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 مقدمة 
 

 ما هي أسباب ومسوغات إعداد دليٍل للبرلمانيين عن البنك الدولي؟
 

مدى  على مدى األعوام القليلة الماضية )PNoWB (الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدوليأبرز عمل 
 : إتاحة ما يليويستهدف ذلك. الحاجة إلى وضع دليٍل موجٍز للبرلمانيين عن البنك الدولي والتنمية

 
 . التنمية والبنك الدوليبشأنحقائق أساسية  •
 .بنك الدوليلالهيكل المؤسسي لالموظفين الرئيسيين في ب االتصالزيادة موارد المعلومات، وتسهيل  •
 .معلومات بشأن فرص تمويلية محددة •
 .فرص للتفاعل بين البرلمانيين والبنك الدولي •

 
 العديد من للتفاعل مع البنك الدولي على لهم المتاحة  العديدةلفرصفي الكثير من الحاالت االبرلمانيون ال يدرك 
لبنك الدولي عمل ا تسهيل فهم البرلمانيين لفيويحدونا األمل في أن يكون هذا الدليل بمثابة خطوة مفيدة . األصعدة
 . البنك الدولي بينهم وبين  الحواروزيادة

 
 آيفية استخدام هذا الدليل؟

 
 . تتيح معلومات أساسية عن البنك الدولي وعمله الثالثإلى األول من الفصول  •
 عامًا موجزًا عن عرضًاويقدم .  البنك الدولي في مجتمع التنمية العالميمكانة يوضح الفصل الرابع •

المساعدات اإلنمائية الرسمية وتنسيق المعونات، فضًال عن معلومات بشأن التعاون بين البنك 
المؤسسات المالية الدولية، : بما في ذلكالدولي والجهات النشطة األخرى في أوساط التنمية، 

 .يريوالمنظمات الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات العمل الخ
 ينظر إلى دور البرلمانيين في مجال التنمية واألدوات التي يمكنهم استخدامها الفصل الخامس •

 .التفاعل مع البنك الدوليمستوى لتحسين 
المعنية في الدوائر االنتخابية التي والفئات  يشرح آيفية زيادة مشارآة البرلمانيين الفصل السادس •

 التي تتاح آذلك العديد من فرص التمويل بشأن التنمية، ويحّدد  في بلدانهم في النقاش الدائريمثلونها
 . من خالل البنك الدولي

عرضًا عامًا عن موارد المعلومات في البنك وجهاز موظفيهم يتيح للبرلمانيين الفصل السابع  •
 .الدولي

 . تشمل معلومات مفيدة من أجل تسهيل االتصالمالحق تلي هذه الفصول  •
لمواقع  روابط  إطارات زرقاء اللون تضم ثمةهذا الدليل،  فصول  أجزاء مننهاية آل جزٍءفي  �

 . للمزيد من المعلوماتاإلنترنتعلى شبكة 
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  الفصل األول
  بطاقة تعارف- البنك الدولي
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 نشأة مجموعة البنك الدولي 
 

 بالواليات  نيوهامشر  في مدينة بريتون وولدز الصغيرة ب اجتماع لهم أثناء   بلدًا  ـ 45 بنهاية الحرب العالمية الثانية، قرر    
لبنك أولى مهام اتمثلت و. )IMF (صندوق النقد الدولي و)IBRD (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  ـ إنشاءالمتحدة

 أثناء الحرب العالمية حاق بهاالذي الدولي لإلنشاء والتعمير في مساعدة أوروبا على االنتعاش من جديد بعد الدمار 
)  البنك(الحفاظ على السالم من خالل تشجيع  التنمية االقتصادية    " مؤسستا بريتون وولدز"استهدفت قد و. الثانية 

في عالم اعتقد فيه آثيرون أن عدم االستقرار االقتصادي العالمي هو ما دفع الدول إلى     ) الصندوق(والتعاون النقدي 
 . الحرب 

 
ما آانت أوروبا في طريقها إلى االنتعاش االقتصادي، حّول البنك الدولي لإلنشاء والتعمير اهتمامه إلى احتياجات               وعند

 أآثر في عملهيتيح من خالل آما . هذه البلدان الفقر في مكافحةيرآز البنك الدولي جهوده على أما اآلن ف. البلدان النامية 
 .  في تلك البلدان  والمعرفية لتحفيز النمو االقتصادي واالجتماعي    بلٍد مزيجًا من الموارد المالية100من 

 
 االحتياجات اإلنمائية المتزايدة        تلبية أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ال يمكن بمفرده    جلياً  أصبحومع مرور الوقت، 

. بنك الدولي لإلنشاء والتعمير قرر المجتمع الدولي إنشاء عدة مؤسسات جديدة لتكميل عمل ال   فقد وعليه، . لعالم في هذا ا
إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير   أن يشار وجرت العادة . مجموعة البنك الدوليوشّكلت هذه المؤسسات معًا 

 ".البنك الدولي "باسم معًا والمؤسسة الدولية للتنمية 
 

 البنك الدولي اليوم
 

 :  مؤسسة ذات ثالثة أوجهالبنك الدولي اليوم هو  
 

  أسواق المال بهيكل رأس مال البنك الدولي، وقدرته على تعبئة الموارد المالية من     هذا الوجه  ـ يتعلق مويلذراع الت �
 . العالمية، وإدارة األرصدة النقدية الكبيرة التي في حوزته   

مشروعات ال إذ يقوم بتنفيذداخلية، " هيئة معونة" آما لو آان البنكيتصرف حيث ـ   العملياتجهاز معني بتنفيذ �
 اهتمامًا خاصًا بنوعية البرامج  ويولي المصادقة على مجمل القروض المعنية،  بمجردفي البلدان  المعنية برامج الو
 .  ثرها اإلنمائي أو

 أثناء سير  التابعة للبنك الدولي التي تتولى معالجة البيانات التي يتم جمعها         فرق البحوثيضم و ـ مرآز المعارف �
 مناهج جديدة، ومساهمًا في مقترحًا إلى صقل سياسات التنمية، ةوعملياته الرامي  والقطاعي للبنك  ُقطريالعمل ال

 .إثراء خبرات البنك الدولي  
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  مؤسسات البنك الدوليعنلمحة سريعة 

 
 الشكل 1-2: مجموعة البنك الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
IBRD (1944 

(المؤسسة الدولية للتنمية  
IDA (1960 

(مؤسسة التمويل الدولية 
IFC (1956 

زعات انمالمرآز الدولي لتسوية 
ICSID(   1966(االستثمار 

(الوآالة الدولية لضمان االستثمار
MIGA (1988 
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 )IBRD (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 
  بلدًا184، أعضاؤه 1945أنشئ  في عام 
 واشنطن العاصمة: المقر الرئيسي

  
 التي الدخل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ال يقدم منحًا، ولكنه يتيح قروضًا ومساعدات إنمائية للبلدان المتوسطة •

الموارد المالية بشروط قريبة من قوم بإقراض  يآما. ر فائدة قريبة من أسعار الفائدة في األسواقيمكنها دفع أسعا
، )حكومات البلدان األعضاءأو بموجب ضمانات من حكومات البلدان األعضاء فقط إلى (شروط البنوك التجارية 

 . هاي تسديدمع العلم بأن هذه القروض يجر
 الرأسمالية، والمساعدات ألغراض التكاليفمن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير تقترض البلدان األعضاء األموال  •

تمول القروض االستثمارية مشروعات منفردة وأجزاًء من االستثمار و. المشورة المتعلقة بالسياساتالفنية، و
اح تصل إلى وفترات سم)  سنة20-15( ـ ولتلك القروض آجال استحقاق طويلة هالمخطط في بلد ما في قطاع بعين

مساندة ") قروض التكييف القطاعي"و " قروض التكييف الهيكلي("وتستهدف قروض التكييف . خمس سنوات
في البلدان المعنية بغية  انتعاش النمو الالزمة اإلصالحات المتعلقة بالسياسات واإلصالحات المؤسسية 
 . االقتصادي وتدعيم ميزان المدفوعات على المدى المتوسط

 وسندات مديونية أخرى AAAتتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة نك الدولي لإلنشاء والتعمير سندات يصدر الب �
، وبنوك وأفراد آخرون في جميع ومؤسسات أعمالتشتريها صناديق المعاشات التقاعدية، وشرآات التأمين، 

 . أنحاء العالم
 حقق دخًال صافيًا في آافة مع أنه ،لى الربحأن يكون مؤسسة هادفة إالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ال يستهدف  �

. تمويل عملياته اإلنمائيةلتعبئة الموارد المالية من أسواق المال خالل ، وذلك من 1948السنوات منذ عام 
 . ويخصص دخله بالكامل لزيادة الموارد المالية المعنية بالتنمية

 
 

 ibrd/org.worldbank.www :  نشاء والتعمير على شبكة اإلنترنتللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الدولي لإل ←
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 )IDA(للتنمية  مؤسسة الدوليةال

 
  بلدًا164، أعضاؤها 1960أنشئت في عام 
 واشنطن العاصمة: المقر الرئيسي

 
النامية فقرًا ال تستطيع تحمُّل اقتراض رؤوس العالم بلدان أشّد  خمسينيات القرن الماضي، أصبح جليًا أن تقّدممع 

واستجابة لهذه المشكلة، قررت . األموال الالزمة لعملية التنمية بالشروط التي يتيحها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
جموعة من البلدان األعضاء في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إنشاء مؤسسة يمكنها تقديم القروض إلى البلدان م

وتتم . أنشأ هؤالء األعضاء المؤسسة الدولية للتنميةحيث .  بشروط على درجة عالية من التيسيرشديدة الفقرالنامية 
 إذ يشترآان في جهاز الموظفين.  نفسهاعلى األسسولية للتنمية إدارة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الد

. مشروعاتهما في تقييم  نفسها، ويستخدمان المعايير نفسه إلى الرئيستقاريرهما، ويرفعان  نفسه، والمقر الرئيسينفسه

 ر معين،تقدم المؤسسة الدولية للتنمية قروضًا إلى البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل عن مقدا •
عدد البلدان ويبلغ حاليًا . والتي ال تستوفي الشروط المالية لالقتراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 .  بلدًا81 المؤسسة الدولية للتنمية من المؤهلة لالقتراض

وترآز على  ربع مجموع إقراض البنك الدولي، نحوالمؤسسة الدولية للتنمية ) قروض( اعتمادات تشّكل •
التعليم، وخدمات :  تلك البرامج التي تعالج االحتياجات األساسية للناس، آبرامجًاج التنمية، والسيمبرام

ولالعتمادات التي تتيحها المؤسسة الدولية . الرعاية الصحية، والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي
وتقدم .  سنوات10ى  سنة، مع فترات سماح تصل إل40 إلى 35 بين  ماللتنمية آجال استحقاق تتراوح

واتفق أعضاء المؤسسة في . المؤسسة االعتمادات بدون فائدة مصرفية، ولكن هناك رسم ارتباط صغير
 في المائة من عمليات المؤسسة إلى البلدان المعنية في شكل منح 20اآلونة األخيرة على إعطاء ما يصل إلى 

 . مباشرة

البلدان فقرًا شّد  تسمح أللتنمية بمثابة ترتيبات انتقاليةُتعتبر أهلية االستفادة من المؤسسة الدولية ل •
بالوصول إلى موارد آبيرة قبل أن يمكنهم الحصول على الموارد المالية التي يحتاجون إليها من األسواق 

 . بغرض االستثمار

 المؤسسة الدولية) قروض(البلدان األعضاء من الحاجة إلى اعتمادات " تتخرج"مع نمو اقتصاداتها،  •
وتساعد المدفوعات التي تسددها تلك البلدان على قروضها في تمويل القروض الجديدة التي تتيحها . للتنمية

لم تعد  نمت اقتصادات اثنين وعشرين بلدًا إلى درجة السنين، ورومع مر. المؤسسة إلى باقي البلدان الفقيرة
الصين، وآوستاريكا، وشيلي، :  المثال من المؤسسة، وتشمل تلك البلدان على سبيلمعها مؤهلة لالستفادة

 .  وتايلند، وترآيا والمغرب،ومصر،
  ida/org.worldbank.www :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المؤسسة الدولية للتنمية على شبكة اإلنترنت ←

 
 

   
 ) IFC( مؤسسة التمويل الدولية

 
  بلدًا175، أعضاؤها 1956أنشئت في عام 
 واشنطن العاصمة: المقر الرئيسي

 
 وتتعاون مؤسسة التمويل .أنشئت مؤسسة التمويل الدولية بهدف مساعدة استثمارات القطاع الخاص في البلدان الفقيرة •
هي تتمتع بشخصية قانونية ومالية و. لدولية مع باقي مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ولكنها عادة ما تتصرف باستقالليةا

 . مستقلة، ولها اتفاقية إنشاء خاصة بها، وحصة في رأس المال، وجهاز إدارة، وجهاز موظفين خاصين بها
لقروض واالستثمارات في أسهم رؤوس األموال لمشروعات ُتعتبر مؤسسة التمويل الدولية أآبر مصدر متعدد األطراف ل •
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ُتعرف بقروض الفئة (حيث تتيح قروضًا بأسعار فائدة ثابتة ومتغّيرة لحسابها الخاص . القطاع الخاص في بلدان العالم النامية
باه رؤوس األموال ؛ ومجموعة آاملة من أدوات االستثمار في أش)المخططة" ب"ُتعرف بقروض الفئة (؛ وقروضًا جماعية ")أ"
 . ، ومساهمات في رؤوس أموال الشرآات")ج"ُتعرف بقروض الفئة (
من خالل تشجيع نمو مؤسسات األعمال اإلنتاجية وآفاءة تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز التنمية االقتصادية  •

 .أسواق رأس المال في البلدان األعضاء بها
الجهات إال عندما يمكنها تقديم مساهمة خاصة من شأنها تكملة دور ي استثمار ال تشارك مؤسسة التمويل الدولية في أ •

 .العاملة في األسواقاألخرى 
حيث تستحث وتعبئ استثمارات القطاع الخاص  في بلدان العالم النامية من تلعب مؤسسة التمويل الدولية دورًا محفزًا،  •

 . مربحةخالل التدليل على أنه يمكن لالستثمارات هناك أن تكون
 

  org.ifc.www  :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة اإلنترنت ←
 

 

   
 ) MIGA(ثمار الوآالة الدولية لضمان االست

  بلدًا163، أعضاؤها 1988أنشئت في عام 
 واشنطن العاصمة: المقر الرئيسي

 في االقتصادات الناشئة بهدف مساعدة عملية تعمل الوآالة الدولية لضمان االستثمار على تشجيع االستثمار األجنبي المباشر •
 . التنمية في تلك البلدان

 للمستثمرين والمقرضين، وتساعد البلدان ضد المخاطر السياسية )ضمانات(أمينًا توفر الوآالة الدولية لضمان االستثمار ت �
 .النامية على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص واستبقائها

     
 org.miga.www  :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الوآالة الدولية لضمان االستثمار على شبكة اإلنترنت ←

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ) ICSID(المرآز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 
 

  بلدًا139، أعضاؤه 1966أنشئ في عام 
 واشنطن العاصمة: المقر الرئيسي

بين بلدان أعضاء ) التحكيم والتوفيق(منازعات االستثمار على تسوية المنازعات يساعد المرآز الدولي لتسوية  •
 . ومستثمرين من بلدان أعضاء أخرى

ن يتفق طرفا النزاع على إولكن ما اللجوء للمرآز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أمر طوعي بالكامل،  •
 .مكن ألي منهما االنسحاب عندئذ بصورة منفردة يفلنالتوفيق التي يقدمها المرآز، /استخدام خدمات التحكيم

 
 icsid/org.worldbank.www  :المرآز الدولي لتسوية منازعات االستثمار على شبكة اإلنترنتموقع للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  ←
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 من يملك مجموعة البنك الدولي؟ 
 
ويمثل مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين .  بلدًا184لي تملكه البلدان األعضاء فيه والبالغ عددها البنك الدو •

 )3انظر الملحق . (الموجود في واشنطن العاصمة آراء ومصالح تلك البلدان
 في البنك الدولي  ينبغي على أي بلد يرغب في أن يصبح عضوًابموجب اتفاقية تأسيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، •

آما أن االنضمام إلى المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوآالة .  أوًال إلى صندوق النقد الدولياالنضمام
 .الدولية لضمان االستثمار مشروط باالنضمام إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

وتتحدد حصة آل بلد في رأس .  اتخاذ القرارات النهائية في البنك الدوليالبلدان األعضاء هم المساهمون الذين يملكون سلطة •
 في المائة من 16.41وُتعتبر الواليات المتحدة أآبر مساهم منفرد، حيث تملك . مال البنك الدولي بمدى وزنها االقتصادي

 4.31(، وفرنسا ) في المائة4.31(متحدة ، والمملكة ال) في المائة4.49(، وألمانيا ) في المائة7.87(األصوات، تليها اليابان 
وتتحمل البلدان الصناعية قدرًا أآبر من المخاطر المالية، . وتتوزع األسهم المتبقية بين البلدان األعضاء األخرى). في المائة

 . ولها رأي أآبر في عملياته يتناسب مع حجم ما تتحمله من مخاطر
  

 ) الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنميةالبنك(عرض عام لنظام إدارة البنك الدولي 
 

من خالل مجلس المحافظين،  تشارك البلدان األعضاء ـ على مختلف المستويات ـ في إدارة البنك الدولي، وذلك 
 .ومجلس المديرين التنفيذيين، ورئيس البنك الدولي، ولجنة التنمية
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 مجلس المحافظين
 

معينين من قبل آل من البلدان محافظين مناوبين و) سؤولين آوزراء المالية أو وزراء التخطيطعادة م (يتكون من محافظين •
 .184األعضاء 

 . في البنك الدوليُيخول بسلطة اتخاذ القرارات النهائية •
جرت العادة أن ُيعقد هذا االجتماع في واشنطن (في اجتماعات البنك الدولي السنوية في الخريف يجتمع مرة آل عام  •

 ).  لعاصمة سنتين متتاليتين من بين آل ثالث سنوات، على أن ُيعقد في بلد عضو مختلف في السنة الثالثةا
؛ وقبول أعضاء جدد أو وقف اتخاذ قرارات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بسياسات البنك الدولي: تشمل صالحياته •

أسهم رأس المال المصّرح به؛ وتقرير توزيع صافي دخل عضوية أعضاء حاليين؛ واتخاذ قرارات تتعلق بزيادة أو تخفيض 
 . البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، والمصادقة على البيانات المالية والميزانيات

 
 .نمن نحن، والهيكل التنظيمي، والمحافظي: org.worldbank.www: للمزيد من المعلومات،  يرجى زيارة ←

 
 

 
 مجلس المديرين التنفيذيين

•  
 . على مدار العاممباشرة الصالحيات التي يخّولها إياه مجلس المحافظين •
يعّين آل بلد من البلدان الخمسة . ، يمثلون حكومات البلدان األعضاء في مجموعة البنك الدولي مديرًا تنفيذيًا24يتكون من  •

. ا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة ـ  مديرًا تنفيذيًاالتي تملك أآبر عدد من أسهم رأس المال ـ فرنس
 في عملية ) دوائر انتخابيةأو (البلدان األعضاء األخرى،  مجموعات من  فتنتخبهم مديرًا تنفيذيًا،19 البالغ عددهم أما الباقون

 والمملكة العربية السعودية ـ مجموعات بلدان منفردة، في  وتشّكل بعض البلدان ـ الصين، وروسيا،.انتخاب ُتجرى آل سنتين
 .  حين تنضم بلدان أخرى معًا في مجموعات بلدان متعددة

 .  مباشرة مسؤولية تسيير العمليات العامة للبنك الدولي  •
ياسات القروض والضمانات، والس:  لإلشراف على عمل البنك الدولي ـ بغرض الموافقة علىاالجتماع مرتين أسبوعيًا �

 . ة، واالقتراض، والقرارات الماليةُقطريات المساعدات الإستراتيجيالجديدة، والموازنة اإلدارية، و
    

 
من نحن، والهيكل التنظيمي، ومجالس اإلدارة، : org.worldbank.wwwللمزيد من المعلومات،  يرجى زيارة  ←

 ذيون والمديرون التنفي
 

 
 
 

لمجلس اجتماع دوري 
المديرين التنفيذيين ـ 

 2003 لأيلو/سبتمبر
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 رئيس البنك الدولي
 

 
 ـ أي  من أسهم رأس المال في البنكجرت العادة أن يترأس البنك الدولي أحد مواطني البلد الذي يملك أآبر عدٍد �

 ).في حين يترأس أوروبي ـ في العادة ـ منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي   (متحدة الواليات ال
 .  قابلة للتجديد من قبل المديرين التنفيذيين  يتم انتخابه لفترة خمس سنوات �
 .يترأس مجلس المديرين التنفيذيين �
 .لبنك الدوليمسؤولية إدارة ا ـ يتولى ـ بصفة عامة �
 

 
   ومكتب الرئيس، الهيكل التنظيمي، من نحن  org.worldbank.www :رجى زيارةي، للمزيد من المعلومات ←

 
 
 
 
 

 
 

 لجنة التنمية 
 

 يضطلع بتسهيل  ـ هي منتدى للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي1974لجنة التنمية ـ التي تأسست في عام  •
 .الحكومات الدولية بشأن قضايا التنمية  تحقيق توافق في اآلراء بين  

تعينهم بلدانهم أو مجموعة ) وزراء المالية أو التنمية في البلدان األعضاء  بين يكونون عادة من  ( عضوًا24تضم  •
 . البلدان الممثلة في مجلسي المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي     

تزامن مع لجنة صندوق النقد الدولي، وفي الخريف قبل االجتماعات المشترآة        في الربيع بال: تلتقي مرتين سنويًا •
 .بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية تقدم المشورة لمجلسي المحافظين  •
 .والموارد المالية الالزمة 

 .ل لها ليشمل القضايا المتعلقة بالتجارة والبيئة العالميةتفّسر التفويض المخّو •
 . يتولى رئاسة اللجنة رئيس يجري اختياره من بين أعضائها، ويساعده أمين تنفيذي تنتخبه اللجنة        �

 
 org.devcommittee.www : يرجى زيارة، للمزيد من المعلومات ←
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 ةيات المؤسسوحدال
 

يباشر البنك الدولي عمله من خالل مكاتب نواب الرئيس التي يرّآز آل منها على منطقة أو قطاع محدد، وذلك لمكافحة           
وباإلضافة إلى ذلك، قام البنك بإنشاء منظومة من الشبكات تشجع التعاون وتبادل    . الفقر وتشجيع التنمية االقتصادية  

 .  والقطاعات المعارف فيما بين مختلف المناطق  
  
 

   رسم بياني ُمبسط للهيكل التنظيمي: 3-1  الشكل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جهاز موظفي البنك الدولي 
ين ماليين،    لخبراء اقتصاديين، ومربيين، وعلماء بيئيين، ومحل    : ، شامًال10,000يبلغ عدد موظفي البنك الدولي حوالي   

.  من بلدان العالم بلدًا مختلفًا160حوالي الموظفون ويمثل . ، وآخرين آثيرينخصائيين في علم اإلنسان، ومهندسين أو
 . ةُقطري موظف في المكاتب ال3000أآثر من آذلك ويعمل 

  

 مجلس المحافظين

 المديرون التنفيذيون

 الرئيس
 المديرون المنتدبون

  شبكات5  نواب للرئيس لمناطق عمل البنك6
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التنمية القابلة
لالستمرار بيئياً 
 واجتماعيًا

 

التمويل، والقطاع 
الخاص، والبنية 

 األساسية
 

التنمية البشرية
 

تخفيض أعداد 
الفقراء، وإدارة 

 االقتصاد
 

الخدمات 
األساسية 
 للعمليات
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  الفصل الثاني
  عمل البنك الدولي على مستوى العالم
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 )VPU(مناطق عمل البنك الدولي والشبكات التابعة له
وُتعتبر مكاتب نواب الرئيس . لدولي بلدان العالم النامية ـ آما ورد في الفصل األول ـ إلى ست مناطق عمليقسم البنك ا

يوجد مكتب نائب حيث . ـ التي يترأس آل واحٍد منها نائب للرئيس ـ وحدات العمل الرئيسية في هيكل البنك الدولي
آل شبكة من الشبكات الخمس المعنية بتبادل في  منطقة من مناطق عمل البنك على مستوى العالم، ولكلللرئيس 

  .من النواحي األخرى للعملياتفي العديد المعارف، و
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة المناطق والبلدان: 1-2الشكل 
  

 

 
 

الدولي التعاون فيما بين مناطق عمله، ولدى آل منطقة من هذه المناطق مبادرات إقليمية منخرطة في عمل يشجع البنك 
منتدى الطاقة "، و"برنامج النقل من أجل أفريقيا"مشترك يستهدف تحقيق أهداف مشترآة ـ ويشمل على سبيل المثال 

التكامل "، و"مبادرة حوض النيل"، و"سط وشمال أفريقيانظام اإلدارة العامة في منطقة الشرق األو"، و"البديلة في آسيا
  ".األوروبي

 
بعد . ثم اختر المنطقة. البلدان والمناطق، org.worldbank.www: للمزيد من المعلومات بشأن مناطق عمل البنك، يرجى زيارة ←

 . الموجز اإلعالمي اإلقليميلى العرض العام الخاص بكٍل من هذه المناطق من خالل  عطالعاختيار المنطقة المعنية، يمكنك اإل

البلدان والمناطق، والمبادرات ، org.worldbank.www: للمزيد من المعلومات بشأن المبادرات اإلقليمية، يرجى زيارة �
 . اإلقليمية

مكاتب نواب الرئيس لمناطق عمل البنك الدولي
 

 (AFR)أفريقيا  •
 (EAP)شرق آسيا والمحيط الهادئ  •
 (ECA) الوسطىأوروبا وآسيا  •
 (LAC)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  •
 (MENA) الشرق األوسط وشمال أفريقيا •
 (SA) جنوب آسيا •

  

مكاتب نواب الرئيس لشبكات البنك الدولي
 

 التنمية القابلة لالستمرار بيئيًا واجتماعيًا �
 التمويل، والقطاع الخاص، والبنية األساسية �
 التنمية البشرية •

 ة االقتصادتخفيض أعداد الفقراء، وإدار �
 الخدمات األساسية للعمليات •

ية والبحرأمريكا الالتين
 (LAC)الكاريبي 

(ECA)

أوروبا وآسيا
(ECA) الوسطى

الشرق األوسط وشمال
 (MENA) أفريقيا
(ECA)

(ECA الوسطىأوروبا وآسيا 

 أفريقيا
 

 (SA) جنوب آسيا
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 ُقطري مستوى الالبنك الدولي على ال
 

الفئات المعنية في الدوائر االنتخابية التي   على مستوى ] بالبنك الدولي وعمله[ن اهتمامًا يمن الواضح أن لدى البرلماني 
ولذلك، قد يكون من المفيد فهم آيفية عمل البنك الدولي على المستوى   .  في بلدانهم وعلى مستواهم الشخصي يمثلونها

  .ء البرلمان الحصول على معلومات بشأن عمل البنك في بلدانهم األم   ، وآيف يمكن ألعضاُقطريال
 

 ةُقطريالفرق ال
 

 ومساعد ُقطري ، يساعده في العادة منسق للبرنامج ال   ُقطريمدير  ةُقطريوحدات البنك الدولي اليتولى إدارة آل وحدة من  
ن جهاز موظفين فنيين يتمتعون بمعارف ومهارات  تتألف موحدات فنية إقليميةوباإلضافة إلى ذلك، ثمة . ُقطري للبرنامج ال 

، ويتيحون ـ  )الطاقة، والبنية األساسية، والسكان والموارد البشرية   /، والصناعة آالزراعة (متخصصة في القطاعات الرئيسية    
  .أساس آل مشروع على حدةخبرات عملية على   ـناستشارييبوصفهم 

  
 ماذا تفعل الوحدات الُقطرية؟

 
 البلد المعني؛/الت بين البنكتسهيل االتصا �
 مساندة الحوار المعني بالسياسات؛ �
 رصد التطورات االقتصادية؛ �
 ات المساعدة الُقطرية؛إستراتيجية الُقطرية وستراتيجيإتاحة مساهمات في وثائق اإل •
 المساعدة في متابعة مهام المقر الرئيسي وتسهيلها؛ •
 المساعدة في تقييم وبناء االلتزام الُقطري؛ •
 اعدة في تقييم قدرات الهيئات المعنية والتعقيب على مدى واقعية مشروعات خطط التنفيذ؛المس •
  المساعدة في التنسيق مع الجهات المانحة المحلية؛ •
 المشارآة في إعداد استعراض التنفيذ الُقطري ومتابعته؛  •
 العمل على حل المشاآل على نحو خاص؛ •
جه البلدان الُمقترضة صعوبة في التقيد بمتطلبات محددة للبنك تتعلق بالتوريدات، تقديم أو ترتيب تقديم المساعدات حيثما توا •

 والمدفوعات، والتدقيق المالي؛
 إتاحة متابعة خدمة الديون، و •
 . االضطالع بأنشطة العالقات العامة •
 

 
 التنسيق واالتصاالت وقد تعززت عمليات. ة المعنية بالقطاعات في واشنطن العاصمةُقطرييتواجد معظم أعضاء الفرق ال

 المعنية بالقطاعات المتواجدين في الُقطريةين المتواجدين في البلدان المعنية وأعضاء الفرق ُقطريفيما بين المديرين ال
 النوعية للبيانات جيدواشنطن العاصمة بفضل االستثمارات الكبيرة للبنك في شبكة اتصاالته، مما يسهل وجود بث 

 .المرتبط بعمليات البنك سفر البعثات الميدانيةورة، وذلك لتكملة واالتصاالت بالصوت والص
 ةُقطريالمكاتب ال

 في البلدان األعضاء، شامًال ُقطري مكتب 100ما يزيد على افتتح البنك في إطار عملية تطبيق المرآزية البنك الدولي، 
 خاص في بروآسيل يضطلع بتنسيق عمله مع وباإلضافة إلى ذلك، للبنك الدولي مكتب. جميع البلدان الُمقترضة تقريبًا

. المفوضية األوروبية بشأن القضايا المتعلقة باالنضمام إلى االتحاد األوروبي، وإعادة اعمار منطقة جنوب شرق أوروبا
 . 2الملحق  إلى الرجوعيرجى ، قائمة بمكاتب البنك الدولي على مستوى العالم على طالعلإل
 
 
البلد المعني وللوصول إلى تفاصيل وعناوين االتصال الخاصة بالمكاتب المحلية للبنك الدولي على شبكة للمزيد من المعلومات بشأن  ←

يمكنك أيضًا الحصول . ، واختيار البلد المطلوب"البلدان والمناطق"، والضغط على org.worldbank.www: اإلنترنت، يرجى زيارة
 .اصيل وعناوين االتصال الخاصة بمراآز اإلعالم العامعلى تف

وتلقيها عبر البريد اإللكتروني، يرجى زيارة صفحة البلد المعني بموقع البنك على محددة، " رسائل ُقطرية حديثة للبنك الدولي"لالشتراك في  �
 .شبكة اإلنترنت، ثم الضغط على االختيار المقابل
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 " شاملةُقطرية"إستراتيجية 

 سنوات من الخبرة العملية للبنك الدولي أن مجرد الترآيز على تحقيق النمو االقتصادي ال يؤدي بالضرورة إلى   تبرز
ونتيجة لذلك، جرب البنك الدولي ـ وللمرة األولى ـ منهجًا شامًال مدفوعًا باعتبارات البلد            . تحقيق تنمية قابلة لالستمرار  

 : ثالث آليات للبنك الدولي على  للبلد المعني  ستراتيجي مل ذلك المستوى اإلتويش. المعني بشأن سياسات اإلقراض والتنمية
 (CDF) إطار التنمية الشامل •
 (PRSP) ة تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجيوثيقة  •
 (CAS) ةُقطرية المساعدة الإستراتيجي •

 
ق بشأن هذه من النقاش المتعّمللمزيد . للتنمية القابلة لالستمرار "  شاملُقطرينهج "ومن شأن هذه اآلليات معًا خلق 

 . الفصل الثالثاآلليات، ُيرجى الرجوع إلى    
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 حق الجميع في المشارآة بآرائهمضمان : المستوى المحلي
 

 الشعوب األصلية
. الناس تهميشًا في المجتمعأشّد من الضروري ألي بلد لكي يحارب الفقر بفعالية أن يعمل على وصول منافع التنمية إلى 

م البنك الدولي بضمان مراعاة سياساته ومشروعاته اإلنمائية الحتياجات الفقراء، والسيما المعرضين بدرجة أآبر      ويلتز
 16 في األصليةالبنك الدولي اآلن مشروعات تعمل ـ على وجه الخصوص ـ مع الشعوب حيث يمّول . منهم لخطر التهميش

 . للشعوب األصليةالصندوق العالميبلدًا في جميع أنحاء العالم من خالل  
 

 :الصندوق العالمي يساند ثالثة أنشطة 
 .تقديم منح صغيرة مباشرة إلى منظمات الشعوب األصلية (1
بوليفيا، وآولومبيا، وإآوادور، وبيرو، ( في أمريكا الجنوبية  نديزمنطقة األبناء قدرات قادة الشعوب األصلية في  (2

 . من خالل مشروع تجريبي )وفنزويال
 . الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية لمنتدى األمم المتحدة يقدمها ة التيالمساندة المالي  (3

  
 نشاط الشعوب األصلية

 
المناطق المتمتعة بالحكم وجامعة ، الخيرية) Rigoberta Menchu(ومؤسسة ، بوابة التنمية قامت، 2002في عام 

رات مع عدٍد من قادة الشعوب األصلية من  معًا بتنظيم سلسلة من الحوا)URACCAN(ساحل نيكاراغوا الذاتي على 
 وآراهية األجانب، واألنشطة المتعلقة بمتابعة مبادرة الشعوب األصلية آراًء تتعلق بالعنصريةوشمل النقاش .  بلدًا17

 .وجرى بث هذه المناقشة مباشرة على موقع بوابة التنمية على شبكة اإلنترنت. من أجل السالم
 

 

 
 
 :يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة اإلنترنتللمزيد من المعلومات بشأن الشعوب األصلية في مشروعات البنك الدولي،  �

indigenous/org.worldbank.www  
   لمعلومات بشأن األنشطة التي يساندها الصندوق العالمييضم الموقع سالف الذآر على شبكة اإلنترنت أيضًا المزيد من ا ←
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 :أمثلة أخرى على تمكين السكان المحليين من أسباب القوة
 

 
 تمكين المجتمعات المحلية النائية في إثيوبيا من أسباب القوة

 
 إلى خلنصيب الفرد من الد مليون نسمة ويصل فيها 60ُتعتبر إثيوبيا ـ التي يبلغ عدد سكانها أآثر من 

، آان متوسط 1995ففي عام .  دوالر أمريكي في السنة ـ واحدة من بين أشّد بلدان العالم فقرًا100
 سنة، وبلغ معدل وفيات الرضع دون السنة 48العمر المتوقع عند الميالد في إثيوبيا يصل بالكاد إلى 

 حالة وفاة أثناء 700 وبلغ معدل وفيات األمهات حوالي.  والدة حية117/1000األولى من أعمارهم 
 في المائة من البلد معرضًا لخطر اإلصابة بمرض المالريا، في حين شّكل 70وآان أآثر من .  والدة حية100000الوضع لكل 

 . مرض السل السبب الرئيسي لحاالت الموت المسجلة في المستشفيات
 

 لمساعدة المجتمعات المحلية النائية في معالجة عيمشروع صندوق التنمية وإعادة التأهيل االجتما، تم تأسيس 1996في عام 
.  مليون دوالر أمريكي240تلك المآسي، يدعمه في ذلك ارتباط من البنك الدولي لتمويل نصف مجمل تكاليف المشروع البالغة 

تيسرت ألربعة  في المائة منهم من الفتيات من االلتحاق بالمدارس، و49 ألف طفل، 600مّكن هذا المشروع ومنذ ذلك الحين، 
آما يتمتع حوالي . ماليين شخص اآلن القدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، فضًال عن مرافق الصرف الصحي

  . مزارع أثيوبي بزيادة في غالل محاصيلهم بفضل تحّسن شبكات الري66800
 

 
 

  إعادة بناء الحياة في البوسنة والهرسك 
 

وسنة والهرسك، أُلقيت قنبلة على المتجر الذي تمتلكه أسرة ميالدا أثناء الحرب التي شهدتها الب
واليوم، وبعد أن أعادت ميالدا وزوجها بناء هذا المتجر الخاص ببيع مواد البقالة . ودمرته ماآانوفيتش

 مترًا مربعًا والذي يقع في مدينة آونجيتش في جنوب البوسنة، أضحى هذا المتجر 30والبالغة مساحته 
بأنواع الخضراوات من الملفوف والبازالء الخضراء والبطاطس والفلفل، إضافة إلى المكرونة مليئًا 

 . يس آريماآلوالحلويات والبسكوتات والعصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية و
 

دت على مدى السنوات  التي ساعمشروع المبادرات المحلية للبنك الدوليوميالدا هي واحدة من بين الكثير ممن استفادوا من 
يتراوح ففي بلٍد آان يعاني من معدل بطالة .  فرصة عمل في البوسنة والهرسك170000الخمس الماضية في تعزيز أآثر من 

 في شكل قروض لمشروعات األعمال  دوالر أمريكي130000 في المائة، قام البنك الدولي بإتاحة ما يزيد على  40و  30 بين
 الذي يدره هذا المتجر أسرة ميالدا البالغ عدد أفرادها خمسة أشخاص، وقد سددت ميالدا بالفعل معظم ويساند الدخل. الصغيرة

 .الذي اقترضته على مدى السنوات الثالث الماضية)  دوالر أمريكي10000حوالي ( مارك ألماني 20000القرض البالغ 
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 تقديم التعليم االبتدائي الشامل في الهند
 

ولو سنوات قليلة من التعليم إلى جميع  د التشعب والتنوع آالهند، من شأن إتاحة حتىفي بلٍد شدي
من بين األمور التي تسعى الحكومة الهندية بدعم وهو األطفال من البنين والبنات أن يمثل أمًال آبيرًا، 

 . من المجتمع الدولي إلى معالجتها
 

ـ الذي بدأ تنفيذه في أوائل تسعينيات القرن العشرين ـ مساعدة ) DPEP(لية برنامج التعليم االبتدائي في المناطق المحيستهدف 
بلغ المستفيدون الهند على تحقيق شمولية التعليم االبتدائي، وأضحى منذ ذلك الحين أآبر برنامج تعليمي على مستوى العالم، حيث 

 بليون 1.2ادرة، وذلك من خالل إتاحته ما مجموعه وفي حين ُيعتبر البنك الدولي أآبر مساهم في هذه المب.  مليون طفل60منه 
ومنظمة المفوضية األوروبية، : دوالر أمريكي، هناك العديد من الجهات المانحة األخرى التي ساهمت أيضًا فيها، والتي تشمل

 271زيد على الذي يغطي ما يويجري تطبيق هذا البرنامج ـ . ، وحكومتي هولندا والسويد)UNICEF( المتحدة للطفولة األمم
 ـ في مناطق تقل فيها معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين اإلناث عن متوسط  والية من واليات الهند18منطقة محلية في 
 .المعدل الوطني

 
 على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة،برنامج التعليم االبتدائي في المناطق المحلية وينصب ترآيز 

آما يهدف هذا المشروع إلى تخفيض أعداد . مستهدفًا إتاحة أربع أو خمس سنوات على األقل من التعليم االبتدائي جيد النوعية
ويشمل المستفيدون من هذا المشروع ـ باإلضافة إلى الفتيات . المتسربين من المدارس، وتحسين الجودة الكلية للتعليم االبتدائي

 . الخفيفة إلى المتوسطة، واألطفال العامليناإلعاقات تحاق بالمدارس ـ األطفال من ذوي الالئي سبق منعهن من االل
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 المشروعات التي يساندها البنك الدولي
 

فاألوضاع الخاصة بكٍل منهما تجعل آل مشروٍع فريدًا من     . ال يوجد مشروعان من مشروعات التنمية متشابهين تمام التشابه
ولكن، على الرغم من . لى البنك الدولي مالءمة وتكييف إقراضه للمشروعات بما يعكس هذه الحقيقة نوعه، وينبغي ع

تقود آل مرحلة من دورة  : وهي دورة متجددة ذاتيًا. خصوصية المشروعات، يمر آل واحٍد منها بدورة مشترآة للمشروع
 . ألخيرة نهوج وأفكار جديدة للمشروعات المشروع ـ بطبيعة الحال ـ إلى المرحلة التالية، وينتج عن المراحل ا     

 
والقروض االستثمارية . قروض استثمارية وقروض التكييف الهيكلي: للبنك الدولي نوعان أساسيان من أدوات اإلقراض

عمليات توريد السلع والحصول على األشغال والخدمات   تمّول ، وهي ) سنوات10-5(لها محور ترآيز طويل األمد 
أما قروض التكييف الهيكلي  . لتنمية االقتصادية واالجتماعية في مجموعة واسعة النطاق من القطاعاتلمساندة مشروعات ا

، وتتيح موارد تمويلية سريعة للبلدان التي تحتاج إلى تمويل خارجي لمساندة      ) سنوات3-1(فلها محور ترآيز قصير األجل   
 مجموعة متنوعة من ئمال النوعين من القروض لتال وُتراعى المرونة في استخدام آ  . إصالحات السياسات والمؤسسات 

 .مختلطة جرت العادة على استخدامهما معًا في عمليات آما األغراض،  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2003البنك الدولي ـ التقرير السنوي : المصدر 
: نات المشروعات على شبكة اإلنترنتللمزيد من المعلومات بشأن أمثلة على مشروعات البنك الدولي، يرجى زيارة قاعدة بيا �

org.worldbank.wwwثم الضغط على المشروعات المعنية في القائمة الرئيسية ،  

 دورة المشروع: 2-2الشكل 
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 وثائق المشروع
 

ظم وتتيح هذه الوثائق مع. تجري إتاحة الوثائق الخاصة بالمشروعات للجمهور في مختلف مراحل دورة المشروع
" وثيقة تعريف المشروع"فعلى سبيل المثال، تتم إتاحة . المعلومات التفصيلية المعنية بالمشروع في آل مرحلة من مراحله

توفر هذه الوثيقة معلومات عامة بشأن الموضوعات ، حيث في المرحلة األولى لتحديد المعالم في عملية إعداد المشروع
ونحث . ومدة المشروع) لخإومعلومات مالية، ومعلومات بشأن القطاع،  االتصال، ومعلوماتاألهداف، (الرئيسية 

 التي تمّولها حكوماتهم أو المشروعات الجاري تنفيذها في الوثائق المتعلقة بالمشروعاتاإلطالع على البرلمانيين على 
 . بلدانهم األم

 
  :3-2الشكل 

  وثائق المشروع ومدى إتاحتها للجمهور:  دورة المشروع

 
موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت: درالمص  

 
 الفصل السابعفي " قائمة وصف للوثائق ذات الصلة بالمشروعات" على طالع، يرجى اإلللمزيد من المعلومات �
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 )ESW(العمل االقتصادي والقطاعي 
 

وتشمل . عضاء بالبنك العمل االقتصادي والقطاعي التشخيصي األساسي هو األساس لبرامج اإلقراض في جميع البلدان األ  
 : نواتج العمل االقتصادي والقطاعي التشخيصي األساسي المحدد ما يلي    

 
بلد ما، وتتناول بالبحث آيفية تأثير    ـ تتيح معلومات بشأن األسباب واآلثار الناجمة عن الفقر في تقييمات الفقر �

 .الفقراء السياسات العامة على حياة  
 .فية تأثير إدارة اإلنفاق العام على التنمية   ـ تبّين آياستعراضات اإلنفاق العام �
 . ـ تشخص سالمة نظام التوريدات وممارساته في البلد المعنيةُقطرياستعراضات تقييم التوريدات ال �

 ـ تستعرض اإلدارة المالية في القطاعين العام والخاص واإلطار التنظيمي المعني           ةُقطريتقييمات المساءلة المالية ال •
 .بها

النمو معدالت : ـ تحلل األوجه األساسية للتنمية االقتصادية في بلد ما، ويشمل ذلك  ة ُقطريقتصادية الالمذآرة اال •
 .القطاع المالي، وأسواق العمل  وإصالح المالية العامة، واإلدارة العامة، والتجارة الخارجية، وتنمية    

 
القطاعي التشخيصي األخرى، وذلك بناًء على        ُيتيح البنك الدولي أيضًا مجموعة متنوعة من أدوات العمل االقتصادي و  

 :وتشمل تلك األدوات المحددة ما يلي.  من البلدان المعنيةاالحتياجات الخاصة بكلٍ   
 استعراض النظم اإلدارية والمؤسسية �
 تقارير برامج تقييم القطاع المالي �
 استعراضات الحماية االجتماعية، وقطاعي الرعاية الصحية والتعليم •
  االستثمارتقييمات مناخ •
 إستراتيجيات تنمية المدن •
 تقييمات إدارة الشرآات •
 تقييمات التنمية الريفية •
 التحليالت البيئية الُقطرية •
 استعراضات قطاعي الطاقة والبيئة •
 تحليالت اجتماعية •
 تقارير إطار البنية األساسية الُقطرية •

 
رية مقابل رسوم لتلبية احتياجات محددة لبلدان معينة      وباإلضافة إلى تلك الخدمات، يمكن للبنك الدولي إتاحة خدمات استشا       

معلومات وتحليالت من شأنها مساندة جهود تخفيض أعداد الفقراء وتحقيق نمو اقتصادي قابل    حصولها على  مقابل 
ة بشأن   ُقطريعى فيها وجهة النظر ال اويقوم البنك أيضًا بتنفيذ عمل اقتصادي وقطاعي في مناطق عمله، ُير    . لالستمرار

 . قضايا التنمية 
 
المشروعات والبرامج، ، org.worldbank.wwwيرجى زيارة للمزيد من المعلومات بشأن العمل االقتصادي والقطاعي،  �

 ات والعمل االقتصادي والقطاعيستراتيجيواإل
 تقييم عمل مجموعة البنك الدولي

 
وعة البنك الدولي تقييمات ذاتية يجريها معنيون من جهاز موظفي البنك وتقييمًا مستقًال تنفذه تشمل عملية التقييم في مجم

 . وحدتان متخصصتان على النحو الموضح أدناه
 

   )OED(إدارة تقييم العمليات  )OEG(مجموعة تقييم العمليات 
سسة الدولية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، والمؤ مؤسسة التمويل الدولية

 للتنمية
 التي ما هي الجهات
 يجري تقييمها؟

البرامج، والمشروعات االستثمارية، والخدمات 
االستشارية والفنية، واإلستراتيجيات، والسياسات، 
واإلجراءات، ومدى تحقيق األهداف الُمتفق عليها 

لتنمية القطاع الخاص، واآلثار المترتبة على 
 نشاط االستثمار

البرامج الُقطرية، والسياسات القطاعية، 
والسياسات المتعلقة بالعمليات، وآيفية تخطيط 

البلد المقترض إلدارة المشروع المعني وصيانته، 
واإلسهام الدائم للبنك الدولي في مجمل عملية 

 التنمية في البلد المعني

  تقييمه؟ما الذي يجري

يجري التقييم بصفة عامة بعد إنجاز المشروع،  بعد إنجاز المشروع  يتم التقييم؟متى 
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 يجوز أيضًا تقديم معلومات وتوجيهات أثناء ولكن
 مرحلة تنفيذ المشروع

مؤسسة التمويل مجلس المديرين التنفيذيين في 
 الدولية

 ُترفع إليه التقارير من مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي
 المعنية؟ 

 
 

 oed/org.worldbank.www :جى زيارةيرللمزيد من المعلومات بشأن تقييمات البنك الدولي،  �
 

 )QAG(مجموعة ضمان الجودة في البنك الدولي 
شهدت جودة عمليات البنك الدولي تدهورًا ،  ثمانينيات القرن الماضي على مدار

سعينيات  إدارة تقييم العمليات بحلول منتصف التتقييمات  أوضحتإلى الحد الذي  
وفي إطار تصميمه . أنه من غير المرجح أن يحقق ثلث مشروعات البنك أهدافها

. على معالجة هذا الوضع المثير للفزع، أنشأ رئيس البنك الدولي السابق، جيمس د
وآلفها بتحقيق   ، 1996في عام ) QAG(وولفنسون، مجموعة ضمان الجودة 

 .تج البنك الدولي في مهمة تحسين جودة نواََيَتَمثَّلهدف واضح 
وأسفر ازدياد التزام البنك الدولي بتحسين مستوى الجودة وزيادة الوعي ـ بأن   
مجموعة ضمان الجودة تعمل على إبراز أبعاد الجودة ـ عن تحسينات آبيرة في 

الحكم  اآلن  عنده  يتمجودة عمليات البنك في جميع أنحائه تقريبًا، إلى الحد الذي        
 . نها األفضل على مدى عقدين من السنين  على حافظة المشروعات بأ 

 مشروع مختلف قامت3500من بين "
ات بتقييمها خالل فترةإدارة تقييم العملي

لم يحز منها إال، 1995-1980السنوات 
. في المائة على تصنيف يعتبرها ناجحة68

 المستهدف بنسبةنجاحمعدل الوآان تحقيق 
 في المائة يعني ـ من الناحية المالية ـ85

 باليين دوالر أمريكي6-5 حوالي تحويل
سنويًا من موارد البلدان المقترضة من

إلى" داؤها غير ُمرٍضمشروعات أ"
 ".رٍضمشروعات أداؤها ُم"

Prem C. Garg ،مدير مجموعة ضمان
 الجودة
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 أهداف مشترآة: الشفافية والمساءلة
 

والبنك .  أن تكونا أآثر انفتاحًا وشفافيةعلى) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(مؤسستي بريتون وودز  البرلمانيون يحثآثيرًا ما 
 ـ التي يتوقعها من الجهات الشريكة في التنمية ـ إلدارة العامةحسن نظام االدولي منفتح لهذا المطلب، وهو مصمم على تطبيق مبادئ 

 خاصة تستحق َتَحسَُّناتوقد حدثت . فعلى مدى السنوات األخيرة، حقق البنك الدولي خطوات واسعة في هذا المجال. في جميع أشغاله
ونتيجة لذلك، ازداد . 2001 و 1993 عامي إصالح سياسات البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات فياإلشارة إليها أثناء 

وجرى أيضًا وضع العديد من اآلليات األخرى، على . نطاق المعلومات المنشورة على الجمهور بشأن أنشطة البنك الدولي زيادة آبيرة
 .النحو المبّين أدناه، لتشجيع تفعيل الشفافية في عمليات البنك الدولي

 

 صاح عن المعلوماتسياسة البنك الدولي المعنية باإلف
 

 في )PICs(مراآز اإلعالم العام ، وّسع البنك الدولي نطاق أنواع الوثائق التي يجري نشرها على الجمهور، وأسس 1993في عام 
آما تعزز تنفيذ سياسة البنك الدولي . واشنطن العاصمة وفي العديد من البلدان األخرى إلتاحة تلك الوثائق للجمهور على مستوى العالم

وشملت الخطوات اإلضافية . 1997 و1995لمعنية باإلفصاح عن المعلومات بعد استعراضي حالة جهاز الموظفين في عامي ا
عند نقطتي اتخاذ ) HIPC(إصدار وثائق البلدان الفقيرة المثقلة بالديون : الرامية إلى زيادة نطاق الشفافية، بين أمور أخرى، آًال من

ات المساعدة الُقطرية إستراتيجي، و)2000 آانون الثاني/يناير(، وعند نقاط القرار األولي )1998 تموز/يوليو(القرار واإلنجاز 
 ). 2001 نيسان/إبريل(ة تخفيض أعداد الفقراء إستراتيجي، ووثائق )1998آب /أغسطس(
 

مجلس المديرين  افق ومرة أخرى، تعززت قدرة الجماهير على الحصول على المعلومات الخاصة بأنشطة البنك الدولي عندما و
وتشمل . 2001آب / على التعديالت الخاصة بسياساته المعنية باإلفصاح عن المعلومات في أغسطسالتنفيذيين في البنك الدولي

 :المالمح الرئيسية لهذا التعديل ما يلي
  في مختلف مراحل المشروعالقدرة على الوصول إلى وثائق العملياتزيادة  •
 الترجمات واتساقًا في  منهجيةأآثراعتماد منهج  •
 مراآز اإلعالم العامتطوير  •

 
 :يرجى زيارةللمزيد من المعلومات بشأن سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات،  ←

/disclosure/operations/org.worldbank.1www://http  
 

 البنك الدولي" اقبومر"
 سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلوماتترصد العديد من المنظمات على مستوى العالم أنشطة البنك الدولي، وتستفيد من 

هذا النقد وعلى الرغم من تعرض البنك الدولي للنقد، إال أنه يأخذ . بغرض الحصول على معلومات مباشرة وتعميق مدى تحليلها ألنشطة البنك
وقد ترغب في االتصال بها للحصول . وفيما يلي قائمة ببعض أنشطة المنظمات التي ترصد أنشطة البنك الدولي. في إطار النقاش الديمقراطي

 :على وجهة نظر أخرى بشأن عمل البنك الدولي
 org.woodsprojectbretton.www: بريتون وودزمشروع  �
  org.bicusa.www: المعلومات المتعلقة بالبنك الدوليمرآز  �
 cbm/org.unimondo.www: حملة إصالح البنك الدولي �
 org.focusweb.www: الترآيز على جنوب العالم �
 za.org.aidc.www: مرآز التنمية والمعلومات البديلة �

 org.bankwatch.www: بلدان أوروبا الوسطى الشرقيةشبكة مراقبة البنك في  
 يل العمليات والسياسات الوقائيةدل: وضع اإلجراءات الوقائية

 
يساعد دليل العمليات والسياسات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي في دمج مبادئ الجودة والمساءلة والمراقبة في جميع نواحي العمل 

 في القضايا وُتعتبر هذه اإلجراءات الوقائية مهمة بوجه خاص بالنسبة لتصميم المشروعات حيث ينبغي النظر. اليومي في المنظمة
 .الحساسة آاألثر البيئي، وأوضاع الشعوب األصلية، والعمليات التشارآية

 
 دليل العمليات

تخضع مشروعات البنك الدولي وأنشطته لسياسات العمليات التي تستهدف ضمان سالمة هذه المشروعات واألنشطة من النواحي 
مليات البنك الدولي التفاصيل ذات الصلة، ويتيح توجيهات بشأن آيفية إنجاز ويوضح دليل ع. االقتصادية والمالية واالجتماعية والبيئية

ومن بين أنواع السياسات األساسية التي يشملها هذا الدليل ما "). أفضل الممارسات"و " إجراءات البنك("هذه المشروعات واألنشطة 
 :يلي

 بنواتج وأدوات أنشطة األعمالالسياسات المعنية  �
 السياسات الوقائية •
 السياسات االئتمانية •
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 السياسات اإلدارية •
 

للمساهمة، يرجى االتصال و. ويستعرض البنك الدولي بانتظام دليل العمليات، ويرحب بأية مساهمات من البرلمانيين في هذا الشأن
 .بأقرب مكتب ُقطري

 
 السياسات الوقائية 

وأدى اعتماد هذه . ي يلحق باألشخاص وبيئاتهم في عملية التنميةتهدف السياسات الوقائية إلى منع وتخفيف حدة الضرر غير الالزم الذ
وتتيح السياسات الوقائية منبرًا لمشارآة أصحاب المصالح المباشرة في تصميم المشروعات، . السياسات إلى زيادة فعالية البنك الدولي

 . آما ُتعتبر أداة مهمة في بناء االلتزام بهذه المشروعات بين السكان المحليين
 

، الموارد الحضارية الماديةالتقييم البيئي، والموائل الطبيعية، والغابات، ومكافحة اآلفات، و:  ما يلياإلجراءات الوقائية العشرةتشمل 
 . ، والمجاري المائية الدوليةالمشروعات في المناطق المتنازع عليها، والشعوب األصلية، وسالمة السدود، وإعادة التوطين القسريةو
  

  safeguards/org.worldbank.www :يرجى زيارةد من المعلومات بشأن اإلجراءات الوقائية، للمزي ←
 

 هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي
 
وتشّكل هذه الهيئة منبرًا مستقًال . 1993التابعة للبنك الدولي هي هيئة تضم ثالثة أعضاء جرى إنشاؤها في عام " هيئة التفتيش"

للمواطنين الذين يعتقدون أنهم أو أن مصالحهم قد تّضررت أو يمكن أن تتّضرر بصورة مباشرة من جراء أحد المشروعات التي 
ة سبعة وقد تلقت الهيئ.  يمكن للبرلمانيين من خاللها التقدم بطلبات نيابة عن الفئات التي يمثلونهاحيث. يمّولها البنك الدولي

وللتقدم بطلب إلى هيئة  .  منها لتحقيق آامل10، وخضعت 1994ل أيلو/سبتمبروعشرين طلبًا رسميًا منذ بدء عملياتها في 
 :التفتيش، على أصحاب الطلبات ـ سواًء أآانوا أفرادًا أو مجموعة من األشخاص بيان ما يلي آتابة

، ومن )لذي يمثل أشخاصًا يعيشون في منطقة المشروعأو ا(اسم الشخص المتّضرر الذي يعيش في منطقة المشروع  •
 .المرجح أن يتّضرروا سلبًا من جراء أنشطة هذا المشروع

 .أنهم يعتقدون أن الضرر الواقع أو المحتمل هو نتيجة لعدم تقيد البنك الدولي بسياساته وإجراءاته •
 . لى نتائج ترضيهم عنهامخاوفهم التي جرت مناقشتها مع جهاز إدارة البنك الدولي ولم يحصلوا ع •
  

 إجراءات هيئة التفتيش
 

 .تتلقى الهيئة الطلب وتبت فيما إذا آان يدخل في إطار التفويض المخّول لها .1
 . ترفع الهيئة الطلب إلى جهاز إدارة البنك الدولي الذي يقدم رده إلى الهيئة .2
ية إلى مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي لتحديد ما تستعرض الهيئة الطلب المرفوع لها ورد جهاز اإلدارة، ومن ثم ترفع توص .3

 .إذا آان ينبغي التحقيق في هذه الدعاوى
 .إذا وافق مجلس المديرين التنفيذيين على هذه التوصية بإجراء التحقيق، تبدأ الهيئة في مباشرة إجراءات هذا التحقيق .4
 . المديرين التنفيذيين وإلى جهاز إدارة البنك الدوليعندما تنتهي الهيئة من التحقيق، ترفع نتائجه إلى مجلس .5
 .مدة ستة أسابيع لتقديم توصياتها إلى المجلس بشأن اإلجراءات التي ينبغي على البنك اتخاذهاحينئذ أمام إدارة البنك  .6
، ويتخذ مجلس وتوصيات إدارة البنك الهيئة النتائج التي خلصت إليها على يتخذ المجلس بعد ذلك القرار النهائي بشأن ما ينبغي فعله بناًء .7

  .المديرين التنفيذيين القرار النهائي بشأن ما ينبغي القيام به
 

 مثال على أحد الطلبات المقدمة إلى هيئة التفتيش
 تشاد: البرلمانيون وهيئة التفتيش

 

 إلجراء تحقيق بشأن مشروع استغالل  ـ سجلت هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي اليوم طلبًا2001آذار / مارس22في 
 من 120نيابة عن ) عضو البرلمان (Ngarlejy Yorongarقّدم هذا الطلب السيد . في جمهورية تشاد... نفطي وخط أنابيب

 . ، بتشادبيبيدجيا الواقعة في مرآز بيبوني، وبيبيدجيا، وبيروي، وآوم، ومياندوم: السكان الذين يعيشون في آانتونات
 

 هذا المشروع وبيئتهم قد تّضررا أو من المرجح أن يتّضررا  التي يقع فيهامنطقةالذا الطلب أن السكان الذين يعيشون في ويدعي ه
من جراء إخفاقات وإغفاالت في عمليات تصميم المشروع والتقييم الُمسبق واإلشراف التي قام بها البنك الدولي للمشروعات 

 . المذآورة آنفًا
RQ01/01: رقم الطلب

 
  
  

 . org.inspectionpanel.www: للمزيد من المعلومات بشأن هيئة التفتيش، يرجى زيارة �
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ى موقع تتوفر جميع سجالت، وطلبات المعاينة، والمنشورات اإلعالمية، وتقارير الهيئة، والتقارير السنوية الخاصة بالهيئة أيضًا للجمهور عل
اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، : وتتاح اإلجراءات والخطوات الكاملة في إجراءات العمليات باللغات. الهيئة على شبكة اإلنترنت

 . والبرتغالية
 org.l@worldbankipane: يمكنكم أيضًا االتصال بالهيئة مباشرة من خالل البريد اإللكتروني �

 ـ يتاح هذا التقرير مجانًا، ويمكنكم طلب عشر سنوات من العمل: المساءلة في البنك الدولي ـ هيئة التفتيش: يرجى زيارة ←
  .الحصول عليه من خالل موقع هيئة التفتيش الموضح أعاله
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 الفصل الثالث
 :تغّير األولويات

، والتي ترآز عنيةالتي تتصدرها البلدان المالتنمية 
 على تحقيق النتائج، وتقوم على الشراآات
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 تغّير األولويات
 

ففي الماضي آان البنك الدولي يرآز على .  فهم البنك الدولي لعملية التنمية منذ منتصف تسعينيات القرن العشرينَتَطوََّر
أن  التجربة وأثبتت. نيتها األساسية آالطرق والسدودمساعدة البلدان األعضاء في إصالح أنظمتها االقتصادية، وإقامة ب
 وشواغلهم هي لتعبير عن آرائهمحقهم في ا الفقراءمنح وإصالح نظامي الرعاية الصحية والتعليم، وضمان سيادة القانون، 

 يسعى البنك ولذا،. عوامل تتسم بنفس القدر من األهمية في مكافحة الفقر الذي يتسم به آبح جماح التضخم وضبط الموازنة
 . الدولي في الوقت الحاضر إلى الربط بين قطاعات المجتمع المتباينة وترآيز جهودها في مكافحة الفقر

  
لو أخذنا مشروعًا من مشروعات التعليم األساسي مثًال على ذلك، لوجدنا أن بناء المدارس وحده ال يكفي، فمن الضروري 

ب مدرسية جيدة النوعية، حتى يمكن شغل الفصول الدراسية باألطفال الذين تدريب المعلمين تدريبًا سليمًا، وتوفير آت
ولكن إذا آان المعلمون يموتون من جراء . يتعلمون مهارات القراءة والكتابة، وتوفير معلمين يجيدون مهارات التدريس

 نتيجة لسوء حالة الطرق، إصابتهم بفيروس ومرض اإليدز، والتالميذ ال يستطيعون الوصول إلى مدارسهم في فصل الشتاء
فعمليتا التخطيط الشامل والتنفيذ اللتان تشترك فيهما العديد من الوزارات . فإن هذا المشروع التعليمي لن يحقق أهدافه

الحكومية، والمنظمات غير الحكومية وجهات أخرى ـ مقرونة بالتنسيق فيما بين الجهات األجنبية المانحة والحكومة المعنية 
 .  أساسية في تحقيق النتائج المتعلقة بتخفيض أعداد الفقراءـ ُتعتبرا

 
أيضًا أن المساعدات اإلنمائية تحقق نجاحًا آبيرًا عندما تكون عملية التنمية مدفوعة باعتبارات البلد المعني  التجربة وأثبتت

الي بإعداد برامجهما اإلنمائية ولهذا السبب، يقوم البنك الدولي وجهات مانحة أخرى في الوقت الح. ومرتكزة على شراآات
فالحكومات هي . الخاصة بأشّد بلدان العالم فقرًا، وذلك استنادًا إلى إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء الخاصة بتلك البلدان

وعات من يقرر أولوياتها االقتصادية واالجتماعية ـ بالتشاور الوثيق مع النقابات العمالية المحلية، والبرلمانيين، والمجم
 .الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص

 
وتجسد هذه المبادئ ـ الممثلة في التزام البلد المعني، والترآيز على تحقيق النتائج، والشراآة، والتنسيق ـ نهج البنك الدولي 

سب؛ فقد تغّيرت أولويات اإلقراض وهذا التجديد ليس أمرًا نظريًا فح. بإطار التنمية الشاملالمعني بالتنمية، وهو ما ُيعرف 
 في المائة من 22وزادت المساندة الُمقدمة للخدمات االجتماعية األساسية زيادة مطردة لتصل إلى . لدى البنك وفقًا لذلك
مما يجعل البنك الدولي أآبر مصدٍر للتمويل الخارجي على مستوى العالم لبرامج مكافحة اإليدز، إجمالي اإلقراض، 

 . وعلى النقيض من ذلك، انخفض اإلقراض لمشروعات الكهرباء والتعدين انخفاضًا حادًا. لصحية، والتعليموالرعاية ا
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 )CDF(إطار التنمية الشامل 
 

، وهو 1999بدأت تجربة برنامج إطار التنمية الشامل في عام 
عبارة عن إطار إستراتيجي يضم جميع أوجه التنمية في البلد 

المالية، واالقتصادية، والهيكلية، والبشرية، االجتماعية، و: المعني
وَََيَتَمثَّل الهدف األساسي . والبيئية، إضافة إلى نظام اإلدارة العامة

لهذا اإلطار في تحقيق تخفيض أعداد الفقراء على نحو أسرع 
آما أن إطار التنمية . وقابل لالستمرار لصالح شعب البلد المعني

ـ بتحقيق األهداف اإلنمائية الشامل يتعلق ـ على وجه الخصوص 
. 2000لأللفية الجديدة التي اتفق المجتمع الدولي عليها في عام 

وآذلك فإن عملية إطار التنمية الشامل تعنى أن البلدان المعنية 
. نفسها وليس البنك الدولي تقوم بوضع أجندة التنمية الخاصة بها

اق من ويتعلق نهج إطار التنمية الشامل بمجموعة واسعة النط
البلدان، وال توجد معايير محددة إلعداده باستثناء اعتماد الحكومة 

ومنذ بدء سريان إطار التنمية الشامل، . المعنية لهذا المفهوم
 :حظيت مبادئه بتأييٍد واسع النطاق، على سبيل المثال

تموز / يوليو21 (أوآيناوامجموعة السبعة الصادر من  بيان .1
2000( 

 أفريقيا بلدانمجموعة تحاد األوروبي و بين االآوتونواتفاق  .2
حزيران /  يونيو23في (ئ الكاريبي والمحيط الهادالبحر و

2000( 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان تقرير التعاون اإلنمائي الذي أعدته لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة ل. 1999التنمية  .3

 .االقتصادي
 

 .....ينبغي على إطار التنمية الشامل أن
 

الحكومة، والجهات المانحة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع : يضمن مشارآة جميع أصحاب المصالح المباشرة بما في ذلك �
 .الخاص

 .يشجع زيادة الشراآات فيما بين األطراف الفاعلة �
 :مثًال.  والمؤسسات الديمقراطية األخرىيشمل البرلمانيين �

  وصادقوا عليهاالعمل الوطنيةخطة ، ناقش البرلمانيون بوليفيافي  �
 ، شكل تقرير مرفوع إلى البرلمان في بداية وضعها2020رؤية لعام ، أخذت اإلستراتيجية الوطنية، غانافي  �
 ، تزداد مشارآة البرلمان في مناقشة القضايا اإلستراتيجية المتعلقة بالتنميةأوغندافي  �

 عامًا، 15 أو 10فسه بإعداد أجندة التنمية الخاصة به؛ وصياغة رؤية وطنية تغطي يضع البلد المعني في صدارة عملية التنمية، ليضطلع بن •
 . وإستراتيجية عملية تمتد لفترة ثالث أو خمس سنوات تحدد آيفية تحقيق هذه الرؤية

 .يجري استعراضه دوريًا آل عدة سنوات وتعديله تبعًا لتغّير الظروف •
 

  cdf/org.worldbank.www: ، يرجى زيارةلشاملللمزيد من المعلومات بشأن إطار التنمية ا ←
 )HIPC (مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 
ون ال يمكنها حيث تواجه البلدان النامية، التي تعاني من دي. تعد قضية المديونية واحدة من بين أآبر التحديات التي يواجهها العالم

، اقترح البنك الدولي وصندوق النقد 1996وفي عام . االستمرار في تحملها، صعوبة آبيرة في معالجة الفقر وتشجيع النمو االقتصادي
، التي حظيت بموافقة الحكومات على مستوى العالم، ومن ثم فقد مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونالدولي إنشاء 

 .  هذه المبادرة تمثل أول نهٍج شامٍل لتخفيض المديونية الخارجية ألشّد بلدان العالم فقرًاآانت
 

حققت مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تقّدمًا ملحوظًا في وقت مبكر، إال أن ثمة نقاشًا دائرًا منذ إنشائها، بين 
ئيين، والحكومات المستفيدة من هذه المبادرة، ومنظمات العمل المدني بشأن أوجه القوة المنظمات المتعددة األطراف، والدائنين الثنا

 عن إجراء تعزيز مهم في اإلطار 1999وأسفر االستعراض الرئيسي الذي ُأجري في عام . وأوجه الضعف المتعلقة بهذا البرنامج
لتخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تخفيفًا من أعباء ويتيح البنك الدولي ودائنون آخرون بموجب المبادرة المعززة . األصلي

 . بلدًا من أشّد بلدان العالم المثقلة بالديون فقرًا27 بليون دوالر أمريكي إلى 54الديون يبلغ 

جرى تتبع عملية إطار التنمية الشامل ـ بصورة مبدئية ـ
 : بلدًا جرت تجربتها فيها، وهي12في 

 بوليفيا .1
 ساحل العاج .2
 إريتريا .3
 غانا .4
 المغرب .5
 أوغندا .6
 الجمهورية الدومينيكية  .7
 إثيوبيا .8
 جمهورية قرغيز .9

 رومانيا .10
 يتنامفي .11
 الضفة الغربية وقطاع غزة .12
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بلدان ذات الصلة إلى تخفيض أعباء مديونية الَوَيَتَمثَّل الهدف األساسي لمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في 

وستنفق هذه البلدان بعد الحصول على تخفيف أعباء مديونيتها .  مرهون بتحقيق أداٍء ُمرٍض للسياساتمستويات قابلة لالستمرار، وذلك
ة ـ مقابل حوالي اثنين في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على خدمة ديونها ـ وهي نسبة تقل عن المستويات السائدة في البلدان النامي

الربط بين هدفي قابلية تحمل الديون  في َيَتَمثَّلوأما الهدف الثاني لهذه المبادرة ف. حوالي سبعة في المائة على الخدمات االجتماعية
طاعي  للقطاعات االجتماعية، آقالمتوفرة نتيجة لمساعدات تخفيف أعباء الديونوينبغي االلتزام بتوجيه الموارد المالية . ومكافحة الفقر

 . الرعاية الصحية أو التعليم
 

وتجد اإلشارة إلى أن البنك الدولي نفسه ال يملك من الموارد ما ُيمكنه من إلغاء جميع الديون دون أن يقلص ذلك بشدة من قدرته على 
ساعدات ـ إال من قبل وال يمكن اتخاذ أي قرار بشأن زيادة تخفيف أعباء الديون ـ من خالل رفع مستوى الم. إقراض بلدان فقيرة أخرى

 . حكومات البلدان المانحة، وبالتالي، من قبل دافعي الضرائب في هذه البلدان
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 البلدان الفقيرة المثقلة بالديونخريطة : 1-3الشكل 
 

 
 
 

 debt/org.worldbank.www: ، يرجى زيارةلمتابعة التقّدم الحاصل في مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  ←
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 )PRSPS(وثائق إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء 
 

. ، بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إجراءات إنمائية جديدة ترتكز على منهج إطار التنمية الشامل       1999في عام 
ًا صياغة وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء الخاصة بها،   وطلب البنك والصندوق من حكومات أشّد البلدان فقر

، وآذلك سياستها وبرامجها الهيكلية َاْلُكلِّي بحيث تحدد الخطوط العريضة لسياساتها وبرامجها المتعلقة باالقتصاد  
ن البلدان المنخفضة      بلدًا م 60وينخرط ما يزيد على  . واالجتماعية الالزمة لتشجيع تحقيق النمو وتخفيض أعداد الفقراء     

حيث تقوم الحكومة المعنية بإعداد   . الدخل في الوقت الحالي في إجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء            
 .هذه الوثائق من خالل عملية تشارآية تضم منظمات المجتمع المدني وشرآاء خارجيين في عملية التنمية 

 

 الفقراء أداة فعالة تستهدف تحويل الرؤية اإلستراتيجية الكلية لبلد ما إلى نشاط محكوٍم  ُتعتبر وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد
وتقتضي وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد  . بإطاٍر زمني ومرّآز من شأنه تخفيض أعداد الفقراء وتشجيع تحقيق النمو 
د الدولي، وذلك إلتاحة األساس لما يقدمانه من الفقراء مصادقة مجلسي المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وصندوق النق 

 . قروض بشروط ميسرة، وآذلك لمبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  
 

بل ينبغي أن تعكس هذه اإلجراءات : وال توجد خطة محددة إلعداد وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء للبلدان المعنية   
بيد أن ثمة ستة مبادئ أساسية تشّكل مرتكزات لوضع وتنفيذ .  بكل بلٍد على حدةاألوضاع والخصائص الخاصة  

 .إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء   
 

 :إذ ينبغي على وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء أن تكون   
 .يع الخطوات المتعلقة بالعمليات ـ ويشمل ذلك مشارآة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جممدفوعة باعتبارات البلد المعني .1
 . ـ بحيث ترآز على النتائج التي تحقق النفع للفقراءموّجهة نحو تحقيق النتائج  .2
 . ـ حتى يمكنها إدراك طبيعة الفقر متعددة األبعادشاملة  .3
 .ـ بحيث يكون التنفيذ ممكنًا من الناحيتين المالية والمؤسسيةذات أولويات محددة   .4
الثنائية والمتعددة األطراف ( ـ بحيث تشمل مشارآة ُمنسقة فيما بين الجهات الشريكة في عملية التنمية شراآات مع آخرينموّجهة نحو إقامة   .5

 ).والمنظمات غير الحكومية
 . لتخفيض أعداد الفقراءمرتكزة على منظور طويل األجل  .6

 

 ـ ببساطة ـ بوضع وثائق إستراتيجيات تخفيض   وهناك العديد من البلدان المعنية ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي
ولتجنيب تلك البلدان مواجهة فترات تأخير مطولة أثناء سعيها للحصول على تخفيٍف    . أعداد الفقراء الخاصة بها بشكل آامل  

( الفقراء  لمديونيتها أو مساعدات من صندوق النقد الدولي، يمكن للبلد المعني إعداد وثيقة مؤقتة إلستراتيجية تخفيض أعداد 
I-PRSP(على أن يتم إعداد آامل الوثيقة في الوقت المالئم ،  . 

 
وقد . ثمة قبول واسع النطاق لمنهج وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، ويجري تحسين إجراءاتها بشكل مستمر    

ية والجهات الشريكة   البلدان المعن  2001/2002ساعد استعراض وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء في عامي        
 . معها على تحديد أفضل الممارسات 

 
 البرلمانيون وإجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء

 
 أيلول/سبتمبرالذي ُعقد في "  تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجية وثائق منتدى وضع"أصدر البرلمانيون األفارقة الذين شارآوا في 

ينبغي عدم تهميش البرلمان في البلد المعني في عملية وضع وتنفيذ إستراتيجيات تخفيض " ص على أنه  إعالنًا مشترآًا ين2001
 ."أعداد الفقراء

 

 :يمكن للبرلمانات ـ بصفة مبدئية ـ المشارآة في إجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء على مستويات عدة
 .من خالل سن تشريعات �
 .محيصي واإلشرافيمن خالل دورها الت �
 .بوصفها ممثلة عن الفئات المعنية في الدوائر االنتخابية التي يمثلونها •

  
آما تشارك البرلمانات في الغالب في المرحلة األخيرة من إجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، وذلك نظرًا ألنها 

 . ة وترصد أعمال الحكومةفي معظم بلدان العالم توافق على الموازنات الحكومي
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على الرغم من ذلك، فإن دور البرلمانات في إجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء ـ بصفة عامة ـ ُيعتبر محدودًا، 
 القضية، وذلك  هذهiوأثارت عدة تقارير للبنك الدولي. وثبت أن ذلك ال يزال يشّكل مبعثًا للقلق للعديد من الجهات الشريكة في التنمية

المملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا، (للجهات المانحة الثنائية ) Utstein(إلى جانب عدٍد من الجهات الشريكة في التنمية، آمجموعة 
    . آما أثار برلمانيون بصفة منفردة هذه القضية. واالتحاد األوروبي) والنرويج

يين في دورة وضعاآلليات الممكنة لمشارآة البرلمان: 2-3لشكل ا  
 وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002، "البرلمانيون وإجراءات إعداد وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء" K.S. Hubli, A.P. Mandaville : المصدر
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 أعداد الفقراء، ومن اإلنصاف تشارك البرلمانات ـ في بعض البلدان ـ في إجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض 

 ":أفضل الممارسات"إبراز تلك األمثلة على 
، تم رفع وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء إلى البرلمان للمصادقة عليها قبل تقديمها بورآينا فاصوفي  •

 .رسميًا إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلقرارها
اء في مجموعات العمل المعنية بوضع وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد ، شارك برلمانيون آأعضموريتانيافي  •

وأجرى البرلمان . الفقراء، واللجنة المعنية برصد إجراءات وضع وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء
مداوالت مع منظمات غير حكومية ومنظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة في التنمية 

 . لموافقة على وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراءقبل ا
، لعب البرلمانيون بصفة منفردة أدوارًا هامة ونشطة في إجراءات التشاور المعنية هندوراس ونيكاراغوافي  •

وأنشأ برلمانيون في نيكاراغوا أيضًا لجنة ُتعنى بوثيقة إستراتيجية . بوثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء
 . أعداد الفقراءتخفيض

، يوّثق تقرير سنوي بشأن الفقر مدى التقّدم الُمحرز في وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء، موزامبيقفي  •
 . ومن ثم يتم رفعه مع الموازنة إلى البرلمان

ا آم. ، شارك المجلس الوطني منذ البداية في عملية وضع وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراءالنيجرفي  •
شارك أعضاء في المجلس في مجموعات ُتعنى بمحاور الترآيز لتغطية المجاالت األساسية ذات الشواغل 

ووافق مجلس الوزراء على الوثيقة النهائية إلستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء، ومن ثم . واالهتمامات اإلنمائية
 .تم رفعها إلى المجلس الوطني للمداولة

 
تجارب مبكرة مع الوثيقة المؤقتة إلستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء : "وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراءنهج استعراض م"استنادًا إلى 

 .2002 آذار/مارس، المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي، "والوثيقة الكاملة إلستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء
 prsp/org.worldbank.www : الذآر علىيمكن اإلطالع على اإلستراتيجيات السالفة

 
 
 

 :يرجى زيارة الموقع التاليللمزيد على المعلومات بشأن البرلمانات وإجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء،  �
http://www.worldbank.org/poverty/strategies/review/semseries/parliam.html  

للوصول إلى قائمة بالوثائق آاملة النصوص على شبكة اإلنترنت بشأن البرلمانات وإجراءات وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد  �
 : البنك الدولي على شبكة اإلنترنتيرجى زيارة موقع معهدالفقراء، 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/parliament/resources.html  
 www.worldbank.org/prsp: يرجى زيارة، للمزيد من المعلومات بشأن وثائق اإلستراتيجيات الوطنية لتخفيض أعداد الفقراء �
 : على شبكة اإلنترنت على" أفضل الممارسات لصياغة وتنفيذ وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء"يتاح موجز مقتضب بشأن  �

review/strategies/poverty/org.worldbank.www                                                                       
 
 



 44

  CAS(ii(إستراتيجية المساعدة الُقطرية 
 

 : بناًء على عمل اإلطار اإلستراتيجي للبلد المعني، تستهدف إستراتيجية المساعدة الُقطرية       
 
 التي يمكن لمساعدات البنك الدولي أن تحقق فيها أآبر األثر في المجاالت األساسية وتحديد في البلد المعني يم األولوياتتقي •

وشهدت السنوات األخيرة زيادة ملحوظة في إستراتيجية المساعدة الُقطرية في تناول القضايا المعنية بنظام . تخفيض أعداد الفقراء
 . إدارة القطاع العام 

والسيما مساعدات (التي سيتلقاها البلد المعني من البنك الدولي  تكون الوثيقة الرئيسية التي تحدد نوع ومستوى المساندة أن •
 ). البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وتساعد هذه المشارآة . شارآيعلى نحو تأن يجري إعدادها بالتعاون مع الحكومة المعنية وأصحاب المصالح المباشرة اآلخرين  •
في تحسين جودة المشروعات وفعاليتها واستمراريتها في البلدان المعنية، آما أدت إلى تدعيم التزام أصحاب المصالح المباشرة 

 . بهذه المشروعات
تي يدعمها البنك الدولي يتم إبراز أية اختالفات بين أجندة البلد المعني وهذه اإلستراتيجية ال. ليست وثيقة يجري التفاوض عليها •

 . في وثيقة إستراتيجية المساعدة الُقطرية
 

 2007-2004البنك الدولي يتشاور مع برلمانين منفردين في البرازيل بشأن إستراتيجية المساعدة الُقطرية الخاصة بفترة السنوات 
 

اورات تحضيرية إلعداد إستراتيجية المساعدة الُقطرية هذه مع باالتفاق مع الحكومة البرازيلية، اضطلع الفريق الُقطري في البرازيل بإجراء مش
، واألوساط )CDES(، وحكام الواليات، وأمناء عدٍد من الواليات، وأعضاء مجلس التنمية االجتماعية واالقتصادية سأعضاٍء في الكونغر

، وأعضاء في )ظمات المعونة المتعددة األطراف األخرىالسفارات، ومن(األآاديمية، وممثلين عن المجتمع المدني، وأعضاء من المجتمع الدولي 
حزيران إلى /وجرى عقد هذه االجتماعات في الفترة من يونيو). CNBB(المنظمات الشبابية، وممثلين عن النقابات، وقادة الكنائس الكاثوليكية 

وباإلضافة إلى ذلك، تشاور معنيون من . ص، حيث شملت المشاورات عقد عشرات االجتماعات مع مئات األشخا2003تشرين األول /أآتوبر
موظفي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ـ أثناء إعداد إستراتيجية القطاع الخاص في إطار إستراتيجية المساعدات الُقطرية ـ مع ممثلين عن 

 . القطاع الخاص، والقطاع المالي، والرابطات الصناعية
 

صالحات في االقتصاد الجزئي، آتحسين إعلى أولويات تتراوح من ضرورة انتهاج يمية وأعضاء الكونغرس المشاورات مع األوساط األآادأّآدت 
وآان هناك اتفاق عام . مناخ االستثمار بغية تشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة، إلى ضرورة إصالح قطاع الزراعة ومساندة الزراعة العائلية

سياسات االقتصاد َاْلُكلِّي التي تستهدف تثبيت أوضاع االقتصاد، ولكن من الضروري إجراء إصالحات بأن الحكومة الجديدة قد حققت نجاحًا في 
 . على مستوى االقتصاد الجزئي حتى يتسنى إزالة التشوهات والقيود اللوجيستية، وتدعيم البيئة التنظيمية

 
 ويرتكز على األهداف واألولويات الُقطرية الموضحة في النتائجمنهج يقوم على تحقيق تشرع إستراتيجية المساعدة الُقطرية هذه في تطبيق 

 و 2007ووضعت هذه اإلستراتيجية معايير إرشادية لعامي . الخطة متعددة السنوات للحكومة، والمرتبطة باألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة
والبيئية، والقدرة على المنافسة، وأداء االقتصاد َاْلُكلِّي بما في ذلك  فيما يتعلق بمنافع الرفاهة اإلنسانية، وقابلية االستمرار االجتماعية 2015

وتوجز . آما تحّدد أيضًا أنشطة معينة يساندها البنك الدولي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه األهداف، فضًال عن تحديد إطاٍر للرصد. معدالت النمو
يسعى للحصول على تمويل جديد من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إلى رنامجًا  ب2007-2004إستراتيجية المساعدة الُقطرية لفترة السنوات 

  . على مدى السنوات األربع القادمة بليون دوالر أمريكي7.5البرازيل ُيقدر بنحو 
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  ـ الماضي والحاضرأوآرانياالمشاورات المعنية بإستراتيجية المساعدة الُقطرية في  

  
ورات المعنية بإستراتيجية المساعدة الُقطرية ـ وبمساندة آاملة من الحكومة ـ التقى في إطار المشا: 2000-2003

 ممثل عن الهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، واألوساط 500معنيون من موظفي البنك مع أآثر من 
ة، وبرلمانيين، وأعضاء في األآاديمية، واالتحادات المهنية، وهيئات الفكر والبحث، واألوساط التجارية واالقتصادي

 . أجهزة اإلدارة الحكومية المحلية، ووسائل اإلعالم
 

 تم إعداد إستراتيجية المساعدة الُقطرية الجديدة الخاصة بأوآرانيا بالتعاون مع الحكومة، وبالتشاور مع :2004-2007
وأثناء . المصالح األخرىالمنظمات غيرالحكومية، وأعضاء البرلمان، وممثلين عن القطاع الخاص، ومجموعات 

المشاورات مع أعضاء البرلمان، جرى تلقي تعليقات ومالحظات تقييمية بشأن مدى صلة أهداف إستراتيجية المساعدة 
ومن بين القضايا الرئيسية أثناء هذه المناقشة . الُقطرية الجديدة بأولويات التنمية االجتماعية واالقتصادية في أوآرانيا

 . إلصالح االقتصادياإلطار التشريعي ل
 

 
 : ، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات بشأن المشارآة وإستراتيجية المساعدة الُقطرية �

cas/participation/org.worldbank.www  
 : ، يرجى زيارة إدارة القطاع العامللمزيد من المعلومات بشأن إستراتيجية المساعدة الُقطرية ونظام �

 cas/publicsector/org.worldbank.www  
 

 
 التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية

 
وُتعطي . يجية للمساعدة الُقطريةُتعتبر مشارآة جميع قطاعات المجتمع ضرورية لنجاح عملية التنمية وتنفيذ أية إسترات

وتعمل هذه . التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية سيطرة على القرارات والموارد لفئات المجتمعات المحلية
أجهزة الفئات غالبًا في إطار شراآة مع منظمات مساندة وجهات تقديم الخدمات متفاعلة مع حجم الطلب، بما في ذلك 

وُتعتبر . ، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات الحكومة المرآزية المنتخبةمية المحليةاإلدارة الحكو
تقديم الخدمات االجتماعية وخدمات البنية األساسية، : التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وسيلة ترمي إلى

اء من أسباب القوة، وتحسين نظام اإلدارة العامة، وتعزيز أمن أشّد وتنظيم النشاط االقتصادي وإدارة الموارد، وتمكين الفقر
 .فئات المجتمع فقرًا

 :وتشمل المساندة الُمقدمة إلى التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية عادة ما يلي
مات تدعيم وتمويل فئات المجتمعات المحلية التي تخضع للمساءلة وتقوم على اشتمال اآلخرين، أو منظ .1

 .المجتمعات المحلية
تسهيل قدرة المجتمعات المحلية على الوصول إلى المعلومات من خالل مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم،  .2

 . وباطراد من خالل تكنولوجيا المعلومات
تكوين صالت وظيفية بين منظمات المجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية؛ وتهيئة بيئة مؤاتية من خالل  .3

ت المالئمة للسياسات والمؤسسات، بما في ذلك اإلصالحات الرامية لتحقيق الالمرآزية، وتشجيع إطار اإلصالحا
جهات القطاع قانوني وتنظيمي مالئم؛ وإعداد سياسات قطاعية سليمة ومؤسسات قطاعية مستجيبة، إضافة إلى 

 .الخاص المعنية بتقديم الخدمات
 

وإمكانية تطور التنمية المدفوعة  .العديد من القطاعات ب الصَِّلِةةَوِثيُقمحلية التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات ال
باعتبارات المجتمعات المحلية أآبر في مجال السلع والخدمات التي تتم على نطاق صغير وغير ُمعقدة وتتطلب تعاونًا 

ة الري باستخدام الموارد المائية مثًال، إدارة المراعي العامة وأنظم(، مثل سلع النفع العام على الصعيد المحلي
 ). مثًال، الدعوة العامة والرصد االجتماعي(، والسلع المدنية )السطحية
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، ثم الضغط org.worldbank.www :، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات بشأن التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية �
  موضوعات ومناطق، التنمية االجتماعية، التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحليةعلى

 cas/org.worldbank.www: ، يرجى زيارةلإلطالع على إستراتيجيات المساعدة الُقطرية الخاصة بكل بلٍد على شبكة اإلنترنت �
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 نمائية لأللفية الجديدةاألهداف اإل
 

 بلدًا ومنظمات دولية أخرى، بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة، التي تستهدف تخفيض عدد 189يلتزم البنك الدولي، إلى جانب 
لجنسين، ، وإدخال تحسينات آبيرة في مجاالت التعليم، والمساواة بين ا2015الذين يعيشون تحت وطأة الفقر إلى النصف بحلول عام 

 . والرعاية الصحية، فضًال عن مكافحة الجوع والتدهور البيئي
 

ال تزال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بصفة عامة، أآثر مناطق العالم الُمبشرة بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة في الوقت 
ومن المتوقع أن . قل من دوالٍر أمريكي واحد للفرد مليون شخص يعيشون على أ260، آان هناك حوالي 1999ففي عام . المحدد

وتقع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على طرف نقيض من ذلك، حيث من . 2015 مليون شخص في عام 59ينخفض هذا الرقم إلى 
ض ولتخفي. 2015 مليون شخص بحلول عام 345 ليصل إلى 1999 مليون شخص في عام 300المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء من 

 . في المائة سنويًا7، تحتاج اقتصادات البلدان األفريقية تحقيق معدل نمو متوسطه 2015عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 
 

حيث تشّكل تدفقات البنك الدولي أقل من خمسة في . وال يزال التحدي المتعلق بالفقر آبيرًا، وال يمكن للبنك الدولي مواجهته بمفرده
ففي عالم اليوم المترابط، ال يمكن إنجاز عمل وتقّدم حقيقي إال من خالل . دفقات االستثمارات إلى البلدان الناميةالمائة من إجمالي ت

 .وهو مكافحة الفقر: ائتالفات فعالة توحد بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، والقطاعين العام والخاص، من أجل غرض واحد مشترك
 

، أتبع قادة دول العالم األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة بتعهدات 2002ونتيري وجوهانسبرغ في عام قمتي األمم المتحدة في مفي 
ووافقت البلدان الغنية على الوفاء بارتباطاتها من خالل تعزيز المساعدات اإلنمائية . ملموسة لزيادة فعالية المعونات وتحفيز النمو

وقالت البلدان الفقيرة إنها ستضع سياسات سليمة . يرة، وتنسيق سياساتها وإجراءاتها اإلنمائيةالرسمية، وفتح أسواقها أمام البلدان الفق
ولذلك، فإن الجهات المعنية بالتنمية الدولية تعلم ما . موضع التنفيذ، وتعمل على ضمان سيادة القانون، واالستثمار في مواردها البشرية

 .  االرتباطات إلى أفعاليتوجب فعله؛ فالتحدي اآلن يكمن في ترجمة هذه
 

من بين األمثلة على آيفية انخراط أعضاء الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي في ) PIW (هيئة مراقبة التنفيذ البرلمانية ُتعتبر 
جه الخصوص، وبدأت هذه الهيئة في العمل على قضيتين بشكل تجريبي، على و. العمل صوب تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة

 .التجارة والتعليم: وهما
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 عرض عام لألهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية الجديدة وجدوى هذه األهداف: 10-3 إلى 3-3األشكال 
 :3-3الشكل 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :4-3الشكل 

 
 :5-3الشكل 
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 :6-3الشكل 

 
 :7-3الشكل 

 
 :8-3الشكل 

 
 :9-3الشكل 

 
 

 :10-3الشكل 
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 2003جميع األشكال الموضحة عالية مأخوذة من الفصل الثالث، التقرير السنوي للبنك الدولي، : المصدر
 
 

: ، أو زيارةorg.developmentgoals.www://http/: يرجى زيارةللمزيد من المعلومات بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة، 
org.millenniumcampaign.www 

 

 
                                                        

i ول أيل/، سبتمبر"الوفاء بالوعد؟ التجارب المبكرة والقضايا الناشئة: "على سبيل المثال، تقرير البنك الدولي المعني بمدى تقّدم إطار التنمية الشامل
2001 

ii ويشمل ذلك البلدان (ات المساعدة الُقطرية بشكل آلي للبلدان المستفيدة من مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية إستراتيجي يجري اإلفصاح عن تقارير
إذا آان هناك أي اعتراض من و). ، التي تستفيد من مساندة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية"الخليطة"التي ُتعرف بالبلدان 

 . البلد المعني أو آانت هناك حاالت استثنائية، يمكن عدم اإلفصاح بشكل آامل
 

للبلدان المعنية التي حصلت على مساندة البنك الدولي  ة المساعدة الُقطريةإستراتيجييتم ـ بطلب من حكومات البلدان المعنية ـ اإلفصاح عن تقارير 
ة المساعدة الُقطرية، يصدر البنك الدولي إشعار معلومات ستراتيجيوفي أعقاب مناقشة مجلس المديرين التنفيذيين إل. الجمهورلإلنشاء والتعمير إلى 

 .ويتيحه على شبكة اإلنترنت) CPIN(ة المساعدة الُقطرية إستراتيجيعامة بخصوص 
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  الفصل الرابع
  البنك الدولي 

 في مجتمع التنمية العالمي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك الدولي في مجتمع التنمية العالمي
 

فقد ازداد عدد الفقراء في بعض أشّد البلدان .  آبيرًا من التحديات أمام بلدان العالم الناميةأثار العقد األخير من السنوات الماضية قدرًا
مع أن التنمية القابلة لالستمرار تتطلب في األمد . تعرضًا للمعاناة في الوقت الذي انخفضت فيه تدفقات المعونات بالقيمة الحقيقية

فعلى المستوى الُقطري، تقع المسؤولية الرئيسية للتنمية على آاهل الحكومات . يالطويل لبنات سليمة على الصعيدين المحلي والدول
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وهناك أيضًا الكثير من األطراف األخرى الفاعلة التي تتيح مساعدات إنمائية في إطار الشراآة مع برامج الحكومة الوطنية . الوطنية
 . لي دورًا إستراتيجيًا وهامًا في عملية التنمية على مستوى العالم وآذلك يلعب البنك الدو. ومنظمات المجتمع المدني المحلية المعنية

 
 عالم المساعدات اإلنمائية: 1-4الشكل 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنمية األساسية           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ODA(لمحة سريعة عن المساعدات اإلنمائية الرسمية 
 

 المنتدى التعاون والتنمية في الميدان االقتصادينظمة ُتعتبر لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لم
، أتاح أعضاء لجنة المساعدات اإلنمائية ما 2000في عام . الدولي المعني بتحديد مستوى المعونات

: ويتيح هؤالء األعضاء فئتين من المعونات.  في المائة من المعونات الدولية95يزيد على 
وتتألف المساعدات اإلنمائية الرسمية ). OA(ات رسمية ، ومعون)ODA(مساعدات إنمائية رسمية 

من قروض أو منح إلى البلدان أو األقاليم النامية من حكومات البلدان المانحة ووآاالتها بغرض 
وفي حالة تقديم هذه المساعدات في شكل قروٍض، ينبغي . تشجيع تحقيق التنمية االقتصادية والرفاهة

 في المائة أو أآثر، على أن يتم حسابها 25مع مّكون منحة يصل إلى تقديمها بشروط مالية ميسرة ـ 
 .  في المائة10على أساس صافي القيمة الحالية للتدفق النقدي في المستقبل بسعر خصم نسبته 

 المساعدات اإلنمائية الرسمية واحدة من بين العديد من مصادر التمويل للبلدان النامية: 2-4الشكل 
 

المؤسسات المالية الدولية
 
 البنك الدولي �
 صندوق النقد الدولي •

 بنوك التنمية اإلقليمية �
 

 

 المنظمات الحكومية الدولية
 
 األمم المتحدة �
 الجماعة األوروبية  �
 منظمة التجارة العالمية �
 

 المجتمع المدني
 

 منظمات غير حكومية •
مؤسسات العمل الخيري•

األطرافوآاالت التنمية الثنائية   

الحكومات الوطنية والشعوب

 أعضاء لجنة المساعدات اإلنمائية
أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وآندا، 

والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، 
واليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، 

ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، 
والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، 

ا، والمملكة المتحدة، والواليات وسويسر
المتحدة، ومفوضية الجماعات األوروبية 
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بعد الحفاظ على استقرار مستوى تدفقات المعونات على مدى ثمانينيات القرن العشرين، شهدت السنوات العشر األخيرة انخفاضًا حادًا بالقيمة 
 أو بعبارة أخرى 1990 في المائة عن مستوى عام 10ونات قد انخفض بنسبة ، آان مستوى المع2000وبحلول عام . الحقيقية في تدفقات المعونات

بيد أن السنتين األخيرتين .  في المائة من الدخل القومي لجميع الجهات المانحة مجتمعة وهو ما يمثل هبوطًا قياسيًا ال سابقة له0.22انخفاضه بنسبة 
 في المائة 7.2 ارتفع مستوى المعونات التي يتيحها أعضاء لجنة المساعدات اإلنمائية بنسبة ،2002ففي عام . قد شهدتا تغيرًا عكسيًا في هذا االتجاه

بيد أن هذه الزيادة ُتعزى لألسف الشديد . 2006بالقيمة الحقيقية، وإذا ما تم الوفاء بااللتزامات الحالية، فمن المرجح أن تزداد بنسب مماثلة في عام 
واستجابة الجهات المانحة لألزمات في آل من أفغانستان ) غير المشمول أصًال في هذه الحسابات( أعباء الديون وإلى حد آبير ـ إلى آٍل من تخفيف

 . والعراق
 

 2003 صافي قيم المساعدات اإلنمائية الرسمية في عام : 3-4الشكل 

 منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي: المصدر

 منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي: المصدر
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 مئوية متعددة السنوات في المعونة ، التزمت الجهات المانحة بتقديم ما ُتعتبر أآبر زيادة2002آذار /في مونتيري في مارس

وإذا ما تم الوفاء بهذه االلتزامات، فإن المساعدات اإلنمائية الرسمية . بالقيمة الحقيقية في تاريخ لجنة المساعدات اإلنمائية
يكي  بليون دوالر أمر75 بليون دوالر أمريكي أثناء السنوات القليلة األخيرة إلى حوالي 55سترتفع تقريبًا من مستوى 

 في المائة 0.29وسيشّكل ذلك زيادة تبلغ نسبتها . 2006بحلول عام ) 2002بأسعار الصرف واألسعار السائدة في عام (
ومن المتوقع أن تأتي معظم هذه . 2001 في المائة لعام 0.22من إجمالي الدخل القومي للجهات المانحة، وذلك مقابل 

 من خمس جهات مانحة أساسية أعضاء في لجنة المساعدات 2006-2002الزيادات المطلقة خالل فترة السنوات 
فعلى سبيل المثال، أعلن . اإلنمائية، وذلك على أساس التصريحات العامة التي ُأطلقت في مونتيري في أعقاب المؤتمر

القومية  في المائة من إجمالي الدخول 0.39االتحاد األوروبي خططًا من شأنها زيادة مساعداته لتصل إلى ما متوسطه 
، وثمة بلدان أخرى في االتحاد األوروبي ترى إمكانية حدوث زيادات إضافية في 2006لبلدانه األعضاء بحلول عام 

آما اقترحت الواليات المتحدة زيادات في مساهماتها السنوية بمبلغ خمسة باليين دوالر أمريكي لصالح حساب . المعونات
ن بليوني دوالر أمريكي لصالح مبادرة مكافحة فيروس ومرض اإليدز بحلول عام التحدي األلفي، وآذلك مبلغ يقل قليًال ع

2006. 
 

 :4-4الشكل 
 2006المساعدات اإلنمائية الرسمية المتوقعة في عام : 1-2الجدول 

 )2003باليين الدوالرات األمريكية بأسعار الصرف واألسعار السائدة في عام (
 

المساعدات اإلنمائية الرسمية  الزيادة
 2006المتوقعة في عام 

صافي المساعدات اإلنمائية 
 2003ي عام الرسمية ف

 

 الواليات المتحدة 15.8 20.9 5.1
 إيطاليا 2.4 5.1 2.7
 المملكة المتحدة 6.2 8.2 2.1
 ألمانيا 6.7 8.4 1.7
 فرنسا 7.3 9.0 1.6
 اإلجمالي الفرعي 38.4 51.6 13.2
جميع األعضاء اآلخرين في  30.1 35.3 5.2

 اعدات اإلنمائية لجنة المس
 اإلجمالي 68.5 86.8 18.3

 منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي: المصدر
 

يمثل الوفاء بكامل هذه االلتزامات تحديًا للكثير من البلدان األعضاء، والسيما في ضوء ازدياد عجز الموازنات الذي شهدته هذه البلدان 
 25تى لو تم الوفاء بهذه االلتزامات، سيكون هناك عجز في مستويات المساعدات اإلنمائية الرسمية بمقدار في اآلونة األخيرة، وح

 بليون دوالر أمريكي الالزم للوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة، 50بليون دوالر أمريكي عن المبلغ اإلضافي الُمقدر بحوالي 
 . 2015ل عام وتخفيض أعداد الفقراء إلى النصف بحلو
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 بعض أحدث االتجاهات في مجال المساعدات اإلنمائية الرسمية
 

نظام وآان االرتفاع في مستوى المعونات الموّجهة إلى .  على قدٍر أآبر من إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسميةالقطاعات االجتماعيةحازت 
حيث يغطي مجموعة واسعة النطاق من . قرن الماضي الفتًا للنظر بوجه خاص والبرامج االجتماعية األخرى خالل تسعينيات الاإلدارة العامة

. األنشطة تتفاوت من تشجيع حقوق اإلنسان والرقابة على االنتخابات إلى تنمية المجتمعات المحلية، إضافة إلى وظائف الحكومة، آفرض الضرائب
 . اعةوعلى النقيض، انخفضت المعونات الموّجهة إلى قطاعي الزراعة والصن

 
في إجمالي المساعدات [نسبة مّكون المنح أوًال، ازدياد . هناك أيضًا عدة اتجاهات طويلة األجل واضحة في األشكال التي يجري بها تقديم المعونات

/1980 في المائة في 76ن فقد ارتفعت نسبة مّكون المنح الكلية في المساعدات اإلنمائية الرسمية التي تتيحها الجهات الثنائية األطراف م. ]اإلنمائية
، مما أدى بالتالي إلى تقليل آثار المساعدات اإلنمائية الرسمية المتعلقة بمديونية البلدان النامية إلى حٍد 2000/2001 في المائة في 86 إلى 1981
أما االتجاه . والخدمات من البلدان المانحة ارتباطات المعونات بشراء السلع ربطوَََيَتَمثَّل االتجاه الثاني في أشكال المعونات في تخفيض . أدنى

، ويرتبط ذلك بالزيادة في نسبة المساعدات التعاون الفنيالرئيسي الثالث فَََيَتَمثَّل في التحّول بعيدًا عن المعونات الُمقدمة للمشروعات والبرامج إلى 
التعليم، والرعاية الصحية، : مثل( اإلسهامات الُمقدمة إلى تلك القطاعات اإلنمائية الرسمية الكلية الموّجهة إلى القطاعات االجتماعية، نظرًا إلى أن

تأخذ بصفة عامة شكل مدخالت التعاون الفني، بما في ذلك مساهمات الخبراء، والمعلمين، وبرامج التدريب، والتجهيزات ) ونظام اإلدارة العامة
 i .المصاحبة

  
 2003-2002ة الثنائية، إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمي: 5-4الشكل 

 

 
 لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي: المصدر

http://www.oecd.org/dac 
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 المؤسسات المالية الدولية  

 )IMF (صندوق النقد الدولي 
 1944أنشئ في عام 

  بلدًا184: عدد األعضاء الحاليين
  بلدًا141 موظفًا من 2680حوالي : جهاز الموظفين

 
 iiختالف بينهما؟ما هي أوجه اال: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 

 البنك الدولي صندوق النقد الدولي
 يشرف على النظام النقدي الدولي •
يشجع ثبات نظام الصرف وانتظام عالقات أسعار الصرف فيما  •

 بين بلدانه األعضاء
 الصناعية أو النامية ـ التي يساعد جميع البلدان األعضاء ـ سواًء •

تجد أنفسها في مواجهة صعوبات مؤقتة تتعلق بميزان 
المدفوعات، وذلك من خالل تقديم ائتمانات قصيرة إلى متوسطة 

 األجل 
يكمل احتياطيات العمالت للبلدان األعضاء من خالل تخصيص  •

؛ ويبلغ عدد وحدات حقوق )SDR(حقوق سحب خاصة 
 بليون وحدة صادرة إلى 21.4 السحب الخاصة حتى اليوم

 البلدان األعضاء بحسب نسب حصص اآتتاباتها
يسحب من موارده المالية، وبشكل أساسي من حصص اآتتابات  •

 البلدان األعضاء
 يملك تحت تصرفه اآلن حصص اآتتابات مدفوعة بالكامل تبلغ  •

 بليون 215حوالي ( بليون وحدة حقوق سحب خاصة 145
 )دوالٍر أمريكي

يسعى إلى تشجيع النمو االقتصادي في أشّد بلدان العالم  •
 فقرًا

 يساعد البلدان النامية من خالل إتاحة موارد تمويلية  •
 طويلة األجل لمشروعات وبرامج التنمية

 يتيح مساعدات مالية خاصة من خالل المؤسسة الدولية  •
أشّد بلدان العالم النامية فقرًا التي يقل فيها للتنمية إلى 

 دوالرًا 865نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي عن 
  أمريكيًا سنويًا

يشجع مؤسسات القطاع الخاص في البلدان النامية من  •
خالل مؤسسة التمويل الدولية ـ وهي إحدى الهيئات 

 المنتسبة له
القتراض من يحصل على معظم موارده المالية من خالل ا •

 سوق السندات الدولية
 بليون دوالر 184يمتلك رأس مال مصّرح به يبلغ  •

  في المائة10أمريكي تدفع منه البلدان األعضاء 

 
 

 :األمثلة على أوجه التعاون بين البنك الدولي وصندوق النقد الدوليبعض 
 مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون     •
 وثائق إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء    •

 قضايا التجارة     �
 
  org.imf.www: ، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات ←

 مية المتعددة األطرافبنوك التن
 

تتسم بنوك التنمية المتعددة األطراف باتساع قاعدة عضويتها، بما في ذلك البلدان النامية المقترضة والبلدان المتقدمة 
وعلى الرغم من أن لكل بنك من . حيث إن عضوية تلك البنوك ال تقتصر على البلدان الواقعة في مناطقها المعنية. المانحة

المتعددة األطراف وضعه القانوني والتشغيلي المستقل الخاص به، إال أن هناك مستويات مرتفعة من التعاون بنوك التنمية 
 . فيما بينها

 
تتيح بنوك التنمية المتعددة األطراف مساندة مالية ومشورة مهنية بخصوص التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان 

 :تمويلية ألغراض التنمية من خالل ما يليآما تقّدم هذه البنوك موارد . النامية
ولتمويل هذه القروض، تقترض بنوك التنمية المتعددة .  ـ على أساس أسعار الفائدة السائدة في السوققروض طويلة األجل •

 . األطراف من أسواق رؤوس األموال الدولية، ومن ثم تقوم بإقراضها إلى الحكومات المقترضة في البلدان النامية
، وتقل أسعار الفائدة على تلك القروض عن أسعار الفائدة )جرت العادة على تسميتها اعتمادات(ويلة األجل للغاية قروض ط •

 . ويجري تمويلها من خالل المساهمات المباشرة لحكومات البلدان المانحة. السائدة في األسواق
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أساسية ألغراض المساعدة الفنية والخدمات تتيحه بعض بنوك التنمية المتعددة األطراف أيضًا بصفة تمويل المنح ـ  •
 .االستشارية أو إعداد المشروعات

 
 :، هيوأربعة بنوك تنمية إقليميةفي العادة إلى مجموعة البنك الدولي " بنك التنمية المتعددة األطراف"يشير مصطلح 

 www.afdb.org: البنك األفريقي للتنمية •
 org.adb.www: ك اآلسيوي للتنميةالبن •
  org.ebrd.www: البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير •
 org.iadb.www: مجموعة بنوك التنمية للبلدان األمريكية •

وتتيح بنوك التنمية . ت القرن العشرين، آان البنك الدولي أآبر مصدر للتمويل المتعدد األطراف للبلدان الناميةفي أوائل تسعينيا
 .اإلقليمية الرئيسية مجتمعة في الوقت الحالي المستوى نفسه من الموارد التي يتيحها البنك الدولي

 
 يمية المتعددة األطراف أمثلة على برامج مشترآة بين البنك الدولي وبنوك التنمية اإلقل

 
تضم الجهات الشريكة في شبكة التنمية العالمية أيضًا مجموعة متنوعة من الجهات ). GDN(شبكة التنمية العالمية  �

، واللجنة )UNDP(البنوك اإلقليمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (المانحة الثنائية والمؤسسات المتعددة األطراف 
الشراآة من أجل بناء ، و)اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة ، وصندوق النقد الدولي، و)ECA (االقتصادية ألفريقيا
 MERCKمؤسسة فورد الخيرية، ومؤسسة : مثل(، ومؤسسات القطاع الخاص الخيرية )PACT (القدرات في أفريقيا

  org.gdnet.www) الخيرية
 org.nilebasin.www://httpحوض نهر النيل مبادرة  �
 )MAP (اإليدز في أفريقيافيروس ومرض البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة  •

htm.map/aids/afr/org.worldbank.www  

 ة دون اإلقليمية بنوك التنمي

ُيصنف عدد من بنوك التنمية دون اإلقليمية، التي أنشئت ألغراض التنمية، أيضًا على أنها بنوك متعددة األطراف، وذلك 
 بنوك بعض أمثلةوتشمل ). عادة ما تكون بلدانًا مقترضة وليست جهات مانحة(نظرًا لكونها مملوآة لمجموعة من البلدان 

 :ما يليالتنمية دون اإلقليمية 

 CAF :(com.caf.www (مؤسسة األنديز اإلنمائية •
 CDB( :org.caribank.www(البنك الكاريبي للتنمية  •
 CABEI :(org.bcie.www ( أمريكا الوسطى للتكامل االقتصاديبنك •
  EADB :(org.transafrica.www( للتنمية  شرق أفريقيابنك •
 BOAD :(org.boad.www(بنك غرب أفريقيا للتنمية  •
 )BEDEAC(بنك وسط أفريقيا للتنمية  •
 CDC:(com.cdcgroup.www ( للتنميةالكومنولثمؤسسة  •
 BADEA :(org.badea.www(المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا  •

 
 أمثلة للتعاون 

 
 .تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونفي مبادرة  شريكان غرب أفريقيا للتنمية والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيابنك  •
 Banco de la( من خالل التمويل المشترك لبنك مؤسسة التمويل الدولية في مشروعات مشترآة مع مؤسسة األنديز اإلنمائيةتشارك  •

Microempresa S.A. ( وحتى . آمنظمة غير حكوميةـ بيرو، وهو أحد البنوك التجارية التابعة للقطاع الخاص الذي بدأ نشاطه
 .  عميًال، أغلبهم من النساء77942، بلغ عدد عمالئه الحاصلين على قروض بالغة الصغر 2001 آانون األول/ديسمبر

 مليون دوالٍر أمريكي لمشروع وافق عليه 2.35 بإتاحة تمويٍل مشترٍك يبلغ  أمريكا الوسطى للتكامل االقتصاديبنكمن المتوقع أن يقوم  •
في هندوراس، يستهدف تحسين مناخ االستثمار في البالد، وتعزيز إنتاجية ) 2003تشرين األول /أآتوبر(الدولي في اآلونة األخيرة البنك 

 . الشرآات وقدرات التصدير
 

 
المالية المتعددة األطراف األخرى المؤسسات )MFIs( 



 59

البلدان النامية أيضًا مؤسسات إنمائية متعددة األطراف، وجرت العادة على ُيعتبر العديد من البنوك والصناديق األخرى التي تتيح قروضًا إلى 
 إال أنها تختلف عن بنوك التنمية المتعددة األطراف من حيث إن لها هيكل .تجميعها معًا على أنها مؤسسات مالية أخرى متعددة األطراف

ومن . ، ويتم أيضًا تخطيط عمليات تمويل مشترآة مع هذه المنظماتةعضوية أضيق نطاقًا أو من حيث ترآيزها على قطاع أو أنشطة محدد/ملكية
 :بين هذه البنوك والصناديق ما يلي

 )EIB (والبنك األوروبي لالستثمار، )EC (المفوضية األوروبية •
 )IFAD (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية •
 )IDB (البنك اإلسالمي للتنمية •
 )NIB (االستثمار االسكندنافيبنك ، )NDF (سكندنافيصندوق التنمية اال •

 )صندوق األوبك (صندوق األوبك للتنمية الدولية �
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 المنظمات الحكومية الدولية 

  األمم المتحدة 
 

 و 1944(ية واجتماعية ذات اهتمام مشترك منذ تأسيس المنظمتين    في مجاالت اقتصاد يتعاون البنك الدولي واألمم المتحدة
 . وباإلضافة إلى وجود أجندة مشترآة، لدى البنك الدولي واألمم المتحدة عضوية مماثلة).  على التوالي  1945

 
بنك الدولي يعترف بال 1947 بين البنك الدولي واألمم المتحدة بموجب اتفاق جرى توقيعه في عام     العالقة الرسميةتحددت 

وآعضو ومراقب في العديد من هيئات األمم المتحدة، وتعمل آوآالة متخصصة مستقلة في إطار منظومة األمم المتحدة 
 : هذه العالقة على النحو التالي 

، يشارك رئيس البنك الدولي واألمين العام لألمم المتحدة في حواٍر متواصٍل بشأن قضايا رئيسية      على الصعيد التنفيذي �
ئصال الفقر، وبناء القدرات في أفريقيا، وقضايا إنسانية وقضايا ما بعد انتهاء الصراعات، وحقوق اإلنسان،     آاست

 . آما يشارك رئيس البنك أيضًا في مجموعة متنوعة من محافل األمم المتحدة . والتمويل من أجل التنمية
ية مراقب في العديد من هيئات األمم المتحدة للبنك الدولي ـ مثله مثل الدول األعضاء ـ وضع. على الصعيد السياسي •

مثل، القضايا المتعلقة بالفقر، وفيروس ومرض     (التي تتناول قضايا تؤثر على عمله     ) بما في ذلك الجمعية العمومية (
 .اإليدز، ومشارآة النساء في عملية التنمية، ونظام اإلدارة العامة، والمجتمع المدني، والبيئة

عمل البنك الدولي مع صناديق وبرامج األمم المتحدة األخرى في األعمال المتعلقة بمشروعاته ي. على صعيد العمليات �
على سبيل المثال، ُيعتبر البنك    . من خالل تنسيق السياسات، وتنفيذ المشروعات، والتمويل المشترك، وتنسيق المعونات

، ويبلغ ة المشترك لمكافحة مرض اإليدزبرنامج األمم المتحدالدولي واحدًا من بين ست جهات راعية مشارآة في 
ويساعد البنك .  مليون دوالر أمريكي في مكافحة فيروس ومرض اإليدز 800مجموع إسهاماته حتى اآلن أآثر من 

الدولي في التحضير لجميع المؤتمرات العالمية لألمم المتحدة ويشارك فيها، وبوصفه عضوًا نشطًا في فرق العمل التي  
ابعة ما يترتب على مؤتمرات األمم المتحدة، يساعد البنك الدولي في تنفيذ األهداف التي اتفق عليها    يجري تأسيسها لمت

 . على الصعيد الُقطري 
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 )UN(أمثلة على برامج مشترآة مع األمم المتحدة 
 

  )UNAIDS( برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض اإليدز
 

 في عام برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض اإليدزالتي شارآت في رعاية وتأسيس ُيعتبر البنك الدولي إحدى الجهات 
ألسرة األمم المتحدة يسعى إلى توحيد الجهود والموارد من ثمان ُمْبَتَكًرا حيث يعد هذا البرنامج مشروعًا مشترآًا . 1996

ني بمكافحة فيروس ومرض اإليدز على مستوى العالم، وبوصفه الداعم الرئيسي للعمل المع. منظمات تابعة لألمم المتحدة
 بقيادة ودعم ومساندة توسيع نطاق االستجابة التي تستهدف منع األمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض اإليدزيضطلع برنامج 

طر اإلصابة انتقال فيروس اإليدز، وإتاحة الرعاية والمساندة، وتخفيض إمكانية تعرض األفراد والمجتمعات المحلية لمخا
 . بفيروس ومرض اإليدز، وتخفيف حدة اآلثار الناجمة عن هذا الوباء

 
. ُيعتبر البنك الدولي واحدًا من بين أآبر مصادر التمويل في منظومة األمم المتحدة في برنامج مكافحة فيروس ومرض اإليدز

 دوالر أمريكي من خالل منح وقروض واعتمادات  بليون1.5ففي السنوات الخمس األخيرة، قّدم البنك الدولي ارتباطات بمبلغ 
وحتى نهاية السنة ـ وانعكست الطبيعة متعددة القطاعات لفيروس ومرض اإليدز . إلى برامج لمكافحة فيروس ومرض اإليدز

يم ، ومشروعات التعلمكافحة فيروس ومرض اإليدزلمتعددة البلدان من برامج  على ما يرعاه البنك الدولي ـ  2001المالية 
وفيما يتعلق بأشّد بلدان العالم فقرًا، من الممكن أن يصل ما يقّدمه . والنقل والتنمية الحضرية وإمدادات المياه والصرف الصحي

) المؤسسة الدولية للتنمية(البنك الدولي من مساندة عن طريق ذراعه المعني باإلقراض بشروط ميسرة دون أية فائدة 
ويعمل البنك الدولي مع شرآائه .  في المائة من التمويل على هيئة منح100ض اإليدز إلى إلستراتيجيات مكافحة فيروس ومر

فريق وآذلك يوجد مقر . إلتاحة تحليٍل إستراتيجي، ومشورة بشأن السياسات، وخبرات عملية فنية أخرى على الصعيد الُقطري
آما يعمل البنك الدولي أيضًا على .  الدوليللبنك يسي المقر الرئفي ) GAMET (مساندة الرصد والتقييم العالميين لمرض اإليدز

 ).ART ( المضاد للفيروسات الرجعيةاالستفادة من المعارف الحالية لما يثبت نجاحه في مجال العالج
 

 :يرجى زيارةللمزيد من المعلومات، والحصول على مراجع ومصادر معلومات بشأن فيروس ومرض اإليدز،  ←
org.unaids.wwwأو زيارة ،  :aids/org.worldbank.www  

 
 )GEF(صندوق البيئة العالمية 

 
) UNEP (للبيئةوبرنامج األمم المتحدة ) UNDP(صندوق البيئة العالمية هو شراآة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ويتيح هذا الصندوق منحًا وموارد تمويلية بشروط ميسرة لمواجهة التكاليف اإلضافية المتفق عليها المرتبطة . بنك الدوليوال
استنفاد تغّير المناخ؛ والتنوع البيولوجي؛ والمياه الدولية؛ و: بأية تدابير تتخذ لتحقيق منافع بيئية عالمية في أربعة مجاالت ترآيز

، أضيف إلى مجاالت ترآيز الصندوق مجال آخر يتعلق بتخفيض انبعاثات المواد الكيماوية 2001م وفي عا. طبقة األوزون
آما أن األنشطة التي من شأنها إبطاء أو إيقاف تدهور األراضي، وبشكل . الملوثات العضوية الثابتةالسمية من خالل برنامج 

 . ى التمويل، مؤهلة أيضًا للحصول علالتصحر وإزالة الغاباترئيسي في شكل 
 
 gef/org.worldbank.www: يرجى زيارة موقع صندوق البيئة العالميةللمزيد من المعلومات،  ←

  

 التعليم للجميع
 

 البنك منذ تشجيع التعليم رآن جوهري من أرآان رسالة البنك الدولي التي تستهدف تخفيض أعداد الفقراء، لذلك يستمر
النامية ، وال يزال حتى اليوم أآبر ممول منفرد في   في تقديم العون للنهوض بمستوى التعليم في البلدان1963عام 

  .العالم فيما يتعلق بتقديم التمويل الخارجي من أجل التعليم
 

 من الفقراء أو المحرومين  مليون طفل خارج المدرسة، ثلثا هذا الرقم من الفتيات، وأغلبهم115ال يزال ما يقرب من 
بشكل أو بآخر، ويتسرب ثلث األطفال الملتحقين بالدراسة من المدرسة قبل أن يلموا بمهارات القراءة والكتابة، وحتى 

 .أولئك الذين يكملون دراستهم يفشل الكثير منهم في تحصيل الحد األدنى من الكفاءة المطلوبة
 
 يهدف إلى منح جميع األطفال ـ بنين وبنات ـ في بلدان العالم النامية، تعليمًا هو التزام دولي) EFA" (التعليم للجميع"
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، غير أنه في ظل 1990في عام " التعليم للجميع"وبدأ تنفيذ برنامج . مدرسيًا أساسيًا إلزاميًا، يمتاز بجودته، ومجانيته
ُيرجى " هـدفًا إنمائيًا لأللفية الجديدة"، على أنه يمثل 2000أيلول من عام /تقدمه البطيء، أعيد تأآيده في سبتمبر

ويلزم البنك شراآة التعليم للجميع ـ على وجه التحديد ـ بالعمل على ضمان أن جميع  .2015تحقيقه بحلول عام 
األطفال والسيما الفتيات منهم، واألطفال الذين يواجهون أوضاعًا صعبة، وأطفال األقليات العرقية، يتمتعون بالقدرة 

وإضافة إلى ذلك، يلزم البنك هذه  .حاق بالمدارس، وإتمام تعليٍم أساسي مجاني وإلزامي وجيد النوعيةعلى االلت
. 2005الشراآة بالقضاء على التباينات والفروقات بين الجنسين في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم وطنية، ومنظمات آوتضم شراآة التعليم للجميع ائتالفًا واسع القاعدة من حكومات 
 . ، ومجموعات المجتمع المدني، والروابط المهنية)اليونسكو (والثقافة

 
 education/org.worldbank.1www :يرجى زيارة موقع البنك الدولي المعني بالتعليم على شبكة اإلنترنتللمزيد من المعلومات، 
  efa/education/org.unesco.www/ ):اليونسكو( منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةميع على موقع أو زيارة موقع التعليم للج
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 )EC(المفوضية األوروبية 
 

فمن الناحية المالية، أصبحت   . وى العالمالمفوضية األوروبية واحدة من بين أآثر الجهات المعنية بالتنمية أهمية على مست
آما أن هناك العديد من برامج الشراآة بين   . المفوضية األوروبية شريكًا ومساهمًا مهمًا في صناديق البنك الدولي االستئمانية  

لي أمثلة وفيما ي. المفوضية األوروبية والبنك الدولي، بما في ذلك شراآات إقليمية، وشراآات على مستوى محاور الترآيز   
 : على برامج التعاون الرئيسية

 
 شراآات على مستوى محاور الترآيز ) 1

 :المفوضية األوروبية والصندوق االستئماني لمبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
لمثقلة بالديون، والسيما في منذ الوهلة األولى، أبدت المفوضية األوروبية دعمًا قويًا لمبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة ا

وتعهدت المفوضية األوروبية بتقديم ما يزيد . أفريقيا، والبحر الكاريبي، والمحيط الهادئ: مساندة البلدان المؤهلة في آل من
وتأتي الموارد المالية بشكل رئيسي من الموارد غير المخصصة . على بليون يورو في صورة تخفيف ألعباء الديون

 .ة األوروبي، وبدرجة أقل من موازنة االتحاد األوروبيلصندوق التنمي
 

 لمبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة شرط انتهاء المهلةوساندت المفوضية األوروبية االقتراح الرامي إلى تمديد 
مشكالت أو تعاني من ، وذلك حتى تسمح للبلدان المؤهلة المتبقية، ومعظمها متأثرة بصراعات 2004بالديون إلى نهاية عام 
 .، باالنضمام إلى المبادرةالمتأخرات الضخمة

 
 مليون يورو، 60على تخفيٍف ألعباء الديون بمبلغ ) EIB(، وافق البنك األوروبي لالستثمار 2000 آذار/مارسوفي 

 10لمبلغ، إضافة إلى ويستخدم هذا ا. وذلك في ظل اإلطار الُمحّسن لمبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
، في تقديم منٍح إلى بلدان المؤهلة للمشارآة في مبادرة تخفيض ديون 1998ماليين يورو تمت الموافقة عليها بالفعل في عام 

. البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، على أن يتم منها تسديد قروٍض معينٍة قبل تاريخ االستحقاق آان االتحاد األوروبي قد قّدمها
 ظل هذا اإلطار الُمحّسن، سيقوم البنك األوروبي لالستثمار أيضًا بتقديم تخفيٍف مبكٍر بشأن خدمة أعباء الديون خالل وفي

 . الفترة بين نقطة اتخاذ القرار ونقطة اإلنجاز
 

 )PPMI(برنامج اشتراك القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية األساسية في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط 
برنامج اشتراك القطاع الخاص في تقديم خدمات ، أسس البنك الدولي باالشتراك مع المفوضية األوروبية 1997ي عام ف

، حيث يقوما من خالله بالتعاون بشأن مشارآة القطاع الخاص في البنية األساسية في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط
 . اص في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسطتقديم خدمات البنية األساسية، وتنمية القطاع الخ

 
، وتشجيع تعاون ويستهدف هذا البرنامج تحقيق تعاون وتضافر بين أدوات وخبرات البنك الدولي واالتحاد األوروبي

وشراآة أوثق من خالل إعداد مشروعات مشترآة، واالضطالع بدراسات وتحليالت، وتشجيع االتصاالت والتبادالت فيما 
 .بينهما

 org.ppmi.www://http :، يرجى زيارةمزيد من المعلوماتلل ←



 64

 شراآات على المستوى اإلقليمي) 2
 

 )SEERECON(جنوب شرق أوروبا البنك الدولي بشأن /المفوضية األوروبية المكتب المشترك بين
 لمساعدة تنفيذ التفويض الممنوح 1999 يرانحز/يونيوفي ) آمكتب مشترك(افتتح مكتب جنوب شرق أوروبا 

للمفوضية األوروبية والبنك الدولي لقيادة جهود التنسيق المعنية بالمعونات الثنائية والمتعددة األطراف الُمقدمة إلى دول 
القائم حيث يستفيد هذا التفويض الخاص من العمل التعاوني . البلقان في إطار قيادة الفريق التوجيهي الرفيع المستوى

والمؤسستان مسؤولتان عن . بين المفوضية األوروبية والبنك الدولي على أساس آل بلد على حدة في هذه المنطقة
ويشمل ". تنسيق األمور المتعلقة بتحقيق االنتعاش واإلصالح االقتصاديين، وإعادة إعمار منطقة جنوب شرق أوروبا"

ت من خالل مؤتمرات رفيعة المستوى للمانحين ومجموعات تنسيق جهود الجهات المانحة وتعبئة المعونا: ذلك
تشاورية للمانحين، وإجراء تحليالت اقتصادية، وتحديد وتقييم االحتياجات، وتحديد معالم اإلستراتيجيات واألولويات، 

 . وتقييم مدى التقّدم الُمحرز، وتهيئة أوضاع مالئمة، وتنفيذ المشروعات
  

 org.seerecon.www://http: ع مكتب البنك الدولي ـ االتحاد األوروبي على شبكة اإلنترنتموقللمزيد من المعلومات بشأن  ←
 
 ]االتحاد األوروبي[توسع نطاق العضوية ) 3

م إلى على مدى السنوات القليلة الماضية، دخل البنك الدولي بنشاط في شراآات مع البلدان المرشحة لالنضما
في حين تساند مجموعة البنك . االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية في إطار عملية توسيع نطاق عضويتهما

 من خالل تنفيذ برامج ُقطرية منفردة في البلدان الثمانية األولى تشريعات االتحاد األوروبيالدولي اعتماد 
فضًال عن ) وهنغاريا، وسلوفينيا ،سلوفاآيا، وورية التشيكية والجمه، وبولندا، وليتوانيا، والتفيااستونيا،(لالنضمام 

 ويتيح البنك مساندة تتعلق بالخدمات االستشارية، والحوار، واإلقراض بشأن إصالح .بلغاريا، ورومانيا، وترآيا
 السياسات وتنمية المؤسسات الالزمة العتماد تشريعات االتحاد األوروبي، إضافة إلى برامج مكملة في مجاالت

 .أخرى آالتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات االجتماعية، فضًال عن إصالح المعاشات التقاعدية
 

منذ بدء عملية توسيع نطاق عضوية االتحاد األوروبي، طلبت البلدان المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي 
ولتحقيق هذه الغاية، .  في االتحادمن البنك الدولي ترآيز مساندته على جهودها الرامية إلى أن تصبح أعضاًء

تستعرض إستراتيجيات المساعدة الُقطرية التي يعتمدها البنك الدولي بشأن البلدان المرشحة لالنضمام إلى االتحاد 
األوروبي ـ بشكل تفصيلي ـ آيفية هيكلة هذه المساندة، مع األخذ باالعتبار المساندة التي يتيحها االتحاد األوروبي 

 . الية أوروبية أخرىومؤسسات م
 

  euenlargement/eca/org.worldbank.www://http: ، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات ←
، التعاون eu/org.worldbank.www :يرجى زيارةللمزيد من المعلومات بشأن الشراآات بين البنك الدولي واالتحاد األوروبي،  ←

 .والشراآات بين البنك الدولي واالتحاد األوروبي
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 منظمة التجارة العالمية
 

، وهي المنظمة الدولية الوحيدة على مستوى العالم التي التجارة لصالح التنميةتعزيز تعمل منظمة التجارة العالمية على 
باتفاقات " ـ في حوزتها 1995وتحتفظ منظمة التجارة العالمية ـ التي أنشئت في عام . تتعامل مع قواعد التجارة بين البلدان

َوَيَتَمثَّل الهدف . قعتها، ومن ثم صادقت عليها برلماناتهاالتي فاوضت معظم بلدان العالم التجارية بشأنها وو" االنضمام إليها
الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في مساعدة منتجي ومصدري ومستوردي السلع والخدمات على ممارسة أنشطة أعمالهم 

 .  عضوًا146ويبلغ عدد البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية حاليًا . دون أية عوائق
 

ومن الممكن أن تكون . ، يرتبط انفتاح التجارة في الغالب بازدياد النمويتسم بالتكامل االقتصادي في الوقت الحاليعالم في 
 . التجارة واالستثمار بمثابة محرٍك قوي للتنمية

 
ة مرآز التجارة والتنمية على شبكة اإلنترنت، وهو بمثابة نافذولتسهيل االتصاالت في هذا الشأن، جرى إنشاء موقع 

 بهدف تقديم معلومات بشأن التجارة فيما يتعلق بالتنمية يشترك في إدارتها البنك الدولي ـ منظمة التجارة العالمية
ويستهدف هذا الموقع أي شخص مهتم بقضايا التجارة، ولكنه يتيح أيضًا معلومات اتصال للمعنيين . االجتماعية واالقتصادية

 . سابقًالدان ذات االقتصادات المخططة مرآزيًاالبمن المسئولين في البلدان النامية و
 
  

:  على شبكة اإلنترنتالمعهد الدولي للتجارة والتنمية، يرجى زيارة موقع للمزيد من المعلومات بشأن مرآز التجارة والتنمية �
org.itd.www 

  org.wto.www :، يرجى زيارةيةللمزيد من المعلومات بشأن منظمة التجارة العالم 
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 وآاالت التنمية الثنائية
 

ومن أمثلة . يعمل البنك الدولي في إطار شراآة مع هيئات إنمائية في بلدان مختلفة بهدف ضمان تحسين تنسيق المعونات
 :ذلك

 
 AusAID(: au.go.ausaid.www (الوآالة األسترالية للتنمية الدولية
  eza/at.gv.bmaa.www: الوآالة النمساوية للتعاون اإلنمائي

  CIDA:( ca.gc.cida-acdi.www(الوآالة الكندية للتنمية الدولية 
 DANIDA(:dk.um.www(الوآالة الدنمرآية للتنمية 

 Finland:( fi.finland.global.www(للتعاون اإلنمائي الدولي الوآالة الفنلندية 
 AFD:( fr.afd.www(الوآالة الفرنسية للتنمية 

 GTZ:( de.gtz.www (الوآالة األلمانية للتعاون التقني
 irishaid/iveagh/ie.irlgov.www :وآالة المعونة األيرلندية

 AJIC:( jp.go.jica.www(الوآالة اليابانية للتعاون الدولي 
 nl.minbuza.bz.www :المنظمة الهولندية للتعاون اإلنمائي

 NZODA:( nzoda/nz.govt.mft.www (الوآالة النيوزيلندية للمساعدات اإلنمائية الرسمية
  no.norad.www :الوآالة النرويجية للتعاون اإلنمائي

 SIDA :(se.sida.www(الوآالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي 
  SDC :(ch.gov-sdc.www (الوآالة السويسرية للتعاون والتنمية

 DFID :(uk.gov.dfid.www (وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة
 USAID :(gov.usaid.info.www(الوآالة األمريكية للتنمية الدولية 

 
 
 تلك الوآاالت وغيرها في مكافحة الفقر، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن دور وأنشطة �

  category/webguide/org.rldbankwo.poverty://http/3: اإلنترنت الذي يضم وصفًا ووثائق متعددة بشأن السياسات
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 المجتمع المدني
 

يتفاعل البنك الدولي مع آالف من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم على األصعدة العالمية واإلقليمية 
 الشعوب المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والجمعيات الدينية، وحرآات: وتشمل هذه المنظمات. والُقطرية

وتتفاوت هذه التفاعالت من منظمات ترصد عمل البنك الدولي بطريقة انتقادية، وأخرى . األصلية، ومنظمات العمل الخيري
 . تشرك البنك في مناقشات بشأن السياسات، إلى منظمات تتعاون بشكل نشط مع البنك الدولي في أنشطة عملياته

 
لرسمية الثنائية التي تقدمها بلدان لجنة المساعدات اإلنمائية إلى المنظمات إسهامات المساعدات اإلنمائية ا: 6-4الشكل 

 غير الحكومية 
  

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2000 2001 2002
 

1246 
 

1137 
 

1200 
إسهامات المساعدات اإلنمائية الرسمية 

الثنائية إلى المنظمات غير الحكومية من 
 بلدان أعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية

 
 المساعدات اإلنمائية الرسميةإجمالي  53749 52335 58724

 
 

 )NGO(التعاون مع المنظمات غير الحكومية 
 

 باليين    6فعلى سبيل المثال، ارتفعت المنح من أآثر من   . تشهد المنح التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ازديادًا مطرداً  
حيث جاء أآثر من نصف إجمالي  . 2001 باليين دوالر أمريكي في عام 10 إلى حوالي 1995دوالر أمريكي في عام 

ويعمل البنك الدولي مع المنظمات غير الحكومية على مدى سنوات  . المنح من منظمات غير حكومية في الواليات المتحدة  
فقد شهدت السنوات . لتنميةعديدة، ويدرك أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في مجابهة التحديات التي تواجهها عملية ا  

.  القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في مدى التعاون بين البنك الدولي وأوساط المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم        
وتشارك المنظمات غير الحكومية أيضًا باطراد في مشروعات التنمية     . ويأخذ ذلك شكل استشارات ومناقشات وشراآات

البنك من خالل الدخول في شراآات مع الحكومات المعنية أو تلقي موارد تمويلية من خالل الصناديق  التي يمّولها 
وتضم ). للمزيد من المعلومات بشأن فرص التمويل في شكل المنح، انظر القسم الخاص بالصناديق االجتماعية     (االجتماعية  

المنظمات غير الحكومية، ونقابات العمال، والجمعيات  رابطات سكان األحياء، ورابطات المنتجين، و  : األمثلة المتعددة
الدينية التي تقّدم خدمات على مستوى المجتمعات المحلية أو تضطلع بتنفيذ برامج إنمائية يمّولها البنك الدولي في إطار 

 . شراآة مع الحكومات المعنية
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 :وفيما يلي بعض األمثلة
 
 أنشطة المؤسسة الدولية  بشأنالتقييمات التي تمت مؤخرًاشملت جميع  •

للتنمية، والحراجة، والشعوب األصلية إجراء مشاورات مع منظمات   
 . المجتمع المدني العاملة في هذه المجاالت

 لإلدالء بوجهات نظرها في االستعراض منظمات المجتمع المدنيُدعيت  •
الشامل الذي عقده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتجارب المتعلقة     

وآان لذلك أثر في صياغة . ئق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء بوثا
 . التوصيات التي خلص إليها هذا االستعراض  

 يساعد البنك الدولي على التواصل مع أصحاب المصالح        محفل التنمية �
المباشرة، والسيما المنظمات غير الحكومية، حيث يمثل ملتقى إلكترونيًا  

أآثر من ، استضاف محفل التنمية   1998 ولتشرين األ/أآتوبرومنذ . للنقاش 
 .  مناقشة إلكترونية عامة عالمية90

شراآات يمّولها البنك الدولي مع المنظمات هناك الكثير من األمثلة على  •
صون الغابات، واللقاحات المضادة  :  ـ في مجاالت مثلغير الحكومية

 . لفيروس ومرض اإليدز، واستئصال شلل األطفال، وتخفيض أعداد الفقراء في المناطق الريفية، واالئتمانات األصغر     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولإلطالع على المزيد من التفاصيل بشأن المشروعات  . ngos/org.nkworldba.www: ، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات ←
 . Partnering" الدخول في شراآات"السالفة الذآر، اختر 

 

 التعاون/أمثلة على المشروعات
 

 تشجيع مساءلة الحكومة في األرجنتين 
 تمكين المنظمات النسائية في الصين من أسباب القوة −
 ة في بيالروس ُقطرية المساعدة الإستراتيجي التشاور مع المواطنين بشأن −
 التواصل مع منظمات المجتمع المدني في المغرب −
  في أوروبا الشرقيةسكان مجتمعات الغجرمساندة  −
 . في أفريقيامبيدات اآلفاتالدخول في شراآات لتخفيض استخدام  −

 
 

 

 لزيادة سبًاليدرس االتحاد األوروبي حاليًا 
مشارآة جهات فاعلة غير حكومية في 

 . تصميم مشروعات التنمية وتنفيذها
 

  في تحقيقوبي االتحاد األوروقد نجح
: بالتعاونالمتعلقةالمرآزية بنود الموازنة 

  ماليين يورو4: 2000
  ماليين يورو3.2: 2001
  ماليين يورو5.8: 2002
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 مؤسسات العمل الخيري
 

على مدى عقود من السنوات الماضية، عملت مؤسسات العمل الخيري في مجال القضايا المتعلقة بالصراعات، وعدم      
 مؤسسة بيل وميلندا غيتسوفي الواقع، جاءت . لبشرية وتنمية المجتمع، وزيادة الفرص االقتصادية المساواة، والتنمية ا

ويدير  . 2003 و 2002 في السنتين الماليتين    صندوق البنك الدولي االستئمانيالخيرية من بين أهم عشر جهات مانحة ل 
 ـ وذلك لتمكين أوساط ومؤسسات العمل الخيريموقعًا على شبكة اإلنترنت للشراآة بين البنك الدولي البنك الدولي  

مؤسسات العمل الخيري والبنك الدولي من تبادل المعلومات والمعارف بشأن تخفيض أعداد الفقراء والتنمية القابلة    
آما يضم هذا الموقع وصالت إلى مؤسسات العمل الخيري على مستوى العالم تمّول مشروعات في أفريقيا    . لالستمرار
وتوجد أيضًا قائمة . لالتينية والبحر الكاريبي، باإلضافة إلى قائمة بمؤسسات العمل الخيري في المجتمعات المحلية     وأمريكا ا

 . بمعلومات االتصال بمؤسسات العمل الخيري التي لها مكاتب في البلدان األعضاء في البنك الدولي    
 

 على شبكة اإلنترنت الذي يعمل آنافذة   األوروبيةمرآز مؤسسات العمل الخيريومن بين المصادر األخرى الهامة موقع   
لمؤسسات العمل الخيري األوروبية، إضافة إلى مؤسسات العمل الخيري ومؤسسات األعمال المانحة من آل أرجاء العالم          

 . التي تنشط في أوروبا
 

 : مؤسسات العمل الخيري تتصدر وسائل اإلعالم
 لمتحدة بشأن مكافحة فيروس ومرض اإليدزقمة آبار مسئولي وسائل اإلعالم في األمم ا

 
 ـ في إطار الجهود الجارية لتعبئة المجتمع المدني في الحرب ضد فيروس ومرض 2004 آانون الثاني/يناير 15

اإليدز، التقى األمين العام لألمم المتحدة، آوفي عنان، مع آبار مسئولي بعض المؤسسات اإلعالمية الرائدة على 
وتستهدف هذه المبادرة تفعيل عمل المؤسسات . وسائط اإلعالم العالمية بشأن اإليدزمبادرة  قمستوى العالم إلطال

اإلعالمية للتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم، والسيما الشباب، من خالل معلومات بشأن آيفية الوقاية من 
. لقين باإلصابة بمرض اإليدزفيروس اإليدز وسبل عالجه، والمساعدة في الحرب ضد الوصمة والتمييز المتع

، اإليدزومرض فيروس مكافحة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني ب: واشترك في رئاسة هذه القمة آل من
 . مؤسسة عائلة آيزرو الخيرية مؤسسة بيل وميلندا غيتسو
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 أهم عشر مؤسسات من مؤسسات العمل الخيري في الواليات المتحدة: 7-4الشكل 

 
حتى تاريخ نهاية السنة 

 ):الوالية/(ماالس األصول :المالية
 

 
31/12/2003 
 

 )واشنطن( الخيرية مؤسسة بيل وميلندا غيتس $26,810,518,000

 
30/9/2003 
 

 )نيويورك(مؤسسة فورد الخيرية  10,015,612,595 

30/6/2003 
 

 )آاليفورنيا(صندوق جيتي االستئماني  9,100,188,385 
 

31/8/2004 
 )نميتشيج(مؤسسة آيلوغ الخيرية   6,801,844,315   

 
31/12/2003 
 
 

 )آاليفورنيا(مؤسسة وليم وفلورا هيولت الخيرية  6,020,386,605 

 
31/12/2003 
 

 )آاليفورنيا(مؤسسة ديفيد ولوسي باآرد الخيرية  5,982,468,233 

 
31/12/2003 
 

 )آاليفورنيا(مؤسسة غوردن وبيتي موري الخيرية  4,846,115,373 
 

 
31/12/2003 
 

 )نيويورك(مؤسسة أندرو ميلتون الخيرية  4,719,646,000 

 
31/12/2003 
 

 ) إلينوي(مؤسسة جون وآاثرين ماك آرثر الخيرية   4,530,410,640  

 
31/12/2003 
 

 )ابنسلفاني(صناديق بيو الخيرية  4,118,768,408 

 
 foundations/org.worldbank.www: للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة �
 org.fdncenter.www:  األمريكيةمؤسسات العمل الخيري �
 be.efc.www: مؤسسات العمل الخيري األوروبية �
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 زيادة التعاون وتنسيق المعونات
 

ا الدور في السنوات األخيرة مع وازدادت أهمية هذ. للبنك الدولي باع طويل وسجل متواصل ملحوظ في تنسيق المعونات  
اطراد تزايد ندرة موارد المعونات الخارجية الالزمة لعملية التنمية، آما أصبحت قنوات المساعدات أآثر تنوعًا وأضحت        

وأدى ازدياد عدد المؤسسات التي تتيح مساعدات خارجية ـ آٍل حسب أولوياتها وشروطها المالية . برامج التنمية أآثر تعقيدًا
وحتى إذا آانت . راءاتها ـ إلى جعل تنسيق المعونات مهمة بالغة األهمية لكٍل من الجهات المانحة والبلدان المتلقية وإج

مسؤولية تنسيق المعونات تقوم في األساس على آاهل حكومة البلد المتلقي، ينبغي على جميع الجهات المانحة والشرآاء    
 . تسقة ومكملة مع بعضها البعضالسعي باستمرار إلى التأآد من أن مناهجها م  

 
آما أن .  جهة مانحة رسمية50 بلدًا متلقيًا و60تضم آليات وإجراءات تنسيق المعونات التي يقودها البنك الدولي حوالي 

.  صندوق النقد الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عضوان في جميع فرق تنسيق المعونات التي ينظمها البنك الدولي   
 . ذلك دعوة بنوك التنمية اإلقليمية للمشارآة في فرق التنسيق للبلدان المستفيدة في مناطقها المعنية  وتجري آ

 
 فرق تنسيق المعونات

 .يجري تنظيم فرق تنسيق المعونات حسب البلدان أو حسب المناطق 

  ائدة مستديرة اجتماعات م  تضم اتحادات، وفرق استشارية، وفرق على مستوى القطاع، و   فرق التنسيق الُقطرية •
ويعتمد نجاح تلك االجتماعات في الغالب على الجهود المشترآة للبنك         . برعاية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   

 . والجهات المانحة،  فضًال عن البلد المعني 

ريكا    الكاريبي للتعاون والتنمية االقتصادية، وفريق التنسيق المعني بأم       فريق:  التنسيق اإلقليميةفرقأمثلة تضم  •
وتتيح هذه الفرق اإلقليمية محفًال . الوسطى، ونادي منطقة الساحل، ومؤتمر التنسيق اإلنمائي في جنوب أفريقيا 

للجهات المانحة والبلدان المتلقية لمناقشة القضايا التي لها مدلوالت وآثار شاملة لعدة بلدان على نطاق واسع،          
 . ، والتخطيط في مجال النقل  آجهود اإلغاثة من موجات الجفاف، واألمن الغذائي 

 القضايا المعروضة من منظور محلي، وتتابع التفاهمات التي يجري   االجتماعات على المستوى المحليتتناول  •
 . التوصل إليها في اجتماعات فرق المعونات   
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 التمويل المشترك
بنك الدولي ـ جهات شريكة رسمية يصف التمويل المشترك الموارد المالية التي تخصصها لمشروعات محددة ـ يمّولها ال     

 :ثنائية ومتعددة األطراف ووآاالت ائتمانات الصادرات ومصادر تابعة للقطاع الخاص، بغرض   

 . تعبئة الموارد الالزمة لسد الفجوة التمويلية لمشروع أو برنامج محدد �

 . ثمار ُقطريةزيادة توثيق التعاون مع الجهات المانحة الرسمية بشأن برامج وسياسات وأولويات است  •

تزويد الجهات المانحة بسبل تتسم بفعالية التكاليف لتقديم المساعدات باستخدام خبرات البنك الُقطرية وقدراته على           •
 . إدارة المشروعات والبرامج 

ك بن:  آًال من2004على سبيل المثال، ضمت الجهات الشريكة الرئيسية للبنك في مجال التمويل المشترك في السنة المالية      
، ووزارة التنمية ) مليون دوالر أمريكي640(، والمفوضية األوروبية ) بليون دوالر أمريكي3.7(التنمية للبلدان األمريكية  

أمريكا : وشملت المناطق التي استفادت من مشروعات التمويل المشترك ).  مليون دوالر أمريكي612(الدولية في بريطانيا  
 بليون دوالر 1.3(، وجنوب آسيا ) باليين دوالر أمريكي3(، وأفريقيا )ين دوالر أمريكي بالي4(الالتينية والبحر الكاريبي   

 ).أمريكي

 

 أمثلة على مشروعات التمويل المشترك
 

 تمويًال مشترآًا خالل السنة المالية  مشروعات103شارك البنك الدولي وجهات شريكة له في تمويل ما مجموعه 
 :وتضم األمثلة. 2003

  ) أمريكي مليون دوالر390( القطاع االجتماعي في آولومبيا نامج تكييفبر •

 ) أمريكي ماليين دوالر310 (المشروع الثاني لمساندة برنامج القطاع الصحي في غانا •

 ) أمريكي مليون دوالر300 (قرض التكييف الهيكلي لتنمية التمويل الريفي في المكسيك •

 ) أمريكي مليون دوالر120( مشروع إصالح التعليم من أجل المعرفة في األردن •
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 2003-2000مجموع إقراض البنك الدولي مقابل التمويل المشترك، السنوات المالية : 8-4شكل 
 )باليين الدوالرات(

 
 2003-2000توزيع أموال التمويل المشترك حسب المناطق، السنوات المالية، : 9-4شكل 

 )ماليين الدوالرات(

 
 
 
 
 
 

 2003الشكالن أعاله مأخوذان التقرير السنوي للبنك الدولي، : المصدر
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 : ة التي ُعقدت مؤخرًاالمؤتمرات الرئيسي
 

 2002 آذار/مارس 22-18، مونتيري، المكسيك، المنتدى الدولي المعني بتمويل التنمية
 رئيسًا ورئيس وزراء ولفيفًا من وزراء المالية والخارجية وقادة منظمات دولية ومؤسسات مالية، 51جمع المنتدى الدولي المعني بتمويل التنمية معًا 

ويمثل اإلنجاز المهم لهذا . ساط التجارية وقادة المجتمع المدني، لمناقشة التحديات المتعلقة بتمويل التنمية وتخفيف حدة الفقرإضافة إلى قادة األو
حيث اتفق المجتمع الدولي، من خالل توافق آراء مونتيري، على اعتماد نهج .  آراء مونتيريلتوافقالمؤتمر في اعتماد المشارآين ـ بترحيب ـ 

 بليون دوالر أمريكي سنويًا بحلول عام 16وم على مبادئ محددة للتنمية ـ وزيادة المعونات، وذلك ألول مرة منذ عشرين عامًا، بمبلغ متماسك يق
  iii).بما في ذلك التعهدات التي قطعها المشارآون في هذا المؤتمر (2006

 

 التعهدات منذ قمة مونتيري
 االتحاد آما يخطط. 2006 بليون دوالر أمريكي سنويًا ـ بحلول عام 15نمائية الرسمية تقريبًا ـ لتبلغ  لمضاعفة المساعدات اإلالواليات المتحدةتخطط 

 بليون دوالر أمريكي 11، أي زيادتها بواقع حوالي 2006 في المائة من إجمالي الناتج المحلي له بحلول عام 0.39 لزيادة المعونات لتبلغ األوروبي
، مما يعني 2010 بليون دوالر أمريكي ـ بحلول عام 1.7 في المائة سنويًا، أو بنحو 8ادة المعونات التي تقدمها بواقع  على زيآنداووافقت . سنويًا

 في المائة من إجمالي دخلها القومي 0.92 على زيادة حجم المعونات التي تقدمها من النرويجووافقت .  في المائة من إجمالي دخلها القومي0.28بلوغها 
 على زيادة حجم المعونات سويسراووافقت .  مليون دوالر أمريكي250، أي ما يعادل زيادة سنوية بواقع 2005 في المائة بحلول عام 1.0لتصل إلى 

 في المائة 3 على إجراء زيادة حقيقية نسبتها أسترالياآما وافقت . 2010 في المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 0.37التي تقدمها لتصل إلى 
 . 2003-2002في عامي 

 
 في 0.33 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى إيطالياتعهدت  •

 .2006المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 1.0 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى لكسمبرغتعهدت  •

 .2005المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في المائة 1.0ها إلى  أن يصل حجم المعونات التي تقدمهولنداتعهدت  •

 .2005من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.33 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى البرتغالتعهدت  •

 .2006المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.33 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى إسبانياتعهدت  •

 .2006ول عام المائة من إجمالي دخلها القومي بحل
 في 1.0 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى السويدوعدت  •

 .2006المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 0.4 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى المملكة المتحدةوافقت  •

 .2006-2005في المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عامي

 :من بين البلدان األعضاء المنفردين
 في 0.33 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى النمساتعهدت  •

 .2006المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.7 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى بلجيكاتعهدت  •

 .2010المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.4 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى فنلنداتعهدت  •

 .2007المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.5 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى فرنساتعهدت  •

 .2007المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.33ى  أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلألمانياتعهدت  •

 .2006المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.33 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى اليونانتعهدت  •

 .2006المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام 
 في 0.7 أن يصل حجم المعونات التي تقدمها إلى أيرلنداتعهدت  •

 .2007 المائة من إجمالي دخلها القومي بحلول عام

 

  ffdconf/ffd/esa/org.un.www: إلطالع على نسخة من توافق آراء مونتيري، يرجى زيارة، ولللمزيد من المعلومات �

2003تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : المصدر
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  2003 شباط/فبراير 25-24، روما، إيطاليا، المنتدى الرفيع المستوى المعني بالتنسيق
 

شرات من هيئات المعونة التخاذ قرار بشأن آيفية تبسيط السياسات  بلدًا ناميًا وممثلون عن ع26التقى مسئولون من 
وأبرز مؤتمر روما أهمية بناء شراآات فيما بين . واإلجراءات الالزمة لتوجيه عملية تقديم المعونات في جميع أنحاء العالم

 . داف اإلنمائية لأللفية الجديدةالجهات المانحة والبلدان النامية آوسيلة لزيادة فعالية التقّدم الُمحرز نحو تحقيق األه
 الستعراض مدى التقّدم 2005 آذار/مارس 2 إلى شباط/فبراير 28وانعقد مؤتمر ثان رفيع المستوى في باريس في الفترة 

 . الُمحرز، وتحديد المجاالت التي من الضروري إجراء مزيٍد من العمل فيها
 هيئة من هيئات المعونات في مجموعة واسعة 30مع ما يصل إلى وتظهر دراسات البنك الدولي أن أي بلٍد ناٍم يتعامل 

ومع ذلك، تتضاءل آثار المعونات األجنبية في غالب األمر نظرًا لتعدد الجهات القائمة . النطاق من القطاعات االجتماعية
لى نطاق واسع في مجال آما أن قطاع تقديم االستشارات قد شهد رواجًا ع. على تقديم المعونة وارتفاع التكاليف المصاحبة

 .  باليين دوالر أمريكي في أفريقيا وحدها4عملية تقديم المعونات، حيث تصل عوائده السنوية 
  

 أمثلة للمعونات التي أخفقت: ما ينبغي تجنبه

 موظفًا حكوميًا لشراء خمس 150 شهرًا ووقت 18في أحد مشروعات الحراجة في فييتنام، استغرقت الجهات المانحة  •
 .ات نظرًا لالختالفات فيما بين هيئات تقديم المعونة بشأن سياسات التوريداتسيار

 ، ولكن تطلبت آل منها الفقر في داخل األسرةفي بوليفيا، دعمت خمس جهات مانحة استقصاًء لقياس التغييرات في  •
شراف على هذا المشروع أنها واآتشفت الموظفة الحكومية المعينة لإل. إجراءات منفصلة لرفع التقارير المالية والفنية

 . قضت ـ ببساطة ـ نصف وقتها تقريبًا في محاولة لتلبية متطلبات الجهات المانحة بدًال من االضطالع باالستقصاء
في تنزانيا، توصل معنيون من مسئولي الصحة إلى أن عدد المشروعات في حد ذاته والمطالب المصاحبة الستضافة  •

 . ق ببساطة قدراتها اإلداريةالبعثات وتحضير التقارير تفو

من أحد النشرات اإلخبارية للبنك الدولي

 
 :، ولإلطالع على نسخة من إعالن روما، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات

romehlf/harmonization/org.worldbank.1www://httpالع على، أو اإلط :
org.aidharmonization.www  

 
 

                                                        
i2003  منظمة التنمية والتعاون في المجال االقتصادي، تقرير التعاون اإلنمائي 
ii  رسم بياني مأخوذ من :Driscoll, David D.  ،" 1996، "أوجه االختالف بينهما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  

 

iii الصادر عن برنامج األمم المتحدة 2003 المعلومات المتعلقة بالتعهدات منذ قمة مونتيري مأخوذة من الفصل الثامن من تقرير التنمية البشرية 
 اإلنمائي
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 الفصل الخامس
 البنك الدولي والبرلمانيون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمل البنك الدولي مع البرلمانيين
 

 اتخاذ البنك الدولي خطوات ليكون أآثر انفتاحًا أمام البرلمانيين
 

ففي حين يوجد مرآز البنك الدولي المعني بالتواصل واألنشطة . الدولي مع البرلمانيين على مستويات متعددةيتعاون البنك 
 فريق الحوار المعني بسياسات التنميةالبرلمانية العالمية في مكتب نائب الرئيس لشؤون منطقة أوروبا، ويضطلع بإدارته 

 لبناء القدرات، ومكاتب وفرق معهد البنك الدولينيين من خالل برامج التابع للبنك الدولي، يعمل البنك أيضًا مع البرلما
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 في إتاحة وثائق مرآزًا إعالميًا عامًا 60وتساعد الشبكة العالمية للبنك الدولي التي تضم ما يزيد على . البنك الُقطرية
 . مشروعات البنك الدولي، ومطبوعات أساسية أخرى للبرلمانيين

 بشأن سياسات التنميةالفريق المعني بالحوار 

فريق الحوار المعني بسياسات التنمية هو نقطة االتصال الرئيسية بين البرلمانيين والمنظمات البرلمانية في البنك الدولي، 
: ويتولى هذا الفريق مسؤولية تسهيل الحوار المعني بالسياسات مع البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، ويقوم بدور المنسق

 .  والشبابنبربط البرلمانيين بوحدات البنك والمكاتب الُقطرية المعنية، والفئات األخرى المعنية آاألآاديمييحيث يقوم 

 :يسعى فريق الحوار المعني بسياسات التنمية إلى

 تبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه التنمية والقضايا العالمية ذات الصلة •
 ، وباحثين، وشبابنلسياسات مع مختلف الفئات المعنية ـ برلمانيين، وأآاديمييالدخول في حواٍر متعّمق بشأن ا •
 زيادة مشارآة البرلمانيين في المشاورات وتبادل المعلومات مع البنك الدولي •

وآذلك يشارك فريق الحوار المعني بسياسات التنمية، من خالل العمل ـ عن آثب ـ مع المجلس التنفيذي للشبكة البرلمانية 
، آما لشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدوليعنية بالبنك الدولي، في تنظيم برنامج الزيارات الميدانية، والمؤتمر السنوي لالم

هيئة مراقبة التنفيذ  (لشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولييساند هذا الفريق مجموعات العمل على محاور الترآيز التابعة ل
، )لمعنية بمكافحة فيروس ومرض اإليدز والسل والمالريا، ومجموعة العمل المعنية بالتجارة الدولية، واللجنة االبرلمانية

ويعمل هذا الفريق سنويًا على تنظيم حضور وفٍد من أعضاء . فضًال عن فروع هذه الشبكة على الصعيدين المحلي واإلقليمي
االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ات برلمانية أخرى إلى  وممثلين عن تنظيمشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدوليال

وهو يعمل أيضًا، وعلى نحو مطرد، على تشجيع التعاون فيما بين البنك الدولي ومجموعة واسعة النطاق من . والبنك الدولي
 . التنظيمات والشبكات والمجالس البرلمانية على أساس محاور الترآيز والمناطق

مؤتمر هذا الفريق ـ إضافة إلى العمل مع البرلمانيين ـ بتنسيق التواصل مع الشباب، والحوار األآاديمي، ويضطلع أعضاء  
 ). ABCDE( ـ في أوروبا البنك الدولي السنوي المعني باقتصاديات التنمية

 

 
 

 
وإجابة ألعضاء هل أنت عضو في البرلمان ولديك سؤال بشأن سياسات أو مشروعات البنك الدولي؟ يتيح قسم سؤال 

وستتلقى . اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية: البرلمان فرصة طرح أسئلتهم مباشرة على شبكة اإلنترنت بثالث لغات
لإلطالع على قسم سؤال وإجابة، يرجى . إجابة تفصيلية ردًا على سؤالك من أحد خبراء البنك الدولي خالل عدة أيام

 أو parliamentarians/org.worldbank.www: نترنتزيارة الموقع التالي على شبكة اإل
org.pnowb.www 

 
 :، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات بشأن فريق الحوار المعني بسياسات التنمية وعمل البنك مع البرلمانيين ←

parliamentarians/org.worldbank.www 
 باللغة العربية) وقريبًا(هذا الموقع متاح أيضًا اآلن باللغتين الفرنسية واإلسبانية، 

 

البنك الدولي، سؤال وإجابة 
 للبرلمانيين



 79

 )PNoWB (الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي
 

 ؟انية العالمية المعنية بالبنك الدوليالشبكة البرلمما هي 
 

لسنا " ، وهو عضو في البرلمان الهولندي، الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي، رئيس Bert Koendersقال 
 نك الدوليالشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبإننا ننتقده عند الضرورة، ونسانده عند الضرورة ف. مولعين بالبنك الدولي

 ."تشجع دور البرلمانيين في مكافحة الفقر، ونحن مجموعة تنفيذ عملية
 

 آشبكة غير رسمية من برلمانيين أفراد، ومنذ ذلك 2000أيار /تأسست الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي في مايو
لشبكة جهود البرلمانيين في مكافحة وتحشد هذه ا.  بلدان110 برلماني من 800الحين، نمت هذه الشبكة لتضم أآثر من 

لحوار بشأن السياسات بين الفقر في العالم، وتشجع اعتماد الشفافية والمساءلة في مجال التنمية الدولية، آما تتيح مجاًال ل
 .البنك الدولي والبرلمانيين

 
تخبين من قبل زمالئهم، هي منظمة الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي، التي يديرها مجلس مّكون من تسعة أعضاء من
 وهي مفتوحة أمام البرلمانيين من   ،غير حكومية مسّجلة اآلن في فرنسا، ولها جهاز موظفين في نيروبي والقاهرة وباريس

جميع البلدان األعضاء في البنك الدولي، آما أن أعضاء الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي يمثلون أنفسهم والفئات 
 . معنية في دوائرهم، وال يمثلون بلدانهم أو برلماناتهم أو حكوماتهمال

  
 لشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولياألهداف الرئيسية ل

 
تقوم الشبكة البرلمانية بتسهيل وتشجيع الحوار المباشر بين البرلمانيين والبنك الدولي بغية زيادة شفافية      : المساءلة •

 . ممارسات، وزيادة المساءلة الجماعيةالسياسات وال
عضاء الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي من أجل تنسيق الجهود البرلمانية    حيث تتيح مجاًال أل: الدعوة والمناصرة •

 .للدعوة إلى قضايا التنمية الدولية  
دل المعلومات فيما بين  حيث تقوم بتشجيع تنسيق العمل، والنقاش، وتبا: شبكة اتصاالت وتواصل مع اآلخرين •

 . البرلمانيين بشأن قضايا رئيسية تتعلق بالتنمية، والتمويل، واستئصال شأفة الفقر    
تقوم الشبكة البرلمانية بمبادرات لزيادة التعاون وتشجيع الشراآات بين البرلمانيين وواضعي السياسات،          : الشراآات �

 . الحكوميةواألوساط األآاديمية، وقطاع األعمال، والمنظمات غير 
حيث تقوم بتشجيع تنمية آليات وممارسات من أجل مراقبة ديمقراطية فعالة لمساعدات  : استعراض التقّدم الُمحرز �

 . التنمية في جميع مراحلها
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  الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدوليأنشطة 
 
 في إطار شراآة بين برلمان البلد المضيف والبنك      ك الدوليسنوي للشبكة البرلمانية المعنية بالبنالمؤتمر ال يجري تنظيم )أ

ويتيح هذا المؤتمر للبرلمانيين والمعنيين من موظفي البنك الدولي الفرصة لاللتقاء، والحوار ومناقشة مجموعة   . الدولي
أعداد الفقراء إلى      واسعة النطاق من قضايا التنمية، تتراوح من المشارآة البرلمانية في وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض          

 .  برلماني في هذه المؤتمرات السنوية  200ويشارك ما يصل إلى . معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة فيروس ومرض اإليدز  
 
فيما يتعلق المشاورات المعنية مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية األخرى يشارك أعضاء البرلمانات في  ) ب

 . وأنشطتها البحثية ذات الصلة بمشروعاتها، وبرامجها، 
 
 يجري تحديث موقع على شبكة اإلنترنت ولها نشرة إعالمية الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي  تصدر )ج

 .معلوماته بشكل منتظم
 
وظفي البنك الدولي ـ   ـ من خالل العمل مباشرة مع المعنيين من مالشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي  لدى )د

اللجنة المعنية بمكافحة فيروس : مجموعات عمل مسؤولة عن موضوعات محددة تحظى باهتمام أعضائها، بما في ذلك  
 . اللجنة المعنية بالتجارة الدولية من أجل التنمية وومرض اإليدز

 
 البرلمانيين من اآتساب  ية بالبنك الدوليلشبكة البرلمانية العالمية المعنالزيارات الميدانية التي تقوم بها ا تمكن )هـ

وخالل هذه الزيارات، يقوم ممثل البنك الدولي الُقطري بإطالع     . خبرات مباشرة عن عمل البنك الدولي في البلدان النامية       
لي  ومن ثم، يقومون بزيارة برامج ومشروعات البنك الدو. أعضاء الوفد الزائر على أنشطة البنك الدولي في البلد المعني  

الجاري تنفيذها، والتحدث مع المديرين المسؤولين عن التنفيذ، وجهاز الموظفين المحليين المشارآين في هذه المشروعات،   
آما تتاح ألعضاء الوفد الزائر أيضًا الفرصة لاللتقاء مع برلمانيين محليين، فضًال عن أصحاب المصالح المباشرة                   

، بغرض استعراض ومناقشة )ة، والجهات المانحة الثنائية، ووسائل اإلعالم المنظمات غير الحكومي(األساسيين اآلخرين  
 . لهذه الزيارات الميدانية ] المالية[إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء في هذا البلد، وتتيح حكومة فنلندا المساندة    
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   في أوغندا وألبانياالدوليالبرلمانية العالمية المعنية بالبنك أمثلة على زيارات ميدانية قامت بها الشبكة 

 
والتقى هذا الوفد مع . أوغندا، زار وفود للشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي 2002 نيسان/إبريلفي 

وقضى . الممثل المقيم للبنك الدولي، ورئيس البرلمان األوغندي، ونائب وزير المالية وممثلين عن الجهات المانحة
 Saintنصف اليوم في زيارة مشروعات ميدانية على أرض الواقع، وشمل ذلك زيارة مدرسة هذا الوفد يومًا و

Mary’s Jjanya االبتدائية، ومشروع إعادة تأهيل قناة Nakivubo وبرنامج تنمية أجهزة اإلدارة الحكومية ،
 . المحلية، فضًال عن مشروع لتنمية الطفولة المبّكرة والتغذية

 
عضو في البرلمان  (Alban Bagbin ، و)عضو في البرلمان الغاني (Cecilia Amoah: المشارآون

عضو في  (Bob van den Bos ، و)عضو في البرلمان البلجيكي (Alain Destexhe ، و)الغاني
 ، و)عضو في البرلمان النيجري (Mohammed Sanusi Daggash ، و)البرلمان األوروبي عن هولندا

C. Ramachandraiah) رلمان الهنديعضو في الب(و ، Roland Wiederkehr)  عضو في
 ).البرلمان السويسري

 
، ألبانيا، زار وفد للشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي مدينة تيرانا، 2003تشرين الثاني /في نوفمبر

مات غير ، ورؤوساء منظServet Pellumbi،، ورئيس البرلمانYlli Bufiوالتقى وزير المالية األلباني،
وزار الوفد . حكومية، ومدير المكتب الُقطري للبنك الدولي، وآخرين من جهاز موظفي البنك الدولي في ألبانيا

، ومشروعات الحراجة واالئتمانات Kavaja، ومشروع شبكة الري والصرف في  Durresمشروع ميناء 
للمشارآة في مؤتمر معني بوضع وأتيحت لهذا الوفد أيضًا فرصة فريدة من نوعها . Petrola األصغر في

 . اإلستراتيجية الوطنية األلبانية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
 

عضو في  (Yves Coussin ، و)عضو في البرلمان، المملكة المتحدة( Tony Colman: المشارآون
و في عض( Ian Lucas، و)عضو في البرلمان اليوناني (Athineos Florinis ، و)البرلمان الفرنسي

 ). يعضو في البرلمان البوروند (Frederic Ngenzebuhoro، و )البرلمان، المملكة المتحدة
 
  

، والضغط على أنشطة، ثم الضغط على زيارات www.pnowb.org:  يرجى زيارةللمزيد من التفاصيل بشأن الزيارات الميدانية، ←
 . تسجيالت تليفزيونية للزيارات الميدانية على الموقع على شبكة اإلنترنتآما يتوفر . ميدانية
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لشبكة البرلمانية العالمية المعنية إضافة إلى عملها آشبكة عالمية موجهة نحو السياسات، طورت ا: الفروع اإلقليمية) و
وجد حاليًا فروع محلية وإقليمية لها في ، حيث تعلى مستوى العمليات في مناطق وبلدان معينة أيضًا أنشطة بالبنك الدولي

 . الهند، واليابان، وشرق أفريقيا، والشرق األوسط وشمال أفريقيا: آٍل من
 

  في شرق أفريقياالبرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدوليافتتاح فرع للشبكة 
 

 أفريقيا خالل اجتماع لها في نيروبي، آينيا، خالل افتتحت الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي فرعًا لها في شرق
ويمثل فرع الشبكة في شرق أفريقيا ثاني أآبر فرع إقليمي للشبكة يجري إنشاؤه، وثمة . 2003تموز /  من يوليو24-23الفترة 

 . خطط إلنشاء فروع أخرى
 

 إلى الدعوة إلى تفعيل الشفافية والمساءلة في مجال وتمشيًا مع مهمة الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي الرامية
 :التنمية الدولية، يهدف إنشاء فرع الشبكة في شرق أفريقيا إلى

 
 تعميق فهم البرلمانيين في شرق أفريقيا إلستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء واألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة؛ .1
 يقيا والبنك الدولي والمنظمات المتعددة األطراف األخرى؛ وتسهيل العالقات بين برلمانيي بلدان شرق أفر .2
 . تشجيع برلمانيي بلدان شرق أفريقيا وحشد جهودهم التخاذ إجراءات ملموسة من شأنها تخفيض أعداد الفقراء .3

 
 أشرف على تنظيمه وقد حضر االجتماع االفتتاحي لفرع الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي في شرق أفريقيا، الذي

 بلدًا 11 عضوًا برلمانيًا من 40وعضو المجلس التنفيذي للشبكة، حوالي ) األوغندي( عضو البرلمان Norbert Maoالسيد 
وشملت البلدان المشارآة آًال . أفريقيًا مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضًال عن منظمات المجتمع المدني

 . نزانيا، وبوروندي، وآينيا، وغانا، وإثيوبيا، وزامبيا، ورواندا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، والكاميروأوغندا، وتن: من
 

آيفية إسهام البرلمانيين في : ضم هذا البرنامج عروضًا ومناقشات بشأن قضايا شديدة األهمية بالنسبة لمستقبل أفريقيا، منها
 ومرض اإليدز، وآيفية مشارآة البرلمانيين في رسم إستراتيجيات لتخفيض مكافحة الفساد، وآبح جماح انتشار وباء فيروس

الفقر تلتزم بها البلدان المعنية، وآيفية مساعدة البرلمانيين في ترجمة االلتزامات بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة إلى 
 . عمٍل حقيقي من شأنه تخفيض أعداد الفقراء

 
 25فرع الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي في شرق أفريقيا زيارة برلمانية ميدانية في تال االجتماع االفتتاحي ل

 . تموز/يوليو 26تموز إلى مشروعين من مشروعات البنك الدولي في آينيا، ثم اجتماع لمجلس الشبكة في /يوليو
 

 . والضغط على فروع إقليمية، org.pnowb.www :يرجى زيارة للمزيد من المعلومات بشأن الفروع اإلقليمية،  ←
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بهدف رصد وتشجيع اإلجراءات الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية ) PIW (هيئة مراقبة التنفيذ البرلمانيةتأسست ) ز
 . لأللفية الجديدة

 
 هيئة مراقبة التنفيذ البرلمانية

 
 المهمة

 اإلجراءات الُمتخذة بالفعل لوضع البلدان المعنية على الطريق تشجيع ورصدراقبة التنفيذ البرلمانية هي مهمة هيئة م
 . األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدةصوب تحقيق 

 
 األهداف

 .المساعدة في ترجمة االلتزامات إلى إجراءات واقعية على أرض الواقع بما يحقق النفع للفقراء .1
مساءلة الحكومات والمنظمات المتعددة األطراف، آالبنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية، تقييم وتعزيز دور  .2

 . وصندوق النقد الدولي، واألمم المتحدة
 

 الجهات الشريكة
 . تضم الجهات الشريكة آًال من منظمات المجتمع المدني، ومنظمات برلمانية أخرى، ومنظمات متعددة األطراف

 
 :النواتج

  ومذآرات مرجعيةيستجد من معلوماتإحاطات بما  −
 )الدروس المستفادة وأفضل الممارسات (قواعد بيانات لدراسات الحاالت −
 نقاط الحوار، والقرارات، والتعديالت (نواتج تشريعية( 

 
 برامج تجريبية

 :على المستوى الُقطري
 من األهداف 6 و2ائيان رقمي هما الهدفان اإلنم(الترآيز على التعليم ومكافحة فيروس ومرض اإليدز : تنزانيا

 )اإلنمائية لأللفية الجديدة
 من األهداف اإلنمائية لأللفية 8هو الهدف رقم (الترآيز على أهداف نظام اإلدارة العامة، والسيما، مكافحة الفساد : آينيا

 )الجديدة
 قضايا التجارة والتعليم: المستوى العالمي

 
والضغط على أنشطة وهيئة ، org.pnowb.www : يرجى زيارة، لتنفيذ البرلمانيةهيئة مراقبة اللمزيد من المعلومات بشأن  ←

 مراقبة التنفيذ البرلمانية
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 التمويل
 

حكومتي إضافة إلى المساندة التي يتيحها البنك الدولي، تتلقى الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي تمويًال من 
، والحكومة )2000(الحكومة الهولندية : ويتم تمويل المؤتمرات السنوية للشبكة منذ تأسيسها آما يلي. هولندا وفنلندا

، )2004(، والحكومة الفرنسية )2003(، والحكومة اليونانية )2002 (ة، والحكومة السويسري)2001(البريطانية 
 أثناء قمة األرض مراقبة التنفيذ البرلمانيةمم المتحدة قد رعت إطالق هيئة وآانت مؤسسة األ). 2005(والحكومة الفنلندية 

 . 2002آب / في أغسطسجوهانسبرغفي 
 

 . تشجع الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي مشارآة جميع البرلمانيين وترحب بها
 
حيث . org.pnowb.www :لبنك الدولي، يرجى زيارةللمزيد من المعلومات بشأن آيفية مشارآتك في الشبكة البرلمانية المعنية با ←

ومع أن هذا . يتيح هذا الموقع على شبكة اإلنترنت الفرصة لإلطالع على تقويم زمني لألنشطة، وأخبار تتعلق بالتنمية، واألنشطة الحالية
 .  تتوفر بعض المعلومات باللغتين الفرنسية واإلسبانيةالموقع متاح بشكل رئيسي باللغة اإلنجليزية، إال أنه
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 )WBI(معهد البنك الدولي 
 

 للمساعدة في تبادل خبرات البنك الدولي وخبرات البلدان األعضاء مع واضعي    1999 في عام معهد البنك الدوليتأسس 
اج معهد التنمية االقتصادية مع مرآز التعّلم السياسات وصانعي القرارات في جميع أنحاء البلدان النامية، وذلك نتيجة الندم   

 . إال أنه بعد عام من االندماج، تغّير اسم المعهد إلى معهد البنك الدولي. والقيادة التابعين للبنك الدولي  
 
 التابع لمعهد البنك الدولي رنامج تدعيم األطر البرلمانيةب
 

نك الدولي تعزيز قدرات البرلمانات على االضطالع بمسؤولياتها      يستهدف برنامج تدعيم األطر البرلمانية التابع لمعهد الب    
 :وتتمثل األهداف الرئيسية لهذا البرنامج في  . بفعالية، والسيما فيما يتعلق بتنفيذ سياسات الحكومة واإلشراف على الموازنات 

 
 . تدعيم قدرات البرلمانات لإلشراف على تخصيص الموارد المالية العامة واستخداماتها      •
اعدة البرلمانات في تحسين تمثيل مصالح المواطنين في عملية وضع السياسات، والسيما في سياق وضع وثائق  مس •

 .إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء   
 .مساندة شبكات التعّلم البرلمانية بشأن القضايا المتعلقة بالسياسات الرئيسية للتنمية     •

مانات، حيث يمكن لتلك البحوث اإلسهام في تحسين تصميم  تعزيز وتشجيع البحوث الرائدة بخصوص أدوار البرل   •
تكون هناك أية بحوث نتيجة ألنشطة َحْيُثَما أو /برامج المساندة التي يقدمها البنك الدولي وأنشطة معهد البنك الدولي، و 

  .المعهد
 

،  معهد البنك الدولي برلماني حلقات عمل وندوات دراسية نظمها4000على مدى العقد الماضي من السنين، حضر نحو 
 في مجاالت آاإلصالح االقتصادي،     البرلمانيين بشكل منفرد   " تدريب "وانصب ترآيز معهد البنك الدولي بادئ األمر على    

حيث يكمن التأآيد في الوقت الحالي على ضرورة تعزيز قدرات البرلمانات بوصفها    . وآبح جماح الفساد وقضايا البيئة
 . ة العامة معنية بنظام اإلدارمؤسسات

 : ، بصورة أآثر تحديدًا، على برنامج تدعيم األطر البرلمانية   يرّآز 

.  بغرض تحسين اإلشراف على المالية العامة ولعب دوٍر في عملية وضع السياسات بناء األطر المؤسسية للبرلمانات •
التي   " ل الممارساتأفض "ويتم ذلك من خالل تعزيز قدرات لجان الشؤون المالية عبر إطالع رؤوساء اللجان على 

يمكن اعتمادها في برلماناتهم، وآذلك من خالل تزويد أعضاء اللجان المعنية بتحليالت من شأنها مساعدتهم في        
 . مداوالتهم

، وآبار المسؤولين المعنيين، وممثلين الموظفين البرلمانيين ، بما في ذلك تحقيق قاعدة واسعة النطاق من المشارآين •
 . للحكومة، وهيئات مستقلة، والمجتمع المدني، فضًال عن البرلمانيين أنفسهم   عن السلطة التنفيذية 

السيما عندما تشير حكومة ذلك البلد إلى أن تدعيم األطر البرلمانية هو     إعداد أنشطة متعددة السنوات في البلد المعني،  •
ادات تمت الموافقة عليها أو تخطيطها اعتم/أو حيثما يكون تدعيم األطر البرلمانية مّكونًا في قروض/أحد أولوياتها، و

 ". نظام اإلدارة العامة، والمساءلة، والشفافية"بغية ترسيخ وتفعيل 

 

نظرًا للتغّير الكبير الذي تشهده صفوف البرلمانيين في العديد من البلدان وقت االنتخابات، يرآز معهد البنك الدولي أيضًا                
فالموظفون البرلمانيون جزء من    . الموظفين البرلمانيين  أي  : للبرلمانات " الذاآرة المؤسسية "على ضرورة تفعيل قدرات   

وإضافة إلى ذلك، يتم حاليًا،  . مجموعات المشارآين المستهدفة في الندوات الدراسية لبرنامج تدعيم األطر البرلمانية
جراء برنامج تدريبي     ، إعداد سلسلة من وحدات التدريب المتخصصة إل  الرابطة البرلمانية للكومنولث   باالشتراك مع 

 .للموظفين البرلمانيين باستخدام شبكة اإلنترنت   

التي جرت العادة أن يعدها معهد البنك الدولي وينظمها باالشتراك مع  " البرامج التدريبية "ويتم تقديم السواد األعظم من 
 إطار شبكة تخفيض أعداد    ـ في شكل حلقات عمل وندوات دراسية، وذلك في   المجموعة المعنية بتخفيض أعداد الفقراء   

وتمشيًا مع األولويات الُمشار إليها آنفًا، يجري إعداد دورات التدريب     . الفقراء واإلدارة االقتصادية التابعة للبنك الدولي    
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) 2(اإلشراف البرلماني على الموازنة؛ و) 1: (الحالية ووحدات حلقات العمل بصفة رئيسية بغرض معالجة مجالين، هما 
 .  ونظام اإلدارة العامة، وتخفيض أعداد الفقراء البرلمانات،  

 
 مّكونات البرنامج 
 اإلشراف البرلماني

يقوم معهد البنك الدولي بإعداد حلقات عمل وندوات دراسية تستهدف أعضاء لجان الحسابات العامة والشؤون   
ة بمراجعة الحسابات، والهيئات الرقابية     المؤسسات العليا المعني : والموازنة، وجهاز موظفيها، إضافة إلى ممثلين عن /المالية

ويهدف ذلك إلى تحسين مساءلة الحكومة من خالل اإلشراف البرلماني،   . األخرى، والسلطة التنفيذية، والمجتمع المدني 
ويتم إيالء اهتماٍم خاٍص إلى فهم القضايا     . بصفة رئيسية وذلك من خالل مشارآة البرلمانات في عملية وضع الموازنة 

الناشئة، آتطوير " أفضل الممارسات "؛ ودورة الموازنة ودور البرلمان فيها؛ وتحديد  الخارجية ية في المساءلة المالية الرئيس 
صالت أوثق مع آبار المسؤولين من مكتب المراجع العام، وتعديل مثل هذه الممارسات واعتمادها؛ وآيفية تحسين تمثيل   

جلسات  م االنتخابية في عملية وضع الموازنة، على سبيل المثال، من خالل عقد    البرلمانيين آلراء الفئات المعنية في دوائره    
 . قبل عرض الموازنة في البرلمان مناقشة عامة 

 

 البرلمانات، ونظام اإلدارة العامة، وتخفيض أعداد الفقراء
يات تخفيض أعداد الفقراء،    ََيَتَمثَّل الهدف الرئيسي في زيادة مستوى الوعي بين البرلمانيين بشأن عملية وضع إستراتيج   

حيث . ومحتوياتها، ومساعدة المشارآين في تحديد أدوار برلماناتهم في صياغة وتنفيذ إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء       
تستهدف حلقات العمل الُقطرية واإلقليمية هذه رؤوساء اللجان البرلمانية األساسية وآبار أعضائها، إضافة إلى القيادات        

، وممثلين عن الفرق الوطنية المعنية بوضع وثائق إستراتيجيات  )رئيس البرلمان، وأمين الشؤون البرلمانية : مثل(البرلمانية  
تخفيض أعداد الفقراء، ومجموعات المجتمع المدني الرائدة، من البلدان التي لديها وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد    

في خلق ائتالفات فيما بين البرلمانيين، وقادة المجتمع المدني والموظفين        الفقراء، َوَيَتَمثَّل الهدف الثاني في المساعدة   
 . العموميين، بهدف تشجيع أهداف تخفيض أعداد الفقراء 

 

 تقديم المساندة إلى الشبكات البرلمانية
للبرلمانيين     لمساندة المجاالت الرئيسية لبرنامجه، يدعم معهد البنك الدولي إقامة شبكات برلمانية آالشبكة األفريقية     

 وتعمل آال المنظمتين .)GOPAC(المنظمة العالمية للبرلمانيين المناهضين للفساد   ، و(APNAC)المناهضين للفساد  
عالوة على ذلك، يشجع معهد البنك الدولي ربط هذه الشبكات مع شبكات  . على تسهيل تبادل المعلومات فيما بين البرلمانيين  

الشبكة ، و)INTOSAI (للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات    المنظمة الدولية  لحصر على سبيل المثال ال ا    أخرى، منها 
 . البرلمانية المعنية بالبنك الدولي  

 

 العمل التجريبي والتحليلي
نظرًا ألن مجال مساندة األطر البرلمانية ال يزال جديدًا نسبيًا بالنسبة لكٍل من البنك الدولي وأوساط المعنيين بالتنمية بوجه  

ولمساندة المجاالت الرئيسية لبرنامجه حسبما نوهنا آنفًا، يتم تنفيذ سلسلة من        .  ـ فثمة نقص في العمل التحليلي والتجريبي       عام
وقد شرع . الدراسات التجريبية والتحليلية، ويجري دمج نتائجها في تصميم األنشطة المعنية، واستخدامها آمرجع أساسي     

انظر ( خاصة بشأن قضايا معاصرة في مجال التنمية البرلمانيةسلسلة  إصدار ة في معهد البنك الدولي في اآلونة األخير 
وذلك في إطار سلسلة مطبوعاته من وثائق المناقشات؛ وتم إعداد هذه الوثائق بشكل خاص ألجل حلقات  ) الفصل السابع

والدروس المستفادة من مثل هذه  العمل والندوات الدراسية التي يتيحها معهد البنك الدولي، أو بغرض عرض االستنتاجات      
 :وتضم الوثائق الصادرة أو الجاري إعدادها  . األنشطة

 

   البرلمان اإللكتروني   •
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 البرلمان ووثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء        •

 البرلمان ووسائل اإلعالم   •

 التشريعات والميزانية   •

 األخالقيات البرلمانية      •

 قضايا معاصرة   : اإلشراف البرلماني   •
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 الشريكة لمعهد البنك الدوليالجهات 
يجري تنفيذ معظم أنشطة تدعيم األطر البرلمانية لمعهد البنك الدولي في إطار الشراآة مع منظمات خارجية، حيث يستطيع    

إتاحة موارد فكرية آبيرة إلى ) NDI(البعض منها آالمرآز البرلماني والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الخارجية     
) CPA (الرابطة البرلمانية للكومنولث و) IPU (االتحاد البرلماني الدولي  ولي، بينما يمكن لجهات أخرى آأنشطة البنك الد

 .والتي لديها قاعدة عضوية واسعة، عقد اللقاءات لحشد القوى المؤيدة 

 
 دراسة حالة عن غانا: تدعيم األطر البرلمانية

 

.  ألعضاء لجنتي الحسابات العامة والشؤون المالية    ، طلب برلمان غانا الحصول على مساندة     1996في أواخر عام   
وآان برنامج تدريب البرلمانيين التابع لمعهد البنك الدولي قد بدأ نشاطه قبل أربعة أعوام من ذلك التاريخ، ولكن اقتصر                

ألولى   ترآيزه على زيادة مستوى الوعي لدى البرلمانيين بشأن قضايا تتعلق بسياسات محددة، وآانت تلك هي المرة ا         
 . للبرلماناألطر المؤسسية  التي يتم فيها الترآيز على تدعيم   

، آان هناك عدد قليل من 1996آانون األول /في أعقاب االنتخابات التي انعقدت في ديسمبر : بروز العديد من التحديات
ة بالسياسات التي سيتعاملون   البرلمانيين ممن لديهم الخبرة في العمل البرلماني أو في آيفية التعامل مع القضايا المتعلق            

معها عما قريب؛ ووصلت حاالت التوتر بين األحزاب إلى أقصى درجة لها؛ وآانت هناك مواطن ضعف جوهرية في        
النظام المالي العام في غانا، بما في ذلك وجود متأخرات مزمنة في الحسابات العامة، وتجاوزات في جميع أنحاء جهاز   

عالوة على ذلك، وجدت . فتقار الكثير من المسئولين من ذوي الدرجات األقل إلى الكفاءة    الخدمة المدنية، ناهيك عن ا
 . اللجنتان البرلمانيتان نفسيهما دون أي جهاز موظفين مساند أو أي مكان لعقد اجتماعاتهما    

اية، بتخطيط سلسلة  بد،قام معهد البنك الدولي والمرآز البرلماني، في إطار التعاون مع معهد غانا للشؤون االقتصادية   
من حلقات العمل آان الهدف منها إتاحة مشورة عملية بخصوص عملية الموازنة، وربط هذه العملية في الوقت نفسه 

 . مع برنامج اإلصالح االقتصادي األوسع نطاقًا الذي استهدف تحديث القطاع العام في غانا وتبسيط إجراءاته   

 
 النتائج

 على مستوى البرلمانيين) أ
أآثر فعالية في يث تطبيق ما تلقوه ومدى تكييف ما تعلموه في حلقات العمل، أفاد البرلمانيون الغانيون أنهم باتوا  من ح

زادت قدرتي على النقد "، و"مناقشتي في قاعة البرلمان  ] نوعية[تحسنت "، مثل(المشارآة في المداوالت البرلمانية 
وأصبحوا قادرين على لعب أدواٍر قيادية في ، ")شمولة في الموازنة عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالسياسات الم   

استخدمت ما تعلمته لتعرية الفساد في الحكومة شراء سيارات لجهاز   "مثل،  (القضايا األساسية المتعلقة بالتنمية
] وازنةالم[أصبحت قادرًا على تحليل وتمحيص المدى الذي تعكس عنده مخصصات    "و" الشرطة دون موافقة برلمانية

 "). متطلبات إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء   
 

 مع التواصل واالتصالاستمرار ، أفاد البرلمانيون أيضًا أن     مجموعات من المتمرسين الفاعلين ومن حيث تّكون 
-20 في حلقات العمل وندوات الدراسة آان مفيدًا، وأنهم تبادلوا ما تعلموه من معلومات مع نحو زمالئهم من المتدربين

بإمدادهم ] الحكوميين [البرلمانيين  "أساعد جميع :  "وقال بعض المشارآين السابقين .  من البرلمانيين اآلخرين  30
يستشيرني البعض، وُيطلب مني المشارآة في برامج "، و"بشأن المسائل المالية... بالحقائق واألرقام التي أجمعها   

جرى اختياري للمشارآة في مقابالت تليفزيونية     "، و]"  الدراسية التي اآتسبتها في هذه الندوات [تشمل تطبيق المعارف  
نتيجة  [مّول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "وقال أحد البرلمانيين،   ". وحوارات إذاعية في هذه الموضوعات الرئيسية

صفي خبيرًا في    ، وذلك بوزمبابوي مشارآتي في تدريب البرلمانيين المنتخبين حديثًا في        ] للتدريب الذي حصلت عليه  
 ". دور البرلمان في الموازنة  "مجال 
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 على المستوى المؤسسي) ب
بناء جو من الثقة بين األحزاب داخل هذه اللجان، وإعداد : تم استهداف ثالث نواحي رئيسية في تنمية األطر المؤسسية

 .  اللجاننهج إستراتيجي لتخطيط عمل اللجان، وإتاحة مساندة بحثية وتحليلية متعّمقة إلى هذه     
 

، آتب 1997ففي وقت مبكر من عام . ثمة شواهد على أن هذا البرنامج قد حقق آثارًا آبيرة على المستوى المؤسسي   
أدت حلقة العمل هذه بدرجة آبيرة إلى تجلية رؤية األعضاء، وبالتأآيد      "...رئيس لجنة الشؤون المالية حينئذ قائًال،     
وضمن هذه اللجان، بدأت االعتبارات الحزبية تلعب      ".  لجنة الشؤون المالية  ستساعدهم في القيام بمهامهم آأعضاء في 

ففي . وبدأ نمطان آخران من العالقات الناشئة في الظهور. أدوارًا أقل، ونشأت صالت غير رسمية مع وزارة المالية
 نفسها آوحدة واحدة، وبدأ  فكل لجنة بدأت ترى. البداية، آان هناك تفاعل فيما بين البرلمانيين داخل هاتين اللجنتين           

،  1997تشرين الثاني   /وبحلول نوفمبر. أعضاؤها في العمل آجزء من هذه اللجنة وليس آممثلين عن األحزاب    
اضطلعت لجنة الحسابات العامة بدور الهيئة الرقابية األساسية على المصروفات، وامتازت بالنشاط والقدرة على القيام          

لجنة الشؤون المالية حينئذ بأن حلقات العمل هذه ساعدت في تحديد أطر عريضة لعمل بالمبادرات، في حين أفاد رئيس  
 . اللجنة في المستقبل، وفي تطوير خطوات ملموسة يمكن اقتفاء أثرها 

 
وأثبت هذا البرنامج نجاحه في تشجيع التعاون بين األحزاب بشأن قضايا مثل آيفية تحسين شفافية التقارير المالية               

زيادة تفاصيل عملية رصد المصروفات لمنع أية تجاوزات، وتشجيع التعاون بين لجنة الحسابات العامة  المرفوعة، و
وبدأت لجنة ). SFO(، ومكتب مكافحة الغش الجسيم )CHRAJ(واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية 

ان فرعية إلتاحة تقديرات بشأن اإلنفاق      الحسابات العامة في استخدام استعراضات ميدانية للمشروعات عن طريق لج    
وأفادت  . الحكومي ـ ومن ثم، الشروع في عملية من شأنها أن تعوض بشكل جزئي تأخر إصدار تقارير المراجع العام       

لجنة الشؤون المالية أيضًا عن نجاحها في إعداد قائمة مرجعية تفصيلية بالنقاط التي ينبغي أخذها باالعتبار عند الموافقة             
 . أية قروض أجنبية على 

 

 على مستوى المجتمع ) ج
سرعان ما بدأ أعضاء في هاتين اللجنتين في تقدير ضرورة زيادة مشارآة الجمهور في عمليات اللجنتين من خالل               
جلسات النقاش العامة واالجتماعات، وذلك في أجزاء متعددة من غانا، إضافة إلى تقدير مدى فائدة تطوير صالت أوثق             

 . التنفيذيةمع السلطة 
شارآت لجان الحسابات العامة، والشؤون المالية، والمساواة بين الجنسين واألطفال، وأجهزة اإلدارة الحكومية المحلية   
والتنمية الريفية، والضمانات في إجراء تحقيقات ومشاورات عامة بشأن األولويات الجديدة والناشئة، بما في ذلك تنفيذ    

اد الفقراء، آما شرعت لجنة الحسابات العامة ولجنة الشؤون المالية في اعتماد آليات وثيقة إستراتيجية تخفيض أعد
المساعدة في تشجيع التفاعل بين األحزاب في أنشطة        "وأدى ذلك، حسب التقديرات، إلى  . تشارآية عند أداء أنشطتهما

البرلمانيين مع قضايا التنمية     على ضمان تعامل "، بينما ساعدت التفاعالت بين منظمات المجتمع المدني  "اللجان  
وفي نفس الوقت، تعززت الروابط مع مكتب المراجع العام، مع إنشاء مكتب ارتباط      ". الوطنية من منظور أوسع نطاقًا

  .برلماني تابع له، وذلك لتشجيع زيادة التفاعل بين جهاز موظفيه وأعضاء لجنة الحسابات العامة   
 
 

 )GDLN (التنميةالشبكة العالمية للتعّلم من أجل 
 

(آالشبكة العالمية للتعّلم من أجل التنمية تؤدي المبادرات المرتكزة على التكنولوجيا التي ينفذها معهد البنك الدولي،   
GDLN (حيث يقدم معهد البنك الدولي ـ من خالل استخدام تكنولوجيا األقمار    . مراآز التدريب حول العالم إلى ربط

  47000 برنامج تعليمي سنويًا يستفيد منها   600، إضافة إلى وسائل تقليدية أخرى ـ حوالي      االصطناعية وشبكة اإلنترنت 
، وقادة من قطاع   نويضم المشارآون في الدورات مسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، وأآاديميي.  بلدًا149متدرب في 

 .األعمال، وصحفيين 
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الشبكة العالمية للتعّلم من وانية المعنية بالبنك الدولي الشبكة البرلممثال على االتصال بالبرلمانيين من خالل 

  :أجل التنمية
 ـ في إطار التحضير الجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ُعقدت 2003 أيلول/سبتمبر 17باريس، 

 بالصوت والصورة وولفنسون حديثًا مطوًال ومستفيضًا. خالل هذا العام في ُدبي، أجرى رئيس البنك الدولي، جيمس د
 . مع برلمانيين من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) videoconference(الفيديو عبر 

وشارك أآثر من ثالثين برلمانيًا من برلمانات آل من األردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، والضفة الغربية وقطاع 
وضم هذا الجمع أيضًا . السابقين في هذه الحكومات، بما في ذلك العديد من األعضاء الحاليين و غزة في هذا الجمع

، وآخرين من آبار     ) سابقًانائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   (لوي ساربيب-جان 
 . مسئولي البنك الدولي في هذه المنطقة

 
 على شبكة بكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدوليالشيرجى زيارة موقع للحصول على موجز عن هذا االجتماع وقائمة بالمشارآين، 

 org.pnowb.www :اإلنترنت
 
 
 
 wbi/org.worldbank.www: للمزيد من المعلومات بشأن معهد البنك الدولي، يرجى زيارة �
: لمعلومات بشأن أنشطة معهد البنك الدولي مع البرلمانيين، يرجى زيارةللمزيد من ا �

parliamentarians/org.worldbank.www://http ثم الضغط على برنامج تدعيم األطر البرلمانية التابع لمعهد البنك ،
 الدولي

 .المتاحة على شبكة اإلنترنت، يرجى الرجوع إلى الفصل السابع بشأن مطبوعات معهد البنك الدولي للمزيد من المعلومات �
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 برلمانيو البلدان المانحة والبنك الدولي
 

يلعب البرلمانيون في البلدان المانحة دورًا إشرافيًا هامًا، حيث يقومون برصد 
 الدائر بشأن آيفية إدارة البرامج اإلنمائية لحكوماتهم، ويسهمون في النقاش

آما أن لهم دورًا تشريعيًا، ولديهم السلطة للتأثير وتغيير . المؤسسات الدولية
ويتحملون في ذلك أيضًا مسؤولية التصرف . تشريعات بلدانهم بشأن قضايا التنمية

نيابة عن أبناء دوائرهم االنتخابية الذين يدفعون في نهاية المطاف اإليرادات 
 .  أجل المساعدات اإلنمائية الرسميةالضريبية من

 
يلعب البرلمانيون دورًا أساسيًا في البلدان المانحة في ضمان أن لسياساتهم 

فعلى سبيل المثال، يمكن لهم التأثير في قضايا . الوطنية أثرًا إيجابيًا على التنمية
 .مهمة، آالتجارة من خالل المناقشات، وفترات طرح األسئلة، وسن التشريعات

 أو إزالة الشروط المرتبطة بالمعونةآما يمكنهم إعداد سياسات عن قضايا مثل 
 . تحسين تنسيق برامج ومشروعات الجهات المانحة

 
 البرلمانيون والموازنة الوطنية للمعونات

 
، وبتعبير يصوت البرلمانيون في البلدان المانحة على الموازنة الخاصة بالمعونات

، بما في ذلك أية لدانهم في المؤسسات المتعددة األطرافإسهامات بأآثر دقة على 
زيادات في رأس مال البنك الدولي، وأية إسهامات في عمليات تجديد موارد المؤسسة 

ولذلك، فالبرلمانيون أطراف فاعلة أساسية فيما يتعلق بثقل ونفوذ . الدولية للتنمية
 . بلدانهم داخل المؤسسات المالية الدولية

 
 بليون دوالر 189.5(ي رأس المال المصّرح به للبنك الدولي والبالغ فمن إجمال
. أس مال واجب الدفع بليون دوالر أمريكي منها ُتعرف بأنها ر178.0، ثمة )أمريكي

وال يمكن الحصول عليه إال من البلدان المساهمة، وذلك ألغراض تسديد التزامات 
.  بالتزامات تتعلق بضمانات معينةالبنك الدولي المستحقة ألصحاب الديون أو للوفاء

 عامًا، لم يطلب البنك الدولي إجراء أية زيادة في 57وعلى مدار تاريخه الممتد لمدة 
وُتعتبر المخاطر ! رأس ماله، ألن حدوث ذلك آان سيعني أن البنك الدولي قد أفلس

 :المرتبطة بالبنك الدولي في حدها األدنى، نظرًا إلى
 

المعونات المقدمة إلى مربي األبقار ومزارعي األقطان تفوق 
 2000، المعونات التي يتلقاها البشر

 دوالرًا 490
للفرد الواحد

 دوالرًا للفرد 490
 الواحد

  تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: المصدر
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 . بلدًا184ي مدعومة من البلدان المساهمة ذات السيادة والبالغ عددها أن ديون البنك الدول •
 البنك الدولي لسياسات مالية حصيفة للغاية من شأنها تقييد إقراضه بحيث ال يتخطى حدًا أقصى مقداره دوالر إتباع •

 .ن إجمالي رأس ماله في المائة م55واحد لكل دوالر واحد من إجمالي رأس المال، ونسبة السيولة منخفضة إذا تبلغ 
أن البنك الدولي يحقق أرباحًا بصورة منتظمة، حيث يتخطى صافي دخله السنوي بليون دوالر أمريكي وذلك على مدى  �

 في المائة سنويًا، مما يضمن 1ويحقق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير عائدًا صافيًا على األصول يبلغ حوالي .  عامًا15
   . ه اإلنمائية على أساس مستمرقوته المالية ويعزز أنشطت

 
  مجلس الشيوخ األيرلندي: البرلمانيون يناقشون تمويل البنك الدولي

 
وأعرب .  الدولية للتنميةتجديد الثاني عشر لموارد المؤسسةعقد مجلس الشيوخ األيرلندي نقاشًا مثيرًا قبل التصويت بشأن ال

ي تخفيض أعداد الفقراء، ولكن طالبوا أيضًا باعتماد الشفافية، والمساءلة، برلمانيون أيرلنديون عن التزامهم بدور المؤسسة ف
لإلطالع على نص هذا النقاش، يرجى الضغط على الوصلة . والكفاءة في الطريقة التي يستخدم بها البنك الدولي إسهاماتهم المالية

 :التالية على شبكة اإلنترنت
  2000 يونيو 14ـ ) Seanad(التقرير الرسمي لمناقشات مجلس الشيوخ 

 المؤسسة الدولية للتنمية المعني ب1999) تعديل(قانون 
june14s/00-debates/ie.gov.www  

 
 2003نيسان /عرض للنقاش الذي عقدته اللجنة الفرعية المعنية بالتعاون اإلنمائي في إبريل: برنامج المعونة األيرلندية

htm.frame/oireachtas/ie.gov.www://http  
 

 
يستطيع البرلمانيون أيضًا ـ من خالل موازنة المعونات وقدراتهم المتعلقة بالسياسات ـ المساعدة في تحديد الجهات المستفيدة            

لذا، فإنهم يمكنهم تحديد ما إذا آان سيتم تخصيص المعونات إلى هذه البلدان األشّد حاجة  . من المعونات، وأوجه استخدامها
 .إليها، ويمكنهم آذلك تخصيص موارد تمويلية معينة لبرامج تسعى إلى الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة   

 
 رصد أنشطة البنك الدولي ومجلس مديريه التنفيذيين

 المانح تمحيص دور بلدهم في البنك الدولي، والسعي للحصول على معلومات ومالحظات تقييمية فيما يمكن لبرلمانيي البلد 
 :يتعلق بأنشطة المدير التنفيذي الذي يمثلهم من خالل عدة طرق 

استعراض التقرير السنوي للمدير التنفيذي المعني بشأن تأثير إجراءات البلد المعني في مجالس إدارة البنك                •
 .الدولي

 .د مناقشات برلمانية تستهدف تحسين الطريقة التي يؤدي بها البنك الدولي وظائفه  عق •
 . دعوة المديرين التنفيذيين لتقديم معلومات إلى اللجان والهيئات البرلمانية، والمجموعات البرلمانية غير الرسمية         �

 
 لمتحدةفرنسا، وآندا، والمملكة ا: البرلمانات تمحص أنشطة المؤسسات المالية الدولية

 
تقدم وزارة المالية الفرنسية آل عام إلى البرلمان الوطني، تقريرًا عن أنشطة المؤسسات المالية الدولية  •

 Rapport" (التقرير الُمقدم إلى البرلمان بشأن أنشطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"بعنوان
présenté au Parlement sur les activités du Fonds monétaire 

international et de la Banque mondiale( حيث يغطي موضوعات مثل تخفيض أعداد ،
 . الفقراء، ونظام اإلدارة العامة، ومكافحة غسل األموال، إلخ

 .يتم تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الكندي بشأن أنشطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي •
 . م بالمملكة المتحدة أيضًا مناقشة سنوية بشأن المؤسسات المالية الدوليةتعقد لجنة التنمية الدولية في مجلس العمو •

 . يمكن الحصول على نسخ من التقارير والمناقشات المذآورة آنفًا من على شبكة اإلنترنت
 

 1999فرنسا : البرلمانيون وتحقيقات اللجنة
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بقيادة (عت لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية ، وفي إطار تحقيق بشأن أنشطة شرآات النفط الفرنسية، د1999في عام 

موظفي البنك الدولي ) Roland Blum ، وPierre Brana، وMarie-Hélène Aubert :أعضاء البرلمان
 :التالية أسماؤهم لالجتماع معها ومناقشة مشروع خط أنابيب تشاد ـ الكاميرون

 
 Jean-Claude Milleron ،)المدير التنفيذي الفرنسي) سابقًا 
 Serge Michailofبالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير" أفريقيا " شؤون منطقة، مدير إدارة 
 Charles McPhersonمدير وحدة النفط والغاز في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ، 
 Philippe Lietardمدير إدارة النفط والغاز والتعدين في المؤسسة الدولية للتمويل ، 
 Jean-Philippe Halphenدير إدارة االستثمار في المؤسسة الدولية للتمويل، م 
 Mary Barton-Dockمدير مكتب البنك الدولي في تشاد ، 

وأعطت اإلفادات التي أدلى بها المعنيون من موظفي البنك فهمًا أآثر وضوحًا للبرلمانيين عن آل من هذا المشروع وآلية 
 .المراقبة التي وضعها البنك الدولي

-www.assemblee-nationale.fr/rap: ، يرجى زيارةآاملة من هذا التقريرللحصول على نسخة 
info/i1859-01.asp  
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 يوافق على سياسة إنمائية عالمية متكاملة) Riksdag(البرلمان السويدي 

 
سياسة السويد " ، اعتمد البرلمان السويدي القانون الذي رعته الحكومة، تحت اسم 2003آانون األول /في ديسمبر

، مؤسسًا أول سياسة للتنمية العالمية المتكاملة على مستوى )2002/03:122" (مسؤولية مشترآة: لتنمية العالميةل
فبموجب القانون، ينبغي اآلن مواءمة السياسات الوطنية المعنية بالتجارة، والدفاع، والزراعة، والبيئة، والهجرة، . العالم

آانون الثاني /وفي يناير. اربة الفقر وتشجيع التنمية القابلة لالستمرار لمحالمزدوجةوأية سياسات أخرى مع األهداف 
، قام أعضاء من اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية بزيارة واشنطن العاصمة لمناقشة سياستهم 2004

ع أهداف تنفيذية وبموجب القانون الجديد آذلك، سيتم وض. الُمبتكرة الجديدة مع المعنيين من موظفي البنك الدولي
وينبغي على الحكومة أيضًا بموجب . لمجاالت بعينها في السياسات، وقياس النتائج المتحققة على أساس هذه األهداف

حيث تسترشد السياسة الجديدة . ذلك القانون رفع تقارير سنوية إلى البرلمان بشأن النتائج المتعلقة بمختلف سياساتها
 . توافق آراء مونتيريباألهداف اإلنمائية الجديدة و

 
: ، يرجى زيارة موقع وزارة الشؤون الخارجية السويدية على شبكة اإلنترنتللمزيد من المعلومات

se.regeringen.utrikes.www 
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 والبنك الدولي" المقترضة"برلمانيو البلدان 
 

أي في نظام إدارة البنك الدولي على برلمانيي البلدان            ال تقتصر المشارآة بالر  
فلدى برلمانيي البلدان المقترضة أسباب أآثر لالهتمام بالبنك الدولي          . المانحة 

نظرًا ألن بلدانهم تتأثر مباشرة بسياساته وأنشطته، بوصفه الجهة الُمقرضة      
ي في   وعادة ما يكونوا على دراية دقيقة بثقل البنك الدول . واالستشارية

 . السياسات االقتصادية واالجتماعية لحكوماتهم  
 

وثمة طرق عملية آثيرة يستطيع من خاللها برلمانيو البلدان المقترضة   
المشارآة بشكل مباشر في العمل الذي تضطلع به حكوماتهم مع البنك 

 :ولديهم مجموعة آبيرة ومتنوعة من األدوات السياسية لمساعدتهم. الدولي
 
 
 لتشريعات لمكافحة الفقراستخدام ا) أ

تلعب البرلمانات دورًا مهمًا للغاية في صياغة السياسات المعنية بتخفيض    
أعداد الفقراء بصفة عامة وفي عملية وضع وثائق إستراتيجيات تخفيض        

ويمكن للبرلمانيين مساعدة عملية التنمية  . أعداد الفقراء على وجه الخصوص 
لويات تخفيض أعداد الفقراء في جميع    في بلدانهم من خالل تحديد وترتيب أو 

مراحل عملية وضع السياسات، بدءًا من صياغة السياسات وتنفيذها إلى تقييم 
 . وإصالح السياسات

 
 :اإلشراف على المفاوضات بين الحكومة والمنظمات المالية الدولية) ب

 يوجد إدراك متنام بأن تثبيت أوضاع للبرلمان دور حيوي ينبغي لعبه في توسيع نطاق دوائر القوى االقتصادية، حيث
وإعادة هيكلة االقتصاد الكلي ال يجب ترآهما في يد مجموعة صغيرة من آبار السياسيين والموظفين العموميين في وزارات 

 . المالية، الذين يتولون المفاوضات المعنية باالتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية ـ آالبنك الدولي
 

مؤتمرات األمم المتحدة، ومفاوضات (يين االنضمام إلى الوفود الوطنية المشارآة في المنتديات الدولية ويمكن للبرلمان
أو في االجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمثيل مصالح بلدانهم، ) منظمة التجارة العالمية، إلخ

أعداد الفقراء من خالل اإلشراف المتحّوط، واإلسهام في إطار ويمكنهم أيضًا لعب دور نشط في البرامج الوطنية لتخفيض 
 . التنمية الشامل، ووثيقة تخفيض أعداد الفقراء، وإستراتيجية المساعدة الُقطرية

 
 :تسليط الضوء على سياسات الحكومات وماليتها العامة) ج

ن سياسات حكوماتها وترصدها لضمان حسن تصدر برلمانات البلدان المقترضة والبلدان المانحة على حد سواء تقارير بشأ
. نظام اإلدارة العامة، حيث ُيعتبر هذا النشاط مفيدًا للبنك الدولي عند صياغة وثائق رئيسية آإستراتيجية المساعدة الُقطرية

ادرين على وبالمثل، يمكن أن تكون تقارير وإحصاءات البنك الدولي على قدٍر عظيم من الفائدة للبرلمانيين إذا آانوا غير ق
 . الحصول على هذه المعلومات من حكوماتهم، أو عند بحثهم عن مصادر مستقلة للمعلومات

 
 فتح نقاش ديمقراطي بشأن سياسات التنمية: المشارآة في المشاورات الوطنية) د

ت العامة، هناك فرص آثيرة أمام البرلمانيين لتسهيل مشارآة المواطنين ومجموعات المواطنين في وضع ورصد السياسا
في حين تعتمد فعالية السياسات على التنسيق بين . فللبرلمانيين وظيفة تمثيلية، ولديهم اتصال مباشر مع دوائرهم االنتخابية

ويمكن للبرلمانيين لعب دوٍر هاٍم آقنوات . أجهزة اإلدارة الحكومية المحليةوالمحافظات و] المرآزية[الحكومة الوطنية 
ففي غانا، على سبيل المثال، وضع أعضاء البرلمان الوطني، نظرًا . ين تلك المستويات المختلفةاتصال للسياسات فيما ب

لكونهم أعضاء ال يحق لهم التصويت في مجالس المناطق، دورًا يسمح لهم بمساندة سياسات تخفيض أعداد الفقراء على 
 . مستوى المناطق، واإلشراف عليها

  
 النيجرالبرلمانيون في مكافحة الفقر في 

للبرلمان وظيفة تقليدية تتمثل في ممارسة الدور "
 أصبح على نحو مطرد أيضًا ولكنهالرقابي، 

ويحتاج البرلمان إلى . عنصرًا من عناصر التغيير
تكوين تحالفات مع قوى المجتمع المدني والقوى 

ولذا، يرغب . األخرى المعنية بعملية التنمية
 ومشارآة  تواجدتقديم حجج لزيادةالبرلمانيون في 

ممثلي الشعب في تصميم وتنفيذ ورصد وثائق 
 ومن الواجب ،ات تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجي

عدم تهميش دور أعضاء البرلمان في صياغة 
 ." ات تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجيوتنفيذ 

 
ات وثائق إستراتيجيالمنتدى األفريقي المعني ب

مانيينتخفيض أعداد الفقراء، داآار، مجموعة البرل
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، قرر المجلس الوطني للبالد التواصل مع سكان البالد المنتشرين على نطاق 1999بعد أن عادت النيجر إلى الديمقراطية في عام 

وفي إطار المساندة من العديد من الجهات الشريكة في التنمية، بما في . واسع للتوصل إلى حلوٍل للتحديات المستمرة التي تواجه النيجر
ج األمم المتحدة اإلنمائي ومعهد البنك الدولي، قام المجلس الوطني بتنفيذ برنامج طموح للحوار والتشاور مع الجمهور بشأن ذلك برنام

وعلى مدى . القضايا المهمة المتعلقة بالتنمية، تراوح من أجهزة إدارة الحكم الذاتي المحلي إلى الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة
وفي . الث الماضية، نظم هذا المجلس مشاورات فيما بين أعضائه وقادة محليين، ومواطنين عاديين في جميع أنحاء البالدالسنوات الث

بهدف تزويد المجلس بمساهمات بشأن اإلستراتيجية الوطنية لتخفيض أعداد ) تضم جميع األحزاب(، تم تأسيس لجنة عامة 2002عام 
 البعثات الفعلية على أرض الواقع الستعراض التقّدم الُمحرز في الوفاء باألهداف الطموحة للبالد ونظمت هذه اللجنة عددًا من. الفقراء

وزار األعضاء العديد من المشروعات، بما في ذلك مدارس جديدة، ومراآز . فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة
وجرى عقد اجتماعات على مستوى القرى والمدن، وإعطاء .  جماعية للمياهللرعاية الصحية، وجمعيات تعاونية نسائية، وآبارًا

وسارعت الحكومة، في إطار متابعتها، إلى معالجة المشاآل . المواطنين الفرصة لإلدالء بآرائهم واقتراحاتهم من أجل تحسين الوضع
ضة شعروا بضرورة زيادة مشارآتهم في وضع بيد أن أعضاء المجلس من آٍل من الحكومة والمعار. التي أثيرت في بعثات المجلس

ودعوا إلى دوٍر أآبر في عمليتي الرصد والتقييم، وفي عملية التحديث المنتظمة . برنامج تخفيض أعداد الفقراء على المستوى الوطني
 . لمعلومات إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء

 
اللجنة العامة سلسلة من الحلقات الدرامية اإلذاعية تشرح دور البرلمانيين وفي إطار المساندة التي أتاحها معهد البنك الدولي، أصدرت 

وتتم إذاعة هذه الحلقات على المذياع . في الحرب ضد الفقر، وتشجع المواطنين على التعبير عن آرائهم ومخاوفهم مع ممثليهم المنتخبين
 مستوى النيجر، التي تستهدف دعم التنمية من خالل تشجيع على" نوادي المذياع"الوطني، وهي تشكل أساسًا لمناقشة تنسقها شبكة 

  .الحوار على مستوى المجتمعات المحلية
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 الفصل السادس
 

 :المشارآة المحلية
 المناقشات وإتاحة الموارد التمويلية لصالح المشروعات
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 آيف يمكن المشارآة في نقاش عن التنمية على شبكة اإلنترنت
 
 المجتمع المدني" بوابة"

المجتمع المدني على شبكة اإلنترنت ـ أن يجدوا معلومات عن عمل البنك الدولي مع " بوابة"يمكن للبرلمانيين ـ من خالل موقع 
نها المجتمع المدني، قد تكون، على وجه الخصوص، مفيدة في اإلجابة على استفسارات الفئات المعنية في الدوائر االنتخابية التي يمثلو

 . بشأن قضايا التنمية، آالمديونية، والتجارة، والتكييف الهيكلي
 

المشارآة المدنية في ويتم بانتظام إصدار نشرة إخبارية شهرية على شبكة اإلنترنت ألغراض التشاور مع المجتمع المدني، بعنوان 
ترنت ـ وأحداثًا خاصة، وما يستجد من تطورات في ، تضم معلومات عن المشاورات والمناقشات القادمة ـ على شبكة اإلنالبنك الدولي

 . مجال السياسات المعنية
 
، أو من خالل زيارة org.civilsociety@worldbank: بإرسال بريدك اإللكتروني إلىيمكنك االشتراك في هذه النشرة اإلخبارية  �

 ngos/org.worldbank.www: كة اإلنترنتمواقعنا التالية على شب
 

 " Devforum’"محفل التنمية 
 
ويستند محور ترآيزه إلى سلسلة . هو موقع إلكتروني للحوار وتبادل المعارف فيما بين أعضاء أوساط المعنيين بالتنمية" محفل التنمية "

آقضايا الفقر : ومن بين الموضوعات التي سبقت مناقشتها. ة حول قضايا وتحديات أساسية تتعلق بالتنميةمن الحوارات اإللكتروني
وتحليل األثر الناتج عن اإلصالحات المتعلقة بتخفيض أعداد الفقراء، ومبادرة الهواء النقي، وتنفيذ توافق آراء مونتيري، والصحة 

 .ع الحوار إذا آان لديه اهتمام في هذا الشأنويمكن ألي شخص االنضمام إلي موضو. اإلنجابية
 

عموم :  هي عبارة عن مناقشات على شبكة اإلنترنت تضم فئات متعددة من الجمهور المعني تستهدف سؤال آٍل من"المشاورات "
 أو التقارير الهامة الجمهور والجهات الشريكة والجهات المتعاملة مع البنك عن تعليقاتها ومرئياتها بشأن أحد وثائق اإلستراتيجيات

 . للبنك الدولي
 

، آما يتيح الموارد للراغبين في خلق حوارات لهم على شبكة اإلنترنت عن رآن المتحدثويضم محفل التنمية آذلك سمات أخرى، مثل 
 . قضايا التنمية

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت، ويستضيف البنك الدولي موقع محفل التنمية، آما يضطلع بمشارآة منظمات أخرى برعاية حوارات هذا

 : وهذه المنظمات هي
 

 مؤسسة استونيا للبنية األساسية وتنمية مجال النقل العابر  •
 بطة الجامعات الفرانكفونية المكتب اإلقليمي األفريقي لرا •

(AUF) 

 منظمة الشفافية الدولية •
 مرآز المشروعات الدولية الخاصة •
 معهد بانوس، لندن •
 بريتون وودزمشروع  •
 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة •

 
 devforum/org.worldbank.www :يرجى زيارةللمزيد من المعلومات،  ←
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 "حوار صريح"
 
عة، هو عبارة عن منتدى للنقاش يتواله خبراء في مختلف المجاالت، ويضم هذا الموقع موضوعات متنو " حوار صريح "

 . ويقبل جميع اقتراحاتكم 
 
  

  org.worldbank.discuss://http :يرجى زيارةللمزيد من المعلومات واقتراح أية موضوعات، 

 
 األحداث المعنية بقضايا التنمية من خالل البث عن طريق شبكة اإلنترنت 

 
في إطار جهوده لنقل ) B-SPAN (تسهيالت البث عن طريق اإلنترنتك الدولي موقع ، أطلق معهد البن1999في عام 

-B(ويتيح موقع . البنك الدولي من آونه مؤسسة مقتصرة على اإلقراض إلى بنك للمعرفة، وجهة لتقديم خدمات المعلومات
SPAN (جيه تدفقه عبر شبكة اإلنترنت للجمهور على مستوى العالم ـ من خالل امتالك قدرات البث اإلذاعي والمرئي وتو

ـ إمكانية اإلطالع على األحداث التي يرعاها البنك الدولي بشأن مجموعة متنوعة من قضايا التنمية القابلة لالستمرار 
(آما يتيح هذا الموقع إمكانية الوصول إلى مواد ذات صلة تشمل وثائق بحوث، وعروض شرائح . وتخفيض أعداد الفقراء

PowerPoint(صالت إلى موارد أخرى على شبكة اإلنترنت، وتحفظ جميع هذه األحداث في أرشيف المعهد بصفة ، وو
 . دائمة

 
 
  bspan/etools/org.worldbank.info://http: يمكنكم اإلطالع على هذا الموقع على العنوان التالي ←

 
 المشاورات

 
النتهاء من اإلعداد النهائي لإلستراتيجيات، والسياسات ووثائق العمليات األخرى على مستوى القطاعات أو محاور             قبل ا

الترآيز، يطلب البنك الدولي من جميع أصحاب المصالح المباشرة تقديم معلومات تقييمية من خالل الدخول معهم في      
، آذلك فإن األهداف   نترنت حاليًا بدًال من المشاورات الميدانيةوقد تزايد إجراء هذه المشاورات على شبكة اإل. مشاورات

اآتساب الخبرات العملية والمعارف من الفئات المعنية، آالبرلمانيين،    : واحدة لم يطرأ عليها أية تغييرات، ممثلة في
آرائهم، وزيادة الشفافية  والمجتمع المدني، واألوساط األآاديمية، والقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للفقراء للتعبير على  

 . وفيما يلي مجموعة من المشاورات الحالية والسابقة للبنك. ومشارآة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية التنمية  
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 :أمثلة على المشاورات في الماضي والحاضر
 2002 مؤتمر البنك الدولي السنوي السادس عشر المعني باقتصاديات التنمية 
  ألغراض التكييفاإلقراض 
 التنمية الريفية والزراعة 

 الحرب األهلية وسياسات التنمية 

 ات المساعدة الُقطريةإستراتيجي 

 ة البيئة التشاور بشأن إستراتيجي 

 الغابات والحراجة 

 الفقر وتغّير المناخ 

 سياسة العمليات المتعلقة بتخفيض أعداد الفقراء 

 )ESRP(ة التمويل الدولية إجراءات االستعراض البيئي واالجتماعي لمؤسس 

 إستراتيجية قطاع الموارد المائية 

 النقل في المناطق الحضرية 

 جعل الخدمات تعمل لصالح الفقراء : 2004تقرير عن التنمية في العالم  

 أهلية النفقات في إطار اإلقراض بالبنك الدولي 

 إستراتيجية المساعدة الُقطرية 

 الصناعات االستخراجية 

 اره االجتماعيةتحليل الفقر وآث 

 وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء 

 إرشادات البنك الدولي بشأن التوريدات واالستشاريين 

 سياسات اإلجراءات الوقائية �



 103

  المعنية في دائرتك االنتخابيةفرص تمويلية لصالح الفئات 
 

  والمنحمعلومات بشأن تقديم المشورة عن فرص التمويل
 

ي الحصول على فرص تمويلية لصالح المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية في دوائرهم،      قد يرغب البرلمانيون ف 
 . وهناك عدد آبير من مصادر التمويل لدعم هذه المنظمات شريطة استيفائها المعايير المحددة 

 
 )DGF (برنامج تسهيالت منح التنمية

 
اإلستراتيجية الكلية، ومخصصات، وإدارة أنشطة البنك     بهدف دمج 1997أنشئ برنامج تسهيالت منح التنمية في عام 

 . المعنية بتقديم المنح الممّولة من الموازنة اإلدارية في إطار آلية إطارية واحدة  
 

تدعو آلية التخصيص في برنامج تسهيالت منح التنمية إلى أن تكون هناك جهة راعية بالبنك لكل مقترح بتقديم منحة، وذلك  
وترتيبه حسب األولوية داخل القطاعات والشبكات المعنية، ومن ثم النظر فيه على أساس األولويات  حتى يتم استعراضه 

على صعيد مختلف إدارات البنك   المؤسسية لمجموعة البنك الدولي، وذلك من خالل مجلس برنامج تسهيالت منح التنمية  
ية مجلس هذا البرنامج، ويقف على أهبة االستعداد    ويساند الفريق الصغير لسكرتارية برنامج تسهيالت منح التنم    . الدولي

 . لتقديم أية مساعدة
 

 مليون دوالر أمريكي، غطت ما نسبته 178,21، بلغت موازنة برنامج تسهيالت منح التنمية 2004في السنة المالية 
وعة االستشارية للبحوث   ويشمل ذلك الكثير من البرامج القائمة منذ فترة طويلة، آالمجم   .  في المائة من برامج المنح49

صندوق التنمية ، و)OCP] (داء المذنبات الملتحية[مكافحة مرض العمى النهري ، وبرنامج )CGIAR(الزراعية الدولية   
 ). PCF(، وصندوق ما بعد الصراعات  )CGAP( المجموعة االستشارية لمساعدة أشّد الفئات فقرًا، و)IDF (المؤسسية

 
  

الموارد التي "، ويمكنك من خالل هذا الموقع اإلطالع على وثيقة dgf/org.worldbank.www:  زيارةيرجىللمزيد من المعلومات، 
 . مصادر أخرى للمنحوذلك باختيارك " تتيحها المنح إلى منظمات المجتمع المدني

 
 )SGP(برنامج المنح الصغيرة 

 
 على نحو المرآزي في مكاتب البنك ُمَوزَّع، وهو برنامج 1983لصغيرة للبنك الدولي في عام أنشئ برنامج المنح ا

آانون /وتتوفر اإلرشادات المعنية واستمارات تقديم الطلبات من مكاتب البنك الدولي الُقطرية المشارآة في يناير. الُقطرية
 المنح مرة واحدة آل عام من خالل مكاتب البنك الدولي ويتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتقديم. الثاني من آل عام
وينبغي على المنظمات المتقدمة أن ترفع استمارات التقديم إلى الجهات المعنية قبل مدة قدرها أربعة . الُقطرية المشارآة

، والبيئة، والصحة، بناء القدرات، والتعليم: وتضم القطاعات المشمولة. إلى ستة أشهر على األقل من تاريخ البت في المنح
 . والتغذية والسكان، والتنمية االجتماعية، والبنية األساسية، وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل األصغر

 
 وآتابة منح صغيرة في نافذة البحث، org.worldbank.www :يرجى زيارةللمزيد من المعلومات، 

 
 )PCF( اتالخاص بمرحلة ما بعد الصراعالدولي البنك صندوق 

 
 بهدف تعزيز قدرة البنك الدولي على مساندة 1997أنشئ صندوق البنك الدولي الخاص بمرحلة ما بعد الصراعات في عام 

 وصوًال إلى تحقيق السالم والنمو االقتصادي القابل صراعاتالأوضاع انتقالية بعد الخروج من البلدان التي تمر ب
تمرار، حيث يتيح الصندوق التمويل للمنظمات غير الحكومية، والحكومات، ومنظمات التنمية الدولية المؤهلة في تلك لالس

 . البلدان
 
 conflict/org.worldbank.www: يرجى زيارةللمزيد من المعلومات،  �
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 )CGAP (أشّد الفئات فقرًاالمجموعة االستشارية لمساعدة 

 
يمول هذا البرنامج األنشطة التي تسهم في تقديم التمويل األصغر والخدمات المالية القابلة لالستمرار إلى الفقراء بطريقة 

 . مبتكرة، والتي تحسن آذلك من قدرات مؤسسات وشبكات التمويل األصغر
 
 org.cgap.www :يرجى زيارةللمزيد من المعلومات،  ←
 

 صندوق الشعوب األصلية
 

حقوق الشعوب األصلية، والموارد الالزمة : يساند صندوق الشعوب األصلية المشروعات في أربعة مجاالت مستهدفة
 . للتنمية القابلة لالستمرار، وتدعيم المؤسسات والتدريب، والثقافة والهوية

 
 indigenous/org.worldbank.www: ارةيرجى زيللمزيد من المعلومات،  �
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 الصناديق االجتماعية
 

تساند برامج الصناديق االجتماعية المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية التي تسعى إلى تمكين الفقراء وفئات السكان 
وتتفاوت هذه المشروعات من مشروعات للبنية األساسية والخدمات . بلدان الناميةالمعرضة للمعاناة من أسباب القوة في ال

االجتماعية إلى التدريب وتنمية المشروعات األصغر، ويمكن أن يضطلع بإدارة هذه الصناديق مجموعة واسعة النطاق من 
ومية، والوزارات التنفيذية المعنية، ، والمنظمات غير الحكأجهزة اإلدارة الحكومية المحلية: الجهات الفاعلة، التي تشمل

وتقوم المجتمعات المحلية، في ظل توفر الموارد التمويلية . وفئات المجتمعات المحلية، ولجان المشروعات المحلية
والمساعدة الفنية للصناديق االجتماعية، بتحديد أولوياتها اإلنمائية، والتعاقد مع المقاولين، وإدارة صناديق المشروعات، 

 .  عند إنجازهاا عن إدارة هذه المشروعات وتعزيز استمراريتهفضًال
 

 للمنظمات غير الحكومية الفرنسية والتابعة دليًال إرشاديًا للصناديق االجتماعيةأعد مكتب نائب رئيس البنك لشؤون أوروبا 
علومات عن جهات االتصال المحلية، ويشمل هذا الدليل قائمة بالصناديق االجتماعية الحالية، وم. للبلدان الناطقة بالفرنسية

" (تعرف على البنك الدولي: المنظمات غير الحكومية"ـ عند الطلب ـ باسم ) CD(وهو متاح أيضًا على قرص ُمدمج 
“ONG: Connaître la Banque Mondiale’ .(مرآز اإلعالم وللحصول على نسخة، يرجى االتصال ب

  org.picparis@worldbank: إللكتروني التاليعلى البريد ا] في باريس [ العام في أوروبا
  

يتاح مزيد من المعلومات بشأن الصناديق االجتماعية ويجري تحديثها بانتظام باللغة اإلنجليزية على الموقع التالي على        
 . شبكة اإلنترنت

 
 socialfunds/org.worldbank.www: يرجى زيارةللمزيد من المعلومات،  �
 

 )Infodev ("المعلومات من أجل التنمية"برنامج 
 

أو تحسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان /يتيح برنامج المعلومات من أجل التنمية موارد تمويلية لنشر و
وينبغي أن تتم إدارة هذه المشروعات في إطار .  االجتماعية واالقتصادية وتخفيض أعداد الفقراءالنامية من أجل التنمية

 . الشراآة مع الحكومات، أو المنظمات اإلنمائية الدولية، أو القطاع الخاص
 
 org.infodev.www: يرجى زيارةللمزيد من المعلومات،  �
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 تنميةسوق ال
 

آما سوق التنمية هو برنامج يعمل على تشجيع أصحاب األفكار اإلنمائية الُمبتكرة من خالل إتاحة التمويل األولي الالزم، 
 الموارد الالزمة لمساعدتهم في ا ممن لديهوالجهات الشريكةيهدف إلى الربط بين أصحاب األفكار المبتكرة لمحاربة الفقر 

 مليون دوالر أمريكي في شكل منح إلى أآثر من 16، قّدم سوق التنمية أآثر من 1998نذ عام  وم.رؤاهم ومقترحاتهمتنفيذ 
 . الُقطريةاإلبداع وذلك من خالل المسابقات العالمية وأيام ،مبتكرًا مشروعًا 330

  
 2003سوق التنمية 

 الفائز بمنحة المسابقة العالمية
لة فعالة التكاليف ذات العجالت الثالث وسي" Uhuru "المرآبة اآللية 

وخفيفة الوزن، ومزودة بعربة جانبية متينة للغاية، ويتم تسييرها بواسطة 
محرك صغير السعة يناسب الدراجة النارية الصغيرة، ومزودة بإطارات 

فقد جرى تصميمها وصنعها لالستخدام في . تناسب الطرق الوعرة
 20وقود سعة /التضاريس األفريقية الوعرة، آما تم تزويدها بخزان ماء

لترًا، ورافعة يدوية، وبطارية آبيرة، وآشاف إضاءة للظروف الطارئة، 
وموضع لحمل البضائع، وصندوق تخزين للمعدات قابل للغلق، ومقعد 

ألغراض اإلسعاف، آما توفر ) قابلة للنقل(مريح، ونظام نقالة متحرآة 
 هذه وقد فازت. الحماية للمرضى من األمطار، وهي مزودة بحلقة للجر

المرآبة بمنحة قيمتها مائة وثالثة وعشرين ألف دوالٍر أمريكي في مسابقة 
، ويمكن اآلن تطويرها ألغراض اإلنتاج 2002سوق التنمية لعام 

 . التجاري

  
  org.developmentmarketplace.www:  من المعلومات، يرجى زيارةللمزيد �
 

 بوابة التنمية
بوابة التنمية منظمة مستقلة ال تهدف إلى الربح، آان رئيس البنك الدولي السابق، جيمس وولفنسون، صاحب فكرة إقامتها، 

وهي عبارة عن موقع تفاعلي يتيح معلومات عن التنمية وتخفيض أعداد . لي بإنشائها في بادئ األمرواضطلع البنك الدو
وتساند أهداف  .تبادل خبراتها بشأن جهود التنميةلجتمعات المحلية أمام الم مجاًال نافذة بوابة التنميةوآذلك تتيح . الفقراء

رف، وتحسين شفافية القطاع العام، وتسهيل فعالية المعونات، وبناء زيادة تبادل المعا: مؤسسة بوابة التنمية الرامية إلى
القدرات المحلية لتمكين المجتمعات المحلية من أسباب القوة ـ وذلك من خالل تقديم خدمات آدليل المعلومات المعنية 

، وسوق )AiDA معلومات يمكن الحصول عليها عن أنشطة التنميةوهي (بمشروعات التنمية على شبكة اإلنترنت 
، )أعلى الصفحة(ومعلومات عن موضوعات التنمية الرئيسية ) dgMarket سوق بوابة التنمية(التوريدات اإللكترونية 

). النوافذ الُقطرية على شبكة اإلنترنت(ووصالت على شبكة اإلنترنت إلى شبكة آخذة في النمو من المبادرات الُقطرية 
هات الشريكة من أجل إقامة نوافذ ُقطرية على شبكة اإلنترنت، وذلك من خالل منح وتتيح بوابة التنمية موارد تمويلية للج

 . تنفيذ لتلك النوافذ
 
  org.developmentgateway.www :يرجى زيارة الموقع التاليللمزيد من المعلومات بشأن بوابة التنمية،  ←
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للبرلمانيين على موقع البنك الدولي على  النافذة الرئيسية بمثابة parliamentarians/org.worldbank.www: ُيعتبر موقع
هذا الموقع والمراجع األخرى الموضحة في نهاية آل قسم من فصول مع  إلى جنب  جنبًا،يتيح هذا الفصلو. شبكة اإلنترنت

المعنية  إلى المالحق الرجوعآما يمكنك . هذا الدليل، موارد للحصول على معلومات أآثر استفاضة شاملة المطبوعات
 ).  باللغة اإلنجليزيةترتيبًا أبجديًا( على قائمة بمواقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت مرتبة حسب الموضوع طالعلإل
 

 موارد خاصة ألعضاء البرلمانات
. أسئلة وأجوبة منظومة يطلق عليها على موقع البنك على شبكة اإلنترنت، مبسطةأداة لالنتفاع ب البرلمانيين ثمة فرصة أمام

ويمكن آذلك (الدولي على شبكة اإلنترنت  موقع الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك ويمكنك الوصول إليها من خالل
ويستطيع البرلمانيون طرح . ، حيث يمكن طرح أية أسئلة باللغات اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية)الفاآسجهاز استخدام 

 لبحثعملية احسب آّم بسيتلقى إجابة خالل عدة أيام، مع العلم بأن السائل أية أسئلة تتعلق بأي موضوع عن البنك الدولي، 
 المعني، أو مجرد االتصال بالمعنيين بمقر ُقطريالتي تتطلبها اإلجابة، وما إذا آانت هناك ضرورة لالتصال بالمكتب ال

 . البنك الدولي
 

 أو ntariansparliame/org.worldbank.www: ، يرجى زيارةالستخدام منظومة أسئلة وأجوبة
org.pnowb.www . ويرجى التأآد من . +69 30 69 40 1 33: آما يمكن إرسال أية أسئلة على رقم الفاآس التالي

  .تضمين آافة معلومات االتصال عند تقديم أية أسئلة عن طريق الفاآس
 

 "عالميةاإلمواجز ال: "خنة ذات الصلة بالتنميةوجهة نظر البنك الدولي بشأن الموضوعات السا
 

المواجز اإلعالمية عبارة عن خالصات غنية بالمعلومات متاحة بعدة لغات توضح مرآز البنك الدولي واإلجراءات التي 
يتخذها بشأن موضوعات مثل اإلقراض ألغراض التكييف، ومكافحة فيروس ومرض اإليدز، والشعوب األصلية، وما بعد 

، يرجى زيارة موقع البنك  على مواجز البنك اإلعالميةطالعلإل. لخإات، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفساد، الصراع
 عليها من طالع أو اإلمواجز إعالمية، ثم أخبار وأحداث، والضغط على org.worldbank.www: على شبكة اإلنترنت

 parliamentarians/org.worldbank.www :خالل موقع
 

 المشروعات والعمليات المحلية للبنك الدولي
 :الموارد الرئيسية للمعلوماتبعض وفيما يلي .  بمشروعات البنك الدولي المعلومات الخاصةمصدرثمة طرق عدة لتحديد 

، ثم اضغط على www.worldbank.org موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت قم بزيارة: لمشروعاتقواعد بيانات ا
 على الجهة اليسرى من ُمستعرض تصفح اإلنترنت للدخول على قاعدة بيانات المشروعات للحصول مشروعات وبرامج
 :على معلومات بشأن

 المشروعات حسب البلد أو القطاع •
  في آل مرحلة من دورة المشروعوثائق المشروعات المتاحة •
 بيانات إرساء العقود •
 موجز العمليات الشهري •
 بيانات القروض واالعتمادات •
 تقديرات خدمة الديون  •

 
 لقاعدة بيانات المشروع، ثم اختر البلد المعني، بحث متقدم، اضغط على خيار  على الوثائق ذات الصلة بالمشروعطالعلإل

ستتاح لك وصلة على . بحث، ثم اضغط على خيار )اختياري( معلومات إضافية ترغب فيها والقطاع، أو آلمة رئيسية، وأية
 .  للوثيقة المعنيةشبكة اإلنترنت إلى الموجز والنص الكامل

 
 : يرجى زيارة على قائمة بقروض واعتمادات المشروعات التي تمت الموافقة عليها حديثًا،طالعلإل

org.worldbank.www والبحث حسب قروض واعتمادات، ثم الضغط على أخبار وأحداث، والضغط على ،
  .البلد/المنطقة
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 المعنيين من لتحديد.  على الملحق الثاني من هذا الدليلطالع، يرجى اإل للبنك الدولي في بلدكُقطريلالتصال بالمكتب ال
، org.worldbank.www: ؤولين عن بلدك، يمكنك أيضًا زيارة موقع البنكجهاز الموظفين في مقر البنك الدولي المس

 .مجموعة البنك الدولي، أو الرجوع إلى نسخة مطبوعة من دليل بلدان ومناطقوالضغط على 
 

 تعريفات الوثائق ذات الصلة بالمشروع
 

 التقارير االقتصادية والقطاعية
ح التقارير االقتصادية والقطاعية أساسًا لجهود البنك الدولي المعنية بتشخيص اآلفاق االقتصادية المستقبلية في أحد تتي

 . وتتاح هذه التقارير للجمهور بعد أن توزع على المديرين التنفيذيين. تهإستراتيجيالبلدان، وبالتالي، اإلسهام في صياغة 
 

 ةُقطرية المساعدة الإستراتيجي
التي تتيح إطارًا لمساعدات البنك الدولي إلى أي بلد على ) CAS(ة ُقطريات المساعدة الإستراتيجيم البنك الدولي بإعداد يقو

ة الخاصة بالبلدان المؤهلة للحصول على تمويٍل من المؤسسة ُقطريات المساعدة الإستراتيجيآما يتم نشر . مدى فترة زمنية
) مؤهلة للحصول على تمويل المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعميرشاملة البلدان ال(الدولية للتنمية 

وفي حاالت استثنائية، . للجمهور بعد انتهاء مجلس المديرين التنفيذيين من مناقشتها، ومن ثم وضع الصيغة النهائية لها
قوم باإلفصاح يمديرين التنفيذيين على أنه قد ال ة، ويوافق مجلس الستراتيجييعترض البلد المعني على اإلفصاح على هذه اإل

 . عنها
 

 ات تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجيوثائق 
ات المؤقتة لتخفيض أعداد الفقراء،  ستراتيجي ات تخفيض أعداد الفقراء ووثائق اإل إستراتيجيتقوم البلدان المعنية بإعداد وثائق 

قب وع .  وسياساته واإلجراءات التي يعتمدها لتخفيض أعداد الفقراء   وهي وثائق توجز بين أمور أخرى أهداف البلد المعني  
ة المؤقتة لتخفيض أعداد  ستراتيجيأو وثيقة اإل(ة تخفيض أعداد الفقراء  إستراتيجي اإلفصاح في البلد المعني عن وثيقة  

 .يقوم البنك بإتاحتها للجمهور بعد توزيعها على المديرين التنفيذيين وقبل مناقشتهم لها   ) الفقراء 
 

 وثائق البرامج
ها البنك الدولي، يقوم البنك بإعداد وثيقة برنامج، وهي تصف يمّولصادي المقترح أن  بالنسبة لكل من عمليات التكييف االقت 

 .هيمّولاللذين يجريهما البنك للبرنامج المزمع أن      وتقييم الجدوى مع المسوغاتوتبّين التقييم المسبقالعملية المزمعة 
 

 شروعاتللمالتقييم المسّبق وثائق 
، وهي تصف المشروع ه البنك، وثيقة تقييم مسبق للمشروع يمّوليعّد البنك الدولي، من أجل آل مشروع استثماري يقترح أن   

وبعد الموافقة على القرض أو االعتماد أو الضمان  .  لجدوى المشروعًاتقييمالمزمع وتبّين التقييم المسّبق مع المسوغات و
 .الخاصة بذلك المشروع التقييم المسّبق اح للجمهور وثيقة  من أجل المشروع المعني، تت

 
 تقارير تقييم أداء المشروع

تقوم إدارة تقييم العمليات الخاصة بالبنك الدولي، وهي إدارة مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة للمديرين التنفيذيين في البنك،      
 .قييم أداء المشروعاتبإعداد تقييمات لعمليات منجزة مختارة، وهي تعرف باسم تقارير ت  

 
 تقارير إنجاز تنفيذ المشروعات

 لتلك العملية يسمى   ها البنك الدولي، يقوم البنك باستعراض نتائجها ويعّد تقييماً     يمّولعند إنجاز آل من عمليات اإلقراض التي     
 . هم عليهاطالعذيين إلوتتاح تقارير إنجاز التنفيذ للجمهور بعد توزيعها على المديرين التنفي       . تقرير إنجاز التنفيذ   

 
 وثائق معلومات المشروعات

يجري إعداد وثيقة معلومات المشروع عندما يقوم المعنيون من جهاز إدارة البنك بأول استعراض رسمي للعملية المقترحة، 
 .وهي تتاح للجمهور
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وثيقة معلومات وتضم . عناصر المشروع الناشئ المعنيعن  يتضمن حقائق تتيح وثائق معلومات المشروع موجزًا
ومع تطور وتقدم عملية إعداد . المشروع قائمة بالوثائق التي تضم الحقائق الفنية التي ترتكز عليها عملية إعداد المشروع

 .المشروع المعني يجري استكمال وتحديث وثيقة معلومات المشروع، آما تتاح الوثيقة المستكملة للجمهور
 

 تقارير خطط إعادة التوطين
 البنك خطة لتنمية الشعوب األصلية بالنسبة لعملية ما، يقوم البلد المقترض المقترح بإعداد وثيقة إعادة توطين حينما يطلب

للعملية المقترحة، التقييم المسّبق وآشرط من شروط المضي في . مستقلةوأو خطة تنمية الشعوب األصلية آوثيقة منفصلة 
 التوطين التي ينبغي أن تتمشى مع السياسة ذات الصلة ويتيحها للجمهور في يقّدم البلد المقترض المعني مسودة وثيقة إعادة

مكان يسهل الوصول إليه وبالشكل والطريقة واللغة المفهومة للمهّجرين أو المتأثرين بالمشروع المزمع وللمنظمات غير 
للمشروع، التقييم المسّبق  لعملية ًا آافيًاوعند قبول البنك مسودة وثيقة إعادة التوطين باعتبارها تتيح أساس. الحكومية المحلية

 .فإنه يتيحها للجمهور
 

 تقارير التقييم البيئي
  . يطلب البنك الدولي تقييمًا بيئيًا يقوم البلد المقترض المقترح بإعداد تقرير تقييم بيئي آوثيقة منفصلة مستقلة       حيثما

ترض مسودة هذا التقييم للجمهور في مكان عام يسهل على الفئات    بعد نشر البلد المق) أ(ويتاح تقرير التقييم البيئي للجمهور     
بعد أن يستلم البنك هذا التقرير بصفة رسمية، ) ب(المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليه، و   

 .ولكن قبل أن يبدأ البنك عملية التقييم المسّبق الرسمية للمشروع المعني 
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 وليمطبوعات البنك الد
 القطاعية   تقاريره يصدر البنك الدولي مجموعة آبيرة من المطبوعات تتراوح من مطبوعاته السنوية الرئيسية إلى 

آما تصدر آل من مناطق عمل البنك وشبكاته ووحدات . ة التي تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات ُقطري والدراسات ال
 . العمليات األخرى دراسات وتقارير خاصة بها  

 
 "الرئيسية: "طبوعات السنويةالم
 

ويتاح التقرير السنوي للبنك  . تناول أنشطة العام السابق للبنكي الذي التقرير السنويتشمل أهم مطبوعات البنك وأشهرها 
 على موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت، آما يمكن طلب الحصول على نسخة مطبوعة منه من أي من مكاتب      بالكامل

 . المحلية البنك الدولي  
ترآز مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم التي تصدر سنويًا  : )WDR" (تقرير عن التنمية في العالم"مطبوعة  •

التنمية المستدامة في اقتصاد    ـ 2003تقرير عن التنمية في العالم : على سبيل المثال. على موضوع مختلف للتنمية
 )عبير عنها في قمة جوهانسبرغ المعنية بالتنمية المستدامة تمشيًا مع الشواغل التي جرى الت  (دائم التغير

 
 جعل التنمية تعمل لصالح الفقراء  ـ 2004تقرير عن التنمية في العالم  •
 
 تحسين مناخ االستثمار من أجل الجميع  ـ 2005تقرير عن التنمية في العالم  •
 
يث نطاق تغطيتها للقضايا ذات الصلة      مطبوعة فريدة من نوعها وذلك من حهي: )GDF (تمويل التنمية العالمية •

 تتيح للمسؤولين الحكوميين، واالقتصاديين، والمستثمرين، واالستشاريين الماليين، واألوساط        إذبتمويل التنمية الدولية، 
ا  األآاديمية، والمصرفيين، ومجتمع التنمية برمته إمكانية تحسين فهمه للتحديات األساسية التي تواجه تمويل التنمية، مم    

 . يسهل إدارتها وتدعيم آيفية التعامل معها
 
فاق االقتصادية    تضم هذه المطبوعة بيانات وتحليالت إحصائية عن االقتصاد واآل  ): GEP(اآلفاق االقتصادية العالمية  •

 . العالمية للعديد من القطاعات 
 
ويقدم . ة في أفريقيا في مجلد واحد يتيح هذا التقرير أآثر البيانات استفاضة عن التنمي : مؤشرات التنمية في أفريقيا •

 .  مؤشٍر إنمائي مرتبة حسب البلدان ومجموعة البلدان500 بلدًا أفريقيًا وأآثر من  53من مستقاة بيانات  
 

.   السنوية عن التنميةبنك الدولي   رئيسية من بيانات المجموعةيمثل هذا التقرير  : )WDI(مؤشرات التنمية في العالم  �
 152 مؤشر في 600 اإلطالع على صفحة للمستخدمين إمكانية 400 صفحاته البالغة لمطبوع  ااإلصدار اتيح هذيو

 . ًالو جد87 مجموعة من مجموعات البلدان، وذلك في أآثر من 14اقتصادًا و 
 
 الكتيب، اويمثل هذ.  بلدان 208 السريع، يضم أهم بيانات عن التنمية لما يبلغ    طالعهو آتيب للجيب لإل. آتيب البيانات •

الذي يستفيد من مطبوعة مؤشرات التنمية في العالم، مرجعًا سريعًا ألحدث البيانات المتوفرة عن البلدان األعضاء في    
 . البنك الدولي، فضًال عن االقتصادات األخرى التي يزيد عدد سكانها على ثالثين ألف نسمة     

 
جرى تنظيم .  بلٍد200بيانات البيئية ألآثر من  السريع، يتناول أهم طالعهو آتيب للجيب لإل: آتيب البيانات األخضر •

الزراعة، والحراجة، والتنوع البيولوجي، والطاقة، واالنبعاثات      : المؤشرات األساسية تحت عناوين القطاعات التالية 
 . والتلوث، فضًال عن إمدادات المياه والصرف الصحي  

 
 بيانية ملونة سهلة القراءة عن التنمية في العالم   تتيح هذه المطبوعة خرائط وجداول ورسومات: أطلس البنك الدولي •

بيانات    وهذه المطبوعة، التي تستفيد من.  بلدان208ُتبرز أهم البيانات االجتماعية واالقتصادية والبيئية لما يبلغ        
مطبوعة مؤشرات التنمية في العالم، تعرض مقارنات بين البلدان بخصوص المؤشرات االجتماعية والمؤشرات          

 . ادية األساسيةاالقتص 
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. يمثل دليل مجموعة البنك الدولي الدليل الوحيد ألرقام الهواتف في مجموعة البنك الدولي : دليل مجموعة البنك الدولي �
وهو يشمل أيضًا ثروة من المعلومات عن الهيكل التنظيمي لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المقر الرئيسي   

 . ةُقطريوالمكاتب ال
 
 

 بحوثتقارير ال
وتتاح معظم المطبوعات والوثائق البحثية بكامل نصوصها . تصدر إدارة البحوث سنويًا مطبوعات عن موضوعات التنمية
 :وضمت التقارير الصادرة في العام المنصرم موضوعات مثل. في قسم البحوث في موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت

 النمو، والفقروالعولمة،  −
 بناء اتفاق في اآلراء من أجل المساعدات اإلنمائية: اتدراسة حالة للمعون −

 
 مطبوعات البنك الدوليالرجوع إلى آيفية 

 
  الكتب المطبوعة

 مكتبة البرلمان الخاص ببلدكفي  •
تتاح العناوين على موقع مطبوعات البنك (في مكاتب اإليداع الوطنية واإلقليمية لمطبوعات البنك الدولي في بلدك  •

 )ة اإلنترنتالدولي على شبك
 في مرآز اإلعالم العام التابع للبنك الدولي في بلدك •

 
 المطبوعات المتاحة على شبكة اإلنترنت

ويتيح هذا . http://www-wds.worldbank.org:  على موقع البنك التاليقواعد بيانات الوثائق والتقاريرتتاح في  •
 . البلد أو نوع الوثيقة أو القطاع المعنيالموقع لك إجراء بحث بكلمة أساسية أو تصفح البيانات بحسب 

 على عناوين المطبوعات والوثائق المتاحة في مكاتب اإلعالم العام المحلية أو في المكتبة المشترآة بين طالعلإل •
 : البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 JOLIS: htm.external/org.worldbankimflib.jolis://http الشبكة المكتبية
 Global Jolis: http://jolis.worldbankimflib.org/e-nlglobaljolis.htm العالمية الشبكة المكتبية 

 
 آيفية شراء مطبوعات البنك الدولي 

 كة اإلنترنتتتاح العناوين على موقع مطبوعات البنك الدولي على شب  (االتصال بالموزع المحلي    �
:  ، يرجى زيارة   لطلب الحصول على أي من هذه المطبوعات من على شبكة اإلنترنت   �

org.worldbank.publications://http 
 

تطبيق خصم بنسبة البلدان المنخفضة الدخل، يتم  ن من  بها مواطنويتقدمبخصوص طلبات الحصول على المطبوعات التي  
ويدرج موقع البنك على شبكة اإلنترنت مبالغ هذه .  في المائة في شكل منحة75 في المائة أو دعم السعر بمبلغ 35

وعندما تتقدم بطلب على شبكة اإلنترنت، سيبرز لك هذا النظام السعر بعد الخصم أثناء إنهاء المعاملة وذلك في  . الخصومات
  . قبل إيداع طلب الشراءن الشاشة ــ على يميشاشة موجز الطلب 

 
 

 للبنك الدوليمنشورات إخبارية 
بحسب محاور  المنشورات اإلخبارية  مجموعة متنوعة من على يمكن للبرلمانيين وعموم الجمهور االشتراك مجانًا للحصول   

صدرًا ممتازًا للمعلومات لمواآبة  م  للبنك الدوليالنشرة األسبوعيةوُتعتبر  .الترآيز، والبلدان، والمناطق، والجهات الشريكة   
ويمكن ). موجز عن مشروعات ومطبوعات وأحداث والمبادرات اإلنمائية األخرى في البنك الدولي (أنشطة البنك الدولي 

 النشرة قسملحصول على هذه النشرة، يرجى زيارة  بغرض ا للتسجيل . الحصول عليها عن طريق البريد اإللكتروني  
نشرة البنك  إلى يمين المتصفح على الموقع العام للبنك الدولي، واختيار االشتراك في          )E-Newsletter(اإللكترونية 

 . الدولي
 

 منشورات إخبارية حسب المنطقة
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، بلدان ومناطقلحصول على منشورات إخبارية إقليمية تضم منشورات خاصة ببلد معين، اضغط على   بغرض اللتسجيل 
نك أيضًا الضغط على اسم البلد المعني والحصول على المنشورات اإلعالمية      ويمك. منشورات إخبارية إقليميةواختر 

 ). بعض البلدان فقط في الوقت الحالي  متاحة ل (ة للبنك الدوليُقطري الالنشرةالخاصة بهذا البلد ـ  
  

 
 منشورات إخبارية حسب الموضوع

الموقع التالي على شبكة اإلنترنت، ومن ثم   قطاعية، يرجى زيارة     ال خبارية  اإلمنشورات اللحصول على   بغرض ا للتسجيل 
 subscriptions/org.worldbank.www: الذي ترغب فيه) المنشورات اإلخبارية  (اختيار المنشور اإلخباري   

:  ابطة التالية للتسجيل للحصول على منشور بحوث اقتصاديات التنمية، يرجى الضغط على الر    
profile/org.worldbank.econ://http 

 
 األخبار ووسائل اإلعالم

 : للوصول إلى جميع النشرات اإلخبارية للبنك الدولي والمعلومات اإلعالمية األخرى، يرجى زيارة    
org.worldbank.www أخبار وأحداث، والضغط على . 

 
 
 

  المعلومات في البنك الدولييمعلومات االتصال بأخصائي
 

 )PICs(مراآز اإلعالم العام التابعة للبنك الدولي 
دولي  وتتيح مراآز اإلعالم العام المعلومات الخاصة بالبنك ال       . ًاُقطري  مكتبًا 60للبنك الدولي مراآز إعالم عام في أآثر من     

وتحتفظ مراآز اإلعالم العام بوثائق المشروعات الخاصة بالبلد المعني    . للجمهور، وتقوم بنشرها على أوسع نطاق ممكن
ويتيح مرآز اإلعالم العام في . الذي يوجد فيه هذا المكتب، ويحتفظ في العادة بمكتبة تضم أحدث مطبوعات البنك الدولي

في واشنطن العاصمة في الواليات المتحدة، ومرآز اإلعالم العام في ) InfoShop(أوروبا في باريس، ودار المعلومات 
. من وثائق عمليات البنك الدولي، إلى جانب وجود مكتب في آل منها النصوص طوآيو في اليابان مجموعة واسعة وآاملة  

حصول على إجابات على أية      ويمكن للبرلمانيين الحصول على نسٍخ من آتيبات ومنشورات ومطبوعات البنك الدولي، أو ال       
 : للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة . البنك الدولي من أقرب مرآز إعالم عام عن معلومات تتعلق بأسئلة 

infoshop/org.worldbank.www . 
 

  في البنك الدوليآيفية االتصال بإدارة الخدمات االستشارية
ستجيب إدارة الخدمات االستشارية للبنك الدولي ألية طلبات للحصول على معلومات بشأن العديد من موضوعات التنمية ت

ويتاح أيضًا موقع عام على موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت ُيعنى بجمع المعلومات عن العديد . التي تهم البرلمانيين
 www.worldbank.org/ks/askus/index.html :من الخدمات االستشارية في
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وفيما يلي    .  عن طريق البريد اإللكتروني  )Help Desks(بمراآز خدمات المساعدة المتخصصة أيضًا  يمكن االتصال و
 :قائمة ببعض مكاتب المساعدة الرئيسية

 
africainfo@worldbank.org أفريقيا  
Business_ Partner@worldbank.org فريق الشراآة التجارية واالتصال 
dmf@worldbank.org برنامج إدارة شؤون الكوارث 
eservice@worldbank.org  التعليم 
 
eadvisor@worldbank.org 

البيئة، والتنمية الريفية والقضايا (مية القابلة لالستمرار بيئيًا واجتماعيًا شبكة التن
 )االجتماعية

healthpop@worldbank.org الصحة والسكان 
info@worldbank.org 
decdg@worldbank.org 

  والخرائط،المؤشرات، واإلحصاءات
 

nutrition@worldbank.org التغذية 
ocsadvisory@worldbank.org  قضايا التوريدات(الخدمات األساسية للعمليات(  
eline@wordbank.org إدارة تقييم العمليات)OED( 
 
premadvisory@worldbank.org 

قطاع العام، والمساواة بين السياسات االقتصادية، ونظام اإلدارة العامة، وإصالح ال
الجنسين، ومبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ووثائق تخفيض 

   أعداد الفقراء
transport@worldbank.org النقل  

urbanhelp@worldbank.org القطاع الحضري 
waterhelp@worldbank.org المياه 

 
 خبراء البنك الدولي

 على قائمة بخبراء البنك الدولي حسب الموضوع، أو االسم، أو اللغة تحت أخبار وأحداث على موقع البنك طالعيمكن اإل
 تزويد البرلمانيين بأسماء آبار خبراء دليل خبراء البنك الدوليويستهدف . org.worldbank.wwwعلى شبكة اإلنترنت 

ويضم المعنيون من موظفي البنك . البنك الدولي المتاحين للتحدث عن أية موضوعات تتعلق بمجاالت تخصصاتهم
يدز، وتغّير المناخ، وتخفيف أعباء الديون، والتعليم، أخصائيين على دراية عالية في موضوعات آالزراعة، ومرض اإل

 .....إلخوالتمويل، 
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 ) WBI(العمل التحليلي ومطبوعات معهد البنك الدولي :  على نحو خاصلبرلمانيينتهم اتقارير أخرى 
 

 ةتحسين برامجه المعنيلتحليل ودراسات الحاالت المقارنة التي تساعد في تنمية وليولي معهد البنك الدولي اهتمامًا خاصًا 
ة تخفيض أعداد إستراتيجيآما يجري، على نحو خاص، بحث القضايا المتعلقة بدور البرلمان في عملية وضع . بالبرلمانيين

وقد تم وضع العديد من دراسات الحاالت الستخدامها في الدورات التدريبية للبنك . الفقراء، ودوره في مكافحة الفساد
 . الدولي

 

 من على شبكة المعلومات، والنشرات اإلخبارية، وتنزيل تقارير العمل التحليلي والمطبوعات المدرجة أدناهللمزيد من 
 tmlh.resources/parliament/governance/wbi/org.worldbank.www: ، يرجى زيارةاإلنترنت

  
 أمثلة عن العمل التحليلي لمعهد البنك الدولي

 ات تخفيض أعداد الفقراء والبرلمانإستراتيجيوثائق : دراسة حالة
2001 ، Stephen Langdon 

 )ورقة بحثية( البرلمان اإللكتروني
2003 ،Tess Kingham  

ات إستراتيجيالكتاب المرجعي لوثائق حد مالحق مسودة أ (ات تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجيالبرلمانات وإجراءات وضع وثائق 
 ) ـ البنك الدوليتخفيض أعداد الفقراء

2002، K.S. Hubli and A.P. Mandaville 

 دليل للبرلمانيين : مكافحة الفساد
1999 ،Ottawaالمرآز البرلماني ومعهد البنك الدولي ، 

لدولي، آما يتيح المرآز البرلماني نسخًا باللغات الفرنسية، والعربية، تتاح نسخ من هذا التقرير باللغة اإلنجليزية من معهد البنك ا
 . ة اإلندونيسيباهاساوالخميرية، وال

  دليل اإلجراءات المعني بالبرلمانيين والسياسات الرامية لتخفيض أعداد الفقراء
2002 ،Ottawaالمرآز البرلماني ومعهد البنك الدولي ، 

 . يزية من معهد البنك الدولي، آما يتيح المرآز البرلماني نسخًا باللغات الفرنسية، والعربية، والخميريةيتاح هذه الدليل باللغة اإلنجل
 

 أمثلة عن مطبوعات معهد البنك الدولي
 البرلمانات، ونظام اإلدارة العامة، وتخفيض أعداد الفقراء

 ، آتيب للبنك الدولي2003تشرين الثاني /نوفمبر
 ، النسخة الثانية، ص The Parliamentarianفي مطبوعة  (بناء القدرات للتعامل مع المشاآل. د الفقراءالبرلمانات وتخفيض أعدا

179-182( 
2002 ،Frannie Leautier 

 )في الحوار المعني بالديمقراطية (إضافة روح االبتكار إلى المناهج المعيارية 
Adding Innovation to Standard Approaches (in Democracy Dialogue) 

  Frederick Stapenhurst ، 2001أيار /مايو

 )59نشرات شبكة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة االقتصاد ( سمات ووظائف مؤسسات المراجعة المالية العليا
 Frederick Stapenhurst and Jack Titsworth، 2001تشرين األول /أآتوبر

 )74 أعداد الفقراء وإدارة االقتصاد نشرات شبكة تخفيض (تعزيز الدور الرقابي للمشرعين
 Nick Manning and Frederick Stapenhurst، 2002تشرين األول /أآتوبر

 )4، العدد 39في مجالي التمويل والتنمية، مجلد  (إعطاء دوٍر أآبر للمشرعين
 Frederick Stapenhurst and Riccardo Pelizzo، 2002آانون األول، /ديسمبر
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 بكة البرلمانية المعنية بالبنك الدوليالمؤتمر األول للش
 ، الهاي، هولندا2001أيار، / مايو28-29

 المؤتمر السنوي الثاني للشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي
 ، مجلس العموم، لندن، المملكة المتحدة2001آانون الثاني، / يناير28-29

 ) ، المجلد الرابعThe World of Parliaments (الجنسينالبرلمانات وعملية وضع الموازنة من منظور المساواة بين 
 ، االتحاد الدولي للبرلمانات2001آانون األول /ديسمبر

 التقرير النهائي: ة تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجيدراسة حول إضفاء الطابع المؤسسي على وثيقة 
 ، معهد التنمية الخارجية2001

 دليل البرلماني:  الصعيد البرلمانيالمساءلة وحسن نظام اإلدارة العامة على
2002، Ottawaالمرآز البرلماني ومعهد البنك الدولي ، 
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 مواقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت: 1الملحق 
 

 البيئة .1
environment/org.worldbank.www  

 أوروبا وآسيا الوسطى .2
eca/org.worldbank.www  

  التقييم .3
oed/org.worldbank.www  

 التمويل .4
finance/org.worldbank.www  

 األدوات والخدمات المالية .5
fps/org.worldbank.www  

 برنامج الخدمات االستشارية لالستثمار األجنبي .6
net.fias.www  

 المساواة بين الجنسين .7
gender/org.worldbank.www  

 لميالتمويل اإلنمائي العا .8
prospects/org.worldbank.www   

 شبكة التنمية العالمية .9
org.gdnet.www  

 الشبكة العالمية للتعليم عن بعد .10
disted/org.worldbank.www  

 اآلفاق االقتصادية العالمية .11
/prospects/org.worldbank.www   

 العولمة .12
globalization/org.worldbank.www  

 )بالفرنسية(مجموعة البنك الدولي  .13

org.banquemondiale.www  

 )باإلسبانية(مجموعة البنك الدولي  .14
org.bancomundial.www  

 الصحة والسكان والتغذية .15
hnp/org.worldbank.www  

 رة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونمباد .16
hipc/org.worldbank.www  

 األسئلة التي يتكرر طرحها/المساعدة .17
help/org.worldbank.www  

 فيروس ومرض اإليدز والبنك الدولي .18
aids/org.worldbank.www  

 برنامج المعلومات من أجل التنمية .19
infodev/org.worldbank.www  

 )مرآز اإلعالم العام(دار المعلومات  .20
infoshop/org.worldbank.www  

 هيئة التفتيش .21
inspectionpanel/org.worldbank.www 

 عن مجموعة البنك الدولي .22
about/org.worldbank.www  

 
 أفريقيا .23

afr/org.worldbank.www  

 اجتماعات الخريف والربيع .24
annualmeetings/org.worldbank.www  

 مكافحة الفساد .25
anticorruption/org.worldbank.www  

من أجل ) B-Span(موقع تسهيالت البث عن طريق اإلنترنت  .26
 التنمية 

SPAN-B/wbi/org.worldbank.www  

 ميةقائمة األحداث والمناسبات ذات الصلة بالتن .27
events/org.worldbank.www  

 المجتمع المدني .28
civilsociety/org.worldbank.www  

 محفل الشرآاء في المجتمعات المحلية .29
communitypartners/org.worldbank.www 

 إطار التنمية الشامل .30
cdf/org.worldbank.www  

 االتصال بالبنك الدولي .31
contacts/org.worldbank.www  

 ساعدة القطريةإستراتيجيات الم .32
cas/org.worldbank.www  

 المكاتب القطرية .33
contacts/org.worldbank.www  

 البيانات واإلحصاءات  .34
data/org.worldbank.www  

 سندات المديونية  .35
debtsecurities/org.worldbank.www  

 محفل التنمية .36
devforum/org.worldbank.www  

 رنامج تسهيالت المنح اإلنمائيةب .37
dgf/org.worldbank.www  

 األخبار المتعلقة بالتنمية .38
developmentnews/org.worldbank.www   

 اإلفصاح عن المعلومات .39
disclosure/org.kworldban.www  

 
 تنمية الطفولة المبكرة .40

children/org.worldbank.www  

 شرق آسيا والمحيط الهادئ .41
eap/org.worldbank.www  

 التعليم .42
education/org.worldbank.www  

 الطاقة .43
energy/org.worldbank.www 
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 قاعدة بيانات المشروعات .44
projects/org.worldbank.www  

 القطاع العام .45
publicsector/org.worldbank.www  

 المطبوعات .46
publications/org.worldbank.www  

  االستجابة السريعة .47
org.worldbank.rru://http   

 البحوث .48
research/org.worldbank.www  

 مشتركتعبئة الموارد والتمويل ال .49
rmc/org.worldbank.www  

 التنمية الريفية والزراعة .50

51. rural/org.worldbank.www  

  المدارس .52
schools/html/org.worldbank.www  

 )التقييم االجتماعي(التنمية االجتماعية  .53
socialdevelopment/org.worldbank.www  

 الحماية االجتماعية .54
sp/org.worldbank.www  

 جنوب آسيا .55
sar/org.worldbank.www  

 اجتماعات الربيع .56
springmeetings/org.worldbank.www  

 )المستدامة(التنمية القابلة لالستمرار  .57
sustainabledevelopment/org.worldbank.www 

 االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات .58
ict/org.worldbank.www  

 النقل .59
transport/org.worldbank.www  

 ة الحضريةالتنمي .60
urban/org.worldbank.www  

 أصوات الفقراء .61
voices/poverty/org.worldbank.www  

  إدارة الموارد المائية .62
water/org.worldbank.www  

 البنك الدولي، التقرير السنوي .63
annualreport/org.worldbank.www  

  على شبكة اإلنترنتمكتبة البنك الدولي .64

 elibrary/org.worldbank.www  

 معهد البنك الدولي .65
wbi/org.worldbank.www  

 مؤشرات التنمية العالمية .66
wdi/data/org.worldbank.www  

 تقرير عن التنمية في العالم .67
wdr/org.worldbank.www  

 مصادر التنمية العالمية .68
org.worldbank.wds-www://http   

 الروابط العالمية من أجل التنمية .69
worldlinks/org.worldbank.www 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير .70
ibrd/org.worldbank.www  

   منازعات االستثمارالمرآز الدولي لتسوية .71
icsid/org.worldbank.www  

 المؤسسة الدولية للتنمية .72
ida/org.worldbank.www  

 مؤسسة التمويل الدولية .73
org.ifc.www  

 نظام المالي الدوليال .74
ifa/org.worldbank.www  

   شبكة تشجيع االستثمار .75
net.ipanet.www  

 الوظائف والمنح الدراسية .76
reersca/org.worldbank.www  

 تبادل المعارف .77
ks/org.worldbank.www  

 أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي .78
lac/org.worldbank.www  

 القانون والعدالة .79
legal/org.worldbank.www  

 المكتبة .80
htm.external/org.worldbankimflib.jolis://http

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا .81
mena/org.worldbank.www  
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