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مجموعة البنك ستزيد لندن، 3 فبراير/شباط 2016 – أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم أن 
ثة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى وسط وشمال أفريقيا ث ق ا التزاماتها لمنطقة ال

اعات التي تشهدها حاليا ولمساعدة بلدان ثار الناشئة عن ال ر، وذلك لمعالجة العواقب وا قرابة 20 مليار دو
عمار. المنطقة على التعافي وإعادة ا

وفي كلمته أمام مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في المملكة المتحدة، قال كيم "من المحتم علينا أن نكون على
جيال نسانية الحالية، وأن نفعل ذلك على نحو يدعم التنمية من أجل ا زمة ا مستوى التحديات التي تفرضها ا

القادمة".

جئين، تعمل مجموعة البنك الدولي حاليا على إعداد تدبير ولدعم البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من ال
لتحاق ت ا ر من التمويل المي للمساعدة في خلق فرص العمل وزيادة معد استثنائي لتقديم 200 مليون دو

ردن. بالتعليم في لبنان وا

ردن ولبنان. ويدين العالم بالكثير لهذين البلدين جئ سوري في ا هناك حاليا أكثر من مليوني  وقال كيم "
اللذين قدما مساعدة سخية للسوريين، بالرغم من التكلفة الباهظة التي تحملتها شعوبهما واقتصاداتهما".

مم المتحدة مي للتنمية وا س شتراك مع البنك ا ضافة إلى ذلك، فقد دشنت مجموعة البنك الدولي با با
ردن ولبنان، تهدف المبادرة التمويلية إلى توفير موارد مبادرة لزيادة حجم التمويل المتاح للمنطقة. وبالنسبة ل
التمويل المي عبر استخدام الهبات المقدمة من البلدان المانحة لتخفيض أسعار الفائدة على القروض. وتسعى
ر ر من المنح والهبات من المانحين بغرض تعبئة ما بين 3 إلى 4 مليارات دو المبادرة إلى جمع مبلغ مليار دو
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. ويهدف برنامج ثان إلى مساندة البلدان في إعادة البناء والتعافي من عواقب وآثار الحروب من التمويل المي
صدار سندات خاصة، بما في ذلك الصكوك/ سواق المالية الدولية  ستفادة من ا وضاع الهشة، وذلك عبر ا وا

مية. س السندات ا

مثلة على بتكار طرق لمساعدة هذه البلدان. وأحد أبرز ا وأضاف كيم "باختصار، إننا نبذل كل ما في وسعنا 
لة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني في سبتمبر/ عنا مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وصاحب الج ذلك أننا 
جئين السوريين على حد سواء. ونحن  ننظر ردنيين وال أيلول في مناقشة أفضل السبل لتوفير فرص العمل ل
شغال كثيفة ستثمارات في المشاريع البلدية وا حاليا في إمكانية إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ونشجع ا

يدي العاملة. وهدفنا هو خلق مبادرات ذات منفعة متبادلة للمجتمعات المحلية المضيفة وكذلك ستخدام ل ا
جئين". ل

ردنية ووزارة التنمية الدولية البريطانية ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسة كما تعمل الحكومة ا
التمويل الدولية ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص، على إعداد مقترح من أجل إنشاء مناطق اقتصادية

جئين المزيد من فرص العمل، وع إلى منح ال ردن مع سوريا. ويهدف الم وصناعية خاصة قريبة من حدود ا
عمال والمشاريع على جئين السوريين أصحاب ا جانب وتشجيع ال ل اجتذاب المستثمرين ا وذلك من خ

نتقال إليها. ا

ستخدامها على الفور وبصفة دائمة لخلق الوظائف، واختتم كيم كلمته قائ "إننا مصممون على توفير مواردنا 
جئين السوريين والمجتمعات السخية التي تستضيفهم قتصادية لكل من ال طفال، وإتاحة الفرص ا وتعليم ا

ردن ولبنان وتركيا". في كل من ا

شارة إلى أن هاتين المبادرتين التمويليتين منبثقتان عن إستراتيجية جديدة للبنك الدولي في منطقة تجدر ا
ستقرار. وتتمثل أهداف هذه كاء لمعالجة أسباب عدم ا وسط وشمال أفريقيا تهدف إلى العمل مع ال ق ا ال
قة بين الدولة ومواطنيها، وتعزيز قدرة البلدان التي ستراتيجية في تشجيع التدابير الرامية إلى إعادة بناء الع ا
ستعداد لمرحلة قليمي، وا جئين، وتقوية آليات التعاون ا اعات وتستضيف أعداد كبيرة من ال  تواجه آثار ال

عمار.  التعافي وإعادة ا

م ع تصال بمسؤولي ا ا
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