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أأوفيد يس تضيف الاجامتع ادلوري جملموعة تنس يق املؤسسات الإمنائية العربية وا إلقلميية
احلربش يش يد جبهود مجموعة التنس يق املتواصةل من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة حبلول 2030
فيينا ،المنسا –  17سبمترب /أأيلول  .2018تنش يطا للرشاكة العاملية من أأجل التمنية املس تدامة ،اس تضاف أأوفيد – صندوق أأوبك للتمنية
ادلولية – عىل مدى ثالثة أأايم الاجامتع ادلوري الثاين والامثنني لرؤساء معليات مجموعة تنس يق املؤسسات ا إلمنائية العربية وا إلقلميية ومجموعة
البنك الإساليم للتمنية يف مقره ابلعامصة المنساوية ،فيينا ،خالل الفرتة ما بني  13-11سبمترب /أأيلول اجلاري .وقد شارك يف هذا الاجامتع ممثلو
بنك التمنية الآس يوي والصندوق العاملي والبنك ادلويل ملناقشة خمتلف ا ألنشطة الإمنائية املشرتكة.
ويف لكمته الافتتاحية ،رحب مدير عام أأوفيد ،سلامين جارس احلربش ،برؤساء معليات مجموعة التنس يق وممثيل مؤسسات التمنية ادلولية
املشاركني ،مشريا اإىل ادلور املهم اذلي تلعبه اجملموعة لتحقيق الهدف املشرتك املمتثل يف تعزيز وسائل التنفيذ وتنش يط الرشاكة العاملية من
أأجل التمنية املس تدامة .وأأكد عىل أأمهية تكوين رشأاكت انجعة بني اكفة القطاعات تُبىن عىل أأهداف ورؤى مشرتكة ،مشددا عىل أأن حتقيق
جدول أأعامل التمنية املس تدامة يتوقف عىل مدى القدرة عىل حشد الرشأاكت الفعاةل.
وعرب احلربش عن اعزتازه ابلعمل اذلي تقوم به مؤسسات مجموعة التنس يق منذ اإنشاهئا ،وقال" :طوال س نوات معيل اليت خلت ،كنت أأنظر
غري حمدود وعزما ل ينثين "،و أأشاد جبهود أأوفيد كرشك مضن
اإىل مجموعة التنس يق كام أأنظر اإىل أأوفيد ،و أأتوقع مهنا ما أأتوقعه من أأوفيد :طموحا ر
مجموعة التنس يق قائال" :حققنا الكثري مما يدعو اإىل الفخر طوال أأربعني عاما ونيف من توحيد اجلهود ،والتشاور ،وتعزيز التعاون والتضامن مع
ادلول النامية ،وجتس يد املعىن احلقيقي للتعاون بني بدلان اجلنوب".
امخلس عرشة املنرصمة طرح العديد من املبادرات اليت تصب يف جمرى دمع ماكنة اجملموعة ورسالهتا
و أأضاف" ،لقد عايشت خالل ا ألعوام ر
الإمنائية .وقد حظيت بعض تكل املبادرات بدمعمك ومنت اإىل أأن أآتت أُ ُلكرها ،اكلبوابة العربية للتمنية ،واملشاركة يف نشاطات الرشاكة العاملية
لفعالية التعاون الإمنايئ ،واملشاورات املع َّمقة مع البنك ادلويل .وقد حاز أأوفيد قصب الس بق يف طرح بعض املبادرات ومتابعة اإجنازها ابلنيابة
عن اجملموعة".
وقد تضمن جدول أأعامل الاجامتع العديد من احملاور وعىل ر أأسها البوابة العربية للتمنية ،ويه مبادرة مجموعة التنس يق اليت مت تطويرها ابلتعاون
مع برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ لتوفري أأحدث البياانت والإحصاءات واملتعلقة ابلتمنية يف املنطقة العربية .وقد غدت البوابة العربية للتمنية مركزا
هاما مجلع البياانت وحتليلها ،ومن املرتقب أأن تزتايد أأمهيهتا يف ظل عرص البياانت الضخمة (.)Big Data
وتناول الاجامتع دور منصة الرشاكة العاملية من أأجل التعاون الإمنايئ الفعال ،اليت مكنت مجموعة التنس يق من تعزيز التعاون مع املؤسسات
الإمنائية غري التابعة ل ألمم املتحدة ،والزتمت بضامن الاس تخدام الفعال ملواردهاَّومبادئ بوسان املتعلقة ابلشفافية يف اإطار هذه الرشاكة العاملية
للوصول اإىل نتاجئ طويةل ا ألمد تسهم يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
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ومشلت املوضوعات ا ألخرى املدرجة عىل جدول ا ألعامل :التعاون مع جلنة املساعدات الإمنائية العربية التابعة ملنظمة التعاون والتمنية الاقتصادية،
وحوار متعمق مع مجموعة البنك ادلويل ،واجامتعات فنية مع بنك التمنية ال آس يوي ،ومنصة الرشاكة العاملية من أأجل التعاون الإمنايئ الفعال،
مبادرة صندوق أأبو ظيب للطاقة املتجددة ،مبادرة برانمج اخلليج العريب للتمنية بشأأن الإدماج املايل للفقراء ،معل صندوق النقد العريب اجلاري
بشأأن النظام املايل العريب.
ومتثل مجموعة التنس يق حتالف استشاري وتشغييل مت تشكيهل بني صناديق التمنية العربية الوطنية وا إلقلميية والبنك الإساليم للتمنية جنبا اإىل
جنب مع أأوفيد .ومن بني أأعضاء مجموعة التنس يق :صندوق أأبو ظيب للتمنية ،والبنك العريب للتمنية الاقتصادية يف أأفريقيا ،والصندوق العريب
للتمنية الاقتصادية والاجامتعية ،وبرانمج اخلليج العريب للتمنية ،صندوق النقد العريب ،والبنك الإساليم للتمنية ،والصندوق الكوييت للتمنية
الاقتصادية العربية ،وصندوق أأوبك للتمنية ادلولية ( أأوفيد) ،صندوق قطر للتمنية والصندوق السعودي للتمنية.
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