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سلسلة أوراق العمل التي تصدرها ادارة تقييم العمليات تنشر نتائج العمل اجلاري تشجيعا على تبادل األفكار بشأن حتسني الفعالية االمنائية من
خالل التقييم٠ ومن بني أهداف السلسلة االسراع بنشر النتائج، حتى وان كانت العروض غير رسمية الى حد ما٠ وحتمل األوراق أسماء مؤلفيها

ويجب االستشهاد بها على هذا األساس٠

النتائج واآلراء واالستنتاجات الواردة في هذه الورقة خاصة متاما مبؤلفيها٠ وهي ال متثل بالضرورة وجهات نظر ادارة تقييم العمليات أو أي وحدة
أخرى في البنك الدولي، أو مديريه التنفيذيني، أو البلدان التي ميثلونها٠
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ااااحملحملحملحملتتتتووووييييااااتتتت



والشـركـاء، وكـذاك بأداء املؤسـسـة -  كـانـت مـرضـيـة جـزئيـا، مع حـدوث
حتسن على مدى فترة االستعراض.

ومبســاعــدة املؤســســة، أصــبح اآلن عـــدد من املقــتــرضـني مـنهــا في
وضع أفــضل مما كــانوا في بداية فــتـرة عــمليــة جتـديـد املوارد العـاشــرة
للتــركــيـز علـى حتـقــيق هدفي الـنمـو العــريض القــاعــدة وتخــفـيض أعــداد
الفــــقـــراء. ومـع ذلك، يجــب حتـــســــــني حتـــديــــد الصــالت بني البــــرامج
القـطرية والـنتـــائـج املتـــعـلقـــة بـتـــخـــفــــيض أعـــداد الـفـــقـــراء؛ وزيـادة دمج
االسـتـراتيـجـيـات األوضـح لتنمـيـة القطاع اخلـاص وحتــقـيق املسـاواة بني
اجلنسني واالسـتمراريـة البيئـية/االجـتمـاعيـة في استـراتيجـيات املسـاعدة
القطـرية؛ وال يزال يتــعني بذل مــزيد من اجلــهــود لدمج االســتــراتيــجـيــات
العـريضـة القاعـدة لتـخـفيض أعـداد الفـقـراء وقضـايا حـسن نظام اإلدارة
العـامــة والتنمـيـة املـؤسـسـيـة في اإلســتـراتيـجــيـات واإلجـراءات التـدخـليـة
االقــتـصــادية الكليــة والقطاعــيـة ضــمن األطر احملـددة اخلــاصـة بـالبلدان

اخملتلفة.
ومع توجيه جهاز اإلدارة اهتمامه إلسراع خطى التغييرات التنظيمية
خـالل هذه الفـتـرة، زادت قـوة الـتـركـيـز القطري للمـؤسـســة واسـتـجـابتـهـا
الحــتـيــاجـات البلـدان اخملـتلفــة، حــيث يوجـد اآلن فـي امليـدان حــوالي ٢٤
مــديرا قطـريا. وزادت االبتكارات فـي األدوات االقــراضــيــة درجــة املرونة
وأثر التنمـية املؤسـسيـة. ومع ذلك، لم ينتـه بعد جـزء كبـير من العـمل على
ترجمـة أهداف املؤسسة الرئـيسيـة إلى برامج قابلة للمتـابعة ونتـائج قابلة
للتحقق. وبصورة خـاصة، فان القضايا املؤسسية املتـعلقة باملسؤولية عن
التــقـيــد بالسـيــاسـات، واالســتـثــمـار في العــمل التــحليلي وبناء الـقـدرات،
ورصــد الـتــقــدم، وتقـــيــيم الـنتــائج، وتـوفــيق املوارد مـع أولويات البـــرامج
حتــتــاج كلهــا إلـى اهتــمــام أوثق وعــمل إضــافـي، كــمــا أشــارت إلى ذلك
االسـتـعــراضـات واالقـتـراحـات اخلــاصـة بجـهـاز اإلدارة نفــسـه في اآلونة

األخيرة.

وعلـى مــدى الـسنوات الـســـبع التي يـغطيـــهـــا هذا االســـتـــعـــراض، زادت
املؤسـسـة بدرجــة هامـة مـدى مـالءمـتـهــا وحـسنت أداء حـافظة عـمـليـاتهـا.
وأعـادت صـيـاغـة رســالتـهـا، وأعـادت حتـديد أوضـاع برامج مــسـاعـداتهـا
القطرية، وزادت مـن اسـتـجـابتـهـا الحـتـيـاجـات املقـتــرضني منهـا، وعـززت
وجودها امليداني، ونوعت أدواتهـا االقراضية. وفي اآلونة األخيـرة، كثفت
جــهـودها لـتنسـيـق املعـونـات في سـيــاق مـبــادرتي إطار الـتنمـيــة الشــامل

ووثائق استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء.
وعليـه، فان املؤسـسـة الدولية لـلتنميـة في السنة املاليـة ٢٠٠٠ مـختلفـة
جدا عن املؤسسة الدولية للتنمية في السنة املالية ٠١٩٩٤ ومع ذلك، فان
التـقـدم اخملــيب لآلمـال في مـجـال تخــفـيض أعـداد الفـقـراء، ال ســيـمـا في
أفـريقـيـا، يشـيـر إلى احلـاجـة إلى مـواصلة عـمـليـة التـغـيـيـر التي جتـتـازها
املؤسسـة حتى تتـجاوب بصـورة كاملة مع اآلراء اجلديـدة املتعلقة باملـلكية
القطرية، واالشـتراطات، وإعداد برامج املسـاعدات املسـتندة إلى أوضاع
البلدان املعـنيـة. كـمـا أن التـركـيـز على حـسن نظـام اإلدارة العـامـة، وبناء
القـدرات، والنـتـائج اإلمنائيـة؛ واالنتــقـال من التنســيق العـرضي للتـنسـيق
املنظم بني اجلـهـات املانحة؛ وإعطاء دور واضح لـلمؤسـسـة على املستـوى
العـاملي متثل جـميـعـا عناصر بالغـة األهمـيـة ملواصلة قوة الدفـع اإليجابيـة

في الفعالية اإلمنائية للمؤسسة.
كـانت التـزامـات عـمليـات التـجديـد العـاشرة واحلـادية عـشـرة والثـانيـة
عـشرة ملوارد املؤسـسة الدولـية للتنمـيـة  بالغة األهمـية ومـحكمـة التوقـيت.
فـقــد شـجـعـت املؤسـسـة عـلى مـجـاراة اإلجــمـاع الناشـئ في الرأي داخل
مــجـــتــمع التـنمــيــة الـدوليــة. ولكـنهــا كـــانت بالغـــة الصــعــوبـة للمــؤســـســة
واملقـتـرضني منها عـلى السواء. وبصـورة عـامـة، خلص االستـعـراض إلى
أن تنفيذ املؤسـسة لتعهداتها اخلـاصة بتجديد املوارد كان مـرضيا، ولكن
مع بـعض التـــحـــفظـات، كــمـــا تـوصل إلى أن الـنتـــائج اإلمنائـيـــة لبـــرامج
املؤســســة _ التي تأثـرت بعــوامل خــارجــيـة املـنشــأ، وبأداء املقــتــرضني

في مـواجـهـة حتديـات إمنائيـة متـزايدة التـعـقـيـد، شـهـدت فتـرة العـمليـات العـاشـرة واحلـادية عـشـرة والثـانيـة عشـرة لتـجـديد مـوارد
املؤسـسـة الدوليـة للتنمـيـة توسـيـعـا لنطاق برنامج عـمل التنـميـة الدوليـة وجـهـودا هامـة بذلتـهـا احلكومـات واجملـتـمع املدني ووكـاالت
املساعـدة اخلارجية لتـحسني الفعاليـة اإلمنائية للمسـاعدات اإلمنائية. وعلى أساس هذه اخلـلفية، طلب مندوبو املؤسسـة إجراء هذا
االستـعراض املستقـل ألداء املؤسسة في مجـال تنفيذ تعـهدات اتفاقـيات العمليـات العاشرة واحلـادية عشرة والثانيـة عشرة لتـجديد

موارد املؤسسة واستنباط دروس يستفاد بها في عملية التجديد التالية.

تتتتصصصصددددييييرررر
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املنتظمني، مع الـتركـيـز على النتـائج واألهداف اإلمنائيـة الدوليـة. كمـا أن
التـمويل الـكامل املتعـدد السنوات للخـدمـات االقراضـيـة وغيـر االقـراضيـة
في إطار اسـتــراتيـجـيــات املسـاعـدة القطـرية وكـذلك االلتـزامــات اجلـديدة
(مبا في ذلك تعهـدات املؤسسة) أمر ضروري لتـوفيق املوارد مع أولويات

البرامج.
 وأخيـرا، يقتـرح تقرير االسـتعـراض صقل العـملية اإلجـرائية لتـجديد
املوارد. ومع أن تعـهـدات التـجـديد مـتـسـقـة مـع منوذج التنمـيـة اآلخـذ في
النشوء، فـقد اعتـبر أنهـا كانت محـددة أكثر من الالزم ومـحملة بأكـثر من
الالزم. ومن املرغوب فـيه االلتزام بقدر أكبـر من الواقعية بشـأن ما ميكن
للمـؤسـســـة واملقـتـرضــني منـهــا حتـقـيـقـــه علــى نحــو مــعـقـول في فـتـرة
ثالث سـنوات. وبـاملثل، حتــــتــــاج عــــمليـــة جتــديـد املـــوارد إلـــى روابـــط
أقـوى مع جـمـيع الشـركاء في التـنميـة. ويجب على املؤسـســة، بالـتشـاور
مع املـقــتـــرضـني منهـــا، وضع رؤيـة أطـــول أجــال مـــركـــزة عـلى حتـــقـــيق
النتـــائج. ويجـب أن تشــرك الـبلدان النـامــيـــة في حتــديـد أولويات جتـــديد
املوارد ومـتـابعـة أداء املؤسـسة؛ ويجب أن حتـدد االلتـزامـات على أسـاس

أهداف قابلة للمتابعة والتحقيق. 

ومن الواضح أن الفـتـرة التي يغطيـهـا االسـتعـراض شـهـدت تغيـيـرات
كبيرة _ في البلدان املقترضـة، وفي املؤسسة الدولية للتنمية، وفي نظام
التنـمـيــة. وقــد شـجع إطـار سـيــاســات عـمـليـات جتــديد املوارد الـعـاشــرة
واحلادية عـشرة والثانيـة عشرة املؤسـسة على التحـرك في اجتاهات ذات
صلة بالتحـديات اإلمنائية ذات األولوية التي تواجـه املقترضني منهـا. وما
زالت املؤسـسـة وشركـاؤها يتـعلمـون كيـفـية تنفـيـذ مـبادرتي إطار التـنميـة
الشامل ووثائق استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء اللتني اعتمدتا أثناء

فترة العملية الثانية عشرة لتجديد املوارد.
وفي معرض التطلع قدما إلى العملية التـالية لتجديد موارد املؤسسة،
فان أكثر ما متس احلاجة إليه هو تعزيز التفويضات املمنوحة للمؤسسة،
في سـيـاق تنفـيـذ مـبـادرتي إطار التـنمـيـة الشـامل ووثائق اسـتـراتيـجـيـات
تخفـيض أعداد الفـقراء، والتـركيـز على إدخال مزيد مـن التحسـينات على
احـتـيـاجـات التنفـيـذ ملنح اهتـمـام خـاص لالنـتـقـائيـة على مـسـتـوى البلدان
والبـرامج، والتـحرك احلـازم نحـو حتقـيق التنسـيق واالتسـاق بني اجلهـات
املانحـــة من أجل تـخــفـــيف عبء ارتفـــاع تكـــاليف املعـــامـــالت املرتبطـــة
باملعـــونات التـي يتــحـــملهـــا املقــتـــرضــون، وكـــذلك املتـــابعـــة والتــقـــيــيـــم
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شراكة املؤسسة الدولية للتنمية من أجل تخفيض أعداد الفقراء



واحلـادي عــشـر ملـوارد املؤسـســة٬ وعلى أسـاس مــؤقت التــجـديد الثــاني
عشر٬ مبا في ذلك أداء املؤسـسة في تنفيذ التعـهدات الواردة في تقارير

إعادة التجديد لكل من هذه الفترات.

ممممللللخخخخصصصص    ااااللللننننتتتتاااائئئئجججج

كانت التزامات عمـليات التجديد العاشرة واحلادية عشـرة والثانية عشرة
ملوارد املؤســسـة الدوليــة للتنمــيـة (املـوجـزة في اإلطار ١) بالـغـة األهمــيـة

املؤسسة الدولية للتنمية (IDA) أداة فريدة للتعاون اإلمنائي، حيث تركز
على مــسـاعـدة أشــد بلدان العــالم فـقــرا. ومـثل إنشــاء املؤسـسـة فـي عـام
١٩٦٠ - كـعنـصـر منفـصل الـتـمـويل وان كــان يشكل جـزءا ال يتــجـزأ من
مـجـموعـة البنك الدولـي _ ابتكارا جـريئا والـتزامـا لم يسـبق له مـثـيل من
جـانب اجملـتـمع الدولي بتـحـسني الرفـاهة العـامليـة. وعلى مـدى ٤٠ عـامـا٬
قـدمـت املؤسـسـة الـدوليـة للتنـمـيـة إســهـامــات كـبـيــرة ومـتـمــيـزة في النـمـو
وتخفيض أعداد الفقراء في البلدان املنخفضة الدخل من خالل توليفة من

التمويل امليسر الشروط والعمل التحليلي وخدمات تنسيق املعونات.
وعلى مــدى السنوات الســبع التي يغطيــهـا هذا االســتـعــراض (السنة
املاليـة ١٩٩٤ - السنة املاليـة ٢٠٠٠)، ارتبطت املـؤسسـة بتـقـدمي مـا يزيد
قليــال على ٤٢ بليــون دوالر حلـوالـي ٧٧ بلدا مـقــتـرضــا منخــفض الدخل.
وتســاند هذه املوارد اجلـهــود القطرية إلســراع خطى النمــو االقـتــصـادي
القـابل لالستـمرار وتخـفيض أعـداد الفقـراء من خالل حتسـني السيـاسات
االقتصادية واالسـتثمارات؛ وزيادة إمكانية احلصول عـلى خدمات التعليم
والصحة واخلـدمات االجتماعـية األساسية األخـرى؛ وتقوية إدارة القطاع
العـــام ونظام اإلدارة الـعــامـــة. كـــمــا ســـاعـــدت املؤســـســة في الـتــصـــدي
للتــحـديات الـتي لم يسـبـق لهـا مــثـيل الـتي تواجـهــهـا البـلدان التي جتــتـاز
مـرحلة التحـول إلى نظام السـوق واالحتـياجـات اخلاصـة للبلدان اخلارجـة
من الصــراع. ومـع أن الفــقــر املســتــمــر٬ وزيـادة درجــة عــدم املســاواة٬
والصراع متيز الفترة التي يغطيهـا هذا االستعراض٬ سجلت عدة بلدان
تنفذ فـيها بـرامج املؤسسة انخـفاضات في مـعدل انتـشار الفقـر٬ ودعمت
عـمليـة التنمـيـة االجـتـماعـيـة٬ وشـرعت في تنفـيـذ إصـالحـات نظام اإلدارة

العامة والقطاع العام.
وبناء علـى طلب حكومــات البلدان املانحــة للمــؤسـســة الدوليـة لـلتنمــيـة
ومديريهـا التنفيـذيني٬ يستـعرض هذا التـقرير برنامج التـجديدين العـاشر

تتمثل رسـالة املؤسسة الدولية للتنميـة في مساندة البرامج الكفؤة والفـعالة لتخفيض أعـداد الفقراء وحتسني نوعية احلـياة في أشد
البلدان األعـضاء فـيـها فـقرا… ويـجب أن ينصب التركـيـز على االستـمـرارية _ أي حتقـيق أثر إمنائي دائم بإطار قـابل لالسـتمـرار

بيئيا _ والعدالة _ أي إزالة احلواجز وفتح أبواب الفرص أمام احملرومني.

- تقرير التجديد الثاني عشر ملوارد املؤسسة
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ااااإلإلإلإلططططاااارررر    ١١١١::::    تتتتععععههههددددااااتتتت    ععععممممللللييييااااتتتت    ااااللللتتتتججججددددييييدددد    ااااللللععععااااششششررررةةةة    ووووااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ععععششششررررةةةة
ووووااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ععععششششررررةةةة    ململململوووواااارررردددد    ااااململململؤؤؤؤسسسسسسسسةةةة    ااااللللددددووووللللييييةةةة    للللللللتتتتننننممممييييةةةة

بشكل عـام٬ تصـادق االتفـاقيـات الثـالث لتـجـديد مـوارد املؤسسـة الدوليـة للتنمـيـة -
وهي تـقــارير تـبني أهداف املـؤســســـة لكل دورة متـويل مـــدتهـــا ثالث سنوات - عـلى
تخـفيض أعـداد الفقـراء باعـتبـاره الهـدف واملرشد املهـيمن الذي تـهتـدي به املؤسسـة

من أجل:
�   زيادة حدة تركيز مساندتها للتنمية القطرية.

�   توجـيـه مـسـاعـداتهـا _ مـسـاندة لهـذا الهـدف -  نحـو زيادة إمكانيـة احلـصـول
على اخلدمات االجتمـاعية األساسية٬ وتعزيز النمو العـريض القاعدة٬ وتشجيع
حسن نظام اإلدارة العامة٬ ودمج االعتبارات البيئية وتلك املتعلقة باملساواة بني

اجلنسني في جهود التنمية.
�   زيادة فـعاليـتهـا اإلمنائيـة من خالل برامج مـساعـدة قطرية أكـثر انتـقائيـة وأكثـر

تشاركية وأفضل تنسيقا.
وتتــركـز التـعــهـدات احملــددة املرتبطة بهــذه اإلرشـادات على ست أولـويات برامـجــيـة
(مكافـحـة الفقـر٬ والقطاعـات االجـتمـاعـيـة٬ وتنميـة القطاع اخلـاص٬ واملسـاواة بني
اجلنسني٬ والبـيئـة٬ ونظام اإلدارة العامـة) وأربع عمليـات إجرائيـة  (استـراتيجـيات
املســـاعــدة الـقطرية٬ ونـظام تخـــصــيـص املوارد املســـتند إلـى األداء٬ واملشــاركـــة٬

وتنسيق املعونات).



ولتــقـوية فــعـاليــة برامــجـهـا الـقطرية٬ زادت املؤســسـة أيضــا من دور
اسـتـراتيــجـيـات املسـاعـدة الـقطرية باعـتـبــارها أداة للتـشـخـيـص الشـامل
وتخـطيط البـــرامج. وقـــوت الصلة بـني األداء القطري واإلقـــراض؛ وزادت
مـشـاركــة أصـحـاب املصلحـة فـي املشـروعـات والبـرامج؛ وأســرعت خطى
جهـودها لتنسيق املعـونات٬ خاصـة في السنوات القليلة املاضيـة. وتعتـبر

هذه إجنازات رئيسية.
غـيـر أن التـقـيـد لم يكن مـتـسـقــا عـبـر وداخل مـجـاالت تركـيـز البـرامج
والعمليات اإلجـرائية. فنظام اإلدارة العامة لم يحـصل على وزن كاف في
أولويات الـبـرامـج إال في اآلونة األخــيــرة. ولم يحــدث ســوى تقــدم جــزئي
ومـتــقطع في دمج االعـتــبـارات البـالغــة األهمـيـة اخلـاصــة بتنمـيــة القطاع
اخلاص واملساواة بني اجلنسني والبيئة في برامج املساعدة القطرية. ولم
تتـحـقق انتــقـائيـة البـرامج والتنسـيـق مع الشـركـاء في عـمليـة الـتنمـيـة إلى
الدرجـــة التـي دعت إليـــهـــا تعـــهـــدات جتـــديد املـوارد٬ على الرغـم من أن
مـبــادرتي إطار التنمــيـة الشـامل  ووثـيـقـة اسـتــراتيـجــيـة تخـفــيض أعـداد

الفقراء وفرتا قوة دفع جديدة في السنتني األخيرتني. 

ااااللللننننتتتتاااائئئئجججج    ااااإلإلإلإلمنمنمنمناااائئئئييييةةةة
من الواضح أن الـتـقــيــد بتـعــهــدات جتـديـد املوارد والنتــائج اإلمنائيــة
ليـسـا شيـئـا واحـدا. كمـا أن األداء في مـجـال تنفيـذ التـوصـيـات اخلاصـة
بتـجــديد املوارد (املذكـورة إلى حــد كـبـيـر في شـكل مـدخـالت ومـخــرجـات
أكثر منـها في شكل نتائج) ليس العامل الوحـيد احملدد لتلك النتـائج. فقد
أثارت البـيـئـة العــامليـة حتـديات للبلدان ذات املؤسـســات الضـعـيـفـة٬ كـمـا
كــانت اجتــاهات حتــسني نظام اإلدارة العــامــة الســيئ ومكـافـحــة الفــقــر
مــخـيــبــة لآلمــال. وعلى أســاس هذه اخللـفـيــة٬ يعــتــبـر حتــسن الـفـعــاليــة
اإلمنائيـة لعمليـات املؤسسـة أمرا ملحـوظا٬ بينما كـانت النتائج اإلمنائـية
لبـرامج املؤسسـة مرضـية جـزئيا بصـورة عامـة إذا قيـمت مقـابل أهدافهـا

الطموحة.
وعلى الـرغم من أن املؤســـســة الدوليـــة للتنـمــيــة أبـلت بالء حــسـنا في
مــســاعــدة بلـدان كــثــيــرة على وضـع أسس حتــقــيق النـمــو االقــتــصــادي
وتخـفيض أعـداد الفـقراء٬ فـان سجل البلدان األعـضـاء في املؤسسـة في
مجال مواصلة النمو مبستويات عالية مبا فيه الكفاية٬ وعلى مدى فترات
طويلة مبا فـيه الكفـاية٬ ومن خالل إجـراءات كافـية إلفـادة أغلبيـة الفـقراء
كـان سـجـال مـخـتلطا. ويعكـس هذا مـجـمـوعـة كـبـيـرة ومـتنوعـة من عـوامل
التـأثيـر على الـنتـائج اإلمنائيـة ال سـيطرة للمـؤسـسـة عـليـهـا٬ مبا في ذلك
الصــــراعــــات اإلقلـيـــمــــيــــة٬ وضــــعف الـقـــدرات احملـليــــة٬ وتفــــاوت أداء
السياسات٬ وتبـاين نوعية املعونات٬ والصدمات اخلـارجية املنشأ. ولكنه
يبرز أيضـا مجـاالت ميكن ألداء املؤسسة فـيها٬ وان كـان مرضـيا بشكل
عــام وآخـذ في التــحــسن٬ أن يطرأ عليــه مـزيـد من التـحــسن وأن يســهم

بصورة أكثر إيجابية في حتقيق النتائج اإلمنائية.
وقــد أدخلت املؤســســة الدوليــة للـتنمــيــة ابتكارات هامــة على هـيكلهــا
التنظيمي٬ وأدواتـها االقراضيـة٬ واستراتيـجيات املسـاعدة اخلاصـة بها
لزيادة جتاوب عملياتها مع أولويات التنمية القطرية. وقد طبق نظام قوي
للتقـييم الذاتي وإعادة صيـاغة السيـاسات٬ مما أسهم في زيادة الفعـالية

ومـحكمـة التـوقيـت. فقـد شـجـعت املؤسـسـة على التكيف مع منوذج تنمـيـة
جــديد _ يـجــســد نهــجــا شــامــال إزاء تخـــفــيض أعــداد الفــقــراء يـعكس
الدروس املتراكمـة املستفادة من جتـارب وخبرات التنميـة. وكل مجال من
مجـاالت تركيز العـمليات له مغـزاه على حدة. ولكنهـا أثبتت مجـتمعـة أنها
بالغــة الصــعــوبة للمــؤسـســة واملقــتــرضني منهــا على الســواء. وحــتى في
البلدان التي يـكون فيـهـا االلتـزام قـويا بتـخـفـيض أعداد الـفقـراء وحتـقـيق
التنمـيـة القـابلـة لالسـتـمـرار٬ ميثل بناء إجـمـاع مـؤيد للتـغـيـيـر٬ وإصـالح
السياسات٬ وتقوية القدرات املؤسسية مهام بالغة الصعوبة٬ مما يتطلب
في البلدان احملدودة املوارد البشرية واملالية إجراء اختيارات ومفاضالت

صعبة. 
عند تقـيـيم أداء املـؤسـسـة الدوليـة للتنمـيـة٬ مـن األهمـيـة مبكان وضع
مساعدتها في سياقها السليم. فاملؤسسة تقدم حصة صغيرة من املوارد
التي تستخدمها البلدان للسعي لتحقيق أولوياتها اإلمنائية _ حيث تأتي
احلـصة الغـالبة من البلدان ذاتـها. كـما أن املؤسـسة ليـست سوى واحـدة
من بني وكـاالت مـسـاعـدة خـارجـيـة عـديدة٬ أسـهـمت مبا يتـراوح بني ١٤
في املـائة و ١٨ فـي املائـة من املـســـــاعـــــدات اإلمنائـيــــة الـرســـــمـــــيـــــة في
التـســعـينيــات. وليس بوسع املؤســسـة  حتـديد االخــتـيـارات التي تـقـررها
البلدان٬ وان كــان بوسـعـهـا مــسـاندتهـا والـتـأثيـر عليــهـا٬ وهو مـا تفــعله
املؤسـســة. كـمـا ال ميكـن اعـتـبـار املـؤسـسـة وحـدها مــسـؤولة عن النـتـائج
اإلمنائـيــة القـطرية. فـــأداء املقـــتــرضـني والشــركـــاء اآلخـــرين في عـــمليـــة
التنمـية٬ وكذلك التـغيـرات في البيئـة االقتـصادية العاملـية٬ تلعب جمـيعـها
دورا  في حتديد الـنتائج. غيـر أنه ميكن ويجب اعتـبار املؤسـسة مـسؤولة
عن مدى حسـن االختيارات الصعـبة واملفاضالت الضـرورية التي تقررها
عند توزيـع واسـتـخـدام مــواردها امليـســرة الشـروط حتـقــيـقـا لاللتــزامـات
املؤسـسيـة٬ مبا في ذلك خـدماتـها االقـراضيـة وخـدماتهـا اإلرشـادية غيـر
االقـراضــيـة٬ ومــدى فـعـاليــتـهــا في تشكيل مــسـاعــداتهـا لتــوائم أولويات
وظروف املقـترضني. وعلى أسـاس هذه االعـتبـارات إلى حد كـبيـر _ أي
مـدى مــالءمـة املؤسـســة (أي مـا إذا كـانـت املؤسـسـة قــد "فـعلت األشــيـاء
السليــمـة٬" مع أخـذ تصــرفـات اآلخـرين في االعــتـبـار) ومــدى فـعـاليـتــهـا
وكفـاءتها (أي هل "فـعلت األشيـاء على نحو سليـم") _ يقيم التـقرير أداء

املؤسسة (أنظر اإلطار ٢ لالطالع على موجز مختصر للتقرير).

ااااللللتتتتققققييييدددد
بشكل عـام٬ كــان تقـيـد املؤسـسـة الـدوليـة للتنمـيــة بالقـائمـة الصــعـبـة من
تعـهـدات جتـديد املوارد مـرضـيـا٬ وان اقتـرن بتـحـفظات هامـة. فـقـد أدى
تنفيـذ تعهدات املؤسسـة إلى إعادة توجيـه البرامج القطرية لتتـجاوب على
نحـو أفـضل مع أولـويات التنمـيـة. وقـد زادت املؤسـسـة مـن حـدة التـركـيـز
على الـفــقــر فـي اســتــراتـيــجــيـــات املســاعـــدة القطريـة والعــمل الـتــحلـيلي
واإلقراض.  وقدمت إسهاما كبيرا في جمع البيانات عن الفقر وحتليلها؛
وأنشـأت وجودا قـويا في القطاعـات االجـتمـاعـية؛  وحـسنت  أبعـاد الفقـر
واألبعــاد االجـتــمــاعـيــة في عــمليــات التكيــيف التي تـسـاندهـا. وفي عـهــد
أقـرب٬ زادت بشكل ملحـوظ عـملـهـا املسـاند حلـسن نظام اإلدارة العـامـة

كعامل رئيسي في جهود التنمية القطرية. 
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شراكة املؤسسة الدولية للتنمية من أجل تخفيض أعداد الفقراء



على اخلـدمـات االجتـمـاعـية واالسـتـفـادة من شبكـات األمان االجـتـمـاعيـة.
وعكست تلك االستراتيجية أدلة عملـية أثبتت أهمية النمو والدور املركزي
الذي تلعـبه تنميـة املوارد البشـرية في حتقـيق حتسـينات هامة ومـتواصلة

في مستويات املعيشة.
وقــد اعـتــمــدت تعــهــدات عـمليــات جتــديد املوارد العــاشـرة واحلــادية
عـشــرة والثـانيــة عـشــرة إطـــار اسـتــراتيـجـيــة عـام ١٩٩٠، بالدعــوة إلي
زيادة حــدة تركــيــز املؤســســـة الدوليـــة للتنـمــيــة علـــى الفــقــر. ووســعت
برنامـج العــمل ليــشــمـل املســاواة بني اجلنـسني والبــيــئــة ونظـــام اإلدارة
العامة كجـزء من "إطار عريض القاعدة لتخفيض أعـــداد الفقراء" (تقرير
العملية الثانية عشرة لتجـديد موارد املؤسسة). كمــا حثت املؤسسة على
زيـادة الفــــــعـــــالـيــة مــــن خـــالل زيــــادة املـلكـيـــة الـقطــــريـة وحتـــــســــني
الشــراكـــات اإلمنائيـــة. ومـــحــتـــوى الســـيـــاســات املـتنوع واملـعــقـــد لهـــذه
االلتــزامــات - مما ميثل ابـتـعــادا عن اإلرشــادات األعـم التي تضــمنتــهــا
اتفاقـيات جتديد املوارد السـابقة - هو املبرر النهـائي لهذا االستـعراض.
فهل تصرفت املؤسسـة بطريقة مسؤولة لتنفيذ التـزامات جتديد مواردها؟
وهل تغيرت بسـرعة كافية وفي االجتـاهات الصحيحة؟ ونتـيجة لذلك٬ هل
هي مـجهـزة جتهـيزا جـيـدا ملساعـدة البلدان املقتـرضـة في الفتـرة احلاليـة
التي تشــهـد تغـيـرا تكنـولوجـيـا سـريعــا٬ واسـتـثـمـارات خــاصـة ال تعـرف
حـدودا٬ وبيـئـة مـادية مـتـزايدة الهـشـاشـة؟ هذه هي األسـئلة التي حـفـزت
مندوبـي املؤسـســة إلي الـدعـوة إلى إجــراء اســتــعـراض مــســتــقل لســجل

املؤسسة.

اإلمنائيـــة. واألهم من كـل ذلك أن أداء قــروض املـؤســســـة أظهــر حـــدوث
حتـسينات هامـة. ولكن الربط بني األولويات املؤسـسـية والبـرامج القطرية
لم يكن قويا؛ وال تزال هناك مواطن ضعف في األنشطة االقراضية وغير
االقـراضــيـة تعــيق فـعـالـيـة عـملـيـات املؤسـســة على مـســتـوى املشــروعـات
واملســتــوى الـقطري. وإن انخــفــاض متـويل العــمل الـتــحليلـي، والتــحــدي
الهـائل املتـمثل في زيادة الـعمل في مـجـال حتسني نـظام اإلدارة العامـة٬
وبطء وتيـرة التحـسن في أثر التنمـية املؤسـسـية ومـساندة بناء القـدرات٬
وعـدم كــفـاية االنتــقـائيــة٬ وعـدم كــفـاية املتــابعـة والتــقـيــيم على املســتـوى
القطري ومـستوى املشـروعات ليـتطلب إجراءات عالجـية أقـوى٬ وهو أمر
اعتـرفت به وأبرزته٬ في بعض احلاالت٬ التقـييمات الذاتيـة التي أجراها

جهاز إدارة املؤسسة نفسه.

ململململااااذذذذاااا    ههههذذذذاااا    ااااالالالالسسسستتتتععععررررااااضضضض؟؟؟؟

كـانت أهداف املؤسـسـة الدولية لـلتنمـية ومـالمـحـها الـرئيسـيـة مـتسـقـة
طوال تاريخـهــا. ولكن املؤسـسـة قـامت بـاطراد بصـقل منهـجــهـا وتوسـيع
نطاقـه. وقـد بـلغت املؤسـسـة منعطفــا فكريا وبرامـجـيـا هامـا عـندمـا نشـر
تقــــرير عن الـتنمــــيـــة في العــــالم ١٩٩٠: الفــــقـــر، الذي دعـــا إلـي اتبـــاع
اسـتـراتيـجيـة لتـخـفـيض أعـداد الفـقـراء من خـالل إصـالحات السـيـاسـات
واالسـتـثــمـارات اإلنتـاجـيـة. وكــان الهـدف هو حتـسني دخـول الـفـقـراء من
خـالل النمـو املكثف السـتـخـدام األيدي العـاملة وزيادة إمكانيـة حـصـولهم
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موجز

ااااإلإلإلإلططططاااارررر    ٢٢٢٢::::    ااااسسسستتتتععععررررااااضضضض    ااااململململؤؤؤؤسسسسسسسسةةةة    ااااللللددددووووللللييييةةةة    للللللللتتتتننننممممييييةةةة    ففففيييي    حملحملحملحملةةةة    سسسسررررييييععععةةةة

بناء على طلب حكومات البلدان املانحـة للمؤسسة الدولية للتنـمية ومديريها التنفـيذيني٬ أجرت إدارة تقييم العـمليات استعراضـا ألداء املؤسسة في تنفيذ عـمليات جتديد املوارد
العاشرة واحلادية عشرة والثانية عشرة. ووجدت اإلدارة أن التزامات عمليات التجديد الثالث كانت بالغة األهمية ومحكمة التوقيت٬ ولكنها كانت صعبة جدا بالنسبة للمؤسسة
واملقـتـرضـني منهـا على السـواء. وتشــمل  االلتـزامـات: (١) زيادة حـدة التــركـيـز على الفـقــر في املسـاندة املقـدمـة لـلتنمـيـة القطريـة؛ (٢) زيادة إمكانيـة احلـصـول عـلى اخلـدمـات
االجتـماعـية٬ وتعـزيز النمـو العريض القـاعدة٬ وتشـجيع حـسن نظام اإلدارة العامـة٬ ودمج االعتـبارات البـيئـية وتلك اخلـاصة باملسـاواة بني اجلنسني في جهـود التنمـية؛ و (٣)

زيادة فعاليتها اإلمنائية من خالل استراتيجيات مساعدة قطرية أكثر انتقائية وأكثر تشاركية وأفضل تنسيقا.
وبشكل عـام٬ ترى إدارة تقـييـم العمليـات أن أداء املؤسـسـة بالنسـبة اللتـزامـاتهـا كان مـرضـيا٬ ولـكن مع بعض التـحفظات. فـقـد بذلت املؤسـسـة جهـودا كـبيـرة لزيادة حـدة
التركيز على الفقر في عملها التحليلي٬ وحوارها بشأن السياسات٬ وقروضها. وقـد حتسنت نوعية اخلدمات االقراضية وغير االقراضية. وفي اآلونة األخيرة٬ وضعت حتسني
نظام اإلدارة العامة في مركز الصدارة. ومع ذلك٬ فإنهـا لم حتقق سوى تقدم محدود في دمج تنمية القطاع اخلاص واملساواة بني اجلنسني واالستمرارية البـيئية في برامجها
القطرية. ومبراعاة مجمـوعة كبيرة ومتنوعة من العوامل اخلارجـة عن سيطرة املؤسسة٬ تقيم النتائج اإلمنائية لبـرامج املؤسسة باعتبارها مرضية جـزئيا. وال يزال هناك الكثير

الذي يتعني أن تفعله املؤسسة وشركاؤها للتصدي للتحدي املتعدد اجلوانب واملتمثل في حتقيق النمو املستمر واحملبذ للفقراء والعريض القاعدة.
وإذ تتحـرك املؤسسـة قدمـا٬ يجب عليهـا أن تركز على تـنفيذ إطـار سياسـتهـا احلالي٬ وتوفـيق املوارد مع األولويات االستـراتيجـية٬ وتعـزيز املهام املوكـولة إليهـا. ويجب أن
تركز املؤسسة بدرجة أكبـر على مجاالت ميزتها النسبية - العمل على املسـتوى االستراتيجي ملساندة اإلصالحات على نطاق اقتصاد بأكـمله وقطاع بأكمله وحكومة بأكملها -
وأن جتعل بناء القـدرات بعدا أساسيـا في كل جانب من جوانب عملهـا. ومبساندة كاملة من املسـاهمني فيها٬ يجب عليـها أيضا أن تلعب دورا أكثـر تفاعال في تشجـيع اتساق

وتنسيق املعونات _ على املستوى العاملي والقطري _ لتخفيض التكاليف املرتفعة للمعامالت املرتبطة بتقدمي املعونات.
وسيتطلب هذا قـدرا أكبر من االنتقائية عـلى مستوى البلدان والبرامج؛ وزيادة العـمل في اجملاالت البالغة األهمية وهى إصـالح القطاع العام والتنمية املؤسسـية٬ وااللتزام
املشـترك مع الشـركاء بـاالنتقـال من التنسـيق العرضي إلى التنسـيق األكـثر انتظامـا لبـرامج املعونات٬ وإعـادة االستـثـمار في العـمل التـحليلي الذي تقوم بـه املؤسسـة والتمـويل

الكامل الستراتيجيات املساعدة القطرية املعتمدة.
كما ميكن أن تستفيد املؤسسة من تعديل العملية اإلجرائية املتبـعة لتجديد املوارد. ومن شأن ادخال ثالثة تغييرات حتسني تلك العملية: وضع رؤية أطول أجال٬ مركزة على
حتقيق النتائج؛ وإشراك البلدان النامية في حتـديد األولويات ومتابعة تنفيذ التزامات جتديد املوارد؛ وحتديد االلتزامات على أساس وضع أهداف قـابلة للمتابعة والتحقيق٬ مع

تقدير واقعي للتكاليف.



البلدان املعنيـة على تقويـة سيـاساتهـا اخلاصـة بالتنميـة البشـرية٬ وزيادة
مـسـتـوى إنفـاقـهـا االجـتـمـاعي٬ وزيادة إمـكانيـة احلـصـول على اخلـدمـات
األسـاسـيـة٬ وتـعـديل آليـات املعـاشـات التــقـاعـدية واحلـمـاية االجـتــمـاعـيـة
األخــرى وال ســيــمـــا في البلدان الـتي جتــتــاز مــرحـلة التــحــول إلـى نظام
الســوق. وبشكل عـام٬ حــولت املؤسـســة مـحـور تـركـيـز مــسـاعـداتهــا من
املشــروعــات إلـى إصــالح قطاعــات بأكــملـهــا٬ وقــدمت شكال مـن أشكال
املسـاعدة للقطاعـات االجتـماعيـة في جمـيع البلدان املقـترضة مـنها حالـيا

تقريبا.
وبصورة عامة حققت املؤسسة جناحا في مساعدة البلدان على زيادة
إمكانية احلصول على اخلدمات االجتمـاعية أكثر من جناحها في حتسني
نوعـية تقـدمي اخلدمـات إلى الفقـراء. ومتثل التحـدي الصعب في مـساعـدة
البلدان علـى مـعـاجلـة القـضـايا الصـعـبـة سـيـاسـيـا ومـؤسـسـيـا - خـاصـة
النواقـص في إدارة القطـاع العــام والتنـمــيــة املؤســســـيــة - التي تـعــرقل
اإلصـالحات والبـرامج القطاعيـة الالزمة لـتحـقيق نتـائج قابلة لالسـتمـرار.
وقـد تصـدت املـؤسـسـة لهـذا التـحــدي بعـدة ابتكارات في البــرامج٬ منهـا
إدخـال أدوات جديدة لإلقـراض البـرامـجي والقابل للتـعـديل على مـستـوى
قطاع بأكمله أو بلد بأكمله٬ وتعزيز وجـودها امليداني٬ ومنح أولوية أكبر
للتــغـيـيـر املـؤسـسي٬ مع إدراك أشـمـل ألهمـيـة الشــراكـة وملكيــة إصـالح
السياسـات من جانب البلدان املعنية. كمـا زادت املؤسسة من مشاركـتها
في البـــرامج التي تـقــودها البلـدان املعنيـــة وينســقــهـــا املانحــون وتـشــمل
قطاعـــات بأكــمـلهــا في مـــجــاالت التـــعليـم والصــحــة؛ ومـنحت مـــزيدا من
االهتــمـام لـلبـرامـج املتـعــددة البلـدان (اإلقليــمـيــة أو العــامليــة)؛ وفي عـهــد
أقـرب٬ زادت مسـاندتها لربـط إصالحـات القطاعات االجـتـماعـية بصـورة
أوثق بأهداف تـخـفــيض أعـداد الفــقـراء من خــالل مـســاعـدة البـلدان على
إعـداد وثائق استـراتيجـيـات تخفـيض أعداد الفـقـراء. ويبشـر كل من هذه
االبتكارات بـخـيــر كـبــيــر - ولكنه ميثل أيـضـا حتــديات تســتـدعي عــمليــة
إجــرائيــة أخـــرى مــســتندة إلـى النتــائج وتـغــيــيــرات إجــرائيــة مـن جــانب

املؤسسة٬ بالتعاون مع املانحني اآلخرين.

حتحتحتحتدددديييي    ااااللللننننمممموووو    ااااللللععععررررييييضضضض    ااااللللققققااااععععددددةةةة
في مــعـرض تشــجــيع النمــو العـريض الـقـاعــدة٬ وهو العنصــر الرئيــسي
الثـاني في اطار تخـفـيض أعـداد الفقـراء الذي وضـعـته املـؤسسـة الدوليـة
للتنميـة٬ قطعت املؤسسـة شوطا ال بأس به نحو تنـفيذ التـزامها بتـحسني
األبعاد اخلاصة بالفـقر واألبعاد االجتماعية في عـمليات التكييف الهيكلي
وبتـعــزيز مـسـاندتـهـا لتنمـيــة القطاع اخلـاص. ومع ذلـك٬ ال يزال اسـراع
خطى النمـو العـريض القاعـدة الذي يخلق فـرص عمل كـثـيرة ميثل حتـديا

رئيسيا.
ااااململململككككااااسسسسبببب    ااااململململتتتتــــححححــــققققــــققققــــةةةة    ممممــــنننن    ااااالالالالققققــــررررااااضضضض    ألألألألغغغغــــررررااااضضضض    ااااللللتتتتككككييييــــييييفففف. تشـيـر تقـديرات
تقـيــيم املشـروعـات علـى مـسـتـوى البـنك بأكـمله إلى أن عــمليـات التكـيـيف
حسنت فعاليتها اإلمنائية.  فقد ارتفعت تقديرات النتائج املرضية من ٦٥
في املائة من املـشـروعـات املنجـزة خــالل فـتـرة العـملـيـة التـاسـعـة لـتـجـديد
مــوارد املؤســـســة الى ٨٠ في املائـة خــالل فــتــرتي العـــمليــتني الـعــاشــرة

ااااللللببببععععدددد    ااااللللببببررررااااممممججججيييي    

ززززييييااااددددةةةة    ححححددددةةةة    ااااللللتتتتررررككككييييزززز    ععععللللىىىى    ااااللللففففققققرررر
زادت املؤسـسـة الدوليـة لـلتنمـيـة باطراد حـدة التـركـيـز عـلى الفـقـر في
عملهـا التحليلي وإقـراضها االسـتثماري وعـملياتهـا التكييفـية منذ اعتـماد
استراتيـجية الفقـر في عام ١٩٩٠، وقد ازدادت قوة الدفع والتـحديد على
مــدى الفــتــرات املتــعـاقــبــة لعــملـيـات جتــديد املـوارد. وقـد أدت تـغـيــيــرات
السيـاسات والتغيـيرات املؤسسيـة الداخلية٬ مقتـرنة مبساهمات خارجـية
من املؤسـسـة (واملانحني اآلخـريـن)٬ إلى وضع كـثـيـر من املقـتـرضني من
املؤسـسة في وضع ميكنهـم من توجيـه جهـود أكبـر نحـو أهداف تخفـيض
أعداد الفقـراء مما حدث في بداية الفترة التي يغطيها هـذا االستعراض.
ولكن حتـقيق نتـائج هامة وقـابلة لالستـمرار للفـقراء يتطلب تقـوية وتعمـيق

إصالحات التنمية واملعونات.
إإإإععععــــــــااااددددةةةة    تتتتووووججججــــــــييييــــهههه    ااااسسسســــــــتتتتــــــــررررااااتتتتييييــــججججــــــــييييــــــــااااتتتت    ااااململململسسسســــــــااااععععــــددددةةةة    ااااللللققققــــططططررررييييةةةة. شــددت تعـهــدات
املؤسـسـة الدوليـة لـلتنمـيـة على تخـفـيض أعـداد الـفـقـراء باعـتـبـاره الهـدف
املهيمن لها٬ وقد انعكس هذا الهدف باطراد في استراتيجيات املساعدة
القطرية اخلـاصـة باملؤسـسة٬ خـاصـة منذ عـام ١٩٩٧، وقد أصـبح النمـو
العريض القاعدة وتنمية املوارد البشرية وحماية الفئات املعرضة للمعاناة
أهدافا مـشتركة في اسـتراتيجيـات املساعدة القطرية. كـما يزداد باطراد
اسـتناد هذه االستـراتيجـيـات إلى التشـخيص الـشامل للفـقر واملشـاورات
مع أصـحـاب املصلـحـة. وبحلول السنة املاليــة ٢٠٠٠، شـمل عـدد مـتـزايد
من اسـتـراتيـجـيـات املسـاعـدة القطرية اخلـاصـة باملؤسـسـة أهدافـا تتـعلق
بتــخـفــيض أعـداد الفــقـراء ترتـبط بأهداف ومــعـاييــر وسـيطة لـرصـد أداء

البلدان واملؤسسة.
وملسـاندة زيادة حــدة التـركـيـز في اسـتــراتيـجـيـات املسـاعــدة القطرية
اخلاصة باملؤسسة الدولية للتنمية٬ قدمت املؤسسة إسهامات رئيسية في
جمع وتـوزيع البيانـات والتحليـالت عن الفقر. وقـد أجنزت تقـييـمات الفـقر
في ٩٠ في املائة مـن البلدان املؤهلة لالقــتـراض من املؤسـســة٬ وأجـريت
اسـتـعـراضـات اإلنفـاق العـام حلـوالي نصف تلك البـلدان. ومع ذلك٬ يلزم
إدخال حتسينات في مجـال حتديد أولويات البرامج التي يكون لها أعظم
األثر في تخـفـيض أعـداد الفـقـراء. ولـهـذا الغـرض٬ حتـتـاج نوعـيـة العـمل
االقتصادي والقطاعي ومدى مالءمته للسياسات إلى مزيد من االهتمام٬
مع التركـيز على تقوية قـدرات املقترضني علـى جمع وحتليل بيانات الفـقر

ومتابعة التقدم وحتسني نتائج البرامج. 
ززززييييااااددددةةةة    إإإإممممككككــــااااننننييييــــــــةةةة    ااااحلحلحلحلــــــــصصصصــــوووولللل    ععععــــللللىىىى    ااااخلخلخلخلــــــــددددممممــــــــااااتتتت    ااااالالالالججججــــتتتتــــــــممممــــــــااااععععــــــــييييــــــــةةةة. كـان الـتـزام
املؤسسـة الدولية للـتنمية بزيـادة اإلقراض للقطاعـات االجتمـاعيـة مرضـيا
جـدا علـى مـدى فـتــرة عـمليـات جتــديد املوارد العــاشـرة واحلـادية عــشـرة
والثانيـة عشـرة. فقد ارتفـع اإلقراض االستـثماري لـلقطاعات االجتـماعـية
من ٢٠ في املائة مـن مـجـمـوع اإلقـراض االســتـثـمـاري من املؤســسـة في
أواخـر الثــمـانينيـات إلـى مـسـتـوى مــتـواصل قـدره ٤٠ في املائـة منذ عـام
٠١٩٩٥ وبهـذه الزيادة٬ أصـبحت املؤسـسـة أكبـر ممول للتنمـيـة البشـرية
ومـصــدرا رئيـسـيــا للتـحليل واملـشـورة٬ خـاصـة فـي أفـريقـيــا. ومن خـالل
عـمـلهـا التــحليلي وإقــراضـهــا ومـســاعـداتـهـا الفنيــة٬ سـاعــدت املؤســسـة
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األسـعــار والصـادرات الزراعــيـة. ومع ذلك٬ لـم تؤد جـهـود اإلصــالح إلى
إزالة القـــيــود الهــيكلـيــة واملؤســســيــة األخـــرى التي حتــد من االنـتــاجــيــة

الزراعية والتسويق الزراعي وتعرقل جهود تخفيض أعداد الفقراء.
ال ميكن افـــتــراض أن آثـار التــخـــفــيــضـــات النســـبــيــة فـي االقــراض
للقطاعات الريفـية والزراعية على القطاعـات األخرى كانت سيئـة٬ خاصة
وأن مـــســتـــويات اإلقـــراض للـصناديـق االجــتـــمـــاعــيـــة وقطـاعــات الـبنيـــة
األساسيـة الريفية والصحـة والتعليم كانت قوية. غيـر أنه نظرا ألن معظم
فـقراء العـالم سـيظلون يعيـشـون في املناطق الريفـية طوال جـزء كـبيـر من
القرن احلادي والعشرين٬ وألن الزراعة تسهم بحـصة كبيرة من إجمالي
الناجت احمللي في البلدان الفقـيرة٬ فان انعدام اإلجـماع في الرأي بشأن
إســتــراتيــجــيــات التنمــيــة بـني الشــركــاء في التنمــيــة وتـخـفــيـض األولوية
املمنوحـة لـلزراعـة في برامج املعـونات يـعـتـبـران سـبـبـا للقلـق. و يسـتـدعي
هذا القطاع اهتمـاما متـجددا من جانب مـجتمع التنمـية الدولي٬ على أن

يحدد دور املؤسسة الدولية للتنمية بالتنسيق مع اآلخرين.
وعلى نقـيض ذلك٬ ومع ترسخ جهود تـثبيت أوضـاع االقتصـاد الكلي
في التــسـعــينيـات٬ زادت املؤســسـة مـن أنشطة تنمــيـة القطـاع اخلـاص٬
وحـقـقت بعض النجـاح فـي قطاعـات فـرعـيـة مـعـينة. ولكن اسـتـراتيـجـيـات
املساعـدة القطرية ال تزال تفتـقر عادة الى اسـتراتيجـيات واضحـة املعالم
بشـــأن تنمــيـــة القطاع اخلـــاص٬ وهو مــا يـعكس جــزئـيــا اخلــالفـــات في
وجـهـات النظر بني املؤسـسة و املقـتـرضني منهـا٬ والصـعـوبات املستـمـرة
في الربط بني أنشطة املؤسـسة الدوليـة للتنمية ومـؤسسـة التمويـل الدولية
والوكـالة الدوليـة لضـمـان االسـتـثـمـار ضـمن كل مـنسق. وخـالل السنوات
القليلة املاضـية٬ صاغت املؤسـسة عالقـة عمل أوثق مع مـؤسسة التـمويل
الدوليــة. ومع ذلك٬ ال يزال باإلمـكان صـيــاغـة عــالقــات تعـاون أقــوى بني
هذه املؤسـســات وممارسـة االنتـقـائـيـة عن طريق زيادة حتـديـد  وتوضـيح
دور املؤســســة الدوليــة للتنمــيــة في حتــسني اطار الســيــاسـات القـطرية٬
وزيادة ارتبــاط مــؤســســة التــمــويل الدولـيــة بشــركــات القطاع اخلــاص٬
وحتـــسني أداء الوكـــالة الـدوليــة لـضــمـــان االســـتـــثــمـــار لدورهـا احلــافـــز
لالسـتـثــمـار األجنبي٬ ونقل األنشـطة بني هذه املؤسـسـات٬ والتــخلي عن
األنشطة التي تـؤديهـا املؤسـسات األخـرى عـلى نحـو أفـضل. وعلى الرغم
من أن االســـــتـــــعــــراض االســـــتــــرجـــــاعي الـســــابـق الذي أجـــــراه البـنك
السـتراتيـجيـات املساعـدة القطرية لم يتطرق الى حتليل مـعاجلـتهـا لتنميـة
القطاع اخلاص٬ فان تقـرير استراجتيات املسـاعدة القطرية لعام ٢٠٠٠
ينوه إلى أن زيادة االشـتـراك املبـكر من جـانب مـؤسـسـة التـمـويل الدوليـة
والوكـالة الدوليـة لضـمان االسـتـثـمـار في إعداد إسـتـراتيـجـيات املسـاعـدة
القطـرية أدى إلى حتــسني تخطيط بـرامج تنمــيـة الـقطاع اخلــاص. ولذلك
يقترح حتقيق دمج أعمق الستـراتيجيات املساعدة القطرية وبرامج العمل

القطرية في بلدان مختارة.
ومع أن كثيرا من جـهود املؤسسة الدولية للتنمية حقـقت نتائج ناجحة
على مستـوى املشروعات٬ فان مجـموعة مخـتارة من تقييمـات املساعدات

واحلــادية عــشــرة لتـجــديد املـوارد. وفي البلدان املـلتـزمــة باالصــالحــات٬
أسـهـمت عملـيات التـكييف الـتي ساندتـها املؤسـسـة في حتـقـيق استـقـرار
االقـتصـاد الكلي وإزالـة التشـوهات االقـتـصادية الرئـيسـيـة٬  ولكن األدلة
أقل وضـوحـا بشـأن حتـسني دخـول الفـقـراء وزيادة فـرص العـمل املتـاحـة
لهم. ملاذا كــان من الصــعب جــدا على الشــركــاء في التنمــيـة٬ مبـا فـيــهم
املؤسـسة الدوليـة للتنمـيـة٬ مسـاندة البلدان للتـحرك الى أبـعد من النتـائج
الوسـيطـة لبـرامج التكيــيف (وضع سـيـاسـات وتـشـريعـات جـديدة وتنـفـيـذ
عـمليـات اخلـصـخـصـة) لتـحـقـيق نتـائج أفـضل في مـجـال تخـفـيض أعـداد

الفقراء؟
كـانت بلدان كثـيرة تقـتـرض من املؤسسـة الدولية للتـنميـة غيـر متـسقـة
في تنفـيــذها لبـرامج االصـالح٬ مما أعــاق قـدرتهـا على مـواصلـة حتـقـيق
معـدالت منو عالية وتنـفيذ اإلصـالحات الهيكليـة املعقدة الـالزمة لتخـفيض
أعــداد الـفــقــراء عـلى املدى الطـويل. كــمـــا أثبــتت أنـه من الصـــعب وضع
إجراءات عملية في إطار السياسات ال لتحقيق النمو وحسب وإمنا أيضا
لتـحــقـيق النمــو العـريض القـاعــدة ومـعـاجلــة العـوامل التي تؤثـر في قـدرة
الفـقراء على املشـاركة في الفـرص التي تخلقهـا السيـاسات املوجـهة نـحو
حتـقـيق الـنمـو. ومن األمـور املثـيــرة للقلق األدلة التـقــيـيـمـيـة _ مبا فــيـهـا
شـهـادات أصحـاب املصلحـة _ على أن الصـالت بني تغـيـيـر السيـاسـات
واالسـتـراتيـجـيـة القطاعـيـة ومنط الـنمـو املتـوقع غـيـر مـحـددة بوضـوح في
استـراتيـجيـات املساعـدة القطرية التي تعدها املؤسـسة٬ كـما أن اآللـيات
التي يفـترض أن تنقل منـافع التغـييـرات في السـياسـات إلى الفقـراء غيـر
مبينة بوضوح. ولذلك٬ فان هناك حاجة ملحة للعمل على تعريف العوامل
احملــددة للنمــو احملــبــذ للفــقــراء في الظروف املـعـيـنة لكل بلد٬ وملـزيد من
الوضـوح والتـحـديد فـي الكيـفـيـة التي ميكن بـهـا ملسـاعـدات املؤسـسـة أن
تسـاند املقتـرضني على أفضل نـحو في حتـديد وتنفيـذ األولويات اخلاصـة

بكل بلد بعينه.
ااااللللتتتتــــأأأأخخخخررررااااتتتت    ففففــــيييي    ااااللللتتتتننننممممييييــــةةةة    ااااللللررررييييففففــــييييــــةةةة    ووووتتتتننننممممييييــــةةةة    ااااللللققققططططااااعععع    ااااخلخلخلخلــــااااصصصص. التأخـرات في
التنمـيـة الريفـيـة وتنمـيـة القطـاع اخلـاص على السـواء متثل أيضـا عـوامل
هامــة تســهم في ضــعف نتــائج النمــو العــريض القــاعـدة. إذ إن إقــراض
املؤسـسـة الدوليـة للتنمـيـة للزراعـة والتنمـيـة الريفـيـة٬ الذي أغـفل إلى حـد
كـبــيـر فـي اتفـاقــيـات جتــديد املوارد العــاشـرة واحلــادية عـشــرة والثـانـيـة
عـشرة٬ انخـفض من ٤ر٢٣ في املائة من االلتـزامـات خالل فـتـرة العمليـة
العـاشرة لتـجـديد موارد املـؤسسـة إلى ٦ر٩ في املائة خـالل السنة األولى
من فـــتــرة عــمـليــة جتـــديد املوارد الثـــانيـــة عــشــرة. ويـبــدو أن املؤســـســة
انســحـبت٬ على نـحـو مـالئـم٬ من اجلـهــود غـيــر الناجـحــة - مـثل أنظـمـة
خدمات اإلرشاد التي تبدأ من القمة إلى القـاعدة وأنشطة التنمية الريفية
املعـقدة الـتي تكون معـدالت فـشلهـا أعلى من املتـوسط - ولكنهـا لم تطبق
بعــد مناهـج مـحــسنـة. وقـد أســهـم اإلقـراض ألغــراض التـكيــيف والعــمل
االقتصادي  والقطاعي ذو الصلة في اصـالح السياسات ذات الصلة في
عـدد من البلـدان املقـتـرضـة من املؤسـسـة٬ مما أدى الـى حتـسني حـوافـز
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كـمــرشـد لتـوضـيـح أنواع األنشطة التي تتــسم بأقـصى قــدر من اجلـدوى
بالنسبة جملموعة البنك الدولي.

ددددممممجججج    ققققضضضضاااايييياااا    ااااململململسسسسااااووووااااةةةة    ببببنينينيني    ااااجلجلجلجلننننسسسسنينينيني    ووووااااللللببببييييئئئئةةةة    ووووننننظظظظاااامممم    ااااإلإلإلإلددددااااررررةةةة    ااااللللععععااااممممةةةة
تعـهـدات العـمليـات العاشـرة واحلـادية عـشـرة والثـانيـة عشـرة لتـجـديد
مـوارد املؤسسـة الدولية لـلتنميـة التي دعت الى دمج قـضايا املسـاواة بني
اجلنسني واالســتـمـرارية البـيـئــيـة وحـسن نظام اإلدارة العـامــة في برامج
املساعـدات القطرية اخلـاصة باملؤسـسة كانت بـالغة األهمـية ولكن التـقدم
نحـو ذلك تعـرقل بسـبب االفتـقـار إلى إجـماع في الرأي٬ داخل املـؤسسـة
وبني البـلدان األعـضــاء فــيــهــا٬ بشـأن تـرتيب أولويات هـذه االهتـمــامــات
والدور املـالئم الذي يـجب أن تلـعـــبــــه املؤســــســـة فـي تنفــــيـــذهـا. ومع أن
املؤسـســة قـدمت إسـهــامـا هامـا قـي كل من هذه اجملـاالت٬ فـان الـنجـاح

كان محدودا مقارنا بااللتزامات.
تتتتــــققققددددمممم    ببببططططييييءءءء    ففففيييي    ددددممممجججج    ققققــــضضضضاااايييياااا    ااااململململسسسسااااووووااااةةةة    ببببــــنينينيني    ااااجلجلجلجلننننسسسسنينينيني    ووووااااللللببببييييئئئئــــةةةة    ففففيييي    ااااللللععععمممملللل
ااااللللععععــــــــــــاااادددديييي    للللللللممممــــــــؤؤؤؤسسسســــــــــــسسسســــــــةةةة. في مــعـــرض تنفــيـــذ االلتــزام بتـــقليل الـفــوارق بني
اجلنسني فـي مـجــالي الصـحــة و التــعليم٬ حــقـقت مــسـاعــدات املؤسـســة
الدوليــة للتنمــيـة نتــائج مـرضــيـة٬ ويـرجع ذلك جـزئيــا الى امللكيــة الهــامـة
للبلـدان املعنيـة للبــرامج وإقـامــة شـراكـات فـعــالة مع املؤسـســات األخـرى
العاملة في مجال التنمية٬ وكـذلك بسبب استناد اإلجراءات التدخلية إلى
عـــمـل حتليـلي دقـــيـق. وفي البـلدان التـي تعـــانـي من فــــروق كـــبـــيــــرة بني
اجلنسني٬ أدمجت املؤسـسة املساواة بني اجلنسني في جـميع مشـروعات
التـعليم تقـريبا٬ مما أسـهم في حتـقيق اجتـاهات إيجـابية فـي قيـد البنات
في املدارس. كما أسهمت في ادخال حتسينات على صحة األمهات. غير
أن مساعدات املؤسسة كـانت أضعف أثرا في تشجيع اشتراك املرأة في
االقتـصاد وفي حتسني األطر املؤسسـية لدى املقتـرضني لتشجيع حتـقيق
املســاواة بني اجلنسني. وقــد قــوض هذا فـعــاليــة املسـاعــدات٬ وأدى إلى

نتائج مخيبة لآلمال على املستوى القطري.
كـمـا كان تنـفيـذ تعـهـدات املؤسـسـة بشأن الـبيـئـة مـرضـيا جـزئيـا.  إذ
بحلول نهاية فـترة العمليـة احلادية عشرة لتـجديد موارد املؤسسـة٬ كانت
خطط الـعـمل الـبـيــئي الوطـنيــة قـد أجنــزت جلــمــيع البلدان األعــضــاء في
املؤســســة تقــريبــا٬ ولكن نوعــيــتــهـا كــانت مــتــفــاوتة واســتـخــدامــهــا في
استراتيجيات املساعدة القطرية متباينا جدا. ولتحسني معاجلة البيئة في
برامج املسـاعدة القطريـة التي متثل فيـها البـيـئة قـضيـة ذات أولية٬ حـدد
اسـتــعـراض البنـك السـتـراتيــجـيــات املسـاعــدة القطرية لعــام ٢٠٠٠ عـدة
"خطوات تاليــة"٬ مـسـتـفــيـدا من التـوصــيـات الواردة في تقـيــيـمـات إدارة
تقــيــيم العــمليــات والتــقـيــيــمــات اخلـارجــيــة والتــقـيــيــمــات الذاتيــة٬ لدمج
االعـتـبـارات البيـئـيـة على نحـو أفـضل في العـمل االقـتـصـادي والقطاعي٬
وتقوية الصلة بني االعـتبارات البـيئية وإجـراءات تخفيض أعداد الفـقراء٬
و دمج املؤشــرات واالجتــاهات البـيــئــيـة علـى نحـو أفــضل في الدراســات

القطريـة املقـدمـة من املؤســسـة تعطي تـقـديرات تقـيــيم منخـفــضـة نسـبــيـا
لفــعـالـيـة عــمل املؤســسـة فـي مـجــال تنمــيـة القـطاع اخلـاص وتـشـيــر إلى
احلــاجـة إلـى زيادة حـدة الـتـركــيــز على منـاخ االسـتــثــمـار. كــمــا أن هذه
التـقـيـيـمـات تـعكس مـواطن الضـعف في املاضي فـي مـسـاندة مـؤسـسـات
األعـمـال الصـغـيـرة واملتـوسطة والتـمـويـل الريفي - وهمـا مـجـاالن شـهـدا
تغـيـرات ووضـعت لهـمـا إسـتراتـيجـيـات جـديدة تسـتـهـدف حتـسني وزيادة
جــهـــود املؤســـســة. ولكـن عــدم كـــفــاية الـتــركـــيــز علـى اطار املؤســـســات
والســيــاســات اخلــاص بعــمـليــات اخلــصــخــصــة كــان يعني أن املـكاسب
املتــحـقــقـة مـن زيادة الكفــاءة لم تتـقــاسم علـى نطاق واسع في كــثـيــر من
األحـيــان - وإن كـانت متشـيــا مع االلتـزامــات اخلـاصـة بالعــمليـة الثــانيـة
عـشــرة لتــجـديد مــوارد املؤسـســة متنح اآلن اهتــمـامــا مـتــزايدا لقـضــايا
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيــة والبـيـئـة. أمـا اجلــهـود الرامـيـة إلى زيـادة اشـتـراك
القطاع اخلـاص في توفـيـر خـدمات الـبنية األسـاسـيـة فـإنهـا أحدث عـهـدا

وتبشر باخلير. 
ويجب أن تـوضح وثيــقـة اســتــراتيــجــيـة تـنمــيـة الـقطاع اخلــاص التي
يجـري اعــدادها اآلن تعـريف ومــبـررات التـقــسـيم الواضح للعــمل وزيادة
درجـة االنتـقـائيـة داخل مـجـمـوعـة البنـك الدولي وفي مـواجـهـة املؤسـسـات
األخـرى. كـمـا يجب أن حتـدد وسـائل حتـسني مـسـاندة املؤسـسـة الدوليـة
للتنمية لبيئـة السياسات والبيئة التنظيمية لالسـتثمار اخلاص٬ واألساس
املؤســسي السـليم للخــصــخــصــة٬ وزيادة اشــتـراك الـقطاع اخلــاص في
توفيـر خدمـات البنية األسـاسية واخلـدمات االجـتمـاعية٬ واألثر التـوزيعي

العام ألنشطة تنمية القطاع اخلاص.
ااااللللددددوووورررر    ااااالالالالسسسســــتتتتررررااااتتتتــــييييججججيييي    للللللللممممــــؤؤؤؤسسسســــسسسســــةةةة    ااااللللددددووووللللييييةةةة    للللللللتتتتــــننننممممييييــــةةةة. تكمن امليـزة النسـبيـة
للمـؤسـسة في مـسـاندة النمـو العـريض القاعـدة وتخـفـيض أعداد الـفقـراء
علـى املســـتـــوى االســتـــراتيـــجـي -  ليس  وحـــسب فـي برامج اإلقـــراض
ألغــراض التكيــيف واالسـتــثــمـارات الرئيــســيـة املســاندة للنـمـو العــريض
القــاعـدة٬ وإمنا أيضــا في مـســاندة البـحــوث والعـمـل التـحليـلي الالزمني
لتـحـديد اإلجـراءات املطـلوبة لكي يشـارك الفـقـراء في االنتــفـاع باملكاسب
العـامة. ومتثل مـبـادرة وثيقـة استـراتيـجيـة تخفـيض أعـداد الفقـراء٬ التي
انطلقت عـقب مـفاوضـات العـمليـة الثانيـة عـشرة لتـجـديد مـوارد املؤسسـة
واستنـدت إلى مبادئ إطـار التنميـة الشامل٬ خطوة رئيـسيـة نحو حتـقيق
هذه األهداف. فهي تتيح وسيلة جديدة للـربط بني حتليل الفقر٬ وتصميم
السياسـات واختيار البرامج بقـيادة البلدان املعنية٬ واشتـراك الشركاء٬
واملتـابعـة. وفي هذا السـيـاق٬ يجب أن تزيد املؤسـسـة مـسـاندتهـا لتـقـوية
قـدرات املقـتـرضـني على مـتـابعـة البــرامج وحتليل النتـائج وحتــسني نتـائج
البرامج وإثـراء النقاش العام الواسع الـنطاق باملعلومات. وباإلضـافة إلى
ذلك٬ يبــحـث جـهــاز إدارة املـؤســســة حـالـيــا كــيــفــيـة حتــسـني دور وثائق
االســتـراتيــجــيـات الـعـامــة والقطاعــيــة في حتـديـد الفـجــوات في املعــارف
واالستـراتيجـيات٬ مع زيادة حـدة التركـيز علـى تخفيـض أعداد الفـقراء٬
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االســتـراتـيـجــيــات اجلـديدة الـتي سـتــســتـرشــد بهــا أنظمــة املســاواة بني
اجلنسني والبـيـئة٬ والتي تنـاقش حاليـا داخل البنك٬ فـرصـة ملعاجلـة هذه

األمور. 
ححححسسسسنننن    ننننظظظظاااامممم    ااااإلإلإلإلددددااااررررةةةة    ااااللللععععــــااااممممةةةة    ككككــــععععاااامممملللل    ححححااااسسسسمممم    ااااألألألألههههممممــــييييةةةة. على الرغم من أن
حسن نظام اإلدارة العـامة قد أغـفل إلى حد كبـير في استراتيـجية الفـقر
التي أعـدها البنك في عام ١٩٩٠، فـقد حـدد في فتـرة العمليـات العـاشرة
واحلـادية عشـرة والثانيـة عـشرة لتـجديد مـوارد املؤسـسة باعـتبـاره عامـال
حـاسم األهمـيـة يؤثر في جـمـيـع مـجـاالت التـركـيـز األخـرى  في البـرامج.
وكانت املؤسسة بطيئة في التقيد بتعهداتها اخلاصة بحسن نظام االدارة
العــامــة في إطار العــمليــة العــاشــرة لتــجـديـد مـواردهـا. ولكن على مــدى
السنوات األربع املاضـية٬ منحت املؤسـسة أولوية الصالح القـطاع العام
في برامج املسـاعـدة القطرية وعـاجلت صـراحة قـضـايا الفـساد. ولتـعـزيز
قــدرتـهــا علـى زيادة العـــمل في اطار الـعــملـيــات٬ زادت املؤســـســة عـــدد
املوظفني والعــمل التـحليلي واإلرشــادات اخلـاصـة بالسـيـاســات. ونشطت
خطى احلـوار القطري وإبالغ البلدان عن جـهـود معـاجلـة قضـايا حتـسني
نظـام اإلدارة العــامـــة. وزاد اإلقـــراض إلصــالح القـطاع العـــام. وتعـــالج
قــضـــايا التنمـــيــة املؤســـســيــة بصـــورة مــتــزايدة فـي عــمليـــات االقــراض
واستعراضات اإلنفاق العام٬ الى جانب زيادة االهتمام املمنوح للقضايا
األوسع نطاقــا اخلــاصـة بـإدارة اإلنفـاق الـعـام - وإن كــان بناء القــدرات
للقـيام بعـمليـات إجـرائية فـعـالة ومتـسـمة بتـحـمل املسؤوليـة ال يزال مـهمـة

كبيرة.
ولكن هناك نواقص. فـمـعـاجلـة قضـايا نظام اإلدارة العـامـة لم تصـبح
بعـد مـتسـقـة عـبر الـبلدان٬ وهناك حـاجة إلى قـدر أكـبـر من التنسـيق بني
الوكاالت اخلارجية لتحقيق معـاجلة كافية لبرنامج العمل األشمل اخلاص
بحــسن نظام اإلدارة  العــامـة٬ عـلى أسـاس امليــزة النســبـيــة لكل وكــالة.
فــعلـى ســبــيل املثـــال٬ هناك حــاجــة ملـزيد من املســـاندة لتــعــزيـز ســيــادة
القـانون٬ التي تعـتـبـر مـسـألة مـحـورية إلنشـاء بيـئـة مـحـبـذة لالسـتـثـمـار٬
وكـذلك لتــخـفـيف اإلحـسـاس بعــدم األمـان الشـخـصي٬ وهو مــصـدر قلق
رئيـسي للفـقــراء. وتسـاند املؤسـسـة حـاليـا هذا العـمل  فـي عـدد قليل من
البلدان٬ وال تتمتع بامليزة النسبية التي متكنـها من معاجلة جميع جوانب
االصالح الـقضـائي والقانوني (مبا في ذلك فـرض تطبيق القـوانني). كـما
أن تعزيز املساءلة املالية العامة فـي البلدان املقترضة - وهو مجال أهمل
في املاضـي - اكـتــسب قــوة دفع ولكـنه ال يزال يحــتــاج الى جــهـد أكــبــر
كـثــيـرا٬ يتــركـز على بـناء القـدرات علـى املسـتـوى الـقطري. كـذلك أصــبح
حــسن نظام االدارة العــامــة عـامــال في حتــديد مــسـتــويات االقــراض في
استراجتـيات املساعدة القطرية٬ وهناك اآلن "خصم مـتعلق بحسن نظام
اإلدارة العــامـة" يـطبق على اخملــصــصـات٬ وان كــان يحــتـاج الى اعــادة
تفكيـر لضمـان معـاجلة أكـثر فـعـالية لألداء في مـجال حـسن نظام االدارة

العامة. 

التــشـخـيــصـيــة للقــضـايا االمنائيــة القطريـة التي جتـري في إطـار إعـداد
إستـراتيجـيات املسـاعدة القطرية. ومتثل هـذه اخلطوات أساسـا ضروريا
لدمج الـبــيــئــة في األنـشطة العــاديـة للمــؤســســة٬ و لـكنهــا ليـــست ســوى

خطوات أولى.
 ومع أن اإلقراض ملشروعات البيئة ال يزال تقريبا عند املستوى الذي
وصل إليه في فـترة العملية التـاسعة لتجـديد موارد املؤسسة٬ فـقد زادت
املؤســسـة عــدد املكونات البــيـئــيــة في املشـروعــات املنفــذة في القطاعــات
الرئيـسـية. وأفـادت هذه املسـاعـدات في زيارة الوعي الشـعـبي واحلكومي
بالقـضايـا البيـئـية وأسـهـمت٬ على سـبيل املثـال٬ في عكس اجتـاه تدهور
األراضي٬ وحـــسـنت الدخــــول من األراضي الـقـــاحلة٬ وقــــوت القـــدرات
البـيـئـيـة. وعـالوة على ذلك٬ بذلت املؤسـسـة جـهـودا ملسـاعـدة البلدان على
حتـسني تقـيـيـمـاتهـا البـيـئـية. غـيـر أن حـاالت الفـشل في تنفـيـذ سـيـاسـات
احلـمــاية البــيـئـيــة على نحــو كـاف في عــدد قليل من املـشـروعـات الـبـارزة
وجـهت االنتـبـاه نحـو تـقـوية عـمليـة التـقـيـيم البـيـئـي. ومع ذلك٬ فـان هناك
حاجة أوسع الى تصميم املشروعـات في جميع القطاعات بطريقة تضمن
احملــافظة على نوعــيـة واســتــمـرارية الـبـيــئـيــة. و يجب أن متثل إجــراءات
احلماية وتخـفيف آثار املشروعات احلد األدنـى املطلوب - وليست احملور
الرئيـسي السـتـراتيـجيـة االسـتـمـرارية البـيـئيـــة. ولكن املؤسـســة لم تقـدم
بعــد إرشــادات بـشــأن حتــديــد أو تشـــجــيع أو مــتــابـعــة أو تقـــيــيم هذا
الهــدف األوسع لعــمليــة دمج االعــتــبـارات البــيــئــيـة في األنـشطة العــادية

للمؤسسة.
 كان نقص االهتمام القطري باالقتراض مـن املؤسسة الدولية للتنمية
ملشروعات املساواة بني اجلنسني والبيئة عامال مقيدا٬ ويرجع ذلك جزئيا
لتـوفـر مـوارد في شكل منح من مـصـادر أخـرى. ولكن املؤسـسة افـتـقـرت
أيضا إلى وسائل لتحديد مسؤولية واضحة عن دمج قضايا املساواة بني
اجلنسني والبــيـئـة في األنشطة العــادية للمـؤسـسـة. وفـي هذين اجملـالني٬
هناك حـــاجــة الـى التــركـــيــز على تـقــوية املـؤســســات والـســيــاســـات لدى
املقـــتـــرضني باعـــتـــبـــار ذلك مـــســـألة ذات أولويـة. وباإلضـــافــة إلـى ذلك٬
واستنادا إلى دراسات تشـخيصية شامـلة٬ يجب على املؤسسة أن تدمج
قضـايا املساواة بني اجلنسني والبيـئة على نحو أفـضل في إستراتيجـيات
املســاعــدة الـقطرية٬ وأن تـزيد من الدراســات الـتــشــخــيــصــيــة لـقــضــايا
املســـاواة بني اجلنسـني والبــيـــئــة ضـــمن العـــمل التـــحليلـي االقــتـــصــادي
واالجـتــمـاعـي الذي ينفـذ فـي إطار  اإلعـداد للمــشـروعــات التي تســاندها
املؤسـسـة٬ خـاصـة في األوضـاع التي تكـون فـيـهـا الفـوارق بني اجلنسني
كبـيرة أو التـهديدات البـيئـية خطيـرة. كمـا ان هناك حاجـة لتوضـيح نطاق
سيـاسات البـنك لدمج قضـايا املساواة بني اجلنسني والبـيئـة في األنشطة
العادية٬ وتقوية جهاز اإلدارة املسؤول عن قضايا املساواة بني اجلنسني
والبـيـئـة٬ وإنشاء أنـظمة مـتـابعـة وتقـيـيم لكي ترصـد وتقـيم بانتظام مـدى
التـقــدم احملـرز على مـســتـوى املؤسـسـة الـدوليـة للتنمــيـة بأسـرها. وتـتـيح
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سيتغـير دور استراتيجيـة املساعدة القطرية من جديد. وكمـا أشار جهاز
االدارة٬ واعـتـبـارا من يوليـو ٢٠٠٢، سـتـستـند إسـتراتيـجـيـات املسـاعـدة
القطرية عـادة إلى اسـتـراتيـجـيـات تخـفـيض أعداد الـفقـراء مع االحـتـفـاظ
بشخـصيتـها كخطط عـمل جملموعة الـبنك الدولي. و لكن حتدي االنتقـائية
في البـرامج سيظل مـاثال. كمـا ستكون هناك حـاجة الى حتـقيق االتـساق
بني مـعـاييـر تقـيـيم نوعـيـة وثـائق اسـتـراجتـيـات تخـفـيض أعـداد الفـقـراء٬
والشروط احملـددة لإلقراض في إطـار إستراتيـجيـات املساعـدة القطرية٬

والتقييمات التي جتريها املؤسسة للتخصيص املستند الى األداء.
تتتتققققــــووووييييةةةة    ننننظظظظاااامممم    تتتتخخخخــــصصصصييييصصصص    ااااللللققققــــررررووووضضضض    ااااململململسسسســــتتتتنننندددد    ااااللللىىىى    ااااألألألألددددااااءءءء. نظام تخـصيص
القـروض املسـتنـد الى األداء الذي تطبـقـة املؤسـسـة - والـذي ميثل اآلليـة
الرئيــسـيـة لتـحــقـيق االنتـقــائيـة القطريـة - يعـمل اآلن بصـورة أفــضل في
توجيـه االعتمادات (الـقروض) نحو البلدان التي تتـمتع بتقديـرات تقييمـية
جيدة لألداء مما كـان عليه في بداية فترة العـملية العاشرة لتـجديد موارد
املؤســسـة. ويعكـس هذا زيادة املعــرفـة بأســبـاب النـمـو وتخــفـيض أعــداد
الفـقراء وكـذلك التوصـيات احملـددة املرتبطة بتجـديد املوارد٬ مبا في ذلك
منح وزن أكــبــر حلـسن نـظام اإلدارة العــامـة٬ واالســتـمــرارية البــيــئـيــة٬
واالنفــاق غــيـــر اإلمنائي في تقــيـــيم األداء القطري. ومـع ذلك٬ فــان عــدد
البلـدان ذات األداء املمــتــاز ال يـزال صــغــيـــرا نســبــيـــا (ومــعظمـــهــا ذات
اقـتـصـادات صـغـيـرة)؛ ولذلك يتـجـه مـعظم اقـراض املؤسـسـة الى البلدان
التي يقع أداؤها ضـمن النطاق املـتوسط. وال يزال هـناك بعض النواقص
في تصــمـيم وتنـفـيـذ نـظام تخـصــيص القـروض٬ وهـي تتـعلق بـقـضـيــتني
رئيسيتني: املعاملة املتساوية عبـر البلدان وقوة الصالت بني معايير تقييم
األداء وبني استـمرار البلدان في تخـفيض أعـداد الفقـراء. وميكن معـاجلة
هاتني القـضيـتني  باعـادة التفكيـر في املنهج احلـالي املتـمثل في "اخلـصم
املتــعلق بحــسن نظام اإلدارة الـعـامــة" (الذي أخــفق في اإلحــاطة ببــعض
املقـتـرضني الذين يعـانون مـشاكل خـطيرة في مـجـال حـسن نظام االدارة
العامـة)٬ ومواصلة تعديل مـعايير التـقييم٬ وزيادة الشـفافيـة واحلوار مع

الشركاء.

ببببننننااااءءءء    ششششررررككككااااتتتت    أأأأككككثثثثرررر    ففففععععااااللللييييةةةة
ممممنننن    تتتتننننسسسســــييييقققق    ععععــــررررضضضضيييي    ااااللللىىىى    تتتتننننــــسسسســــييييقققق    ممممننننظظظظمممم    للللللللممممــــععععــــووووننننااااتتتت. ال ميكن أن تتـحقق
بضــعـة أهداف للـبـرامج والعــمليــات االجـرائيــة في تقــارير جتـديد مــوارد
املؤسـســة بصـورة مـرضــيـة اال بتـحــسني تنسـيـق املعـونات. وخـالل فــتـرة
عـمليات جتـديد املوارد العـاشـرة واحلادية عـشـرة والثانيـة عـشرة٬ انتـقل
مـحور التـركيـز الى أبعـد من آليات التـنسيق بني الوكـاالت املانحـة ليتـعلق
بتحـسني ادارة املعونات٬ واألفـضل أن تتصدر البلدان املتلـقية للمـعونات
هذا العــمل٬ مـع توجــيــة اجلــهـات املـانحــة ملســاندتهــا نحــو الســيــاســات
والبرامج السـليمة التي تصـممـها البلدان املعنيـة. وتنعكس هذه التغـيرات
في توصــيـات عــمليــات جتـديد املـوارد املتـعــاقـبــة٬ وقـد بلـغت أوجـهــا في
العـملـيـة الثـانيـة عـشــرة لتـجـديد  املوارد بتــركـيـزها على الشــراكـات التي

ااااللللببببععععدددد    ااااخلخلخلخلااااصصصص    ببببااااللللععععممممللللييييااااتتتت    ااااإلإلإلإلججججرررراااائئئئييييةةةة

مع إعـادة تركـيز برنامج أعـمـال التنمـية٬ كـانت املؤسـسـة الدولية للتـنميـة
أيضا في مركز الصدارة في التغيـير في مجال "نشاط" املعونات. وتضع
تقارير جتـديد موارد املؤسسـة تركيزا خاصـا على زيادة درجة االنتقـائية
في استخدام املعونات وعلى حتسني الشراكات من خالل زيادة املشاركة
وتنـســـيق املـعـــونات ملـســـاندة الـبـــرامـج اإلمنائيــــة التي متـتلكـهـــا البـلدان

بنفسها.
ومتشـيا مع االلتـزامات اخلـاصة بتـجـديد املوارد٬ ركز برنامج العـمل
االصــالحـي هذا على تـقــوية أربـع عــملـيــات اجـــرائيــة رئـيــســـيــة خـــاصــة
باملؤســســـة: تعــزيز دور اســتــراتيــجــيــات املـســاعــدة القطريـة في حتــديد
أولويات البــرامج٬ وحتــسني نظام تخــصـيـص املوارد املســتند الى األداء
لتقـوية الصلة بني أداء السياسـات القطرية وتخصـيص القروض٬ وزيادة
مـشاركـة أصـحـاب املصلحـة في البـرامج واملشروعـات٬ وحتـسني تنسـيق
املعـونات بـني اجلـهـات املانحـة. وقــد أعطت مـبـادرة  وثيــقـة اسـتـراتيــجـيـة
تخفيض أعداد الفقراء دفعة حافزة هامة لهذه االصالحات. ولكن ال يزال
أمـام املؤسسـة الدوليـة للتنميـة٬ هي و شـركائهـا٬ شـوطا طويال يجب أن
تقطـعــه نحــو تـقــوية ممارســات الـشــراكــة احملــسـنة ووضــعــهـــا في إطار

مؤسسي.

حتحتحتحتسسسسنينينيني    ددددررررججججةةةة    ااااالالالالننننتتتتققققاااائئئئييييةةةة    ااااللللببببررررااااممممججججييييةةةة    ووووااااللللققققططططررررييييةةةة
تتتتععععــــززززييييزززز    ددددوووورررر    ااااسسسستتتتــــررررااااتتتتييييججججــــييييــــةةةة    ااااململململسسسسااااععععــــددددةةةة    ااااللللققققططططررررييييةةةة. حـدث تركيـز متـزايد على
البلد باعــتـبـاره الوحـدة احلـسـابيـة فـي تصـمـيم وتقـيـيم  املـسـاعـدات التي
تقـدمـهـا املؤسـسة الدولـية للـتنمـية. وقـد أصـبـحت إسـتـراتيـجيـة املسـاعـدة
القطـرية -كــوثيــقــة وكـعــمـليــة إجـرائـيــة على الســواء - األداة الرئيــســيــة
لتخطيط البرامج لتحقيق هذا التغيير. وقد حتسن مستوى التقييم الذاتي
في اإلسـتـراتيجـيـة بدرجـة هامـة في السنوات األخـيرة. ومن خـالل  مـزيد
من الدراسـات التـشـخـيـصـيـة الشـاملة وزيادة املشـاركـة في تصـمـيـمـهـا٬
أسـهــمت اسـتـراتيــجـيـات املســاعـدة القطريـة في زيادة مـالءمـة الـبـرامج٬
وزيادة ملكية البلدان لها٬ وزيادة تنسيق املعـونات. غير أنه٬ كما أوضح
االسـتـعراض االسـتـرجـاعي الذي أجـراه البنك إلسـتـراتيـجيـات املسـاعـدة
القطرية فـي عـام ١٩٩٨، في بداية فـتــرة العـمليـة الثــانيـة عـشـرة لتــجـديد
موارد املـؤسسـة٬ ناقشت نسـبة تقل عن ٤٠ في املائة من اسـتراتـيجـيات
املساعـدة القطرية االنتقائية فـي اجملاالت الرئيسيـة في البرامج٬ وربطت
نسـبة أقل اسـتـراتيـجيـة املؤسـسة مبزاياها الـنسبـيـة٬ مبا في ذلك ترتيب
أولويات أنشطـتـهـا عـبـر القطـاعـات وداخلهـا وحـسب األداة املســتـخـدمـة.
ولكن اسـتــراجتـيـات املسـاعـدة القطـرية للسنة املاليــة ٢٠٠٠ بدأت تعكس
زيادة اهتـمام حكومـات البلدان األعضـاء وجهـاز اإلدارة بهذه القـضيـة ٬
فأظهرت بعض التحسن في درجة انتقائية البرامج٬ ولكن التقدم ال يزال
مــتــفـاوتـا. ومع ادخــال وثائق اســتــراجتــيـات تـخـفــيض أعــداد الفــقــراء٬
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فـي املشـــــروعـــــات الـى املشـــــاركـــــة فـي العــــــمل الـتـــــحلـيلـي وتصـــــمـــــيـم
االستراتيجيات.

حتحتحتحتققققييييقققق    ااااللللننننتتتتاااائئئئجججج

ااااللللققققضضضضاااايييياااا    ااااململململؤؤؤؤسسسسسسسسييييةةةة
سـارعت املؤسـسة الدولـية للتنـميـة خطى التـغـييـرات التنظيـمـيـة منذ بداية
فـتـرة العـمليـة الـعـاشـرة لتـجـديد مـواردها. فـقـد أصـبح تركــيـزها القطري
واسـتجـابتهـا القطرية أكثـر قـوة٬ حيث يعـمل اآلن في امليدان حـوالي ٢٤
مديرا قطريا تابعـا للمؤسسة. وأدخلت املؤسـسة أدوات اقراضيـة مبتكرة
لزيادة املرونة واألثر املتعلق بالتنمية املؤسـسية. وحتسن أداء املشروعات
باطراد. فارتفـعت نسبـة النتائج املرضيـة في املشروعـات املنجزة الى ٧٠
في املائـة واقــتـــربت بذلك مـن نســبـــة مــشــروعـــات البنـك الدولي لالنـشــاء
والتـعــمـيـر. كــمـا حتـسن األثر املتــعلق بالتنـمـيـة املؤسـســيـة واسـتــمـرارية
مـشـروعـات املـؤسـسـة٬ وان كـانت املسـتــويات الى بدأت منهـا منـخـفـضـة
جـدا. غـيـر أن قـضـايـا التـقـيـد بالسـيـاسـات٬ واخـتــيـار األدوات ومـتـابعـة
البـــرامـج٬ وتوفـــيق املـوارد مع األولويات ال تـزال حتـــتـــاج الى املزيـد من

العمل.
ااااململململسسسســــااااءءءءللللةةةة    ععععنننن    ااااللللتتتتــــــــققققــــييييــــدددد    ببببااااللللسسسســــييييــــااااسسسســــااااتتتت. ال يزال اطار سـيـاسـات املؤسـسـة
الدوليــة للتنمــيـة مــالئمـا الـى حـد كــبـيــر. ولكن هناك حــاجـة الى توضــيح
مــبــررات وهدف  ونطاق ســيــاســات املؤسـســة في مــجــاالت مــعــينة ذات
أولوية٬ خـاصـة تنـمـيـة القطاع اخلـاص واملسـاواة بني اجلنـسني والبـيـئـة.
وفي اآلونة األخـيرة٬ جتاوب جـهاز ادارة املؤسـسة مع نتـائج التحـقيـقات
التي أجرتـها هيئـة التفـتيش بتخـصيص مـزيد من املوارد لضمـان اجلودة
ومتابعـة التقيد بسـياسات احلمـاية. غير أنه ال يزال هناك مجـال لتوضيح
توزيع املســؤوليــات٬ وحتـسـني تدريب املوظفني٬ وإعــادة حتــديد وتوجـيــه
حوافز املوظفني. كـما حتتاج املتـابعة املنتظمة والتقيـيم الدوري إلى تقوية
على املستـوى املؤسسي واملسـتوى القطري ومسـتوى املشروعـات. وتؤكد
هذه القضـايا أهمية اعـادة موازنة املصفـوفة نحـو تنفيذ األولويات العـامة
وتقــوية دور االســتــراتيــجــيــات القطاعــيــة  في حتــديـد أهداف البــرامج٬
وتوضيح دور املؤسسة في حتـقيقها٬ واملساعدة على تقوية اسـتراجتيات

التنفيذ.
ااااالالالالسسسســــــــتتتتــــــــثثثثــــــــممممــــاااارررر    ففففــــيييي    ااااللللععععــــــــمممملللل    ااااللللتتتتــــــــححححللللييييللللــــيييي    ووووببببننننااااءءءء    ااااللللققققــــــــددددررررااااتتتت. أدى توســيع نطاق
أدوات اإلقـراض إلى زيادة مرونة املؤسـسـة الدولية للتنمـيـة وقدرتهـا على
االسـتـجـابة. ويســهل كل من اإلقـراض القـابل للتــعـديل واألنواع اجلـديدة
من اإلقراض ألغراض التكيـيف مساندة املؤسسة لإلصالحـات املؤسسية
وتكيــيـف مــســاعــداتهــا لتــالئم الظـروف اخلــاصــة للبلدان. ولـكن حتــقــيق
حتـسـينـات إضـافـيـة في نتــائج البـرامج ال يزال يواجـه حتــديات٬ مبا في
ذلك بصــورة خــاصــة ضــمــان إجـراء عــمـل حتليلي كــاف وعــالي اجلــودة

وحتسني أبعاد بناء القدرات في املساعدات التي تقدمها املؤسسة.

تتــــصــــدرها الـبلـدان املعنـيــــة والتي جتــــمـع بني أهداف املـلكـيـــة الـقطـرية
والتنسـيق بني اجلهـات املانحة. ولكن التـقدم ظل حـتى اآلن مـحدودا٬ وال
تزال برامج املعونات غيـر املنسقة تفرض أعباء ثقـيلة على البلدان املتلقية

للمعونات وحتد من آثار برامج املعونات.
وعلى الرغم من أن التقدم كان متواضعا في اطار العمليتني العاشرة
واحلـادية عـشرة لتـجـديد املوارد٬ فـقـد سـارعت املؤسسـة الدوليـة للتنمـيـة
جهـودها في تنسيق املعونات٬ خـاصة في السنوات الثالث املاضيـة. وقد
تعزز التنسيق داخل البلدان بزيادة معدل نقل املديرين القطريني التابعني
للمؤسـسة الى امليدان. وقـد ركزت املؤسسـة بصورة متـزايدة على اتساق
إجـراءات التـوريد وعـمليـات التقـيـيم بني بنوك التـنميـة املتـعـددة األطراف.
ونشـأ اجتـاه نحو تطبـيق آليـات التنسـيق التي تتـصـدرها البلدان املعنيـة.
وزادت املؤسـسة من مـشاركـتهـا في املناهج الشـاملة لقطاعـات بأكملهـا٬
وهي آلـيـــة مـــعــــونات جتـــمـع بني قـــيــــادة احلكـومـــات لعــــمليــــة تصـــمــــيم
االسـتراتيـجـيـات٬  واطار انفاق مـتـوسط األمـد متـفق عليـه٬ ومـساعـدات
خـارجــيـة مـقـدمــة ضـمن هذا االطار االســتـراتيـجي٬ وعــمليـات اجــرائيـة
ومـؤشـرات مـتــفق عليـهـا ملتـابـعـة التـقـدم على أرض الواقـع. وهذه املناهج
الشاملة لقطاعات بأكـملها ليست سوى واحد من بضعـة أمثلة على آليات
منظمة رسميا لتنسيق البرامج تركز على التصميم والتنفيذ على السواء.
وبهـــذه الصــفـــة٬ يفــتــرض أن تـكون مبثـــابة لبنـات البناء الرئـيــســيـــة في
مـسـاندة املبـادرتني الـلتني أطلقـتـا في اآلونة األخـيـرة وهمـا اطـار التنمـيـة
الشامل ووثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء. وبصورة عامة٬ يبدو
واضــحـا التــحـول فـي املنهج نحــو امللكيــة القطرية والـشـراكــة. ومع ذلك٬
سيـتطلب تعـزيز هذا التحـول ووضعـه ضمن إطار مـؤسسي حتـقيق تـقدم
أكـبر كـثـيرا في االنتـقـال من التـرتيبـات العـرضيـة الى التـرتيبـات املنظمـة
على املسـتوى القـطري والتزامـا أكبـر على املسـتـوى املؤسسي من جـانب
املؤسـسـة الدولية لـلتنمـية ووكـاالت املسـاعـدة األخرى بتـغـيـير املمـارسـات

املتأصلة.
ااااللللتتتتححححــــرررركككك    ااااللللىىىى    أأأأببببععععدددد    ممممنننن    ااااململململششششااااررررككككةةةة    ففففيييي    ااااململململششششــــررررووووععععااااتتتت. تعتبر زيـادة مشاركة
حكومات البلدان املقترضة واجملـتمع املدني والقطاع اخلاص في تصميم
برامج املؤسسـة وتنفيذها ومتـابعتهـا سمة رئيسـية ثانية في التحـرك نحو
اقـامـة شـراكـات أكــثـر فـعـاليـة. وقـد تضــاعـفت تقـريبـا نســبـة مـشـروعـات
املؤسـسـة التي تتـضـمن على األقل قـدرا من مـشاركـة أصـحـاب املصلحـة
الرئيـسـيـني بني عـام ١٩٩٤ وعـام ٢٠٠٠، فـبلغت ٨٣ في املائـة من جـمـيع
مـشــروعـات املؤســسـة. وفي اآلونة األخـيــرة٬ أصـبــحت تقـيـيــمـات الفــقـر
واسـتـعـراضـات االنفـاق العـام أكـثـر تشـاركــيـه٬ وان كـان املتـعـاملون مع
املؤسـسـة ال يزالون غـيـر راضني عن مـستـوى بناء القـدرات احملليـة. كـمـا
زادت مـشــاركـة أصــحـاب املـصلحـة في اعــداد اسـتــراجتـيــات املســاعـدة
القطرية٬ ولكن أثر ذلك على تـصميـم االستراتـيجيـات غيـر واضح اال في
حـــاالت قلـيلة جـــدا. وعـــالوة عـلــى ذلـك٬ تكثـــفـــت الـقـــضـــايا املتـــعـلقـــة
بالتـمـثـيل واملنهج والتكاليف في مـجـال التـحـرك الــى أبعـد مـن املشـاركـة
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وإدارة عوامل الشـد واجلذب بني األولويات املؤسـسية والبـرامج القطرية؛
(٢) مـواصلة زيادة حدة تركـيز إطار وضـع األولويات املؤسسـية وحتـديد
مــعــاييــر اخـتــيــار تلك األولـويات؛ (٣) تنفــيــذ أنظمــة أدق ملتــابعــة وإدارة
اخلــدمـات غــيــر االقـراضــيـة؛ (٤) إدخــال إصــالحـات عـلى عـمـليـة إعــداد
املوازنات٬ كــمــا نوهـنا آنفــا٬ تشــمل التــمــويـل الكامل الســتــراتيــجــيــات
املسـاعدة القطريـة في إطار آفاق تخطيـط وإعداد مـوازنة متـجـددة مدتهـا
ثالث سنـوات للسنة املالـيــة ٢٠٠٢ ومـا بـعـدهـا؛ و (٥) مــواصلة تشــجــيع
إزالة مـركـزية مصـفـوفـة اإلدارة واالسـتمـرار في إعـادة توازنهـا٬ مبا في

ذلك زيادة توضيح املسؤوليات.

ههههلللل    ككككاااانننن    ميميميميككككنننن    أأأأنننن    ييييككككوووونننن    أأأأددددااااءءءء    ااااململململؤؤؤؤسسسسسسسسةةةة    أأأأففففضضضضلللل؟؟؟؟
كـانت جهـود املؤسـسـة الدوليـة للتنمـية إلعـادة صـياغـة رسـالتـها٬ ومـد يد
التعـاون للعمل على نطاق أوسع مع شركـائها في التنميـة٬ وإعادة توزيع
مــوظفــيـهــا القـطريني والبــرامج القطـرية وأدوات اإلقــراض تعـديـالت على
درجــة عـاليــة من األهمــيـة واملالءمــة  وأســهـمت بدرجــة كــبـيــرة في زيادة
الفــــعـــاليـــة اإلمنـائيـــة. وتتــــيح مـــبـــادرتـا إطار التـنمـــيـــة الـشـــامل/وثـائق
اسـتراتـيجـيـات تخـفيض أعـداد الفـقـراء اللتـان أطلقـتا في اآلونة األخـيـرة
إمكانيـة هامـة ملواصلـة حتـسني تنفـيـذ البـرامج ونتـائجـهـا. ونتـيـجـة لذلك٬
يبـدو برنامج املؤسـسـة في منتـصف فـترة العـمليـة الثـانيـة عـشرة لتـجـديد
مـواردها مخـتلفـا بدرجة هامـة عن البـرنامج في السنة املاليـة ١٩٩٤، في
بداية فـتـرة العـملية الـعاشـرة لتـجـديد املوارد. وقـد حتسـن أداء حافظتـهـا

باطراد٬ وزاد إسهامها في حتقيق النتائج اإلمنائية في املستقبل.
غـير أنه كـان من األرجح أن يكون أثر جـهودها أكـبـر لو أن املؤسسـة
حتــركت علـى نحــو أســرع في منتــصـف التــســعــينيــات لـزيادة االهتــمــام
بحــسن نظام اإلدارة الـعـامــة والعــوائق املؤســســيــة التي تواجــه التنمــيــة
القطريـة٬ ووجـهت قــدرا أكـبــر من التـحلـيل واحلـوار نحــو إيجـاد وســائل
لزيادة تشـجيـع التنميـة الريفـية وتنـميـة القطاع اخلـاص وحتسني الفـرص
االقــتـصــادية املتــاحـة للمــرأة _ وكلهــا إجـراءات مطـلوبة لتنشــيط النمــو
العـريض القـاعدة احملـبـذ للفقـراء وتخـفـيض أعداد الفـقـراء. كـما كـان من
األرجح أن يزيد أثرها لو أن املؤسـسة كانت أكـثر انتقـائية في استـخدام
مـــواردها _ لـيس فـــحـــسب بني الـبلدان اســـتـنادا إلى االلتـــزام الـثـــابت
بتـخفـيض أعـداد الفقـراء٬ وإمنا أيضـا  في اختـيار بـرامجـها وأدواتهـا٬
اسـتـنادا إلى عـملـيـات تشـخــيص أدق للظروف الـقطرية وامليــزة النسـبــيـة
للمـــؤســســـة في إطار األوضـــاع اخلــاصـــة بكل بلد. وأخـــيــرا٬ كـــان من
األرجح أن تتـحسن فـعـالية املـؤسسـة بدرجـة أكبـر لو أنهـا وجدت وسـائل
لكي تساند على نحو أفضل  بناء القـدرات في البلدان النامية في شراكة
مع اآلخـرين٬ ووضعت املؤشـرات وعمليـات املتـابعة اإلجـرائية الضـرورية
لزيادة حـدة التركـيز علـى النتائج٬ ولو أنهـا بالتـعاون مع اآلخـرين قطعت
شـوطا أبعـد كـثـيـرا نـحـو تنسـيق اجلـهـود على املسـتـوى الـقطري ملسـاندة
البــرامج الـتي تقــودها البلـدان املعنيــة. وقــد شــرحت هـذه التــحــديات في

تتتتووووززززييييعععع    ااااململململوووواااارررردددد. القــاسـم املشــتــرك بـني جــمــيع الـقــضــايا األخـــرى هو
حتقـيق توفيق املوارد مع األولويات. وهنـاك ثالث مجمـوعات من القـضايا
لهـا أهميـة خـاصة: أولهـا٬ توفـر موارد فـي املوازنة للخدمـات االقـراضيـة
وغـــيـــر االقـــراضــيـــة ذات األولـوية للبـلدان. وكـــمـــا أوضـــحت الدراســـات
املرجعية التي أجريت للتحضير لهذا التقرير وما متت مناقشته في وثائق
االجتـــاهات االســـتـــراتيـــجــيـــة للـبنك واملوازنـات املقـــتــرحـــة ذات الصـلة٬
انـخــــــفـــــــضـت املوارد اإلداريـة لـإلقــــــراض الـقـطري والـعـــــــمل الـقـطاعـي
واالقتـصادي على مـدى الفتـرة التي يغطيهـا هذا االستـعراض. وثانيـها٬
أنه على الرغم من رسـالة البنك املتمـثلة في تخفيض أعـداد الفقـراء٬ فان
مـستـويات الفـقر واألداء في البلدان لم متثـل سوى اعـتبـار ضئـيل نسـبيـا
في تخـصـيص موارد املوازنـات. فعـمليـات تخـصيـص املوازنات اإلقليـميـة
والقطـرية ال متيــز صـراحــة بني البلـدان املقــتـرضــة من كل من املـؤسـســة
الدوليـــة للتـنمــيــة والـبنك الدولـي لإلنشــاء والـتــعــمـــيــر. ومع أن الـقــرارات
املؤسسـية وتلك التي تتـخذ داخل إدارات املناطق بدأت توفـر موارد أكـبر
في املوازنات للـبلدان األكـثـر فـقـرا٬ متشـيـا مـع األداء٬ فـان أثر ذلك ظل
حـتى اآلن ضـئـيـال. وهناك عـوامل تصـعب عـمليـة الربط هذه٬ ومنهـا على
ســبـيـل املثــال الفـروق فـي تكاليف العــملـيـات بني الـبلدان. غــيـر أنـه ميكن
إعطاء الـفــقـــر وزنا أكــبـــر في توزيـع مــخـــصــصـــات املوازنات من خـــالل
اســـتـــخـــدام نـهج املعـــاييــــر القطريـة _ وهو نهـج لم يؤثـر حـــتى اآلن إال
بصـورة هامشـيـة في اتخاذ القـرارات. وثالثـها٬ أن نـظام إعداد البـرامج
واملوازنات يفــتــقـر إلـى اآلليـات الـكافـيــة لتــحــقـيق تـوفـيق االلـتـزامــات مع
مـخصـصـات املوازنة. وميثل هذا مـشكلة بالذات في حـالة استـراتيـجيـات
املسـاعـدة القطرية التـي تعـتـبر عـادة مبـثابـة أداة للتـخطيط لفـتـرة تتـراوح
بني سنتني وثالث سنـوات٬ ولكنهـا تعتـمـد بصـورة منفـصلة عن املوازنات
القطرية السـنوية. ولذلك فـقـد يكون من املهم٬ أثـناء عـمليـة إعـداد مـوازنة
هذه السنة٬ أن إدارات املناطق ال تقوم وحسب  بإعداد تقديرات مفصلة
لتكالـيف اسـتـراتيــجـيــات املسـاعـدة القـطرية٬ وإمنا يتم ألول مــرة إعـداد
مـوازنة مـتـجـددة مـدتهـا ثالث سنوات لـتـقليل التـغـيـرات غـيـر املتـوقـعـة في

التمويل اإلقليمي إلى أدنى حد.
ااااققققــــتتتتــــررررااااححححااااتتتت    ججججــــههههــــاااازززز    ااااإلإلإلإلددددااااررررةةةة    ففففيييي    ااااآلآلآلآلووووننننةةةة    ااااألألألألخخخخــــييييــــررررةةةة. حـدث على مـدى الفتـرة
التي يغطـيـهـا هذا االسـتـعـراض تراكم مــحـمـود لعـمليـات التـقــيـيم الذاتي
والتعـلم واإلجراءات اجلديدة املـقترحـة من جانب جـهاز اإلدارة٬ حـسبـما
هو مـبني في كـافة أجـزاء هذا التـقـرير. ومع أنه من السـابق ألوانه احلكم
على فعـالية وكفـاءة كثير من املبـادرات التي اقترحت في اآلونة األخـيرة٬
فـان أهمـيتـهـا واضحـة بالنسـبـة للدور املتطور للمـؤسـسة الدولـية للتنـميـة.
وباإلضافـة إلى ذلك٬ وفي معـرض التحضـير إلعداد مـوازنة هذه السنة٬
طرح جــهــاز اإلدارة اقــتـراحــات جــديدة٬ مبا فـي ذلك عــدد منهــا يتــسق
بشـدة مـع النتـائج والتــوصـيـات الرئيــسـة الواردة في هذا االسـتــعـراض.
وهذه االقـــتـــراحـــات هي: (١) إنشـــاء جلنـة إدارة يكون دورها الـرئيـــسي
التـوفيق بني االسـتراتيـجيـات املؤسسـية٬ وضـمان االنتـقائيـة املؤسسـية٬
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ويســتــدعي هذا  مــواصلة حتــسني نظام املؤســســة لتـخــصــيص
املوارد املـســـتنـد إلى األداء وضـــمـــان االتـســـاق بني الـعـــملـيـــات
اإلجرائية اخلـاصة بوثائق استراتيـجيات تخفيض أعـداد الفقراء
واسـتـراتيـجـيـات املـسـاعـدة القطرية وتخـصـيص املـوارد املسـتند
إلى األداء. كـمـا أن له مدلـوالت بالنسـبة لتـقـوية االسـتـراتيجـيـات
القطاعية وحتسني دمـجها في استراتيجـيات املساعدة القطرية٬
وفـقا السـتراتيـجيـات البلدان اخملـتلفة لتـخـفيض أعـداد الفقـراء٬
للمسـاعدة على حتـديد اجملاالت التي يجب أن تضطلع املؤسـسة
فـيــهـا بـدور قـيـادي أو مــسـانـد بالتنســيق مع املانحني اآلخــرين.
كــمـــا يجب علـى املؤســســـة توضــيح أولـوياتهــا وأهـدافــهــا عـــبــر
القطاعـات ومـحاور التـركـيز لـكي حتدد بصـورة أوضح مـا ميكن
(ومــا ال ميكـن) أن تلتــزم بـعــمله. غــيـــر أنه ال ميكن حتـــديد هذه
االنتــقـائـيـة علـى املسـتــوى املؤســسي بصــورة فـعــالة مبعــزل عن
القـرارات االستـراتيـجيـة التي تتـخذهـا الوكاالت األخـرى. ويجب
أن تصــبح جــزءا من خـطة عــمل شــاملة لـتــحـقــيـق االتســاق بني
الوكاالت. وجدير بالذكر أن أهداف اإلقراض الكمية للقطاعات٬
أو أدوات اإلقـراض٬ أو مـجـمــوعـات البلدان متثل عـملـيـا عـوامل

مثبطة لتحقيق درجة أكبر من االنتقائية البرامجية والقطرية.

�   ااااللللتتتتررررككككــــييييزززز    ععععللللىىىى    ححححــــسسسسنننن    ننننظظظظاااامممم    ااااإلإلإلإلددددااااررررةةةة    ااااللللععععااااممممــــةةةة    ووووببببننننااااءءءء    ااااللللققققددددررررااااتتتت. يبرز كل
مــجــال من اجملـاالت الـتي يغطيــهــا هذا االســتــعـراض األهمــيــة
املركـزية حلـسـن نظام اإلدارة العـامـة وبناء القــدرات في القطاع
العـام بـهـدف تشـجـيـع حكومـات البلدان املـقـتـرضـة علـى حتـسني
كــفـــاءتهـــا في توفـــيــر السـلع واخلــدمـــات العـــامــة وزيادة درجـــة
شـفافـيـتـها وحتـملهـا املسـؤوليـة جتاه شـعـوبهـا. وبتشـجـيع زيادة
فعـالية احلكومات وحتسني تنفـيذ البرامج٬ يجب أن يتـضمن كل
جانب من  املسـاعدات التي تقدمـها املؤسـسة الدولية للتنمـية _
العمل التـحليلي٬ وتصمـيم العمليـات واإلشراف عليهـا٬ ومتـابعة
النتـــائج _ بعــدا يتــعـلق ببناء الـقــدرات. وقــد يتطلـب هذا زيادة
متويـل املؤســســـة املقـــدم في شكل مـنح و/أو زيادة كـــبــيـــرة في
التنسيق املنظم مع الوكاالت املقـدمة للمنح ملساندة بناء القدرات
في البـلدان املقــتـرضــة. ومع أن بـرنامج العــمل اخلــاص بحــسن
نظـام اإلدارة العـــامـــة الوارد في تـقـــارير العـــمـليـــات العـــاشـــرة
واحلادية عـشرة والثـانية عشـرة لتجـديد موارد املؤسـسة ال يزال
مالئما٬ توحي التـجارب احلديثة العهد بأنه يتـعني على املؤسسة
واملقتـرضني منها وشـركائهـا اآلخرين في التنمـية إصـدار التزام
خاص بتـحسني إدارة اإلنفـاق العام واملساءلة املاليـة في البلدان
املعنـيــة. ويجب أن تســانـد املؤســســة  التــزام املقــتــرضـني منهــا
بخطـط مـحــددة زمنـيـا إلنـشـاء أنـظمــة سليــمــة للمــســاءلة املاليــة

العامة٬ وربط إقراضها في املستقبل بهذا االلتزام.

�    ااااالالالالللللتتتتــــــــــــززززاااامممم    ببببششششــــــــــــررررااااككككــــــــــــااااتتتت    ففففــــــــععععــــــــــــااااللللةةةة    ممممــــنننن    أأأأججججلللل    ااااللللتتتتننننــــممممــــــــييييــــــــــــةةةة. يجب أن تـعــمل
املؤسسة الدولية للتنمية على املـستويني القطري والعاملي للتحرك

تقاريـر عديدة أعدتـها إدارة تقيـيم العمـليات وعولـج كثيـر منها في الـعديد
من تقـارير التقـييم الذاتي التي أعـدها جهـاز اإلدارة واإلجراءات املقـترح
اتخـاذها في املســتـقـبل. وسـيكون مـفـتـاح العـمل في املـسـتـقـبل هو وضع
املوارد وراء اإلجـراءات الـرامـيـة إلى الـتـصـدي لهــذه التـحــديات في إطار
عـمليـة إجـرائـيـة حتـدد أولويات مـسـاعـدات املؤسـسـة وتقــويهـا مع املضي
قـدما٬ فـي سيـاق مـبادرتـي إطار التنمـية الشـامل ووثائق اسـتـراتيـجيـات

تخفيض أعداد الفقراء. 

ااااللللتتتتططططللللعععع    إإإإللللىىىى    ااااململململسسسستتتتققققببببلللل
شهدت الفترة التي يغطيها هذا االستعراض تغيرات كثيرة - في البلدان
املقتـرضة٬ وفي املؤسسـة الدولية للتنميـة٬ وفي نظام التنمية. وقـد شجع
إطار سيـاسات عـمليات جتـديد املوارد العاشـرة واحلادية عـشرة والثـانية
عشرة املؤسسـة على التحرك في اجتاهات مالئمة الحتيـاجات املقترضني
منها وال تزال بشكل عام مـالئمة للمستقبل. ولكن املؤسـسة وشركاءها ال
يزالون فـي مــرحلة وضـع العناصـــر الرئيــســـيــة لإلطار مـــوضع التطبـــيق
العـملي٬ مــعـززة مببـادرات جـديدة اعـتـمــدت خـالل فـتـرة العـمليــة الثـانيـة
عشـرة لتجـديد املوارد. واملطلوب اآلن هو تعـميق وتوسـيع نطاق املكاسب

املتحققة من إطار السياسات القائم عن طريق:

التركيز على التنفيذ �

توفيق املوارد بصورة مالئمة مع األولويات االستراتيجية �

تقوية تفويضات املؤسسة. �

ولتحقيق هذا٬ ستحتـاج املؤسسة إلى مواصلة تعديل وتكييف دورها
على املـســتــويـني القطري والـعــاملي علـى الســواء٬ في إطـار القــيـــود التي
تفـرضـهـا املوارد املـتـاحـة خلـدمـاتهـا االقـراضـيـة وغــيـر االقـراضـيـة. وفي
ســيــاق ممارســة دورها الرئيــسـي املتــمـثـل في مــســاندة جــهــود التنمــيــة
املسـتندة إلى البلدان املعـنية٬ يـجب أن تركـز املؤسسـة بدرجـة أكـبـر على
مـــجــاالت مـــيــزتهـــا النســـبــيـــة _ التي يـكمن مـــعظمـــهــا علـى املســتـــوى
االســتـراتيــجي في مــسـانـدة اإلصـالحــات التي تشــمل قطاعــا بأكــمله أو
اقـتـصادا بـأكملـه أو حكومـة بأكمـلها _ وعـلى بناء القـدرات. وفي الوقت
نفــسـه٬ يجب عـلى املؤسـســة أن تلعب دورا أكــثـر تـفـاعــال على املسـتــوى
العـاملي لتـسـهــيل حتـقـيق اتسـاق وتنسـيق املـسـاعـدات اخلـارجـيـة الالزمـة
لتـحـقــيق قـدر أكـبـر من الـتـقـدم نحـو بلوغ الـهـدف املهـيـمن وهو تـخـفـيض

أعداد الفقراء.

ااااخلخلخلخلططططووووااااتتتت    ااااللللتتتتااااللللييييةةةة
بوسع املـؤســســة الدولـيــة للتـنمــيــة اتـخــاذ عــدة خطـوات لالســتــفـــادة من
التــحــســينات التـي حتــقـقـت في السنوات الـســبع املاضــيــة في الفــعــاليــة

اإلمنائية لدورها املزدوج٬ واإلضافة إلى هذه التحسينات:

�    أأأأنننن    تتتتككككوووونننن    أأأأككككــــثثثثرررر    ااااننننتتتتــــققققاااائئئئييييــــةةةة. يجب عـمل املزيد لزيادة درجة انتـقائيـة
املؤســــســـة عـلى املســــتـــوى الـقطري والـبـــرامــــجي واملؤســــسي.

١٧

موجز



عملية إعداد املوازنات والتمويل الكامل السـتراتيجيات املساعدة
القطـرية. وقـد مــثل الفــقــر عــامـال ثانـويا نســبـيــا في تخــصــيص
املوازنات٬ وان كـانت مـواصلة تطـبيـق نهج مـسـتند إلى املعـاييـر
القطـرية ميكن أن تـغــيــر هذا الوضـع. ويجب أن تقــتـــرن جــهــود
تقـدير تـكاليف اسـتـراتـيـجـيـات املســاعـدة القطرية بصــورة أكـثـر
واقـعيـة بعـمليـة إجـرائية تـضمن التـمـويل الكامل السـتـراتيـجيـات
املسـاعدة القطرية التي يعـتمـدها اجمللس التنفـيذي. كمـا ال تزال
هناك حـاجـة إلى وســائل لضـمـان متويل املسـتـويـات املالئمـة من
العناية الـواجـبـة والعـمل االقـتــصـادي والقطاعي املرتبـط ببـرامج

محددة وزيادة التركيز على بناء القدرات.

ععععممممللللييييةةةة    جتجتجتجتددددييييدددد    ااااململململوووواااارررردددد

توحي النتـائج التي توصـل إليهـا هذا االسـتـعـراض بأنه قـد يكون من
املفيـد صقل عملية جتـديد موارد املؤسسـة ذاتها. ويتيح ذلك فرصـة بالغة
القـيـمة ملناقـشـة٬ على مـسـتوى عـاملي٬ للتـجـارب واالجتـاهات املسـتقـبليـة
بالنسـبــة للمـسـاعـدات اإلمنائيـة الـدوليـة ولتـعـبـئـة متويل مــسـاند لألهداف
الرئيـسيـة. والعمليـة بالطريقـة التي تتم بهـا حاليـا تقصـر عن حتقـيق هذه

اإلمكانية بصورة كاملة.
وعلى الـرغم من أن تعـــهــدات جتـــديد املوارد تـتــسق مـع إجــمـــاع في
الرأي آخذ في النشوء وسط مـجتمع التنمية الدولي٬ فإنهـا كانت محددة
أكــثـر من الـالزم ومـحــملة بأكــثـر مـن الالزم (على ســبـيل املـثـال٬ حتــديد
حصـص اإلقراض للقطاعـات والبلدان وعدد وتفـاصيل التـوصيـات). وفي
بعض األحـيــان٬ كـانت غـيـر واقــعـيـة بشـأن مـا ميـكن للمـؤسـســة الدوليـة
للتنمية واملقترضني منها إجنازه على نحو معقول في فترة ثالث سنوات٬
نظرا للـتـركــيـز على املدخــالت وليس علـى النتـائج٬ دون مــعـاجلــة مـســألة
مـوارد املوازنات. واألهم من ذلك أن عـملية جتـديد املوارد كـانت منفـصلة
عن الشـركاء فـي التنميـة _ املقـترضني مـن املؤسسـة ووكـاالت املساعـدة
األخـرى على السـواء _ مما أضـر بعـمليـة حتديد األولـويات واالستـفـادة
من امليزة النسبية للمؤسـسة.  وميكن أن يؤدي إدخال ثالثة تغييرات إلى

حتسني العملية٬ وبالتالي أثر التعهدات املستقبلية.
ووووضضضضعععع    ررررؤؤؤؤييييــــةةةة    أأأأططططوووولللل    أأأأججججــــــــــــالالالال    ممممــــــــــــررررككككــــــــــــززززةةةة    ععععللللــــىىىى    حتحتحتحتــــــــــــققققــــــــــــييييقققق    ااااللللننننــــتتتتــــــــــــاااائئئئجججج. كـــجـــزء من
مفاوضات الـعملية الثالثة عشـرة لتجديد موارد املؤسسة الدوليـة للتنمية٬
يجب أن يطـلب من جـهــاز اإلدارة أن يضع٬ بالـتـشــاور مع املقـتــرضني٬
رؤية أطول أجـال للمؤسـسة توضح مـا يعنيه تركـيز املؤسـسة على الفـقر٬
وحتــدد وســائل توزيع مــوارد املؤســســة٬ وتســتــفــيــد من دور املؤســســة

العاملي كمكمل لتركيزها القطري.
إإإإششششــــررررااااكككك    ااااللللببببللللدددداااانننن    ااااللللننننااااممممــــييييــــةةةة    ففففــــيييي    حتحتحتحتــــددددييييدددد    ااااللللتتتتــــززززااااممممــــااااتتتت    جتجتجتجتــــددددييييدددد    ااااململململوووواااارررردددد. العـمليـة
األكثـر شفـافيـة وتشاورا املزمع تطـبيقـها أثناء مـفاوضـات العمليـة الثالـثة
عـشرة لتـجديد مـوارد املؤسسـة الدولية لـلتنميـة تتجـاوز كثـيرا اإلجـراءات

نحــو نظام إمنائـي جـديد٬ مبـا في ذلك االنتــقـال مـن التـرتـيـبــات
العـرضيـة إلى التـرتيبـات املنظمـة لتنسيق املعـونات. وتتـيح وثيقـة
استـراتيجية تـخفيض أعداد الفـقراء٬ باعتـبارها وسيلة ملمـوسة
لتطبـيق مـبـادئ إطار التنـمـية الـشـامل٬ وسـيلة يحـتـمل أن تكون
هامة للتـحرك إلى األمام. ويعتبـر تنفيذ هذه املبـادرة مسألة ذات
أولوية بالنسـبـة لـلعـمليـة الثـانيـة عـشـرة لتـجـديد مـوارد املؤسـسـة
والعمليـات الالحقة. وفي هذا السـياق٬ يجب أن يصـبح التطبيق
األقـوى واألوسع نطاقـا لبـرامج تشـمـل قطاعـات بأكـملهـا مـسـألة
ذات أولـوية عـلى املـســــــتــــــوى الـقطـري٬ في أعــــــقــــــاب الـدروس
املسـتــفـادة في اآلونة األخــيـرة بشـأن جــعل هذه املناهج الفــعـالة
واملســتندة إلى حتـقــيق النتــائج والتي تنســقـهــا اجلـهـات املانـحـة
مـســاندة للبــرامج التي متتـلكهـا البـلدان املعنيــة. وعلى املســتـوى
العــاملي٬ يجب أن تطلـب اجلـهــات املانحــة للمـؤســســة من رئيس
البنك تسـهـيل تنفـيـذ عمليـة إجـرائيـة مـحددة زمنيـا يشـتـرك فيـهـا
رؤساء وكاالت املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف لتحقيق قدر
أكـــبــر من االتـســاق فـي ممارســات تـقــدمي املـعــونات. ويـجب أن
يتـــجـــاوز برنامـج العـــمل املســـائل اإلجـــرائيـــة ليـــبــحـث املســـائل
االستـراتيجـية املـتعلقـة بانتقـائية البلدان والبـرامج. وال ميكن وال
يجب أن تأخذ املؤسسـة مكان الصدارة في جميع جـهود تنسيق
املعونات٬ وان كـان بوسعـها مواصلة تـعديل عمليـاتها اإلجـرائية
وتشــجـيع اآلخــرين على أن يفــعلوا نفس الـشيء لتـحــقـيق الـقـدر
األكـبـر من التنسـيق الالزم لتـخـفـيض التكاليف احلـاليـة املرتفـعـة

للمعامالت اخلاصة بتقدمي املعونات.

�    تتتتووووضضضضــــــــييييحححح    أأأأههههدددداااافففف    ووووسسسســــــــييييــــــــااااسسسســــــــااااتتتت    ااااللللببببــــــــررررااااممممجججج. يجب أن تبـني املؤسـســة
الدوليـة للتنمـية مـا يعنيه "تـركيـزها على تخـفيض أعـداد الفقـراء"
وأن توضح أهـداف وســيــاســات برامــجــهـــا فــيــمــا يتــعلـق بهــذا
الهــدف. ويظـهــر ســجل السنوات الـسـبـع املاضــيــة احلــاجــة إلى
إسـراع خطى النمـو العريض القـاعـدة وإصالحـات نظام اإلدارة
العامة باعتـبارهما هدفني وسيطني رئيسيني لتـحقيق هذا الهدف
املهــيــمن للمــؤســسـة وهو تـخـفــيض أعــداد الفــقــراء. كـمــا يثــبت
احلاجـة إلى ربط األهداف والسياسات الـعملية اخلاصـة مبحاور
التــركـيــز العــامــة وهي حتـقــيق املســاواة بني اجلنسـني  وحـمــاية
البـيـئـة وتنـمـيـة القطاع اخلـاص ربطا مـبـاشـرا بـتـخـفـيض أعـداد
الفقراء وتوضـيح السياسة اخلاصـة بدمج املساواة بني اجلنسني

وحماية البيئة في العمليات العادية للمؤسسة.

�    حتحتحتحتــــــــــــــــسسسسنينينيني    تتتتــــووووففففــــــــــــييييــــقققق    ااااململململوووواااارررردددد    ممممــــعععع    أأأأووووللللووووييييااااتتتت    ااااللللــــببببــــــــــــــــررررااااممممجججج. حتـــسني تـوزيع
املوارد بالـنســبـــة اللتــزامـــات املؤســســـة أمــر ضـــروري لتطبـــيق
الدروس املسـتفـادة خـالل السنوات السبع املـاضيـة٬ خاصـة في
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تركــز تقــارير جتــديد املوارد على األهـداف اإلمنائيــة وعلى حتــديد أنواع
األنشطـة ذات األولوية التـي يجب أن تســانـدها املؤســســـة لتــحــقـــيق هذه
األهداف٬  بحيث تراعي امليزة النسـبية للمؤسسة وتعكس تقـديرا واقعيا
لتكـاليف التــزامــات جتـديد املـوارد. وباإلضـافــة إلى ذلـك٬ يجب أن تتــفق
تقـارير جتـديد املوارد على مـؤشرات أداء املؤسـسـة وعلى عـملية إجـرائيـة
لرفع تقـارير عن التقـدم احملرز نحـو حتقـيق النتائج املرغـوبة ٬ مع إدراك
أن العـــمل ضــمـن نطاق مـــبــادئ إطار الـتنمـــيــة الشـــامل يعـني مــواصـلة
التـحـرك بعــيـدا عن قـيـاس مـبـاشـر للـصلة بني أنشطة املؤسـســة والنتـائج
اإلمنائيـة القطرية ونحـو وسـائل جـديدة لرصـد أداء املؤسـسة في شـراكـة

مع اآلخرين. 

التي اتخـذت فيمـا يتعلق بالعـملية الثـانية عـشرة لتـجديد املوارد ويفـترض
أن تســاعـد فـي حتـديد أهـداف للمـؤســســة قـابـلة للتــحـقــيق وفي حتــسني
التنفـيــذ. وفـيـمـا بعـد املفـاوضـات٬ يـجب على املؤسـسـة أن تبـحـث كـيـفـيـة
إشـراك شـركـائهـا في مـتابعـة وتقـيـيم أداء ونتـائج العـمليـة الثـالثـة عـشـرة

لتجديد املوارد. 
حتحتحتحتددددييييــــدددد    ااااالالالالللللتتتتززززااااممممــــااااتتتت    ععععللللىىىى    أأأأسسسسااااسسسس    أأأأههههدددداااافففف    ققققــــااااببببللللةةةة    للللللللممممتتتتــــااااببببععععةةةة    ووووااااللللتتتتــــححححققققــــييييقققق٬٬٬٬    ممممعععع
تتتتققققــــددددييييرررر    ووووااااققققــــععععيييي    للللللللــــتتتتككككااااللللييييفففف. كـانت تـعـهـدات جتـديد مــوارد املؤسـسـة الـدوليـة
للتنمـية تشـدد عادة على املدخـالت٬ وفي أغلب األحيـان على أهداف غـير
واقعـية فـيمـا يتعلق بـالنتائج٬ ال تأخـذ في االعتـبار بدرجـة كافـية احلـاجة
إلى امللكيـة القطرية إذا أريد مواصلة جـهود اإلصـالح.  ومن األفضل أن
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ككككييييففففييييةةةة    ططططللللبببب    ممممططططببببووووععععااااتتتت    ااااللللببببننننكككك    ااااللللددددوووولللليييي
العــمـالء في الواليـات املتـحــدة واملناطق التـي ال يخـدمــهـا أي من مــوزعي
مطبـوعات البنـك الدولي ميكنهم ارسـال طلبات احلـصـول على املطبوعـات

الى:

البنك الدولي
P.O. Box 960

Herndon, VA 20172-0960

Fax: (703) 661-1501

عنوان قاعدة بيانات مطبوعات البنك الدولي على االنترنت هو:
http://www.worldbank.org

(publications/project info ثم اختيار)
E-mail: pic@worldbank.org

Fax number: (202) 522-1500

Telephone number: (202) 458-5454

دار املعلومــات بالبنك الدولي ال تخــدم إال العـمـالء الذين يزورونـهـا فـقط٠
وعنوانها هو:

701 18th Street, NW

Washington, DC 20433,  USA

جــمــيع العــمــالء اآلخــرين يجـب أن يقــدمــوا طلبــاتهم مـن خــالل املوزعني
احملليني٠

ككككييييففففييييةةةة    ططططللللبببب    ااااململململططططببببووووععععااااتتتت    ععععنننن    ططططررررييييقققق    ااااللللببببررررييييدددد
اذا كــان لك حـــســاب مــفــتـــوح مع البنـك الدولي، فــيــمـكنك ارســال طـلبك
بالبـريـد االلكتـروني على االنـتـرنت الى: ٠books@worldbank.org رجاء
ذكـــر رقم حـــســـابـك، وعناويـن الشـــحن وارســـال الـفـــواتيـــر، وعنـوان كل

مطبوعة، ورقم طلبها، والكمية املطلوبة، وسعر الوحدة٠

تتـولى ادارة تقـيـيم العـمليـات، وهي وحـدة تقـيـيم مـسـتـقلة ترفع تقـاريرها
الى املديرين التنفيذيني للبنك الدولي، تقيـيم األثر االمنائي جلميع عمليات
االقـراض املنجـزة من الـبنك الدولي وأداء هذه العـمليـات٠ وتـرفع النتـائج
والتـوصـيـات الى املديرين التـنفـيـذيني ويسـتـفـاد منهـا في وضع وتصـمـيم
وتنفـيـذ السـيـاسـات واملشـروعـات اجلـديدة٠ وتقـيم ادارة تقـيـيم العـمليـات
سياسات البـنك واجراءاته، باالضافة الى تقييم العـمليات الفردية وبرامج

املساعدات القطرية٠

وميكن االطالع على مــواجــيــز املـشــروعــات والنص الكـامل للمـلخــصــات
والدروس واملمارسات على املوقع التالي على شبكة االنترنت 

 http://www.worldbank.org/html/oed

ككككييييففففييييةةةة    ططططللللبببب    ممممططططببببووووععععااااتتتت    ااااددددااااررررةةةة    تتتتققققييييييييمممم    ااااللللععععممممللللييييااااتتتت
دراسات تقييم العمليات، وأوراق مناقشات البنك الدولي، وجميع الوثائق

األخرى متاحة من دار املعلومات بالبنك الدولي٠
 وميكن احلصـول على الوثائق املدرجـة في القوائم برقم تخـزين ورمز
سـعـري من خـالل خدمـة الطلـب البريـدي التابـعة للـبنك الدولي أو من دار
املعـلومـــات التـــابعـــة له في قـلب واشنطـن العـــاصـــمــة٠ ولـلحـــصــول عـلى
مـــعلومـــات عن جـــمــيـع الوثائـق، رجــاء االتـصــال بدار املـعلومـــات بالبـنك

الدولي٠
 وللـحــصـــول على مـــزيد مـن املعلـومــات عـن هذه الدراســـة أو العـــمل
التــقـيـيــمي اآلخــر الذي تقـوم به ادارة تـقـيـيـم العـملـيـات، رجـاء االتـصـال
بالسيدة Elizabeth Campbell-Page أو مبكتب املساعدة في ادارة تقييم

العمليات٠

ادارة تقييم العمليات
برامج الشراكات واملعرفة

E-mail: ecampbellpage@worldbank.org

E-mail: eline@worldbank.org

Telephone: (202) 458-4497

Facsimile: (202) 522-3125

ممممططططببببــــــــووووععععــــــــــــــــــــــــــــــــااااتتتت    ااااددددااااررررةةةة    تتتتققققييييييييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممم    ااااللللععععممممللللييييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااتتتت


