
 لدعم البنى التحتيةالقطاع الخاص  تعزز تعاونها معالبنوك العالمية متعددة األطراف 

 

على تعميق  الكبرى طرافاتفق قادة بنوك التنمية متعددة األ: 2017أبريل  22 -واشنطن

لنمو االقتصادى ل الداعمةة التحتي ىفى البن الستثمارعلى ا مع القطاع الخاص وتشجيعهتعاونهم 

 .العالم فيلشامل المستدام وا

"توفير بنية تحتية شاملة ومستدامة"،  وشعاره 2017وقد جمع المنتدى العالمي للبنى التحتية 

ممثلين عن األمم المتحدة ومجموعة العشرين مع  ،في العاصمة األمريكية واشنطن اليوم

ي البنية والبنك اآلسيوي لالستثمار ف ،التنمية اآلسيوي بنكو ،التنمية األفريقي بنكرؤساء 

األوروبي لإلنشاء والتعمير، والبنك األوروبي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان  بنكوال ،التحتية

األمريكية، ومؤسسة االستثمار للبلدان األمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك اإلسالمي 

 .التنمية الجديد، والبنك الدولي بنكللتنمية، و

خالل تضافر جهودها من مواردها  باستخدامليس فقط  ،األطراف تعهدت بنوك التنمية متعددةو

من أجل الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها لتحقيق أهداف  ،لمشاريعالمشترك لتمويل الفي 

للدخول في مستثمري القطاع الخاص  في جذب اهتماملمساعدة بانما أيضا إولتنمية المستدامة، ا

لمستثمرين من اأصول من فئات لبنية التحتية كفئة القطاع العام وتطوير االشراكة مع 

عمليات القطاع ب يهدف لدمج التمويل المتعلقاتفقوا على إنشاء فريق عمل  ، كماالمؤسسات

 .الخاص

ختام التنمية متعددة األطراف الذي صدر في  بنوكهذه التعهدات في البيان الختامي ل وقد جاءت

 :لتاليعلى الموقع ا وهو متاحالمنتدى،  أعمال

https://pppknowledgelab.org/2017giforum. 

ومن بين المتحدثين في هذا الحدث الذي استمر يوما واحدا، أمينة محمد، نائبة األمين العام 

 .الذي يرأس حاليا مجموعة العشرين األلمانيلألمم المتحدة، وولفغانغ شوبل، وزير المالية 

 كما يلي: متنوعة من المواضيع لمجموعةتطرقت ثماني جلسات موازية  كما كانت هناك

 معايير البيئية وتغير المناخ؛فية ضمان تلبية البنية التحتية لكي •

 .اخيةالمنهداف األدن على تلبية احتياجات البنية التحتية والمكيفية مساعدة  •



 .دور بنوك التنمية الوطنية في تنفيذ برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة •

 تعبئة الموارد الخاصة والميسرة؛ •

 والدولالصغيرة النامية نموا والدول الجزرية األقل  لدولالتحديات الخاصة التي تواجهها ا •

 النامية غير الساحلية؛

 لبنية التحتية لألسواق الناشئة؛مخاطر ا تقليل •

 البنية التحتية كفئة أصول للمستثمرين المؤسساتيين؛ •

المتاحة والقيود والفرص  ،يع مع التركيز على التكاليف ومراقبة الجودةكيفية إعداد المشار •

 .التنمية االقتصادية في أفريقيامجاالت لطاقة وفي مجال ا

على موقع  2017ويمكن االطالع على جدول أعمال المنتدى العالمي للبنية التحتية لعام 

ين العام والخاص، وبيانات لمنتدى، باإلضافة إلى دليل مرجعي بشأن الشراكات بين القطاعا

وغير ذلك من بيانات، أساسية لل، وقواعد التحتيةبنية محددة للقطرية، ومعلومات عن قطاعات 

 .األدوات

 :جهات االتصال اإلعالمية

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية، 

Geri Smith, geris@iadb.org +1-202-340-6402  

  José Luis Lobera joseluisl@iadb.org ::مؤسسة االستثمار للبلدان األمريكية

-Shirin Wheeler, s.wheeler@eib.org +44-7827 ::بنك االستثمار األوروبي
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 Samuel Mikenga, smikenga@afdb.org +22520265105 ::بنك التنمية األفريقي

  :مصرف التنمية اآلسيوي

Erik Churchill, echurchill@adb.org +63-2683-1905  



 Liyan Song lsong@aiib.org +86-10 8358 ::نك االستثمار في البنية التحتية اآلسيويةب
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-Olga Rosca, roscao@ebrd.com :+44-20 :البنك األوروبي للتعمير والتنمية
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  sgrandio@ifc.org +1 202-907-1322 :مؤسسة التمويل الدولية
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  :مجموعة البنك الدولي
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