


مساندة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تتجاوز 5 مليارات دوالر، مما يساعد على تخفيف تداعيات جائحة

كورونا والحرب في أوكرانيا



قال البنك الدولي إن ارتباطاته لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 5 واشنطن، 21 يوليو/تموز، 2022 – 
، وذلك في إطار االستجابة لسلسلة من  مليارات دوالر في السنة المالية 2022 المنتهية في 30 يونيو/حزيران

الصدمات التي تواجهها بلدان المنطقة. وإلى جانب مساندة األعمال االستشارية والتحليلية اإلستراتيجية الموجهة نحو
اإلصالح، فمن شأن هذه االستثمارات أن تساعد شعوب المنطقة على التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على

أسعار الغذاء والطاقة، ومواصلة التصدي آلثار جائحة كورونا، وبناء قدرتها على التكيف مع الصدمات المناخية وغيرها
من الصدمات، ال سيما البلدان ذات األوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات.

في السنة المالية 2022، بلغ إجمالي االرتباطات الجديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 4�1 مليارات دوالر
من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل؛ و814�5 مليون دوالر من المؤسسة الدولية
للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان األشد فقرًا حول العالم؛ و131 مليون دوالر لصالح الصناديق االستئمانية
لمساندة أنشطة عديدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 80 مليون دوالر لدعم جهود التنمية في األراضي الفلسطينية. وقد

ساندت هذه االرتباطات 34 عملية جديدة وتمويًال إضافيًا في جميع أنحاء المنطقة. وباإلضافة إلى التمويل، فقد واصل
البنك تقديم المعارف العالمية بشأن المجاالت الخاصة بالتحديات اإلنمائية الرئيسية. وفي هذا السياق، قام البنك بتنفيذ

94 عمًال استشاريًا وتحليليًا، من بينها 24 عمًال في دول الخليج خالل هذه السنة المالية.
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وتعليقًا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
"شك�ل تداخل األزمات ومن بينها أزمة الحرب في أوكرانيا وما خلفته من تداعيات على أسعار الغذاء والطاقة عبئًا كبيرًا
على الفئات األشد فقراً واألكثر احتياجًا في المنطقة. ويمثل تضخم أسعار الغذاء تحديًا رئيسيًا حيث بات ما يقرب من

23 مليونًا من البشر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحت خطر اإلنزالق إلى هوة الفقر المدقع. من جانبه،
يلتزم البنك الدولي التزامًا صارمًا بالمزيد من العمل لمساعدة شعوب وبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهي

تواصل جهودها لتعزيز أمنها الغذائي، واستجابتها الحازمة والعادلة لجائحة فيروس كورونا، وبناء قدرتها على الصمود
أمام مجموعة من الصدمات األخرى التي تهدد بحدوث انتكاسة للتقدم الذي أحرزته بشق األنفس. "

عالوة على ذلك، يواجه سكان المنطقة مواطن ضعف متزايدة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الحرب
الدائرة في أوكرانيا. ومن جهته شارك البنك الدولي وبشكل إيجابي في التخفيف من اآلثار المباشرة المترتبة على هذه
األزمة وفتح الباب أمام اإلصالحات الهيكلية التي تستهدف ضمان توفير الغذاء للسكان، ال سيما الفئات األشد فقرًا. في
مصر، على سبيل المثال، وافق البنك على تمويل بقيمة 500 مليون دوالر للمساعدة في ضمان استمرار حصول األسر
الفقيرة واألكثر احتياجًا على الخبز، مع تدعيم قدرة البالد على الصمود في األمد المتوسط في مواجهة أزمات الغذاء
ودعم اإلصالحات في سياسات األمن الغذائي. وفي تونس، وافق البنك على تمويل بقيمة 130 مليون دوالر لتقديم

مساندة طارئة للمساعدة في تمويل واردات القمح الحيوية، ومساعدة منتجي األلبان وصغار المزارعين، ودعم
التغييرات في السياسات على المدى المتوسط. وفي لبنان، وافق البنك على مشروع بقيمة 150 مليون دوالر لتمويل

واردات القمح والمساعدة في وضع هذا القطاع على مسار صحيح لتعزيز قدرته على التكيف مع األزمات.

وفي ضوء استمرار جائحة كورونا في إحداث خسائر فادحة في جميع أنحاء العالم، واصل البنك تقديم المساندة المالية
لبلدان المنطقة في إطار تصديها لآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية الناجمة عن الجائحة. فوافق البنك على تقديم

تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دوالر لمشروع االستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا في األردن لمواصلة تقديم
المساندة النقدية لألسر الفقيرة واألكثر احتياجًا، بما فيها أسر الالجئين السوريين، باإلضافة إلى العاملين في الشركات
األكثر تضررًا من الجائحة. وفي اليمن، وسعيًا إلظهار التأثير المهم الذي يمكن للبنك تحقيقه حتى في البلدان الحافلة
بالتحديات، من المتوقع أن يستفيد أكثر من تسعة ماليين شخص من التمويل اإلضافي البالغ 300 مليون دوالر الذي
تمت الموافقة عليه لصالح المشروع الطارئ لتعزيز الحماية االجتماعية والتصدي لجائحة كورونا. وفي تونس، وافق
البنك على تقديم تمويل إضافي بقيمة 23�8 مليون دوالر لمشروع مجابهة جائحة كورونا في تونس، الذي يركز على

تدعيم النظام الصحي في البالد من أجل رفع مستوى التأهب في مجال الصحة العامة. وباإلضافة إلى المشاريع الخاصة
بتوفير اللقاحات التي ارتبط البنك بمساندتها من قبل في المنطقة، فقد وافق البنك على تقديم 100 مليون دوالر

لمساندة شراء اللقاحات وتوزيعها في العراق في هذه السنة المالية.

وأضاف بلحاج قوله: "نظرًا ألن األزمات ليست أمرًا غريبًا على منطقتنا، لذا ال نملك رفاهية االنتظار حتى تمر األزمة لكي
ن نهجنا ذو الشقين إزاء التنمية - االنخراط في تلبية االحتياجات نشرع في تنفيذ إصالحات بعد فوات األوان. ويتضم�

العاجلة والتركيز بقوة على خطة اإلصالح المتوسطة والطويلة األجل مما يساعد في وضع األسس الالزمة لمسار تنموي
مستدام تنتهجه بلدان المنطقة. لقد حان الوقت اآلن لكي تقوم بلدان المنطقة باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتطبيق
سياسات لن تندم عليها، مما من شأنه المساعدة في تحفيز مستقبل أخضر وقادر على الصمود وأكثر شموالً للجميع."



وفي المغرب، وافق البنك الدولي على تقديم 500 مليون دوالر لتدعيم رأس المال البشري في البالد وقدرتها على
الصمود. وهذا البرنامج الموجه لدعم الموازنة العامة يستهدف االرتقاء بمستوى الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب

خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، وأيضًا تجنب المخاطر المرتبطة بتغير
المناخ. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وافق البنك الدولي على أول نهج برامجي متعدد المراحل في قطاع التعليم

والذي سيساعد على تحفيز استثمارات ابتكارية إضافية في هذا القطاع الحيوي. وقد خصص البنك الدولي مبلغ 20
مليون دوالر للمرحلة األولى من هذا المشروع لدعم أجندة إصالح التعليم التي تركز على تحسين نواتج التعليم لطالب

المرحلتين االبتدائية والثانوية، وكذلك إصالح امتحانات إتمام المرحلة الثانوية لزيادة مسارات التحاق الطالب بالتعليم
العالي.

وفي السنة المالية 2022، أصدر البنك الدولي خارطة طريق بشأن تغير المناخ للمنطقة تتسق مع خطة عمله بشأن
تغير المناخ� وفي إطار جهود البنك الدولي للمساعدة في تعزيز القدرة على تحمل آثار تغير المناخ في المنطقة، ارتبط

البنك بتقديم 55 مليون دوالر لدعم حصول جيبوتي على إمدادات كهرباء نظيفة ومحسنة بتكلفة منخفضة. كما وافق
على تقديم منحة إضافية بقيمة 100 مليون دوالر للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن،

والذي يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن، والتخطيط إلصالح قطاع
الكهرباء في البالد. ويتضمن المشروع وضع حلول لمشكلة الكهرباء بتوليد الطاقة الشمسية للمدارس والمنشآت الصحية
ومنشآت مياه الشرب، وشجع على تنمية سوق يقودها القطاع الخاص لتوليد الكهرباء المتجددة غير المرتبطة بالشبكة.

تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يبلغ حاليًا ما
 وتغطي هذه االستثمارات جميع القطاعات ذات األولوية والقطاعات اإلستراتيجية بما يقرب من 25�2 مليار دوالر. 

فيها الزراعة والطاقة والتعليم والمناخ والصحة والحماية االجتماعية والتجارة والنقل. 
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