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 الرسمية االنمائية المساعدات مجال في سخاء األكثر الدول من الكويت:  االسكوا

 القبس

االكثر سخاء في العالم ان دولة الكويت من الدول ( اسكوا)ذكرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا 

 .من حيث المساعدات االنمائية الرسمية

جاء ذلك خالل اعمال اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في 

 .المنعقدة في العاصمة االردنية عمان التي بدأت يوم امس وتستمر يومين( اسكوا)منطقة 

نة في تقرير لها ان المساعدات االنمائية الرسمية التي قدمتها دولة الكويت والمملكة العربية وأضافت اللج

 .مليار دوالر 069ر6نحو  0595حتى  9190السعودية واالمارات العربية المتحدة بلغت خالل الفترة من 

سنوي للدول الثالث ويعد بالمئة من اجمالي الدخل القومي االجمالي ال 9ر9وافادت أن هذا الرقم يشكل نحو 

اكثر من ضعف المعدل الذي حددته االمم المتحدة كهدف واعلى بخمس مرات من متوسط ما تقدمه الجهات 

 .المانحة في لجنة المساعدة االنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية

تية رئيسة الوفد الكويتي ايمان وحول بيانات اللجنة قالت رئيسة قسم المنظمات الدولية في وزارة المالية الكوي

ان مساهمة دولة الكويت في التنمية العالمية تأتي انطالقا من ( كونا)ابراهيم الحداد لوكالة االنباء الكويتية 

دورها االنساني وعطائها الممتد في مختلف انحاء العالم الذي استحقت عليه لقب مركز للعمل االنساني ومنح 

 .العمل االنساني سمو امير البالد لقب قائد

واشارت الى ان االجتماع بحث دور الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية واثره في تخفيف معاناة 

 .شعوب العالم من خالل مساهماته في دعم وتمويل المشروعات التنموية

منطقة العربية خاصة التي تناقش قضايا التنمية في ال( االسكوا)واضافت ان الكويت ناشطة في لجان 

وتشارك في صياغة توصيات اللجان مشيرة الى ان االجتماع الحالي للجنة سيرفع توصياته الى المؤتمر 

 .0590الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي يعقد في اديس ابابا في شهر يوليو 

مرة كل عامين  وعن جدول اعمال االجتماع قالت الحداد ان المشاركين يركزون في االجتماع الذي يعقد

مليار دوالر  50بحوالي ( االسكوا)على موضوع الفجوة التمويلية في المنطقة العربية التي تقدرها بيانات 

 .تريليون دوالر 3ر6المقبلة سيبلغ  90سنويا وان المجموع التراكمي لهذه الفجوة خالل السنوات ال

مليار  901نحو  0593وبحسب وثائق االسكوا بلغ حجم االستثمارات في دول العالم النامية خالل عام 

 ."ولم تسهم بشكل كاف في تحقيق التنمية المستدامة"دوالر تركزت في بعض البلدان وبعض القطاعات 

 



ية المستدامة طويلة االمد مسؤولية تعطيل مشاريع التنم 0555وحملت البيانات االزمة المالية العالمية لعام 

 ."سببا في تعثر توفير التمويل الالزم لهذه المشاريع"في البلدان النامية النها كانت 

ان المنطقة العربية تحتاج الى مبالغ ( كونا)من جانبه قال نائب االمين التنفيذي لالسكوا عبدهللا الدردري ل

مر الذي يؤكد اهمية تعزيز القدرات العربية اال 0590ضخمة لتنفيذ ما هو مطروح ضمن خطة ما بعد 

 .النوعية للوفاء بمتطلبات التنمية

وشدد على اهمية المشاركة بفاعلية في المفاوضات الجارية حاليا حول وثيقة المؤتمر الدولي الثالث لتمويل 

ا تصبو اليه المشتركة وتحقيق م" مصالحنا"التنمية ومشاركة صناع القرار العرب في المؤتمر للدفاع عن 

 .الشعوب

وتناقش اعمال اللجنة المنعقدة في عمان واقع تمويل التنمية في العالم العربي والمبادرات الحديثة واهم 

التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال وآليات تنسيق ومواءمة مواقف البلدان العربية بشان تمويل التنمية 

 .ث لتمويل التنميةالمستدامة تحضيرا للمؤتمر الدولي الثال

كما يناقش المشاركون اوراق عمل حول الفجوة التمويلية في المنطقة العربية واستخدام تحويالت العاملين 

 .في تمويل التنمية ومصادر مبتكرة لتمويل التنمية اضافة الى الدور التنموي للصناديق العربية

مارات والبحرين وتونس وسوريا والسودان ويشارك في االجتماع متخصصون من دولة الكويت وقطر واال

 .والعراق وعمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والسعودية ومصر

 

 "اإلسكوا" على الكبرى المشروعات في مصر تجربة تعرض" الخارجية"

 الدستور

 أمام األربعاء، اليوم الدولية، تصاديةاالق للشؤون الخارجية وزير مساعد راضي، مجدي السفير عرض

 بلدان في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة

 .السويس قناة وخاصة الكبرى المشروعات في مصر تجربة اإلسكوا، منطقة

 والمنعقد عمان في التوالي على الثاني لليوم يتواصل الذي اإلسكوا اجتماع أمام كلمته في– راضي وقال

 على القناة قدرات مضاعفة في سيسهم الجديدة السويس قناة مشروع إن: "–المسؤولين كبار مستوى على

 أن على عالوة االقتصادي، الدخل ارتفاع إلى بدوره سيؤدي ما وهو الدولية، التجارة زيادة مع التعامل

 ".كبيرة وعالمية محلية استثمارات ستجذب حوله الموجودة اللوجيتسية المنطقة

 



ا سيسهم المشروع" إن: الدولية االقتصادية للشؤون الخارجية وزير مساعد وأضاف  المزيد توفير في أيض 

 للعملة المهمة الموارد أحد يعتبر أنه كما التنمية، بعملية كبير تقدم تحقيق إلى إضافة العمل، فرص من

 ."مصر في الصعبة

ا القومي المشروع لهذا إن: "وتابع  قيادته حول المصري الشعب التفاف في تمثلت مهمة سياسية أبعاد 

 الذي التالحم هذا يتحقق أن فيمكن جادة، القيادة هذه تكون عندما أنه للجميع أثبت أنه على عالوة السياسية،

 ".والقيادات الشعوب بين الثقة غياب بسب كبير زمن منذ المنطقة تشهده لم

 مشروعات لتمويل ولكن الجديدة، السويس قناة مثل كبير واحد لمشروع فقط ليس توجه ا هناك إن: "وزاد

 العاصمة بناء خاصة العقاري، واالستثمار والطرق، والنقل التحتية، والبنية الطاقة،: مجاالت في كبيرة

 ".الجديدة

ا يتطلب سوف التمويل جذب أن تؤكد مصر فيها بما العربية المنطقة تشهدها التي التحوالت أن إلى ولفت  وقت 

ا؛ ا ليكون الالزم الدولي التمويل نحو االنطالق الداخل من البيت ترتيب بعد سيأتي ألنه وجهد   بشكل مساهم 

 .المرجوة التنمية عملية تحقيق في كبير

 برنامج ناقشنا إننا" -عمان في األوسط الشرق أنباء وكالة لمراسلة االجتماعات هامش على– راضي وقال

 واإلعداد والعولمة، التجارة وتحرير التنمية تمويل ومجاالت القادم للبرنامج واإلعداد الماضي للعام اإلسكوا

 الذي التنمية لتمويل الثالث الدولي بالمؤتمر المتعلقة التنمية تمويل بمفاوضات يتعلق فيما عربي لموقف

 ".فيها التنفيذ ووسائل 0590 بعد ما أجندة إلى إضافة المقبل، يوليو في أبابا أديس في سيعقد

 األعباء، بتبادل يؤمن أن المتقدم العالم على يتعين أنه على متفقون االجتماعات في المشاركين إن: "وأضاف

 تم كما منها، التنصل يريد التي القومي الدخل من% 9 إلى وزيادتها األلف في 9الـ بنسبة االلتزام وضرورة

 في منا والمطلوب القانوني بدورنا قمنا وأننا خاصة المهربة، األموال ملف مع التعامل ضرورة على التأكيد

 يفي أن ننتظر لكننا بتهريبها، قاموا الذين األشخاص وحصر األموال حجم تقييم حيث من الصدد، هذا

 ".القانونية بالتزماته اآلخر الجانب

 أموال على التركيز يتم أال شريطة للتمويل مبتكرة وسائل بحث ضرورة على اأكدن: "قائال   وأردف

 تحتاجها التي المجاالت في المتقدمة الدول من التمويل من مزيد إلى بحاجة ألننا القومي؛ والدخل الضرائب

 االنطالقة نحقق أن يجب ولكن الالزمة التحتية البنية لدينا العربية المنطقة في إننا: "مضيف ا ،"التنمية عملية

 ".المجال هذا في بدورها القيام عليها يتعين واإلسكوا المجال هذا في

 من مصر فيها بما األعضاء الدول قدرات لدعم وسائل لتوفير إقليمية كمنظمة اإلسكوا دفع نحاول إننا: "وقال

 متعددة، مجاالت ستشهد القادمة المرحلة أن على واتفقنا الصدد، هذا في التدريب وزيادة القدرات بناء خالل

 األخرى، القطاعات وكل الفئات كافة تشمل أن يضمن بما التمويل، وسائل ووضع المالي، االندماج: منها

 ".الحالي العام من الثاني النصف يشهدها التي للمفاوضات واإلعداد االستثمار، وتشجيع



 المشروعات بتمويل يتعلق فيما والعام الخاص القطاعين بين المشاركة تحقيق في المغربية بالتجربة ونوه

 .منها االستفادة األخرى الدول على ويتعين بالناجحة، وصفها والتي الطاقة مجال في خاصة الكبرى،

 المستدامة؛ التنمية تمويل بشأن العربية البلدن مواقف ومواءمة لتنسيق اليوم جلستهم المشاركون وخصص

ا  أديس في المقبل يوليو 96 إلى 93 من الفترة في عقده المزمع التنمية لتمويل الثالث الدولي للمؤتمر تحضير 

 .أبابا

 هذا في المتاحة والفرص التحديات وأهم العربي، العالم في للتنمية الحالي الوضع المشاركون ناقش وقد

 ومصادر تنميةال تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية، المنطقة في التمويلية والفجوة المجال،

 .العربية للصناديق التنموي الدور إلى إضافة التنمية، لتمويل مبتكرة

 

 قناة مشروع فى مصر تجربة" اإلسكوا" على ضيعر الخارجية وزير مساعد

 السويس

 اليوم السابع

 أمام األربعاء، اليوم الدولية، االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد راضى، مجدى السفير عرض

 بلدان فى التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة

 أمام كلمته فى ،راضى وقال. السويس قناة خاصة الكبرى المشروعات فى مصر تجربة اإلسكوا، منطقة

 إن" المسئولين كبار مستوى على المنعقد عمان، فى التوالى على الثانى لليوم يتواصل الذى اإلسكوا اجتماع

 وهو الدولية، التجارة زيادة مع التعامل على القناة قدرات مضاعفة فى سيسهم الجديدة السويس قناة مشروع

 ستجذب حوله الموجودة اللوجيتسية المنطقة أن على عالوة االقتصادى، الدخل ارتفاع إلى بدوره سيؤدى ما

 المشروع أن الدولية االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد وأضاف. كبيرة وعالمية محلية استثمارات

 يعتبر أنه كما.. التنمية بعملية كبير تقدم تحقيق إلى إضافة العمل، فرص من المزيد توفير فى أيضا سيسهم

 فى تمثلت مهمة سياسية أبعادا القومى المشروع لهذا إن" وتابع. مصر فى الصعبة للعملة المهمة الموارد أحد

 جادة، القيادة هذه تكون عندما أنه للجميع أثبت أنه على عالوة السياسية، قيادته حول المصرى الشعب التفاف

 الشعوب بين الثقة غياب بسب كبير زمن منذ المنطقة تشهده لم الذى التالحم هذا يتحقق أن فيمكن

 لتمويل ولكن الجديدة، السويس قناة مثل كبير واحد لمشروع فقط ليس توجها هناك إن" وزاد". والقيادات

 بناء خاصة العقارى واالستثمار والطرق والنقل التحتية والبنية الطاقة مجاالت فى كبيرة مشروعات

 جذب أن تؤكد مصر فيها بما العربية المنطقة تشهدها التى التحوالت أن إلى ولفت". الجديدة العاصمة

 الدولى التمويل نحو االنطالق الداخل من البيت ترتيب بعد سيأتى ألنه وجهدا، وقتا يتطلب سوف التمويل

 االجتماعات هامش على - راضى وقال. المرجوة التنمية عملية تحقيق فى كبير بشكل مساهما ليكون الالزم

 للبرنامج واإلعداد الماضى للعام اإلسكوا برنامج ناقشنا إننا" - عمان فى األوسط الشرق أنباء وكالة لمراسلة

 بمفاوضات يتعلق فيما عربى لموقف واإلعداد والعولمة، التجارة وتحرير التنمية تمويل ومجاالت القادم

 القادم، يوليو فى أبابا أديس فى سيعقد الذى التنمية لتمويل الثالث الدولى بالمؤتمر المتعلقة التنمية تمويل



 على متفقون االجتماعات فى المشاركين إن" وأضاف". فيها التنفيذ ووسائل 0590 بعد ما أجندة إلى إضافة

 إلى وزيادتها األلف، فى 9الـ بنسبة االلتزام وضرورة األعباء، بتبادل يؤمن أن المتقدم العالم على يتعين أنه

 األموال ملف مع التعامل ضرورة على التأكيد تم كما ،منها التنصل يريد التى القومى الدخل من% 9

 وحصر األموال حجم تقييم حيث من الصدد هذا فى منا والمطلوب القانونى بدورنا قمنا أننا خاصة المهربة،

 أكدنا" قائال وأردف". القانونية بالتزاماته اآلخر الجانب يفى أن ننتظر لكننا بتهريبها، قاموا الذين األشخاص

 ألننا القومى والدخل الضرائب أموال على التركيز يتم أال شريطة للتمويل مبتكرة وسائل بحث ضرورة

 فى إننا" مضيفا".. التنمية عملية تحتاجها التى المجاالت فى المتقدمة الدول من التمويل من مزيد إلى بحاجة

 يتعين واإلسكوا المجال هذا فى نطالقةاال نحقق أن يجب ولكن الالزمة، التحتية البنية لدينا العربية المنطقة

 لدعم وسائل لتوفير إقليمية كمنظمة اإلسكوا دفع نحاول إننا" وقال". المجال هذا فى بدورها القيام عليها

 على واتفقنا الصدد، هذا فى التدريب وزيادة القدرات بناء خالل من مصر فيها بما األعضاء الدول قدرات

 تشمل أن يضمن بما التمويل وسائل ووضع المالى، االندماج منها متعددة جاالتم ستشهد القادمة المرحلة أن

 الثانى النصف يشهدها التى للمفاوضات واإلعداد االستثمار، وتشجيع األخرى، القطاعات وكل الفئات كل

 علقيت فيما والعام الخاص القطاعين بين المشاركة تحقيق فى المغربية بالتجربة ونوه". الحالى العام من

 األخرى الدول على ويتعين بالناجحة وصفها والتى الطاقة مجال فى خاصة الكبرى، المشروعات بتمويل

 تمويل بشأن العربية البلدن مواقف ومواءمة لتنسيق اليوم جلستهم المشاركون وخصص. منها االستفادة

 96 إلى 93 من الفترة فى دهعق المزمع التنمية لتمويل الثالث الدولى للمؤتمر تحضيرا المستدامة التنمية

 التحديات وأهم العربى العالم فى للتنمية الحالى الوضع المشاركون ناقش وقد. أبابا أديس فى القادم يوليو

 فى العاملين تحويالت واستخدام العربية، المنطقة فى التمويلية والفجوة المجال هذا فى المتاحة والفرص

 .العربية للصناديق التنموى الدور إلى إضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر التنمية تمويل

 

 اإلنمائية المساعدات في سخاء األكثر الكويت: «إسكوا»

 القبس

 من العالم في سخاء األكثر الدول من الكويت أن( اسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة ذكرت

 .الرسمية اإلنمائية المساعدات حيث

 في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة أعمال خالل ذلك جاء

 .األول أمس بدأت التي عمان، األردنية العاصمة في المنعقدة( اسكوا) منطقة

 واالمارات والسعودية الكويت قدمتها التي الرسمية اإلنمائية المساعدات أن لها تقرير في اللجنة وأضافت

 .دوالر مليار 06966 نحو 0595 حتى 9190 من الفترة خالل بلغت



 ويعد الثالث، للدول السنوي اإلجمالي القومي الدخل إجمالي من 969% نحو يشكل الرقم هذا بأن وافادت

 الجهات تقدمه ما متوسط من مرات سبخم وأعلى كهدف، المتحدة األمم حددته الذي المعدل ضعف من أكثر

 .والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة في المانحة

 

 إنساني دور

 ابراهيم إيمان الكويتي الوفد رئيسة المالية وزارة في الدولية المنظمات قسم رئيسة قالت اللجنة بيانات وحول

 في الممتد وعطائها اإلنساني دورها من انطالقا   تأتي العالمية التنمية في الكويت مساهمة إن «كونا»لـ الحداد

 العمل قائد لقب البالد أمير سمو ومنح اإلنساني، للعمل مركز لقب عليه استحقت الذي العالم أنحاء مختلف

 .اإلنساني

 معاناة تخفيف في وأثره العربية، االقتصادية للتنمية الكويتي الصندوق دور بحث االجتماع ان الى وأشارت

 .التنموية المشروعات وتمويل دعم في مساهماته خالل من العالم، شعوب

 العربية المنطقة في التنمية قضايا تناقش التي خاصة ،«اسكوا» لجان في ناشطة الكويت ان وأضافت

 المؤتمر الى توصياته سيرفع للجنة الحالي االجتماع ان الى مشيرة اللجان، توصيات صياغة في وتشارك

 .0590 يوليو شهر في ابابا اديس في يعقد الذي التنمية لتمويل الثالث الدولي

 

 األعمال جدول

 عامين كل مرة يعقد الذي االجتماع في يركزون المشاركين إن الحداد قالت االجتماع أعمال جدول وعن

 دوالر مليار 50 بحوالي «اسكوا» بيانات تقدرها التي العربية المنطقة في التمويلية الفجوة موضوع على

 .دوالر تريليونات 366 سيبلغ المقبلة 90الـ السنوات خالل الفجوة لهذه التراكمي المجموع وان سنويا،

 دوالر مليار 901 نحو 0593 عام خالل النامية العالم دول في االستثمارات حجم بلغ «اسكوا» وثائق ووفق

 .«المستدامة التنمية تحقيق في كاف   بشكل تسهم ولم» القطاعات وبعض البلدان بعض في تركزت

 األمد طويلة المستدامة التنمية مشاريع تعطيل مسؤولية 0555 لعام العالمية المالية األزمة البيانات وحملت

 .«المشاريع لهذه الالزم التمويل توفير تعثر في سببا  » كانت ألنها النامية، البلدان في

 

 بلدان أمام «السويس وقناة الكبرى المشروعات» في تجربتها تعرض مصر

 «اإلسكوا»



 الشروق

 الدورة أمام األربعاء الدولية االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد راضي مجدي السفير عرض

 منطقة بلدان في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة

 .السويس قناة وخاصة الكبرى المشروعات في مصر تجربة ، اإلسكوا

 والمنعقد عمان في التوالي على الثاني لليوم يتواصل الذي «اإلسكوا» اجتماع أمام كلمته في – راضي وقال

 على القناة قدرات مضاعفة في سيسهم الجديدة السويس قناة مشروع إن» – المسئولين كبار مستوى على

 أن على عالوة ، االقتصادي الدخل ارتفاع إلى بدوره سيؤدي ما وهو الدولية التجارة زيادة مع التعامل

 .«كبيرة وعالمية محلية استثمارات ستجذب حوله الموجودة اللوجيتسية المنطقة

 من المزيد توفير في أيضا سيسهم مشروعال أن الدولية االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد وأضاف

 في الصعبة للعملة المهمة الموارد أحد يعتبر أنه كما..التنمية بعملية كبير تقدم تحقيق إلى إضافة العمل فرص

 .مصر

 قيادته حول المصري الشعب التفاف في تمثلت مهمة سياسية أبعادا القومي المشروع لهذا إن» وتابع

 الذي التالحم هذا يتحقق أن فيمكن جادة القيادة هذه تكون عندما أنه للجميع أثبت أنه على عالوة ، السياسية

 .«والقيادات الشعوب بين الثقة غياب بسب كبير زمن منذ المنطقة تشهده لم

 مشروعات لتمويل ولكن ، الجديدة السويس قناة مثل كبير واحد لمشروع فقط ليس توجها هناك إن» وزاد

 .«الجديدة العاصمة بناء خاصة العقاري واالستثمار والطرق والنقل التحتية والبنية الطاقة مجاالت في كبيرة

 القادم للبرنامج واإلعداد الماضي للعام اإلسكوا برنامج ناقشنا.. االجتماعات هامش على – راضي وقال

 تمويل بمفاوضات يتعلق فيما عربي لموقف واإلعداد ، والعولمة التجارة وتحرير التنمية تمويل ومجاالت

 إلى إضافة القادم يوليو في أبابا أديس في سيعقد الذي التنمية لتمويل الثالث الدولي بالمؤتمر المتعلقة التنمية

 .فيها التنفيذ ووسائل 0590 بعد ما أجندة

 ، األعباء بتبادل يؤمن أن المتقدم العالم على يتعين أنه على متفقون االجتماعات في المشاركين إن" وأضاف

 كما ، منها التنصل يريد التي القومي الدخل من% 9 إلى وزيادتها األلف في 9 ال بنسة االلتزام وضرورة

 منا والمطلوب القانوني بدورنا قمنا وأننا خاصة المهربة األموال ملف مع التعامل ضرورة على التأكيد تم

 يفي أن ننتظر لكننا بتهريبها قاموا الذين األشخاص وحصر األموال حجم تقييم حيث من الصدد هذا في

 ".القانونية بالتزماته اآلخر الجانب

 المستدامة التنمية تمويل بشأن العربية البلدن مواقف ومواءمة لتنسيق اليوم جلستهم المشاركون وخصص

 أديس في القادم يوليو 96 إلى 93 من الفترة في عقده المزمع التنمية لتمويل الثالث الدولي للمؤتمر تحضيرا

 .أبابا



 هذا في المتاحة والفرص التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع المشاركون ناقش وقد

 مبتكرة ومصادر التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة في التمويلية والفجوة المجال

 .العربية للصناديق يالتنمو الدور إلى إضافة ، التنمية لتمويل

 

 نتائج تعطي البشرية للتنمية الوطنية المبادرة:  لإلسكوا التنفيذية األمينة نائب

 ملموسة

 منارة

 أن الدردري هللا عبد السيد( اإلسكوا) ياآس لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية األمينة نائب أكد

 نتائج تعطي" 0550 سنة السادس محمد الملك الجاللة صاحب أطلقها التي البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 لوكالة تصريح في الدردري، وأوضح. القروية التنمية وتحقيق والبطالة الفقر محاربة مجال في" ملموسة

 وتمويل والعولمة التجارة لتحرير الفنية للجنة التاسعة الدورة أشغال هامش على لألنباء العربي المغرب

 الوطنية المبادرة تجربة إدراج تم أنه يومين، مدى على عمان احتضنتها التي اإلسكوا منطقة في التنمية

 جديرة تجربة أنها مؤكدا للغاية، إيجابية نتائج من حققته لما بالنظر اإلسكوا تقارير في البشرية للتنمية

 بين العالقات وتعزيز تنويع في ساهم ،0590 أكتوبر منذ لإلسكوا، المغرب انضمام إن وقال. بالدراسة

 الدول لباقي" للغاية الغنية" المغربية التجربة نقل في ساهم كما اإلسكوا، عبر العربي والمغرب المشرق

 محاور بين المتوازن االقتصادي اإلطار هذا" الكلي، االقتصادي اإلطار إلى السياق هذا في مشيرا العربية،

 واالستثمار التضخم، سياسة مع وعالقتها الخارجية الديون وسياسة النقدية والسياسة المالية السياسة

 التنفيذية األمينة نائب ووصف". والخاص العام القطاعين بين ما والشراكة الخاص واالستثمار الحكومي

 ومفيدة هامة" بأنها الوطنية الطاقة لمنظومة المتجددة الطاقة إدخال في تمثلةالم المغربية التجربة لإلسكوا

 المكلفة للوزارة العام الكاتب وكان. والخاص العام القطاعين بين الشراكة إطار في تتم وأنها خاصة ،"للغاية

 أشغال خالل المغربي، التنموي النموذج حول عرضا قدم قد أجبيلو عزيز السيد والحكامة العامة بالشؤون

 هذا أن فيه أكد اإلسكوا، منطقة في التنمية وتمويل والعولمة التجارة لتحرير الفنية للجنة التاسعة الدورة

 .باستمرار يتطور النموذج

 

 العالم في سخاء األكثر الدول من الكويت دولة":اسكوا"

 بوابة مصر

 في سخاء األكثر الدول من الكويت دولة" ان الى( اسكوا) اسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة أشارت

 التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اعمال خالل وذلك ،"الرسمية االنمائية المساعدات حيث من العالم



 التي عمان االردنية العاصمة في المنعقدة( اسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية

 . يومين وتستمر امس يوم بدأت

 العربية والمملكة الكويت دولة قدمتها التي الرسمية االنمائية المساعدات" ان لها تقرير في اللجنة وأضافت

 ".دوالر مليار 069ر6 نحو 0595 حتى 9190 من الفترة خالل بلغت المتحدة العربية واالمارات السعودية

 ويعد الثالث للدول السنوي االجمالي القومي الدخل اجمالي من بالمئة 9ر9 نحو يشكل الرقم هذا" ان وافادت

 الجهات تقدمه ما متوسط من مرات بخمس واعلى كهدف المتحدة االمم حددته الذي المعدل ضعف من اكثر

 ". والتنمية التعاون لمنظمة التابعة االنمائية المساعدة لجنة في المانحة

 ايمان الكويتي الوفد رئيسة الكويتية المالية وزارة في الدولية المنظمات قسم رئيسة قالت اللجنة بيانات وحول

 وعطائها االنساني دورها من انطالقا تأتي العالمية يةالتنم في الكويت دولة مساهمة" ان: الحداد ابراهيم

 قائد لقب البالد امير سمو ومنح االنساني للعمل مركز لقب عليه استحقت الذي العالم انحاء مختلف في الممتد

 ".االنساني العمل

 معاناة تخفيف في واثره العربية االقتصادية للتنمية الكويتي الصندوق دور بحث االجتماع" ان الى واشارت

 ".التنموية المشروعات وتمويل دعم في مساهماته خالل من العالم شعوب

 العربية المنطقة في التنمية قضايا تناقش التي خاصة( االسكوا) لجان في ناشطة الكويت" ان واضافت

 المؤتمر الى توصياته سيرفع للجنة الحالي االجتماع" ان الى مشيرة ،"اللجان توصيات صياغة في وتشارك

 ".0590 يوليو شهر في ابابا اديس في يعقد الذي التنمية لتمويل الثالث الدولي

 عامين كل مرة يعقد الذي االجتماع في يركزون المشاركين" ان الحداد قالت االجتماع اعمال جدول وعن

 دوالر مليار 50 بحوالي( االسكوا) بيانات تقدرها التي العربية المنطقة في التمويلية الفجوة موضوع على

 ".دوالر تريليون 3ر6 سيبلغ المقبلة 90الـ السنوات خالل الفجوة لهذه التراكمي المجموع وان سنويا،

 ضخمة مبالغ الى تحتاج العربية المنطقة" ان الدردري عبدهللا لالسكوا التنفيذي االمين نائب قال جانبه من

 النوعية العربية القدرات تعزيز اهمية يؤكد الذي االمر 0590 بعد ما خطة ضمن مطروح هو ما لتنفيذ

 ".التنمية بمتطلبات للوفاء

 لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية المشاركة أهمية" على وشدد

 اليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار صناع ومشاركة التنمية

 ".الشعوب

 

 الرسمية اإلنمائية المساعدات في سخاء   األكثر الكويت: «إسكوا»

 الراي الكويتية



 من العالم في سخاء االكثر الدول من الكويت ان «اسكوا» اسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة ذكرت

 .الرسمية االنمائية المساعدات حيث

 في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اعمال خالل ذلك جاء

 .يومين وتستمر األول امس بدأت التي عمان االردنية العاصمة في المنعقدة «اسكوا» منطقة

 العربية والمملكة الكويت دولة قدمتها التي الرسمية االنمائية المساعدات ان لها تقرير في اللجنة وأضافت

 .دوالر مليار 66069 نحو 0595 حتى 9190 من الفترة خالل بلغت المتحدة العربية واالمارات السعودية

 الثالث للدول السنوي االجمالي القومي الدخل اجمالي من المئة في 969 نحو يشكل الرقم هذا أن وافادت

 تقدمه ما متوسط من مرات بخمس وأعلى كهدف المتحدة االمم حددته الذي المعدل ضعف من اكثر ويعد

 .والتنمية التعاون لمنظمة التابعة االنمائية المساعدة لجنة في المانحة الجهات

 ايمان الكويتي الوفد رئيسة الكويتية المالية وزارة في الدولية المنظمات قسم رئيسة قالت اللجنة بيانات وحول

 من انطالقا تأتي العالمية التنمية في الكويت دولة مساهمة ان ،«كونا» الكويتية االنباء لوكالة الحداد ابراهيم

 ومنح االنساني للعمل مركز لقب عليه استحقت الذي العالم انحاء مختلف في الممتد وعطائها االنساني دورها

 .االنساني العمل قائد لقب البالد امير سمو

 معاناة تخفيف في واثره العربية االقتصادية للتنمية الكويتي الصندوق دور بحث االجتماع ان الى واشارت

 .التنموية المشروعات وتمويل دعم في مساهماته خالل من العالم شعوب

 العربية المنطقة في التنمية قضايا تناقش التي خاصة «اسكوا» لجان في ناشطة الكويت ان واضافت

 المؤتمر الى توصياته سيرفع للجنة الحالي االجتماع ان الى مشيرة اللجان توصيات صياغة في وتشارك

 .0590 يوليو شهر في ابابا اديس في يعقد الذي التنمية لتمويل الثالث الدولي

 

 التنمية لتحقيق جسام تحديات: لإلسكوا التنفيذي االمين نائب

 الدستور

 الظروف ظل في تواجهها التي التحديات ان الدردري عبدهللا الدكتور لإلسكوا التنفيذي االمين نائب اكد

 .التنموية جهودها في لالستمرار الفنية قدراتها تطوير على وتعمل كبيرة المنطقة في الراهنة السياسية

 مثل الجوار دول على العربية الدول من العديد في القائمة النزاعات أثر ودراسة تقييم اآلن يتم انه وبين

 .النتائج هذه على بناء االسكوا برامج وبناء االردني االقتصاد على والعراقية والسورية ليبيا ازمات

 من بالمئة 9 تخصيص على تنص التي الدولية المعاهدات بتنفيذ العربية الدول التزام الى الدردري واشار

 .الفقير للبلدان الرسمية المساعدة لصالح االجمالي المحلي الناتج



 بتحرير المعنية الفنية اللجنة اجتماع هامش على( بترا) االردنية االنباء لوكالة صحفي تصريح في وقال

 الدول ان عمان في المنعقد( االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة

 .دوالر مليار 069 عن زادت مساعدات بحجم العالم في دولة 905 من اكثر في التنمية في ساهمت العربية

 انجاح في العربية الدول التزام يؤكد اللجنة باجتماعات 99 اصل من عربية دولة 90 التزام ان واضاف

 .التنموية وخططها االسكوا برامج

 الطاقة مجال في تحول إلحداث ،0590 بعد ما خطة لتنفيذ ضخمة تمويلية احتياجات الى الدردري واشار

 الكفاءة رفع الى داعيا سنويا، الدوالرات من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية االهداف يراعي

 مالية وضوابط ووضع الحكومي اإلنفاق كفاءة ورفع اسبابه ومعالجة الضريبي التهرب ومجابهة الضريبية

 المنطقة في التمويلية الفجوة مع التعامل اجل من والخاص مالعا القطاعين بين والتنسيق النفقات لترشيد

 .العربية

 والمشاركة 0590 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها لتعزيز العربية البلدان الدردري دعا كما

 .التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية

 الدولي للمؤتمر تحضيرا العربي الموقف حول االسكوا وثيقة مناقشة للجنة الختامي االجتماع خالل وتم

 .التنمية لتمويل الثالث

 على اساسية بصورة ركزت انها بين االربعاء امس اعمالها ختام في اللجنة اجتماع توصيات وعن

 في التمويلية والفجوة المتاحة والفرص التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع موضوعات

 الى اضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة

 .العربية للصناديق التنموي الدور

 

ا تمويال   الـعرب الـمغتربين لتحويالت الـإسكوا اعتبار ترفض مصر  دولي 

 خبر صح

 الـتجارة تحرير لجنة بأن راضي مجدي الـسفير الـدولية الـاقتصادية للشئون الـخارجية وزير مساعد أفاد

 ما تتراوح الـتي الـخارج في الـعرب الـمغتربين تحويالت الـيوم ناقشت بالـإسكوا الـتنمية وتمويل والـعولمة

 .سنويا دوالر مليار 05 إلى 50 بين

 

 التنمية لتحقيق جسام تحديات: لإلسكوا التنفيذي األمين نائب

 السبيل



 الظروف ظل في تواجهها التي التحديات ان الدردري عبدهللا الدكتور لإلسكوا التنفيذي األمين نائب أكد

 .التنموية جهودها في لالستمرار الفنية قدراتها تطوير على وتعمل كبيرة المنطقة في الراهنة السياسية

 مثل الجوار دول على العربية الدول من العديد في القائمة النزاعات أثر ودراسة تقييم اآلن يتم انه وبين

 .النتائج هذه على بناء االسكوا برامج وبناء االردني االقتصاد على والعراقية والسورية ليبيا ازمات

 من بالمئة 9 تخصيص على تنص التي الدولية المعاهدات بتنفيذ العربية الدول التزام الى الدردري واشار

 .الفقير للبلدان الرسمية المساعدة لصالح االجمالي المحلي الناتج

 والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اجتماع هامش على صحفي تصريح في وقال

 في التنمية في ساهمت العربية الدول ان عمان في المنعقد( االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية

 .دوالر مليار 069 عن زادت مساعدات بحجم العالم في دولة 905 من اكثر

 انجاح في العربية الدول التزام يؤكد اللجنة باجتماعات 99 اصل من عربية دولة 90 التزام ان واضاف

 .التنموية وخططها االسكوا برامج

 الطاقة مجال في تحول إلحداث ،0590 بعد ما خطة لتنفيذ ضخمة تمويلية احتياجات الى الدردري واشار

 الكفاءة رفع الى داعيا سنويا، الدوالرات من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية االهداف يراعي

 مالية وضوابط ووضع الحكومي اإلنفاق كفاءة ورفع اسبابه ومعالجة الضريبي التهرب ومجابهة الضريبية

 المنطقة في التمويلية الفجوة مع التعامل اجل من والخاص العام القطاعين بين والتنسيق النفقات لترشيد

 .العربية

 والمشاركة 0590 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها لتعزيز العربية البلدان الدردري دعا كما

 االجتماع خالل وتم. التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية

 .التنمية لتمويل الثالث الدولي للمؤتمر تحضيرا العربي الموقف حول االسكوا وثيقة مناقشة للجنة الختامي

 على اساسية بصورة ركزت انها بين االربعاء اليوم اعمالها ختام في اللجنة اجتماع توصيات وعن

 في التمويلية والفجوة المتاحة والفرص التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع موضوعات

 الى اضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة

 .العربية للصناديق التنموي الدور

 

 دوالر مليار 91 المصريين المغتربين تحويالت

 الوفد

 التجارة تحرير) لجنة بأن الدولية االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد راضي مجدي السفير أفاد

 تحويالت وهو األهمية غاية في موضوعا األربعاء اليوم ناقشت باإلسكوا( التنمية وتمويل والعولمة



 الصدد هذا في داعيا سنويا، دوالر مليار 05 إلى 50 بين ما تتراوح التي الخارج في العرب المغتربين

 اإلسكوا

 المالية المشكالت حل إلى إضافة التحويالت عملية ييسر بشكل األموال هذه تتلقى التي الدول لمساعدة

 .خاص بشكل التنمية عملية في استخدامها لتسهيل أطر وضع في الدول ومساعدة واإلدارية

 بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة أعمال هامش على عمان في صحفي تصريح في – راضي وقال

 العاصمة في اليوم أعمالها اختتمت التي لالسكوا التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة

 ما أو دوالر مليار 91 يبلغ حيث ، عربيا األكبر تعتبر المغتربين تحويالت من مصر نصيب إن" – األردنية

 ".الكلي المجموع من% 55 نسبته تعادل

 لدعم تعود الخارج في المصريين المغتربين تحويالت إجمالي من%  05 إلى 50 بين ما إن" وأضاف

 اآلخر الجزء أما ، البالد بها تمر كانت التي الصعبة األزمات فترات في النسبة هذه زادت وقد ، أسرهم

 أكبر عائدا يحقق بشكل توجيهه يمكن ولكن لالستثمار قابال فيكون% 65 إلى 05 بين ما يتراوح والذي

 من مزيدا تقديمها خالل من المجال هذا في مساعدتنا اإلسكوا من طلبنا فإننا لذا ، للدولة وأيضا الناس لهؤالء

 ".الدراسات

 الذي الموضوع وهو دوليا تمويال العرب المغتربين التتحوي العتبار يرمي توجها رفضت إنني" وقال

 أنها تؤكد العربية المجموعة جعل الذي الموقف وهو ، القادم أبابا أديس مؤتمر في مناقشته ستتم كانت

 ".الدولي اإلطار في يطرح أن الملف بهذا ستنأى

 التزماتها من تتنصل أن تريد المتقدمة الدول أن إلى الدولية االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد ولفت

 .خارجيا دخال تعتبر وال ومحلية شخصية التحويالت هذه بأن العلم مع ، ومسئولياتها

ا األكبر مصر: الخارجية وزير مساعد  دوالر مليار 91بـ المغتربين بتحويالت عربي 

 المصري اليوم

 التجارة تحرير لجنة بأن الدولية، االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد راضي مجدي السفير أفاد

 التي الخارج، في العرب المغتربين تحويالت األربعاء، ناقشت ،«اإلسكوا» بـ التنمية، وتمويل والعولمة

ا، دوالر مليار 05 إلى 50 بين ما تتراوح ا سنوي   تتلقى التي الدول لمساعدة ،«اإلسكوا» الصدد هذا في داعي 

 وضع في الدول ومساعدة واإلدارية المالية المشاكل حل إلى إضافة التحويالت، عملية بتيسير األموال هذه

 .خاص بشكل التنمية عملية في استخدامها لتسهيل أطر

 بتحرير المعنية الفنية للجنة 1 الـ الدورة أعمال هامش على عمان من له تصريح في «راضي» لوقا

 العاصمة في األربعاء، أعمالها اختتمت التي لإلسكوا، التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة

ا، المغتربين تحويالت من مصر نصيب» إن: األردنية  يعادل ما أي دوالر مليار 91 يبلغ حيث األكبرعربي 

 .«الكلي المجموع من% 55 نسبته



 

 لدعم تعود الخارج في المصريين المغتربين تحويالت إجمالي من% 05 إلى 50 بين ما إنه» وأضاف،

 والذي اآلخر الجزء أما البالد، بها تمر كانت التي الصعبة األزمات فترات في النسبة هذه زادت وقد أسرهم،

 لهؤالء أكبر عائدا يحقق بشكل توجيهه يمكن ولكن لالستثمار، قابال فيكون% 65 إلى 05 بين ما يتراوح

 من مزيدا تقديمها خالل من المجال هذا في مساعدتنا( اإلسكوا) من طلبنا فإننا لذا للدولة، وأيضا الناس

 .«الدراسات

ا، تمويال العرب المغتربين تحويالت العتبار يرمي توجها رفضت إنني»: وتابع  الذي الموضوع وهو دولي 

 أنها على تؤكد العربية المجموعة جعل الذي الموقف وهو القادم، أبابا أديس مؤتمر في مناقشته ستتم كانت

 .«الدولي اإلطار في ُيطرح أن الملف بهذا ستنأى

 من تتنصل أن تريد المتقدمة الدول أن إلى الدولية، االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد ولفت

ا دخال تعتبر وال ومحلية شخصية التحويالت هذه بأن العلم مع ومسئولياتها، التزماتها  .خارجي 

 

.. بالخارج المصريين تحويالت حجم سنويا دوالر مليار 91: راضي مجدي السفير

 مليارا 05 المغتربين والعرب

 الشروق

 التجارة تحرير) لجنة بأن الدولية، االقتصادية للشؤون الخارجية وزير مساعد راضي مجدي السفير أفاد

 تحويالت وهو األهمية غاية في موضوعا" األربعاء" اليوم ناقشت باإلسكوا( التنمية وتمويل والعولمة

 .سنويا دوالر مليار 05و 50 بين ما تتراوح التي الخارج في العرب المغتربين

 إضافة التحويالت عملية ييسر بشكل األموال هذه تتلقى التي الدول لمساعدة اإلسكوا الصدد هذا في داعيا

 بشكل التنمية عملية في استخدامها لتسهيل أطر وضع في الدول ومساعدة واإلدارية المالية المشاكل حل إلى

 .خاص

 التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة أعمال هامش على له تصريح في- راضي وقال

 إن: "األردنية العاصمة في اليوم أعمالها اختتمت التي لالسكوا التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية

 نسبته تعادل ما أو دوالر مليار 91 يبلغ حيث عربيا، األكبر تعتبر المغتربين تحويالت من مصر نصيب

 ".كليال المجموع من% 55

 



 أسرهم، لدعم تعود الخارج في المصريين المغتربين تحويالت إجمالي من% 05و 50 بين ما إن" وأضاف

 يتراوح والذي اآلخر الجزء أما البالد، بها تمر كانت التي الصعبة األزمات فترات في النسبة هذه زادت وقد

 وأيضا الناس لهؤالء أكبر عائدا يحقق بشكل توجيهه يمكن ولكن لالستثمار، قابال فيكون% 65و 05 بين ما

 ".الدراسات من مزيدا تقديمها خالل من المجال هذا في مساعدتنا اإلسكوا من طلبنا فإننا لذا للدولة،

 كان الذي الموضوع وهو دوليا تمويال العرب المغتربين تحويالت العتبار يرمي توجها رفضت إنني" وقال

 بهذا ستنأى أنها تؤكد العربية المجموعة جعل الذي الموقف وهو القادم، أبابا أديس مؤتمر في مناقشته ستتم

 ".الدولي اإلطار في يطرح أن الملف

 من تتنصل أن تريد المتقدمة الدول أن إلى الدولية االقتصادية للشؤون الخارجية وزير مساعد ولفت

 .خارجيا دخال تعتبر وال ومحلية شخصية التحويالت هذه بأن العلم مع ومسؤولياتها، التزاماتها

 

ا تمويال   العرب المغتربين لتحويالت" اإلسكوا" اعتبار ترفض مصر  دولي 

 الحدث نيوز

 التجارة تحرير لجنة بأن راضي مجدي السفير الدولية االقتصادية للشئون الخارجية يروز مساعد أفاد

 بين ما تتراوح التي الخارج في العرب المغتربين تحويالت اليوم ناقشت باإلسكوا التنمية وتمويل والعولمة

 .سنويا دوالر مليار 05 إلى 50

 حل إلى إضافة التحويالت عملية ييسر بشكل األموال هذه تتلقى التي الدول لمساعدة اإلسكوا راضي ودعى

 .خاص بشكل التنمية عملية في استخدامها لتسهيل أطر وضع في الدول ومساعدة واإلدارية المالية المشاكل

 والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة أعمال هامش على راضي وقال

 من مصر# نصيب إن– األردنية العاصمة في اليوم أعمالها اختتمت التي لالسكوا تنميةال وتمويل االقتصادية

 المجموع من% 55 نسبته تعادل ما أو دوالر مليار 91 يبلغ حيث عربيا، األكبر تعتبر المغتربين تحويالت

 .الكلي

 لدعم تعود الخارج في المصريين المغتربين تحويالت إجمالي من%  05 إلى 50 بين ما أن وأضاف

 والذي اآلخر الجزء أما البالد، بها تمر كانت التي الصعبة األزمات فترات في النسبة هذه زادت وقد أسرهم،

 لهؤالء أكبر عائدا يحقق بشكل توجيهه يمكن ولكن لالستثمار قابال فيكون% 65 إلى 05 بين ما يتراوح

 من مزيدا تقديمها خالل من المجال هذا في مساعدتنا اإلسكوا من طلبنا فإننا لذا للدولة، وأيضا الناس

 .الدراسات



 كانت الذي الموضوع وهو دوليا تمويال العرب المغتربين تحويالت العتبار يرمي توجها رفض أنه وأوضح

 ستنأى أنها على تؤكد العربية المجموعة جعل الذي الموقف وهو القادم، أبابا أديس مؤتمر في مناقشته ستتم

 .الدولي اإلطار في يطرح أن الملف بهذا

 إلتزماتها من تتنصل أن تريد المتقدمة الدول أن إلى الدولية االقتصادية للشئون الخارجية وزير مساعد ولفت

 .خارجيا دخال تعتبر وال ومحلية شخصية التحويالت هذه بأن العلم مع ، ومسئولياتها

 

 مليار 05 إلى 50 بين ما تتراوح بالخارج العرب المغتربين تحويالت: مسؤول

 للمصريين مليارا 91 منها سنويا دوالر

 موقع أرقام

 دوالر مليار 05 إلى 50 بين ما تتراوح الخارج في العرب المغتربين تحويالت ان مصري مسئول أعلن

 من االكبر وهى المائة في 55 نسبته تعادل ما أي دوالر مليار 91 تبلغ منها المصريين حصيلة تبلغ,  سنويا

 . نوعها

 الدولية االقتصادية للشئون المصري الخارجية وزير مساعد راضي مجدي للسفير تصريح في ذلك جاء

 بالجنة التنمية وتمويل والعولمة التجارة تحرير"  لجنة اجتماع بمناسبة االوسط الشرق انباء لوكالة

 . عمان االردنية العاصمة في اليوم"  اإلسكوا"  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 ييسر بشكل األموال هذه تتلقى التي الدول لمساعدة عربية دولة 99 تضم والتي اإلسكوا الصدد هذا في ودعا

 لتسهيل أطر وضع في الدول ومساعدة واإلدارية المالية المشاكل حل إلى إضافة التحويالت عملية

 .خاص بشكل التنمية عملية في استخدامها

 تعود الخارج في المصريين المغتربين تحويالت إجمالي من المائة في 05 إلى 50 بين ما أن"  وأضاف

 الجزء أما ، البالد بها تمر كانت التي الصعبة األزمات فترات في النسبة هذه زادت وقد ، أسرهم لدعم

 عائدا يحقق بشكل توجيهه يمكن ولكن لالستثمار قابال فيكون المائة 65 إلى 05 بين ما يتراوح والذي اآلخر

 تقديمها خالل من المجال هذا في مساعدتنا اإلسكوا من طلبنا فإننا لذا ، للدولة وأيضا الناس لهؤالء أكبر

 ". الدراسات من مزيدا

 

.. بالخارج المصريين تحويالت حجم سنويا دوالر مليار 91: راضي مجدي السفير

 مليارا 05 المغتربين والعرب

 موقع أجيال نيوز



 التجارة تحرير) لجنة بأن الدولية، االقتصادية للشؤون الخارجية وزير مساعد راضي مجدي السفير أفاد

 تحويالت وهو األهمية غاية في موضوعا ”األربعاء“ اليوم ناقشت باإلسكوا( التنمية وتمويل والعولمة

 .سنويا دوالر مليار 05و 50 بين ما تتراوح التي الخارج في العرب المغتربين

 إضافة التحويالت عملية ييسر بشكل األموال هذه تتلقى التي الدول لمساعدة اإلسكوا الصدد هذا في داعيا

 بشكل التنمية عملية في استخدامها لتسهيل أطر وضع في الدول ومساعدة واإلدارية المالية المشاكل حل إلى

 .خاص

 التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة أعمال هامش على له تصريح في- راضي وقال

 إن“: األردنية العاصمة في اليوم أعمالها اختتمت التي كوالالس التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية

 نسبته تعادل ما أو دوالر مليار 91 يبلغ حيث عربيا، األكبر تعتبر المغتربين تحويالت من مصر نصيب

 .”الكلي المجموع من% 55

 أسرهم، لدعم تعود الخارج في المصريين المغتربين تحويالت إجمالي من% 05و 50 بين ما إن“ وأضاف

 يتراوح والذي اآلخر الجزء أما البالد، بها تمر كانت التي الصعبة األزمات فترات في النسبة هذه زادت وقد

 وأيضا الناس لهؤالء أكبر عائدا يحقق بشكل توجيهه يمكن ولكن لالستثمار، قابال فيكون% 65و 05 بين ما

 .”الدراسات من مزيدا تقديمها خالل من المجال هذا في مساعدتنا اإلسكوا من طلبنا فإننا لذا للدولة،

 كان الذي الموضوع وهو دوليا تمويال العرب المغتربين تحويالت العتبار يرمي توجها رفضت إنني“ وقال

 بهذا ستنأى أنها تؤكد العربية المجموعة جعل الذي الموقف وهو القادم، أبابا أديس مؤتمر في مناقشته ستتم

 .”الدولي اإلطار في يطرح أن الملف

 من تتنصل أن تريد المتقدمة الدول أن إلى الدولية االقتصادية للشؤون الخارجية وزير مساعد ولفت

 .خارجيا دخال تعتبر وال ومحلية شخصية التحويالت هذه بأن العلم مع ومسؤولياتها، التزاماتها

 

 

 


