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دليل صندوق العيش واملعيشة

صندوق مبتكر لتمويل المشاريع اإلنمائية الملحة 
يعيش أكثر من مليار إنسان في جميع أنحاء العالم في فقر مدقٍع، منهم نحو 400 مليون 

ش���خص فقير في الدول األعضاء في البنك اإلس���امي للتنمية. كما أن اإليرادات 

الضريبية احمللية في الدول األعضاء األقل منوًا، وغيرها من الدول املتوس���طة 

الدخل من الشريحة الدنيا، ال تنمو بالسرعة الكافية للتعويض عن املساعدة 

اإلمنائي���ة الرس���مية اآلخذة ف���ي التضاؤل. وتضطّر ه���ذه الدول إلى 

االقتراض لتمويل مش���اريعها اإلمنائية التي هي في أمّس احلاجة 

إليها. غي���ر أّن الدول األكثر حاجًة تواجه عوائق هائلة، وعليه 

تظهر أهمية التمويل املبتكر وحيويته.

أكبر مبادرة 
إنمائية من نوعها 
في الشرق 
األوسط

»إن األش���كال التقليدية 

مه���ّددة.  التنمية  لتموي���ل 

ف���ي  آخ���ذة  فاالقتص���ادات 

اإلمنائية  واملس���اعدات  االنكماش، 

الرس���مية تواج���ه ضغوط���ًا متزاي���دة 

عل���ى املوازن���ة. كما أّن أس���عار الس���لع 

والتحوي���ات  اخلاص���ة  واالس���تثمارات 

تتراج���ع. وعليه يجب أن يس���اعد التمويل 

املبتكر على سّد هذه الفجوة«.

بان كي مون،
األمني العام لألمم املتحدة 2007 - 2016

ف���ي مقدمة التمويل املبتكر من أج���ل التنمية، الفريق 

الرائد املعني بالتمويل املبتكر للتنمية، نيويورك،

األمم املتحدة، 2009 
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يتصّدى صندوق الَعيش واملعيش���ة لهذه املش���كلة. فقد َأطلق البنك اإلسامي للتنمية الصندوق 

في س���بتمبر 2016، بالتعاون مع اململكة العربية الس���عودية، وقطر، واإلمارات العربية املتحدة، 

وصن���دوق التضامن اإلس���امي للتنمية، ومؤسس���ة بيل ومليندا غيتس. وم���ن خال اجلمع بني 

امِلنح املقّدمة من املاِنحني وبني القروض العادية املقّدمة )بأس���عار الس���وق( من البنك اإلسامي 

للتنمية، مينح الصندوق للدول األعضاء املنخفضة الدخل موارد جديدة للتمويل امليّسر ملشاريعها 

اإلمنائية األساسية.

ومن ش���أن التمويل الذي ُيقّدم من صندوق الَعيش واملعيشة أن يساعد على انتشال مايني السكان 

م���ن وهدة الفقر وإنقاذ مايني األرواح. والصندوق بصفته أكبر مبادرة إمنائية من نوعها حتى اآلن 

في منطقة الش���رق األوس���ط، سيس���اعد على مكافحة األمراض والفقر في العالم اإلسامي. وفي 

فترة الس���نوات اخلمس 2016-2020، سيمنح الصندوق 2.5 مليار دوالر أمريكي لتمويل مشاريع 

إمنائية، الهدف منها مس���اعدة الشعوب األشّد فقرًا في الدول األعضاء في البنك اإلسامي للتنمية، 

على التمّتع بظروف صحية أفضل وحياة أكثر إنتاجيًة.



دليل صندوق العيش واملعيشة

للتصّدي  املش���تركة  جهودن���ا  »إن 

للفقر املدقع ف���ي قريتنا العاملية، تتّطلب 

جتدي���د العزم على الس���عي مع���ًا ومع جميع 

ش���ركائنا في العالم من أجل تنفيذ إطار جديد 

للتنمية املس���تدامة، يدمج خط���وط اإلنتاج مع 

أمناط االس���تهاك، وذلك بتخفي���ض الهدر إلى 

أدن���ى حّد ممكن، وحتس���ني حي���اة املايني في 

جميع أنحاء العالم.

د. بندر حج��ار، رئيس مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية
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موارد تمويل لتحريك النمو االقتصادي ورفع
مستويات المعيشة

يعّزز صندوق الَعيش واملعيش���ة مفهومًا ثبَتت صّحُته يقضي باستخدام امِلنح لتعزيز التمويل 

م بأسعار السوق، وهو أسلوٌب  امليّسر من خال شروط متويل أفضل مقارنًة بالقروض التي ُتقدَّ

مس���تدام لتحريك النمو االقتصادي ورفع مس���تويات املعيشة. وبتقدمي امِلنح لصندوق الَعيش 

واملعيشة، يس���اهم املاِنحون في تسهيل الوصول إلى التمويات التي يقّدمها البنك اإلسامي 

للتنمية بهدف متويل مش���اريع من ش���أنها أن تقلّ���ل من حّدة الفقر وتس���ّرع حتقيق التنمية 

االجتماعي���ة واالقتصادية. وعلى هذا النحو، فإن الصندوق يضاعف قدرة البنك اإلس���امي 

للتنمية على التمويل امليّس���ر لتمويل القطاعات االجتماعية التي ال حتظى عادًة بالقدر الكافي 

من املساعدة اإلمنائية التقليدية.



لمحة عن صندوق العيش والمعيشة
تشّكل صندوق الَعيش واملعيشة من أموال مقدمة كِمَنح من املاِنحني باإلضافة إلى رأس مال إقراضي 

من البنك اإلسامي للتنمية. وُيحتفظ بهذه األموال في صندوق استئمان متعدد املاِنحني يديره البنك 

اإلسامي للتنمية. وميكن للدول املنخفضة الدخل، أو الدول املتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، أن 

تطلب التمويل بش���روط ميّسرة لتمويل مش���اريعها الزراعية، والصحية، ومشاريعها في مجال الُبنى 

التحتية. وهذه املشاريع من شأنها أن حتّرك النمو االقتصادي في الدول األعضاء، وترفع مستويات 

معيشة مواطنيها األشّد فقرًا، وذلك عن طريق مايلي: 

  احلّد من وفيات األطفال وأمراض الطفولة.

 احلّد من وفيات األمهات ووفّيات املواليد اجلدد، واحلّد من التقّزم.

 تعزيز إنتاج احملاصيل الغذائية واملاشية من قبل ِصغار املزارعني والرعاة.

 تزويد ِصغار املزارعني واملنتجني بفرص وصول أفضل إلى األسواق.

 إتاحة فرص أفضل للحصول على خدمات املياه والصرف الصحي

 إتاحة فرص أفضل للحصول على خدمات الكهرباء.

 إتاحة فرص أفضل للحصول على اخلدمات املالية الرقمية.
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دليل صندوق العيش واملعيشة

صندوق العيش والمعيشة

البنك اإلسامي للتنمية

م متويًا برأسمال  )قدَّ

عادي بأسعار السوق بلغ 

ملياري دوالر أمريكي( *

)مساهمة املانحون 

تستهدف رأسمال قدره 

0.5 مليار دوالر أمريكي(

مشاريع الُبنى التحتية مشاريع الزراعة مشاريع الصحة

*ميكن أن تتّضمن قروضًا ميّسرة من البنك 
اإلسامي للتنمية عند احلاجة وحسب املشروع.

َ
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يعمل صندوق الَعيش واملعيش���ة ضمن إطار سياس���ة صن���دوق النقد الدولي اخلاصة 

بالقدرة على حتمل الديون. وهي سياسة تأخذ في االعتبار الظروف املالية للبلد املعني. 

ويرع���ى هذا اإلطار عملية اقتراض الدول املنخفض���ة الدخل على نحٍو يجعل القروض 

تتناسب واحتياجاتها املالية وقدرتها الراهنة واملستقبلية على سداد الديون.

ن صندوق الَعيش واملعيشة الدول األعضاء األقل منوًا في البنك اإلسامي للتنمية  وميكِّ

من متويل مشاريع من شأنها أن تساعد على انتشال مايني الشعوب من وهدة الفقر. 

وفيما يتعلق باملش���اريع في الدول األعضاء األقل من���وًا، يقّدم الصندوق حزمة متويل، 

منها %35 تقريبًا في ش���كل منحة، و%65  في ش���كل متويل عادي من البنك اإلسامي 

للتنمية. ونظرًا ألن سياس���ات صندوق النقد الدولي تسمح للدول املتوسطة الدخل من 

الش���ريحة الدنيا أن تقترض وفقًا ألسعار السوق، فإن صندوق الَعيش واملعيشة يقّدم 

لها حزمة متويل تتش���ّكل من 10% في ش���كل منحة و90% في ش���كل متويل عادي من 

البنك اإلس���امي للتنمية، وهذا من ش���أنه أن يجعل هذه التمويات امليّسرة أقّل تكلفًة 

للدول املستفيدة.

ميّكن صندوق الَعيش واملعيشة 
الدول األعضاء األقل منوًا يف 
البنك اإلسالمي للتنمية من 

متويل املشاريع التي تساعدها 
على انتشال ماليني الفقراء من 

وهدة الفقر.
7

تمويل مصمم للدول األعضاء المنخفضة الدخل



دليل صندوق العيش واملعيشة

وعمًا بسياسات صندوق النقد الدولي املتعلقة باالستقرار املالي، يكفل 

صندوق الَعيش واملعيش���ة الدول التي ستحصل على متويات ستتمّكن 

م���ن س���داد الديون، كما تس���دد الديون التي تقترضه���ا الدول من أي 

مصادر أخرى.

يقّدم صندوق الَعيش 
واملعيشة يد العون للدول 

التي تتوّلى مسؤولية تنمية 
نفسها بنفسها.
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تش���ّكل ِمَنح املاِنحني ومتويات البنك اإلس���امي للتنمية حزمة متويل موّح���دة غير قابلة للتجزئة 

ل بها كافة عناصر املشروع املستهدف. ويوّقع البنك عقد  يقّدمها صندوق الَعيش واملعيشة، ومُتوَّ

اتفاقية التمويل بينه وبني البلد املستفيد بوصفه الناظر واملستأمن على صندوق الَعيش واملعيشة.

موارد من ِمنح 
املانحني

موارد البنك 
اإلسالمي للتنمية 

الرأسمالية
العادية

حزمة متويل 
أة مّوحدة غير مجزَّ

متويل من صندوق 
الَعيش واملعيشة
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دليل صندوق العيش واملعيشة

نطاق تغطية صندوق العيش والمعيشة
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* تستهدف 95% من موارد صندوق الَعيش واملعيشة الدول األعضاء األقل منوًا )واملبّينة أعاه باللون البنفسجي(، والدول املتوسطة 
الدخل من الشريحة الدنيا )واملبّينة باللون األخضر(. وال يخّصص البنك اإلسامي للتنمية أكثر من 20% من متويل املشروع ألي 

بلد على حدة.

الدول المستهدفة للحصول على التمويل من صندوق العيش والمعيشة:

باكستانغينياأفغانستان

فلسطنيغينيا بيساوبنغاديش

السنغالإندونيسيابنني

سيراليونقيرغيزستانبوركينافاسو

الصومالجزر املالديفالكاميرون

السودانماليتشاد

طاجيكستانموريتانياجزر الُقمر

توغواملغربساحل العاج

أوغنداموزمبيقجيبوتي

أوزبكستانالنيجرمصر

اليمننيجيرياغامبيا

11



دليل صندوق العيش واملعيشة

على  األعضاء  الدول  واملعيشة  الَعيش  صندوق  من  امليّسر  التمويل  يساعد 

االنتقال من مرحلة االعتماد على برامج التنمية املمّولة عن طريق امِلنح، إلى 

مرحلة التنمية املستدامة التي يتم فيها االعتماد على الذات، وذلك بهدف 

البنك  أيضًا  الصندوق  وميّكن  مواطنيها.  معيشة  مستويات  حتسني 

على  بالفائدة  تعود  مشاريع  متويل  من  وشركاءه  للتنمية  اإلسامي 

من  يتمّكن  لم  التي  القطاعات  مختلف  وعلى  الدول  هذه  سكان 

الوصول إليها سابقًا. 

في  عنه  غنى  ال  دورًا  واملعيشة  الَعيش  ويؤدي صندوق 

فمعظم  األعضاء.  للدول  اإلمنائية  املشاريع  متويل 

الَعيش  صندوق  ميّولها  التي   )%95( املشاريع 

األقل منوًا  األعضاء  الدول  لفائدة  واملعيشة هي 

أو الدول املتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

Lower Middle Income Countries

)LMICs(.

إن املنافع االقتصادية 
واالجتماعية والصحية لكل 

مشروع على حدة ستنعكس على 
الدول واملجتمعات، وسيتضاعف 

هذا األثر يف القرى والعوائل، كما 
سيؤّثر على ماليني األرواح.
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إدارة صندوق العيش والمعيشة
»إننا على 

ثقة تامة بأن 

الفريق اإلداري 

لصندوق الَعيش 

واملعيشة من خال تعاونه 

الوثيق مع البنك اإلسامي 

للتنمية سيشرع في إعداد مشاريع 

عالية اجلودة في قطاعات حيوية، 

سينعكس أثرها إيجابًا على حتسني الظروف 

املعيشية ملايني السكان على امتداد العالم 

اإلسامي«

علي بن عبداهلل الدباغ، مدير التخطيط 
اإلستراتيجي، صندوق قطر للتنمية

االجتماع األول للمجلس التنفيذي لصندوق الَعيش 

واملعيشة، جدة، سبتمبر 2016

تدعم أنظمة البنك اإلس���امي للتنمية نشاط املجلس التنفيذي للصندوق، والعمليات اليومية 

إلدارته، ويضع البنك بحرص وعناية، لكل مش���روع ميوله الصندوق، ُأطر التمويل املناسب 

ويراقب تنفيذها.
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دليل صندوق العيش واملعيشة

م����ع تعّثر االقتص����ادات وتضييق القي����ود على موازنات العون واملس����اعدة، أضحت 

امِلنح واملس����اعدات اإلمنائية الرس����مية لتخفيض الفقر أكثر ندرًة وش����ّحًا. وللتصّدي 

لهذه الندرة، يتطلّع صندوق الَعيش واملعيش����ة إلى متويل مش����اريع تهدف، على وجه 

اخلصوص، إلى انتشال العالقني في دائرة الفقر.

أما املجل����س التنفيذي املنبثق عن الصندوق، والذي يحظ����ى بدعم اخلبرة الفنية من 

البنك اإلس����امي للتنمية وممثلني عن اجلهات املانحة، فيعكف على أن يقوم الصندوق 

بتمويل املش����اريع التي من ش����أنها أن حتدث فرقًا ملحوظًا في مستوى معيشة أفقر 

املواطنني في الدول األعضاء األقل منوًا.

اختيار المشاريع النتشال أفقر السكان 
من رقعة الفقر

»يسّرني أن 

أحلظ التقّدم الذي 

أحرزه الصندوق 

منذ إنشائه. وجاء ذلك 

نتيجة للجهود املشتركة 

بني جميع األطراف املعنية. 

وسينشط الصندوق ويكون فاعًا في 

تطوير حياة ومعيشة السكان في الدول 

املستفيدة، والسيما في املناطق الريفية«.

رئيس املجلس التنفيذي، ماهر 
احلضراوي، املدير التنفيذي ملركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

االجتماع األول للمجلس التنفيذي لصندوق الَعيش 

واملعيشة، جدة، سبتمبر 2016
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ُيعطي صندوق الَعيش واملعيشة األولوية في التمويل للمشاريع التي حتّرك التنمية االجتماعية 

واالقتصادية.

»إن صندوق الَعيش واملعيشة 

مثال عظيم للتمويل املبتكر الذي 

نحتاج إليه بهدف حتقيق خطة 

التنمية حتى عام 2030«

محمد السويدي، 
صندوق أبو ظبي للتنمية
االجتماع األول للمجلس التنفيذي لصندوق 

الَعيش واملعيشة، جدة، سبتمبر 2016

تخصيص التمويل القطاع 

البنى التحتية 
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دليل صندوق العيش واملعيشة

املالءمة: تّتس���ق املشاريع التي ميّولها الصندوق مع رس���الة الصندوق واستراتيجية تخفيف حدة 
الفقر لدى الدولة املستفيدة من التمويل. كما ُيراَعى في عملية اختيار املشاريع الوضع الراهن للتنمية 

في البلد املستفيد ونسبة انتشار الفقر فيه.

اجلاهزي��ة: ينبغي أن تكون املش���اريع الت���ي ميّولها الصندوق جاهزة للتنفي���ذ. وُيراَعى في عملية 
االختيار التنفيذ الفّعال لهذه املشاريع، وجودتها وجدواها وتأثيرها املتوّقع.

النتائج: ينبغي أن حُتدث املشاريع املمّولة من صندوق الَعيش واملعيشة تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا على 
معيشة وحياة الرجال والنساء واألطفال في الدول األعضاء، وأن ُيراَعى في اختيار مثل هذه املشاريع 

عنصر كفاءة وأداء الدولة في تنفيذ املشاريع املعتمدة ومعايير مالية أخرى.

التأّكد من إعداد مشاريع ذات صلة بأهداف الصندوق 
وجاهزة للتنفيذ وذلك تحقيقًا للنتائج 

املالءمة

اجلاهزية

النتائج
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وبتخصيص صندوق الَعيش واملعيشة 1% من موارده ملرفق »إعداد املشاريع«، فإنه يكفل أن تكون 

املش���اريع التي ميّولها ذات جودة عالية. ومبجرد دخول املش���روع في عملية اإلعداد والتجهيز، 

يساعد مرفق إعداد املشاريع هذا الدول األعضاء على تشكيل املشاريع وتصميمها قبل عرضها 

على مجلس الصندوق. والهدف هو ضمان ماءمة املش���روع للدولة وجاهزيته والنتائج املتوّخى 

حتقيقها، وذلك اس���تعدادًا لعرضه على مجلس املديرين التنفيذيني للبنك اإلس���امي للتنمية، من 

أجل املوافقة عليه. وقد يس���تلزم هذا الدعم على س���بيل املثال إجراء دراس���ات تقنية ودراسات 

جدوى، ودراس���ات التأثير اإلمنائي، وإجراء دراسات اس���تقصائية أساسية، أو مشاورات مع 

املجتمعات احمللية أو بناء القدرات في مجال إدارة املشاريع.

مرفق إعداد 
 املشاريع 

تقدمي فكرة املشروع  
للمجلس التنفيذي 

 للصندوق 
(زيارة ميدانية لتقييم املشروع  
مع اجلهات املختصة يف الدولة) 

التفاوض 
موافقة مجلس والتقييم 

املديرين التنفيذيني للبنك 
 اإلسالمي للتنمية 

 على املشروع 
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دليل صندوق العيش واملعيشة

مشاريع الصحة

»م���ن ش���أن االس���تثمارات ف���ي القطاع 

الصحي أن تعّزز وتفّعل التنمية االقتصادية 

وحتّقق منافع اقتصادية تتجاوز التكاليف 

بعشرين ضعفًا«

تقرير جلنة النست: الصحة العاملية 
2035: عالم متغّير يف غضون جيل، 
2013

في قطاع الصحة، تتمّثل األولويات مبكافحة األمراض الس���ارية واملعدية مثل املاريا وشلل األطفال، 

واحلرص على التحصني منها، وتعزيز نظم الرعاية الصحية األولية. وميّول صندوق الَعيش واملعيشة 

املش���اريع التي تزود أشّد السكان فقرًا في الدول األعضاء بخدمات الرعاية الصحية األساسية التي 

لها آثار طويلة األمد.

وتشمل املشاريع التي تعّزز النظم الصحية األساسية ما يلي:
 حتس���ني فرص احلصول على خدمات رعاية األمومة ذات اجلودة، وخدمات صحة األطفال احلديثي 

الوالدة، وصحة الطفل، وهو ما سيس���اهم ف���ي الوقاية من وفيات األمهات واألطفال احلديثي الوالدة 

واألطفال عمومًا.

 تنمية املوارد البشرية من أجل دعم وتوفير الرعاية الصحية لألمهات واألطفال احلديثي الوالدة.

 تعزي���ز الوصول الى خدمات الرعاية الصحية األساس���ية اجليدة، وذلك بتذليل جميع العقبات أمام 

مزّود اخلدمة واملستفيد منها.

17 
 

وهي املشخخخاريع اليت   يرتب صخخخندوق العيش واملعيشخخخة خمصخخخصخخخات التمويل للمشخخخاريع من حيث األولوية
 حترك تفعيل وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 

 
 

بلية حتقيق برنامج التنمية  ؛"إن صخخخخخخخخخندوق العيش واملعيشخخخخخخخخخة مثال كبري لتمويل مبتكر حنن يف حاجة له
 "2030حىت عام 

 حممد السويدي  صندوق أبو  يب للتنمية

 .2016 االجتماق األول للجنة األصر لصندوق العيش واملعيشة  جدة  سبتمرب

  

 مخصص التمويل  القطاع

 الصحة

 الزراعة

 البنية التحتية

20%-60% 

20%-60% 

 %20الحد األقصى 
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مكافحة املالريا يف الِسنغال
يقّدم صندوق الَعيش واملعيش���ة متويًا يبلغ 32 مليون دوالر أمريكي لانتقال من مرحلة املكافحة إلى 

املرحلة الوقائية في إطار مكافحة املاريا في شمال السنغال.

ويقّدم متويل صندوق الَعيش واملعيشة مبلغ واحد مليون دوالر أمريكي الختبارات التشخيص السريعة، 

ولتوفير أكثر من 700 ألف جرعة لعاج املاريا، والش���بكات املعاجَلة مببيدات احلشرات الطويلة األمد 

التي تكفي 2.5 مليون إنس���ان. وتش���كل مرحلة الوقاية من مرض املاريا معلم���ًا هامًا في البرنامج 

الوطني ملكافحة املاريا في الِسنغال، لتصبح الِسنغال خالية من مرض املاريا بحلول عام 2018.

تش��مل املش��اريع الصحية األساس��ية التي تهدف إلى الوقاية من األمراض السارية واملعدية 
ومكافحتها ما يلي:

   مكافحة املاريا ودرءها.
 درء فيروس نقص املناعة املكتسب )اإليدز( ومكافحته.

 الوقاية من األمراض املدارية غير املعروفة ومكافحتها.

 الوقاية من األمراض األخرى املهّددة للصحة العامة ومكافحتها.

وتشمل مشاريع متويل الرعاية الصحية حتسني التأمني الصحي ألفقر السكان من خال 

متويات مبتكرة وبديلة في مجال الرعاية الصحية.

19



دليل صندوق العيش واملعيشة

17 
 

وهي املشخخخاريع اليت   يرتب صخخخندوق العيش واملعيشخخخة خمصخخخصخخخات التمويل للمشخخخاريع من حيث األولوية
 حترك تفعيل وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 

 
 

بلية حتقيق برنامج التنمية  ؛"إن صخخخخخخخخخندوق العيش واملعيشخخخخخخخخخة مثال كبري لتمويل مبتكر حنن يف حاجة له
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 مخصص التمويل  القطاع

 الصحة

 الزراعة

 البنية التحتية

20%-60% 

20%-60% 

 %20الحد األقصى 

يعّول معظم س���كان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآس���يا على الزراعة لكسب عيشهم. ففي الدول 

األقل منوًا والدول املتوسطة الدخل، ُيعّد ِصغار املزارعون محّركًا أساسيًا للنمو االقتصادي. فِصغار 

املزارعني ينتجون 80% من الغذاء في هذه املناطق، لكّن ضعف احملصول وإنتاجية املاشية، واالعتماد 

على مجموعة محدودة من احملاصيل، وعدم كفاية احلصول على وسائل اإلنتاج الزراعية مثل التقنيات 

واألس���اليب الزراعية احملّسنة، ومحدودية االس���تثمار في األعمال الزراعية اخلاصة واألسواق، كلّها 

عوامل تعوق هذا التقّدم.

وميّول صندوق الَعيش واملعيشة املشاريع التي من شأنها أن تساعد ِصغار املزارعني على زراعة كميات 

أكثر بطريقة أفضل، وتربية ماشية تدّر أرباحًا أكثر.

مشاريع الزراعة

»ونحن أيضًا نرّكز كثيرًا على الزراعة، ألن 

معظم الفقراء ف���ي العالم هم من الفاحني 

واملزارعني. كما أن عيش���هم ه���و الغذاء؛ 

وميّثل ه���ذا الغذاء الطعام ألس���رهم، إلى 

جانب توفير بعض الدخل لش���راء األشياء 

الكس���اء  مث���ل  واألساس���ية  الضروري���ة 

واأللبسة، وأيضًا لتغطية تعليم أطفالهم«.

عالق��ات  رئي��س  الدملوج��ي،  حس��ن 
الشرق األوسط، 
مؤسسة بيل ومليندا غيتس

ستّمول مؤسسة بيل ومليندا غيتس أي عمل خيري 

مبتكر، جريدة عرب نيوز، 13 يناير 2014
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 ستشمل املش���اريع الهادفة الى حتسني إنتاجية احملاصيل إعداد أصناف من احملاصيل تنضج 

في وقت مبكر وتقاوم اجلهد، وتكون متاحة لِصغار املزارعني، وتشّجعهم على األخذ بتكنولوجيات 

جديدة. وتنطلق هذه املش���اريع من التكنولوجيات التي اس���تحدثتها أصًا نظم البحوث الزراعية 

الوطني���ة. وستكتس���ي زيادة كفاءة األس���تخدام األمثل ملياه األمطار، وحتس���ني خصوبة التربة 

وتنشيط األسواق، أهميًة بالغة.

 أما املشاريع الهادفة الى زيادة إنتاجية املاشية، فستشمل حتسني صحة احليوان وغذائه.

 واملشاريع التي تس���اعد املزارعني على حتقيق قيمة مضافة يف إنتاجهم وتنويعه، ستساعدهم 

على التعامل مع تغّير املناخ وزيادة اإليرادات في األرياف.

 ومن ش���أن املشاريع التي حتّرك وتفّعل األس��واق أن تساعد ِصغار املزارعني على نقل وتخزين 

منتجاتهم، ومن شأنها أيضًا أن تزّودهم بتسهيات في مجال التجهيز والتعبئة.

 واملش���اريع التي تستهدف بناء القدرات تس���اعد ِصغار املزارعني ومنظماتهم على زيادة إنتاج 

احملاصيل، واإلنتاج احليواني، ومعاجلة خصوبة التربة، وحتس���ني نظم املياه والري، وحتس���ني 

عمليات التسويق وعمليات التداول التجاري لهذه املنتجات.
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حتّول الرعي يف منطقة الساحل األفريقي
ّح���ل في منطقة الس���احل األفريقي الذي���ن يجوبون املراعي العش���بية في  إن حي���اة الرع���اة الرُّ

ّحل يفتقرون إلى مهارات  بوركينافاس���و، وتشاد، ومالي، والسنغال، يّتس���م بالضعف. فهؤالء الرُّ

إدارة املوارد الطبيعية، والوصول إلى األس���واق، واإلج���راءات التي تهدف إلى مكافحة أمراض 

املاش���ية العابرة للحدود. ومتويل صندوق الَعيش واملعيش���ة لبرنامج تنمية الرعي املس���تدام في 

منطقة الساحل األفريقي يساعد على حتّول الرعي في املنطقة نحو األفضل.

     ويهدف البرنامج إلى:
  تعزيز إدارة املوارد الطبيعية على نحو أفضل، وذلك لنشر املنتجات واخلدمات واألساليب   

   احملّسنة املعقولة التكلفة، إلنتاج املاشية املجترة الصغيرة بني ِصغار املزارعني والرعاة.

  تعزيز مشاريع تربية املاشية، وذلك إلتاحة فرص عمل للشباب.

  دعم التحسينات في مجال صحة احليوان، وذلك تعزيزًا إلنتاجية املاشية.

     وسيعود التمويل الذي يقّدمه صندوق الَعيش واملعيشة باملنفعة على 1.270.000 ريفي يف                                                                     
      أربعة بلدان، ويتمثل ذلك يف:

  احلّد من الفقر

  إيجاد فرص عمل

  تشجيع االستثمار

صن��دوق  متوي��ل  يس��اعد 
لبرنام��ج  واملعيش��ة  الَعي��ش 
تطوي��ر الرع��ي املس��تدام يف 
الس��احل األفريقي  منطق��ة 
عل��ى االنتق��ال بالرع��ي إلى 
مستوى أفضل.
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ُتع���ّد الُبنى التحتية اجليدة والراس���خة عنص���رًا ضروريًا للنمو التحّول���ي، وحتقيق التنمية 

االجتماعية واالقتصادية في املجتمعات الفقيرة. وميّول صندوق الَعيش واملعيش���ة مشاريع 

الُبنى التحتية األساس���ية، مثل توليد وتوزيع الكهرباء خارج الشبكة، وإقامة مشاريع مياه 

وصرف صحي صغيرة، وتركيب شبكة اتصاالت خليوية إلجراء املدفوعات الرقمية.

وتش���مل املش���اريع: توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها على املناط���ق الريفية الفقيرة، وإمداد 

املناطق الفقيرة )غير املوصولة بالش���بكة( باملياه والصرف الصحي، وإنشاء الُبنى التحتية 

الريفية الداعمة لإلدماج املالي الرقمي.

مشاريع البنى التحتية
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القضاء على جيوب الفقر يف املغرب

جتاوز النمو االقتصادي منطقة طنجة � تطوان � احلس���يمة التي تقع في أقصى شمال األقاليم 

اإلدارية االثني عشر في املغرب، مخلِّفًا بعض اجليوب ليصيبها الفقر. فاملناطق الريفية النائية 

تفتق���ر إلى اخلدم���ات العامة )مياه الش���رب، والصرف الصحي، ونقاط اّتصال باألس���واق(. 

والتمويل الذي يقّدمه صندوق الَعيش واملعيش���ة يدعم مش���روع التنمي���ة الريفية املتكاملة في 

املغرب في تلك املنطقة.

واملش���روع يقّدم سلس���لة من اخلدمات احلكومية العامة للمجتمع���ات الريفية النائية، التي من 

شأنها أن تخّفض الفقر إلى حد كبير في مدة تتراوح بني 5 و10 سنوات.

هذا ويقطن أكثر من 740.000 شخص ريفي في أكثر من 70 مركزًا في 7 أقاليم، وسينضّمون 

إلى صفوف املواطنني الذين سيستفيدون من النمو اإلمنائي واالقتصادي املّطرد الذي شهدته 

بقية األقاليم في العقود األخيرة. يدعم متويل صندوق 
الَعيش واملعيشة 
برنامج حكومة املغرب 
للتنمية الريفية 
املتكاملة يف املنطقة
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تنفيذ المشاريع
بعد التوقيع على اتفاقية التمويل، ينش���يء البنك اإلس���امي للتنمية وحدة إلدارة املشروع داخل 

اجلهة املنفذة عند الضرورة، وذلك إلطاق تنفيذ املشروع ومراقبة مراحل التنفيذ.

يعتم���د البنك اإلس���امي للتنمية على عاقاته الراس���خة مع صانعي القرار وال���وكاالت املنفّذة 

للمشاريع، ويعّول على عمق خبرته التقنية ودرايته الفنية، ضمانًا لتنفيذ هذه املشاريع على نحو 

فّعال. وترفع الوحدة اإلدارية لصندوق الَعيش واملعيش���ة تقاريرها عن تقّدم سير تنفيذ املشروع 

.)Impact Committee( مرتني في السنة إلى مجلس الصندوق

نفاذ 

التوقيع 

إعداد 
تقرير عن اكتمال 

من تاريخ 
 اكتمال املشروع 

اآلنفة 

نفاذ 

مضي  
ما ال يزيد 

عن ٩٠ يوم من 

اال تتعدى 
املساهمني 

بتقرير متابعة واحد 
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دليل صندوق العيش واملعيشة

اآلفاق المستقبلية
إنطلق صندوق الَعيش واملعيش���ة في 29 س���بتمبر 2016. وتش���مل قائمة األعضاء املؤّسس���ني 

للصن���دوق: صندوق التضامن اإلس���امي للتنمية )س���اهم مببلغ 100 ملي���ون دوالر أمريكي(، 

ومؤسس���ة »بيل ومليندا غيتس« )س���اهمت بنحو 100 مليون دوالر أمريكي(، ومركز امللك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنس���انية )س���اهم مببلغ 100 مليون دوالر أمريك���ي(، وصندوق قطر للتنمية، 

وصندوق أبو ظبي للتنمية )س���اهم كل منهما مببلغ 50 مليون دوالر أمريكي(. ويس���عى صندوق 

الَعيش واملعيشة للحصول على مزيد من املساهمات املالية.

واملانحون إذ يقدمون امِلنح لصندوق الَعيش واملعيش���ة، فإنهم يساهمون في تسهيل الوصول إلى 

التمويات التي يقّدمها البنك اإلسامي للتنمية بهدف متويل مشاريع من شأنها أن تقلّل من حدة 

الفقر وتّسرع بتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. وعلى هذا النحو، فإن الصندوق يضاعف 

قدرة البنك اإلسامي للتنمية على تقدمي التمويل امليّسر للقطاعات االجتماعية التي ال حتظى عادة 

بالقدر الكافي من املساعدة اإلمنائية التقليدية من قبل بنوك التنمية األخرى.

»إن استخدام التمويل 

الذي يأتي على شكل ِمنح 

من املاِنحني لتحقيق أغراض 

متنوعة ال ُيعّد مفهومًا جديدًا. لكّن 

اجلديد هو عزمنا على االرتقاء بهذه اآللية، 

وهي آلية مزج التمويل، إلى مستويات أعلى«.

د. أحمد محمد علي، الرئيس السابق 
ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

في االجتماع السنوي األربعني ملجموعة البنك، مابوتو، 

موزمبيق، يونيو 2015
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الفرص المتاحة للمانحين
يشّكل صندوق الَعيش واملعيشة فرصة سانحة للمانحني في كافة أنحاء العالم للتنسيق والتعاون 

من أجل كسر حلقة الفقر عبر األجيال. فكل دوالر ُيسَهم به يساعد على حتفيز مزيد من املوارد، 

مع االس���تفادة من ش���بكات اخلبرة والقدرة على االبتكار التي ميلكها البنك اإلس���امي للتنمية 

ومؤسسة بيل ومليندا غيتس واجلهات املانحة للصندوق. 

وكل مانح من املاِنحني يقّدم 10% من رأس���مال الصندوق )املنح( يحق له االنضمام إلى عضوية 

املجل���س التنفيذي للصن���دوق. ويتكّفل املجلس التنفيذي بإعتماد املش���اريع التي حتقق أهداف 

الصندوق.

»هذا مبثابة ابتكار تاريخي في متويل التنمية، 

وإنني جلّد سعيد أن أشارك فيه، وأدعو 

اآلخرين إلى أن يحذوا حذوي«.

بيل غيتس، مؤسسة بيل ومليندا 
غيتس

االجتماع السنوي األربعون ملجموعة البنك اإلسامي 

للتنمية، مابوتو، موزمبيق، يونيو 2015
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الفرص المتاحة للدول األعضاء
ن ألكثر من ضعف قدرة البنك اإلسامي للتنمية على تقدمي القروض  إن صندوق الَعيش واملعيشة مُيكِّ

امليّسرة، ويتيح للدول األعضاء فرصًا جديدة هامة لاستثمار في املشاريع التي يكون لها تأثير إمنائي 

كبير، لكن تعوقها قلة الفرص في اإلقراض التقليدي. فطبيعة هذه القروض أّن إيراداتها االقتصادية 

منخفضة على املدى القصير. ويتيح صندوق الَعيش واملعيش���ة للبلدان األعضاء فرصة احلصول على 

هذه املش���اريع احليوية، واالس���تفادة من العائدات االجتماعية واالقتصادية الهامة التي حتققها هذه 

املشاريع على املدى الطويل.

ويساعد صندوق الَعيش واملعيشة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وذلك بجمع املانحني والدول 

ومؤسس���ات العمل اإلنس���اني من كافة أنحاء العالم، وتقدمي ابت���كاٍر إمنائي ومنوذج جديد، كما أن 

الصندوق يعمل مباش���رًة على 10 أهداف من أهداف التنمية املس���تدامة، ويكون للعديد من املشاريع 

تأثير مباشر وفوري في حتقيق أهداف أخرى.
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لمزيد من المعلومات
يرجى االتصال ب���:

د. وليد أحمد جميل عّداس
مدير صندوق العيش واملعيشة

البنك اإلسامي للتنمية 

 waddas@isdb.org :البريد اإللكتروني

مجموعة البنك اإلسامي للتنمية

8111 شارع امللك خالد. حي النزلة اليمانية

جدة 2444-22332

ُأعدَّ هذا الدليل باالستناد إلى دليل عمليات وميثاق صندوق الَعيش واملعيشة.
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