدرها  34قدم الصندوق 

وجهت لتمكني النساء والفتيات، حيث ساهم الصندوق يف متويل أنشطة اجلمعيات اهلادفة إىل تأهيل 

وتدريب املرأة على املهن احلرفية، ودور رعاية األيتام، والكفيفات ودور العجزة، ومنشآت تعليمية 
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ية بصحة األمهات، ومساكن داخلية للطالبات، ومعامل لتأهيل الفتيات للبنات، ومراكز صحية للعنا

وغريها من أوجه النشاط املتصل بدراسة وعمل وصحة وحقوق الفتيات واملرأة. وتساهم كل القروض 

يف واملعونات اليت يقدمها الصندوق العربي يف متكني املرأة عرب حماربة التخلف والفقر، خاصة 

ة وتوفري املياه النقية للشرب ومشروعات توفري فرص العمل حيث إن معاناة املرأة جماالت التعليم والصح

 يف املناطق الريفية واألحياء اهلامشية على أطراف املدن. وال سّيما ،يف تلك اجملاالت وغريها مضاعفة

 

املناطق الصحراوية اجلافة وشبه اجلافة وتصنف يف إطار الدول األكثر تقع املنطقة العربية ضمن 

فقرًا مائيًا يف العامل، لذلك حرصت الدول العربية على تبين اسرتاتيجيات مائية يف إطار كل دولة 

جملس التعاون اخلليجي إىل حتلية مياه البحر لتوفري املياه  جلأت دول وعلى املستويات اإلقليمية،

املغرب العربي  أينما اجتهت دولصبحت تنتج ثلثي اإلنتاج العاملي من املياه احملالة يف العامل، النظيفة وأ

إىل ختزين مياه األمطار عرب بناء السدود، فيما سعت دول حوض النيل )مصر، السودان( ودول املشرق 

 العربي إىل االستفادة من حقوقها يف املياه النهرية اليت متر بها.

تلك اجلهود حرص الصندوق العربي على املساهمة الفعالة يف متويل مشروعات مياه الشرب ويف إطار 

قرضًا هلذه الغاية بقيمة إمجالية بلغت حوالي  157م والصرف الصحي يف الدول العربية، حيث قّد

% من إمجالي القروض اليت 18.1مليار د.أ. شكلت حوالي  8.9مليار د.ك. ما يعادل حوالي  2.7

مليون د.ك.، وجهت لتمويل األنشطة  13.5معونة بقيمة  64منحها الصندوق. كما منح الصندوق 

األهلية والريفية ملياه الشرب ولتمويل الدراسات والبحوث واملؤمترات اخلاصة بالري ومياه الشرب 

 والصرف الصحي.
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من  3مليار م 2توفر قرابة  3مليار م 32سدًا بلغ إمجالي سعاتها حوالي  51ساهم الصندوق يف متويل  -

 املياه ألغراض الشرب والصناعة وتوليد الطاقة واخلدمات.

اآلبار ومنصات ضخ املياه ونقلها : ساهم الصندوق يف متويل مشروعات حفر خدمات مياه الشرب -

 7وختزينها يف كل من مصر، املغرب، تونس، موريتانيا، جيبوتي ولبنان. ومن ذلك تزويد حوالي 

من املياه لتزويد حوالي  3مليون م 160ماليني مواطن مبياه الشرب بالقاهرة، ومشروع دمشق لتوفري 

زود مناطق واسعة كالسيب وحمافظيت مليون نسمة، ومشاريع مياه الشرب يف ُعمان اليت ت 1.3

قرية حمرومة  240سنويًا، ومشروع تزويد  3مليون م 2.1الشرقية، ومشروع مياه جيبوتي الذي يوفر 

 قرية يف موريتانيا وغريها. 500من املياه يف مصر، وحوالي 

مشاريع للصرف الصحي بكلفة  5: ساهم الصندوق العربي يف متويل خدمات جمال الصرف الصحي -

 مليون د.ك. وهي: 232مجالية بلغت حوالي إ

 835مشروع حبر البقر يف مجهورية مصر العربية من أكرب وأهم املشاريع إذ تبلغ تكلفته حوالي  •

مليون د.ك.، ويستهدف املشروع تنمية شبه  140مليون د.ك. يساهم الصندوق يف متويله بنحو 

امللوثة من غرب قناة السويس إىل شرقها جزيرة سيناء من خالل نقل مياه مصرف حبر البقر 

ألف  300الصاحلة لري  ،بطريقة مستدامة ،يوميًا من املياه املعاجلة 3مليون م 5ومعاجلتها لتوفري 

 فدان إلنتاج احملاصيل الزراعية وتربية املاشية وزيادة اإلنتاج السمكي من حبرية املنزلة.

مليون  70ن، وسيئون باليمن بكلفة حوالي متويل ثالثة مشاريع للصرف الصحي يف صنعاء، عد •

 ماليني مواطن. 4د.ك. ختدم حوالي 

مليون  45بقرض قيمته  ،مصر ،مشروع الصرف الصحي جبوار مصرف الرهاوي غرب اجليزة •

 مليون مواطن. 3.5حوالي  لفائدةد.ك.، 
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يف ظل تنامى اهتمام الدول العربية بتنمية منظومات الكهرباء فيها، استجاب الصندوق العربي 

قرضًا لقطاع الطاقة  168لطلبات متويل مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث قدم 

رة دولة عربية بقد 17حمطة توليد يف  53والكهرباء، ساهمت هذه القروض يف متويل إنشاء حوالي 

%، تليها سورية 60ألف م.و.، وكانت النسبة األكرب منها يف مصر حبوالي  24توليد بلغت حوالي 

% يف األردن، وتوزعت النسبة املتبقية على معظم بقية الدول األعضاء. وتنوعت 7.5%، ثم 20حبوالي 

طات املركبة حمطات التوليد حسب أنواع الوقود مع تزايد مستمر يف متويل توليد الطاقة بنظام احمل

اليت تعمل على الغاز الطبيعي وحمطات التوليد الكهرومائية، باإلضافة إىل حمطات التوليد اليت 

تستخدم مصادر الطاقة املتجددة مثل مزارع الرياح واحملطات الشمسية وحمطات التوليد اليت تستخدم 

ساهم الصندوق يف متويل عدة املياه احلرارية اجلوفية، وكانت الدوافع إىل ذلك اقتصادية وبيئية. و

حمطات تستخدم الطاقات املتجددة منها حمطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مبوريتانيا يف 

م.و.. وقدم الصندوق  50مليون د.ك. وقدرة إنتاجية تبلغ حوالي  30العاصمة نواكشوط بتكلفة 

نيا إحداهما يف منطقة بوالنوار قرضني إلنشاء حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح يف موريتا

مليون د.ك.، وأخرى يف العاصمة نواكشوط بقدرة  35م.و.، بقرض قيمته  100بقدرة إنتاجية قدرها 

مليون د.ك.، وقّدم الصندوق العربي كذلك قرضًا جليبوتي  14م.و.، وبقرض قيمته  30إنتاجية 

من املياه اجلوفية احلرارية بقدرة إنتاجية  مليون د.ك.، إلنشاء حمطة توليد الطاقة باالستفادة 9قيمته 

م.و. ويشمل املشروع جبانب املولدات كل جتهيزات نقل الطاقة املنتجة يف املشروع. وبلغت  15تصل إىل 

القدرة الكهربائية املركبة يف السدود اليت ساهم الصندوق يف متويلها واليت تعمل باملاء إلنتاج 

قرضاً لدعم وتطوير  34الكهرباء النظيفة. كما قدم الصندوق  م.و. وهي من 2832الكهرباء حوالي 

مليون د.ك.،  819شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم والكهرباء الريفية بكلفة بلغت حوالي 

مليون د.ك.  257وكذلك متويل مشروعات الربط الكهربائي بني الدول العربية بكلفة بلغت حوالي 

% من إمجالي 7.4ًا بني معظم الدول العربية، وشكلت حوالي واليت ساهمت يف الربط كهربائي
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، وذلك كما هو موضح يف الشكل متويالت الصندوق لقطاع الشبكة الكهربائية يف الدول العربية

مليون دوالر أمريكي،  35.9مليون د.ك. ما يعادل  10,9معونة بقيمة  62م الصندوق كما قّد.(4رقم )

خصصت لتمويل الدراسات والبحوث واملؤمترات املتعلقة بالطاقة ومعونات فنية إلعادة اهليكلة 

والتنظيم، ولدراسة الربط الكهربائي بني الدول العربية وأخرى لتجهيز مشروعات صغرية بالطاقة 

 الشمسية.

يعد حتقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل من اجملاالت األساسية اليت اهتم بها الصندوق 

مليار د.أ.  2.2حنو مليون د.ك. ما يعادل  653قرضًا بقيمة  47لدول األعضاء العربي، حيث منح ا

استخدمت لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة، ونشاط القطاع اخلاص االستثماري، ونشاط 

 137م الصندوق القطاع العام اإلنتاجي واخلدمي، الذي حيقق النمو ويوفر فرص العمل. كما قّد

األعضاء  مليون د.أ. مشلت معظم الدول 58حنو مليون د.ك. تعادل  17.6معونة بقيمة بلغت حوالي 

يف متويل هذه املعونات ساهمت  .وكان بعضها معونات مشرتكة بني بعض أو كل الدول األعضاء

أنشطة اقتصادية وتشغيلية للشباب، ومساعدة الالجئني على توفري فرص دخل وعمل مستدام، ودعم 

ويل صناديق التنمية واألشغال العامة، ودعم حبوث العمل والنمو االقتصادي، واملساهمة يف مت

املؤمترات والبحوث والدراسات واالستشارات االقتصادية، ودعم برامج رفع القدرات املؤسسية 

والطاقات االستيعابية لتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية. ودراسات اجلدوى 

 االقتصادية للمشروعات ذات الصلة. 

مشاريع الربط الكهربائي
7.4%

مشاريع النقل والتوزيع
23.6%

مشاريع التوليد الكهربائي
69.0%

4
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فرص العمل وحتسني إىل إجياد عربي واهلادفة ومن املشروعات اليت ساهم يف متويلها الصندوق ال

 مستويات املعيشة اآلتي:

: حرص الصندوق العربي على تنمية املناطق الريفية عرب مشروعات توفر أكرب قدر التنمية الريفية -

ن مستوى اخلدمات، وتوّفر عوامل حّسيف الريف، وُت املقيمةمن فرص العمل والدخل لألسر 

األرياف. وقدم الصندوق هلذا الغرض أكثر من عشرين قرض بقيمة تقارب االستقرار للسكان يف 

مليون د.ك. توزعت بني مساهمات يف متويل مشروعات حتسني خدمات الطرق، والصحة،  300

التعليم، واملياه والكهرباء وأخرى للمساهمة يف توفري فرص العمل وحتسني دخل األسر احملتاجة، 

مليون  47ي باملغرب الذي امتد على أربع مراحل بقروض بلغت ومن ذلك مشروع التسليف الفالح

د.ك. ساهمت يف حتسني ظروف ومقومات العمل الزراعي وتوفري فرص العمل والدخل يف األرياف 

املغربية، وهي نفس النتائج اليت حتققت يف مشروع الطرق الريفية ومياه الريف باليمن، ومشروع 

 مليون د.ك. 5.5سوريا، الذي موله الصندوق حبوالي التنمية الريفية يف حمافظة إدلب ب

قرضًا خصصت لتمويل النشاط الصناعي  20م الصندوق أكثر من : قّدالتسليف اإلمنائي -

والزراعي اإلنتاجي عن طريق القطاعني اخلاص والعام، وعلى غرار ذلك متويل مصانع للحديد 

 األردن وتونس.والزجاج ومطاحن احلبوب يف اليمن، ولإلنتاج الزراعي يف 

: ساهم الصندوق العربي يف دعم أنشطة الصناديق االجتماعية يف مصر صناديق التنمية االجتماعية -

 مليون د.ك. 66مليون د.ك.، ويف اليمن بأربعة قروض بلغت قيمتها  34.3بقرضني بلغت قيمتهما 

عربية يف رأس مال دولة  18: يساهم الصندوق العربي مع دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة -

احلساب اخلاص لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ويضطلع الصندوق بإدارته وقد بلغ إمجالي 

 1416قرضاً قيمتها اإلمجالية  43حوالي  2019القروض اليت قدمها احلساب اخلاص حتى نهاية 

احملافظة على  دولة عربية ساهمت يف توفري أو 12ألف مشروع متوزعة يف  91مليون د.ك. مولت 

 ألف فرصة عمل. 429حوالي 

واهلياكل األساسية يف قطاع الصناعة واالبتكار بدعم الصندوق العربي  قاميف إطار هذا اهلدف، 

مليون د.ك. ما  651.2قرض بقيمة إمجالية بلغت حوالي  100قرابة  من خالل تقديم الدول العربية

مليون د.أ.، مشلت إنشاء مصانع جديدة وإعادة تأهيل مصانع قائمة للقطاعني  2148يعادل حوالي 
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أو حتديث وتوسيع مناطق  ،العام واخلاص، ومتويل البنى األساسية ملناطق ومدن صناعية جديدة

صناعية قدمية، ومتويل إنشاء وتطوير شبكات االتصاالت واأللياف البصرية يف الدول العربية. كما 

مليون د.أ.، وقد ساهمت تلك املعونات  37.6مليون د.ك. ما يعادل  11.4معونة مببلغ  77م الصندوق قّد

 تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكوادر يف متويل دراسات وحبوث يف جمالي الصناعة واالتصاالت ويف

وجتهيز بعض املعامل الصناعية والبوابات والنوافذ اإللكرتونية اليت ختدم النشاط الصناعي 

 واملعلوماتية وشبكات التواصل وبرامج اللغة الرقمية.

 

: ساهم الصندوق يف إدخال صناعة حديد البناء يف اليمن ألول مرة من خالل املساهمة يف الصناعةيف  -

متويل مصنعي احلديد يف عدن واملكال، من خالل قرضني أساسيني وقرض إضايف، القرض األول 

نع مليون د.ك. وتبلغ طاقة املص 3مليون د.ك. وقرض إضايف تشغيلي مببلغ  7ملصنع عدن للحديد مببلغ 

مليون  4.8ألف طن سنويًا. وساهم القرض الثاني يف متويل مصنع حديد املكال مببلغ  600حوالي 

د.ك. وساهم الصندوق كذلك يف متويل تأهيل وصيانة مصانع احلامض الفسفوري واألمسدة يف تونس 

وريا مت مليون د.ك. ويف س 2.5مليون د.ك.، والصناعة السمكية يف موريتانيا مببلغ  16بقرض قيمته 

مليون د.ك. إلعادة تأهيل مصنع األمسدة الفوسفاتية يف محص، ويف ليبيا، ساهم  10منح قرض قيمته 

مليون د.ك.، وتطوير مناجم  11الصندوق يف متويل مصنعني لتعليب األمساك يف صرباته وزلطني مببلغ 

 مليون د.ك. 8فوسفات الشيدية باألردن بقرض قيمته 

: ساهم الصندوق يف تزويد املنطقة الصناعية باحلّد يف البحرين باخلدمات تطوير املناطق الصناعية -

مليون د.ك.، ومتويل البنى األساسية للمنطقتني الصناعيتني مسائل ونزوي بُعمان  25بقرض قيمته 

 مليون د.ك. 6مليون د.ك. و  14بقرضني بلغت قيمتهما على التوالي 

 ويل مشروعات شبكات االتصاالت يف كل من:: ساهم الصندوق العربي يف متيف االتصاالت -

مدينة ساحلية  13كم لربط  1500: مشروع مد كيبل األلياف البصرية البحري بطول ليبيا •

 مليون د.ك. 12.5ومببلغ 

مليون  803: مشروع إنشاء الشبكة وربطها داخل وخارج البلد مببلغ قدره حوالي ويف موريتانيا •

 د.ك.

مليون د.ك. فضاًل عن  56االتصاالت بقرضني بلغت قيمتهما  : مشروع تطوير شبكةويف سورية •

 ماليني د.ك. 4قرض شبكة االتصاالت العربية املشرتكة اليت بلغت فيها قروض سورية حوالي 

ويظل املشروع األكرب يف قطاع االتصاالت الذي ساهم الصندوق العربي يف متويله هو مشروع 

 مليون د.ك. 39.8شرتك مببلغ االتصاالت السلكية والالسلكية العربي امل
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قرضًا  24م الصندوق العربي من أوجه انعدام املساواة داخل البلدان العربية وفيما بينها، قّد للحّد

% من 3.3مليون د.أ. شكلت نسبة  1584مليون د.ك. ما يعادل  480مباشرًا وغري مباشر بقيمة 

إمجالي القروض اليت وافق عليها الصندوق للدول األعضاء. وساهمت هذه القروض يف احلد من عدم 

حيث ساهمت هذه القروض يف متويل مشروعات التنمية  ،املساواة داخل الدول األعضاء وفيما بينها

ماعي الريفية، وبرامج التنمية املندجمة وصناديق التنمية االجتماعية، ومشروعات اإلسكان االجت

مليون د.ك.، ومشروع يف جيبوتي بقيمة  79ومنها مشروع اإلسكان يف لبنان بقرضني بلغت قيمتهما 

 12.2مليون د.ك. ومشروع سكين باجلزائر مببلغ  100ماليني د.ك. ومشروعان يف ُعمان مببلغ  6

مليون  23 مليون د.ك. ما يعادل 7.0معونة بقيمة حوالي  87م الصندوق مليون د.ك وغريها. كما قّد

د.أ.، ساهمت يف تغطية تكاليف برامج الرعاية االجتماعية لذوي اإلعاقات واأليتام واملرضى املعسرين 

شات، وتنمية منظمات اجملتمع املدني العاملة يف جماالت العمل االجتماعي واإلنساني والنساء املهمَّ

 والنفاذ إىل اخلدمات العامة األساسية.شة، ودعم جهود التمكني ومحاية الفئات الضعيفة واملهّم

تنمو املدن والتجمعات السكانية بسرعة كبرية يف الوطن العربي نتيجة النمو السكاني الطبيعي 

واهلجرة من الريف إىل املدن حبثًا عن فرص العمل واخلدمات، ولذلك تزداد مشاكل توفري اخلدمات 

رياف، حيث ، اهتمت الدول األعضاء بالصندوق بالتنمية احمللية يف املدن واألوهلذاوالسكن املناسب. 

قرضًا للدول األعضاء مشلت متويل شق وتعبيد الطرق وبناء اجلسور واملوانئ  170م الصندوق قّد

واملطارات وبناء املساكن والسكك احلديدية، ومشروعات التطوير احلضري بكلفة بلغت قيمتها 

 مليار د.أ. 10.6حنو مليون د.ك. ما يعادل  3201

مليون د.أ. خصصت لدعم  189مليون د.ك. ما يعادل  57.3معونة بقيمة  90كما منح الصندوق 

صيانة املباني واألصول األثرية والتارخيية واحلفاظ على املعامل الدينية والثقافية، وكذلك إلعداد 

الدراسات الفنية للمشروعات، وإصالح املنازل املتضررة من احلروب والكوارث الطبيعية، ودعم 

 اصة املخيمات الفلسطينية.اخلدمات يف خميمات الالجئني وخب
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م الصندوق العربي ملشاريع البنية األساسية للنقل الربي والبحري واجلوي : قّدتطوير البنى األساسية -

قرضًا، واستفادت من مشاريع شق الطرق اجلديدة وإعادة  80مبا فيها سكك احلديد حوالي 

دولة عربية مبا يف ذلك طرق الربط بني بعض  14تأهيل وتوسعة الطرق القدمية والطرق الريفية 

ندوق يف متويل مشاريع املوانئ واملطارات والسكك احلديدية، حيث الدول العربية. وساهم الص

 142مليون د.ك. ومشروعات املطارات حوالي  270بلغت قيمة قروض مشروعات املوانئ حوالي 

مليون د.ك. استفادت منها كل من املغرب، مصر، اليمن، السودان، بينما بلغت قيمة قروض 

 مليون د.ك.. 100ب، ومصر والسودان حوالي مشاريع تطوير السكك احلديدية يف املغر

ومن أهم مشروعات التنمية اليت ساهم الصندوق العربي يف متويلها، مشاريع تنمية وتطوير املدن  -

ومدينة صنعاء منوذجًا، حيث ساهم الصندوق يف متويل مشاريع سفلتة شوارع املدينة ومتويل إنشاء 

د.ك. مشلت أهم تقاطعات شوارعها، ومتويل مليون  53تقاطعًا على أربعة مراحل بكلفة  21

مليون د.ك.. وقدم  53مشروع الصرف الصحي يف صنعاء، على أربع مراحل بكلفة قدرها 

ماليني د.ك. لتنظيم سايلة صنعاء، وقرضاً آخر للمساهمة يف متويل مطار  7الصندوق قرضاً بقيمة 

ترميم وإعادة تأهيل اجلامع مليون د.ك.، وساهم يف متويل مشروع  75صنعاء اجلديد مببلغ 

مليون د.ك. كقرض  30صنعاء، وخّصص  يفالكبري يف صنعاء، ومشروع املستشفى التعليمي 

لتطوير البنى األساسية ملدينة صنعاء، وقرض لتوسيع الطرق اليت تربط مدينة صنعاء مبدينة 

، وغريها. ماليني د.ك. 5تعز بقرض مببلغ  -مليون د.ك. وطريق صنعاء  30احلديدة بكلفة 

ولذلك، كان للصندوق العربي الدور األكرب يف تنمية صنعاء كعاصمة ومدينة كبرية تضم 

مليون نسمة، حبيث بلغ إمجالي القروض اليت قدمها الصندوق لتطوير املدينة حوالي  3حوالي 

 مليون د.ك. 250

الطريق السريع ومن أهم مشاريع الطرق اليت موهلا الصندوق العربي، وتندرج ضمن هذا اهلدف،  -

حيث ساهم الصندوق ، كم ويتسع ألربع حارات للمرور 186الذي يبلغ طوله حوالي  جلمة تونس

تطوير خدمات النقل الربي على احملاور الرئيسية ل مليون د.ك. 50مببلغ  2017خالل عام  يف متويله

، واستيعاب حركة النقل املتزايدة عليها، والتقليل من حوادث املرور، تونسيف شبكة الطرق يف 

 .واملساهمة يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الواليات الداخلية للبالد

والذي ساهم فيه الصندوق العربي  ضاءالدار البي القطار فائق السرعة طنجةكما يعد مشروع  -

مليون د.ك، من أهم املشاريع اليت ساهمت  50مليون د.ك وقرض ثاني قيمته  30بقرض أول قيمته 

دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املناطق و حتسني ربط املناطق احلضرية ببعضها البعضيف 

ات النقل الربي، ومقابلة الطلب املتزايد على الشمالية الغربية من اململكة املغربية، وتطوير خدم

 .نقل الركاب بالسكك احلديدية



 
 

 

 | 19 

 

يف اململكة املغربية واملمول من  ميناء طنجة املتوسط الثانيويف جمال النقل البحري يعد مشروع  -

مليون د.ك من أهم املشاريع اليت ساهمت يف  100الصندوق العربي بقرضني إمجالي قيمتهما 

تزايد على حركة النقل البحري وجعل ميناء طنجة املتوسط أكرب ميناء للحاويات تلبية الطلب امل

 .يف البحر األبيض املتوسط
 

وإنتاج مستدامة وآمنة يف الدول العربية، ساهم الصندوق العربي يف تقديم  ظم استهالٍكلضمان وجود ُن

مليون د.أ. خصصت لتمويل مشاريع إنشاء وتطوير  998مليون د.ك. ما يعادل  302.4قرضًا بقيمة  25

خمازن السلع، وأسواق حفظ وجتهيز األمساك، وموانئ لتسهيل استرياد وتصدير السلع االستهالكية 

ي، وكذلك مشروعات التخزين كمشروع التخزين مبنطقة أبو رواش الصناعية مبصر وللصيد البحر

 21أيضًا م الصندوق قّدون املواد الغذائية بالتربيد. يزختمليون د.ك. واهلادف لزيادة  2ه توالبالغ تكلف

ت مليون د.أ. كرست للمساهمة يف تكوين املخزونا 7.6مليون د.ك. ما يعادل  2.3معونة بقيمة حوالي 

االسرتاتيجية من السلع وتطوير األسواق ونظم التسويق والرقابة على سالمة الواردات والصادرات من 

 السلع، واإلدارة الصحية للنفايات واملخلفات، وإعداد دراسات اجلدوى لبعض املوانئ.

تفاع نسب بوعي متناٍم مبخاطر اإلهدار املسرف، للموارد الغذائية، ويف استخدام الطاقة، واملياه، وار

التلوث يف اهلواء واملاء والرتبة، والتزايد الكبري يف إنتاج النفايات واملخلفات الضارة بكل صورها، 

يعمل الصندوق العربي باملتاح له من اإلمكانيات للمساهمة يف جعل اإلنتاج واالستهالك مستدامني 

صلة بإنتاج وحفظ وتداول وآمنني حيث لبى متويل كل طلبات الدول األعضاء من املشروعات ذات ال

السلع االستهالكية، وحرص يف كل اتفاقيات املشروعات اليت يساهم يف متويلها على ضمان جودة 

وسالمة اإلنتاج واخلزن، وجودة إجناز املشروعات والصيانة املنتظمة والدورية هلا، وحرص الصندوق، 

اليت ميوهلا واستبعاد أي مشروعات أن يكون شرط سالمة البيئة أساسيًا يف كل اتفاقيات املشاريع 

 عالية التلوث كمحطات توليد الكهرباء بالفحم من سياساته التمويلية.
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مليون  929حنو مليون د.ك. ما يعادل  281.5قرضًا بقيمة بلغت حوالي  18م الصندوق العربي قّد

د.أ.، للمساهمة يف اختاذ اإلجراءات الضرورية ملكافحة التغري املناخي وآثاره املدمرة على احلياة من 

معونة بقيمة  19م خالل تنظيم االنبعاثات الغازية وتعزيز التطورات يف جمال الطاقة املتجددة، كما قّد

مليون د.أ. يف نفس اجملاالت. وقد وجهت هذه القروض واملعونات  8.9حنو مليون د.ك. ما يعادل  2.7

للمساهمة يف خفض االنبعاثات احلرارية والرصد اجلوي للتغريات املناخية ودعم التعريف باملناخ، 

يف الدول األعضاء، واملساهمة يف  ومتويل مؤمترات تبحث يف قضايا البيئة وتأثري التغريات املناخية

ويف حماربة اجلفاف والتصحر ودعم  ،متويل برامج التكيف مع التغريات املناخية يف املناطق اهلامشية

حمطات الرصد الزلزالي، والزراعات يف املناطق املاحلة. وساهم الصندوق يف متويل مشروعات تساهم 

ليد الطاقة باملصادر املتجددة ومشروعات يف ختفيف مستويات االحتباس احلراري كمحطات تو

 اإلصحاح البيئي.

ومن املشاريع اليت ساهم يف متويلها الصندوق مشروع ختفيف املخاطر الزلزالية الذي يهدف إىل الرصد 

مليون  6.5واملتابعة لألنشطة الزلزالية، واستفادت منه بعض الدول العربية كاجلزائر بقرضني بقيمة 

ألف د.ك.، العراق بقرض قيمته  575ألف د.ك.، تونس بقرض قيمته  450قيمته د.ك.، األردن بقرض 

ألف د.ك. واملغرب  600ألف د.ك.، اليمن بقرض قيمته  575ألف د.ك.، سوريا بقرض قيمته  525

 ألف د.ك.. 600بقرض قيمته 

قروض  10ساهم الصندوق العربي يف احلفاظ على املوارد البحرية واحلياة حتت املاء، من خالل منح 

 ةمعون 11م الصندوق مليون د.أ. كما قّد 158مليون د.ك. ما يعادل حوالي  47.8 حنوبقيمة بلغت 

مليون د.أ. وقد خصصت هذه القروض واملعونات لتنمية الثروة  5.6ألف د.ك. ما يعادل  1685بقيمة 

السمكية وتطوير الصيد البحري، ودراسة ودعم االستزراع السمكي، والقيام مبسوحات لقاع 

اخلليج العربي ومتويل برنامج اإلدارة املستدامة للموارد السمكية يف البحر األمحر، وتطوير عدة 

ميناء الصيد البحري بوالية دبا مشروع ذلك على سبيل املثال  أرصفة وموانئ للصيد البحري، ومن

مليون د.ك. الرامي إىل تنمية واستغالل الثروة  27يف سلطنة ُعمان بقرض بلغت قيمته  مبحافظة مسندم

السمكية وتطوير الصيد التقليدي يف سلطنة ُعمان عرب إنشاء حواجز لألمواج ومراسي السفن 

 .واملعدات الضرورية لتشغيل واستغالل امليناء توفري التجهيزاتوالقوارب و
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تقتضي محاية احلياة الربية والغابية وضمان استدامتها يف ظروف النمو الكبري للسكان وتزايد 

العربي احتياجاتهم وتأثريهم، تكاتف كل اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية، وقد ساهم الصندوق 

مليون دينار كوييت ما  50مشروعات بقروض بلغت قيمتها حوالي  7يف هذا املسار، من خالل متويل 

مليون د.أ. وقد  50.1مليون د.ك. ما يعادل  15.2معونة مببلغ  87م مليون د.أ. كما قّد 165يعادل 

الواحات ودعم  ُكرست هذه القروض واملعونات ملكافحة آثار اجلفاف، واآلفات الزراعية، وتنمية

وإنشاء احلدائق العامة واملتنزهات وحتسني نظم اإلنتاج الزراعي  ،البحوث الزراعية يف املناطق اجلافة

وإنشاء احلظائر والسدود الصحراوية وتطوير أحباث العلوم احلياتية  ،واحلفاظ على املوارد الزراعية

ودعم إعداد  ،ة والتنمية الريفيةوتسويق التكنولوجيا احليوية، ودعم الرعاية الصحية البيطري

 الدراسات واخلرائط واملسوحات الزراعية واملائية.

مليون د.ك. واهلادف  10ومن أهم تلك القروض مشروع مكافحة آثار اجلفاف يف املغرب البالغة قيمته 

إىل مكافحة اجلفاف وختفيف آثاره على الوضع املعيشي للسكان يف اململكة املغربية من خالل 

 املياه وتوفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي وإنقاذ الثروة احليوانية من خالل توفري األدوية واألعالف توفري

 للماشية.

مليون  391مليون د.ك. ما يعادل حوالي  118.5قروض بقيمة بلغت  6م الصندوق يف هذا اجملال، قّد

مليون د.أ. وجهتا لدعم التعليم والصحة  66.7مليون د.ك. ما يعادل  20.2معونة بقيمة  73د.أ. ومنح 

واملياه واإليواء يف خميمات الالجئني، واإلغاثة الطارئة، واملساهمة يف تكاليف برامج إزالة األلغام 

ودعم النشاط القضائي والنشاط املؤسسي، واملعريف والتسامح الديين والسلم  ،والتوعية مبخاطرها

اهر العنف ودعم األنشطة واملؤمترات الشبابية وتلبية ومكافحة الفساد وحماربة ظو ،اجملتمعي

 االحتياجات العاجلة لألضرار النامجة عن االحتالل اإلسرائيلي.

: عمل الصندوق العربي منذ بدء نشاطه على دعم صمود الشعب دعم صمود الشعب الفلسطيين

ل وحرمان الشعب الفلسطيين، واستهدفت مداخالته احلد من اآلثار التدمريية لسياسات االحتال

الفلسطيين من اخلدمات األساسية املرتبطة باحلاجات احلياتية واملعيشية للمواطن. بلغ صايف الدعم 

مليون  239.8حوالي  2020املقدم من الصندوق العربي إىل فلسطني منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 

على شكل منح والباقي يف  مليون د.ك. 225.4مليون د.أ. منها حوالي  691د.ك. ما يعادل حوالي 
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 إطار قروض ميسرة خصصت لدعم جهود التنمية املستدامة يف جمال البنية األساسية والصحة والتعليم.

: واصل الصندوق العربي جهوده يف تقديم الدعم واملساندة ()الربنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيين

اجملموع الرتاكمي ملساهمات الصندوق العربي يف للشعب الفلسطيين يف إطار هذا الربنامج، وبلغ 

مليون د.ك.، منها  218، مبا فيه دعم صمود القدس، حوالي 31/12/2022الربنامج املذكور حتى 

مليون د.ك. لدعم صمود مدينة  29.6مليون د.ك. للربنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيين، و  188.4

ر خدمات املؤسسات واجلمعيات األهلية اليت ُتعين بتقديم القدس. ويهدف هذا الربنامج إىل دعم وتطوي

اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية للمجتمع احمللي، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية 

 الريفية والتمكني االقتصادي يف كل مناطق فلسطني واملخيمات الفلسطينية يف لبنان.

 1500لقد تركت مساهمات الصندوق العربي يف فلسطني آثارًا ملموسة، من خالل تعبيد حوالي 

بئراً ارتوازيًا، وإعمار  175كم من الطرق احلديثة والطرق الزراعية يف الريف، وإعادة تأهيل وتشغيل 

زراعية آالف دومن من األراضي ال 9آالف من املباني اخلاصة والعامة، واستصالح حوالي  8حوالي 

ألف منزل متضرر من العدوان اإلسرائيلي، وكذلك  12حلمايتها من املصادرة، وإصالح وإعادة بناء 

جملسًا قرويًا  32كم من شبكات املياه الصاحلة للشرب يف املناطق األقل حظًا، وربط  155إنشاء 

ألف  22وعبت مدرسة است 55بشبكات الطاقة الكهربائية والشمسية، وبناء وجتهيز وترميم حوالي 

ألف طالب  50مبنى جامعيًا ودعم برامج اإلقراض حلوالي  18طالب وطالبة، وكذلك بناء وجتهيز 

معلم حول أساليب ومهارات التعليم احلديث، وإيفاد  1200جامعي، وتوفري فرص التدريب حلوالي 

لتخصصات طالبًا جامعيًا للحصول على شهادتي املاجستري والدكتوراه لرفد اجلامعات با 450

ورشة  400العلمية. كما مشل الربنامج إقامة مناطق صناعية لصغار احلرفيني وتوفري الدعم حلوالي 

مزارع لتطوير املشاريع  2600صناعية مت تأهيلها وجتهيزها، وتقديم القروض امليسرة حلوالي 

 الزراعية.

مركزاً طبياً حكوميًا  120حلوالي  وساهم هذا الربنامج يف إنشاء وجتهيز وتوفري األدوية واألجهزة الطبية

طبيبًا يف جماالت طبية خمتلفة وأسهم الربنامج يف  420وأهليًا. وتوفري فرص التدريب والتخصص حلوالي 

عائلة مقدسية لدعم صمود السكان يف مدينة القدس يف وجه  280توفري السكن املالئم حلوالي 

إعمار وتأهيل املباني التارخيية واحلضارية للمحافظة على إىل جانب إعادة  سياسات الرتحيل والتهويد،

مبنى يف القدس ونابلس واخلليل والوسط  600املوروث الثقايف واحلضاري، إذ غطت أعمال الرتميم حوالي 

 مهين على وسائل الرتميم. 1200الريفي، كما مشل ذلك تدريب حوالي 

فيف أضرار العدوان اإلسرائيلي على مشاريع : ساهم الصندوق يف ختختفيف آثار العدوان على لبنان

، من خالل قرض مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء اليت تعرضت 2006التنمية يف لبنان يف العام 

 
()  من صايف أرباح الصندوق العربي السنوية.10الفلسطيين من خالل ختصيص يتم متويل دعم الشعب % 
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 30مليون د.ك.، وقرض إعادة إعمار البنى األساسية املتضررة مببلغ  35للقصف اإلسرائيلي مببلغ 

الصحي والنقل والكهرباء والبنى األساسية األخرى، مليون د.ك. وخباصة يف قطاع املياه والصرف 

 مليون د.ك. لألضرار خارج العاصمة. 13.5وقرض ثالث لنفس القطاعات بقيمة 

: كان الصندوق العربي حاضرًا باستمرار يف كل جهود العون ختفيف آثار الصراعات األهلية

بعض الدول العربية، ويف املساعدة واملساعدة للمتضررين من الصراعات واحلروب األهلية الداخلية يف 

على إعادة إعمار ما يتضرر من املشروعات ويساعد يف إعادة تطبيع احلياة فيها، ومعاجلة مديونياتها 

 وتوفري مقومات استعادة دوران عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها.

 

حيرص الصندوق العربي على تعزيز الشراكة التنموية الوطنية واإلقليمية والدولية وتعزيز الشراكة 

بني الدول العربية جمتمعة أو يف إطار منظمات إقليمية. ومن هذا املنطلق، مّول الصندوق العربي 

 117ريع مشرتكة عديدة يف جماالت الطاقة الكهربائية والطرق واالتصاالت وغريها. كما منح مشا

مليون د.أ. وجهت للمساهمة يف متويل  41.2 حنو مليون د.ك. ما يعادل 12.5بقيمة حوالي  ةمعون

ات املؤمترات االقتصادية العربية والدولية وبرامج التنمية املشرتكة، والعمل والتدريب، والدراس

والبحوث االقتصادية املتخصصة، وأنشطة اجلمعيات العربية الشبابية واألهلية واإلنسانية وأنشطة 

 تتعلق باحلفاظ على اآلثار والرتاث واإلنتاج الثقايف والفكري.

من الصناديق العربية وبنوك ومؤسسات وبرامج  11الصندوق العربي التنسيق بني  يفضاًل عن توّل

مع مؤسسات التمويل الدولية  والتنسيقالتمويل العربي املشرتك لتمويل التنمية يف الدول العربية، 

 للمساهمة يف تلبية االحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية الكبرية يف املنطقة العربية.

شاريع العربية املشرتكة اليت ساهم الصندوق العربي يف متويلها مشروع االتصاالت السلكية ومن امل

والالسلكية العربي املشرتك ومشاريع الربط الكهربائي بني الدول العربية كحلقة شراكة كبرية. 

ويف إطار الشراكة مول الصندوق بقروض ومعونات مشروعات أخرى كالطرق الربية املشرتكة 

 صناعات املشرتكة، ومشروع ختفيف املخاطر الزلزالية.وبعض ال

الصندوق العربي لدعم الدول العربية يف مواجهة  اتوجتّسد أحد أهم مظاهر الشراكة يف مبادر

مليون دينار كوييت )حوالي  8.65عشر معونات جممل قيمتها حنو  إذ قّدم الصندوق فريوس كورونا.

لدول املستفيدة من هذه املعونات هي تونس، اجلزائر، مليون دوالر أمريكي(، وقد كانت ا 28.5

م الصندوق العربي مخسة املغرب، موريتانيا، األردن، مصر، القمر، ليبيا، جيبوتي واليمن. كما قّد
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. وقد بلغ 19قروض مباشرة دعمًا لربامج الدول اإلسعافية لدرء اآلثار النامجة عن مواجهة وباء كوفيد

مليون دوالر أمريكي( وبشروط ميسرة،  540ون دينار كوييت )حوالي ملي 165جمموع هذه القروض 

وقد استفاد من هذه القروض كل من تونس، األردن، موريتانيا، املغرب وسلطنة ُعمان. كما اختذ 

الصندوق العربي قرارًا بتأجيل سداد األقساط والفوائد املستحقة على الدول األعضاء جلميع القروض 

مبنح فرتة إمهال إضافية ملدة سنة، وتقسيط الفوائد املؤجلة عن تلك الفرتة على أقساط اجلارية، وذلك 

وعليه، يبلغ حجم التسهيالت اليت قدمها  .01/07/2021نصف سنوية ملدة مخس سنوات تبدأ من 

الصندوق العربي للدول األعضاء ملساندتها يف مواجهة اجلائحة، وعلى صعوبتها ماليًا بالنسبة له، حنو 

كما ساهم الصندوق العربي يف ختفيف أعباء الدين على الدول العربية  .مليون دينار كوييت 220

 األقل منوًا أو اليت تتعرض لألزمات والصراعات األهلية.

وتظل الشراكة العربية والدولية يف قضايا التنمية املستدامة مكوناً أصيالً يف أجندة الصندوق العربي 

التعاون والشراكة مع املؤسسات التمويلية والتنموية اإلقليمية والدولية يف  التنموية، الذي حرص على

التمويل املشرتك للمشروعات االستثمارية الكبرية يف الدول العربية، وسيظل التزام الصندوق العربي 

تصادية قويًا يف تعبئة املوارد واخلربات وتزويد الدول األعضاء باملوارد الالزمة لدعم جهود التنمية االق

 واالجتماعية فيها، منفردًا أو بالشراكة مع الشركاء اإلقليميني والدوليني.

 

لقد أسهم الصندوق العربي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية إسهامًا كبريًا حيث 

سكان املنطقة مشلت مداخالته كل القطاعات واملناطق يف الدول العربية واستفاد منها كافة 

العربية، ويتبني من اإلحصاءات املقدمة أن مداخالت الصندوق العربي سواء من خالل القروض أو 

املعونات املقدمة على امتداد حوالي مخسة عقود قد ساهمت يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 

. ومنذ 2015ا األمم املتحدة عام يف الدول العربية ومبا يتالءم مع أهداف التنمية املستدامة اليت أقرته

ذلك التاريخ أخذ الصندوق على عاتقه مسؤولية دعم الدول العربية يف جهودها لتحقيق هذه األهداف، 

، ومن 2024-2021السيما من خالل جعلها البوصلة اليت تستند إليها خطته االسرتاتيجية للفرتة 

األهداف. ويتطلع الصندوق إىل تضافر جهود  خالل إعطاء أولوية للمشاريع اليت تسهم يف حتقيق تلك

كل األطراف لتحقيق أهداف التنمية املستدامة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية، كما 

 سيظل شريكًا إجيابيًا وفاعاًل يف هذا املسار الوجودي.

 
 


