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إحالة

املالية 2009 I السنة العمليات موجز

املالية السنة املالية   السنة املالية   السنة املالية   السنة املالية   السنة مباليني الدوالرات  والتعمير  لإلنشاء الدولي  البنك
2005   2006  2007  2008  2009   

13,611  14,135   12,829   13,468  32,911  االرتباطات  
4,264   4,906   3,635   3,967 السياسات  15,532  ألغراض اإلقراض منها  

118  113  112  99  126 املشروعات  عدد
23   21   22   16 السياسات  34   ألغراض اإلقراض منه  

9,722 املدفوعات  18,564   10,490   11,055   11,833   إجمالي
3,605 السياسات  9,138   3,485   4,096   5,406   ألغراض اإلقراض منه  

14,809 االستحقاق)  10,217   12,610   17,231   13,600   مواعيد قبل السداد أصل القروض (شامالً سداد

(5,087) املدفوعات  8,347  (2,120)  (6,176)  (1,767)  صافي

104,401 املسددة)   105,698   99,050   97,805   103,004   (غير القائمة القروض

33,744 املدفوعة  51,125   38,176   35,440   34,938   غير القروض

1,320 أ   572   2,271   1,659   1,740   العمليات دخل

32,072 واالحتياطيات   36,303   36,888   33,754   33,339   لالستخدام القابل املال رأس

%31  %33  %35  %38  %35 القروض  إلى األصول صافي نسبة
التي وافق والتحويالت للتداول، غير القابلة املالية األدوات بحوافظ اخلاصة املُنصفة القيمة تعديل قبل ”كصافي الدخل والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك املالية البيانات في درج مُ أ

احملافظني“. مجلس عليها

املالية السنة املالية   السنة املالية   السنة املالية   السنة املالية  السنة مباليني الدوالرات  للتنمية  الدولية  املؤسسة
2005   2006  2007  2008  2009   

8,696 14,041أ   11,235   11,867   9,506   االرتباطات 
2,331 السياسات  2,820   2,672   2,645   2,425   ألغراض اإلقراض منها  

165  173  188  199  176 املشروعات   عدد
33  30  35  29  33 السياسات  ألغراض اإلقراض منه  

8,950 املدفوعات   9,219   9,160   8,579   8,910   إجمالي
2,666 السياسات  1,872   2,813   2,399   2,425   ألغراض اإلقراض منه  

1,620 االعتمادات    2,209   2,182   1,753   1,680   أصل سداد

7,330 املدفوعات  7,010   6,978   6,826   7,230   صافي

120,907 املسددة)  112,894   113,542   102,457   127,028   (غير القائمة االعتمادات

22,330 املدفوعة  29,903   27,539   24,517   22,026   غير االعتمادات

3,021 املدفوعة   5,652   5,522   4,642   3,630   غير املُنح

2,035 مصروفات منح التنمية   2,575   3,151   2,195   1,939  
اإلضافي.  التمويل خالل من توسيعها التي مت يضم املشروعات عدد املشروعات مالحظة:

ديفوار.  إلى كوت بالديون املثقلة البلدان الفقيرة تخفيض ديون مبادرة إطار في مقدمة بقيمة 45.5 مليون دوالر منحة يشمل أ.

يوليو/متوز 2008 إلى 30   1 الفترة من الذي يغطي التقرير السنوي، أعد هذا
 (IBRD) والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك التنفيذيون املديرون ،2009 يونيو/حزيران

وفقا  - الدولي البنك باسم معاً املعروفني - (IDA) واملؤسسة الدولية للتنمية
رئيس البنك زوليك ب. روبرت وقام املؤسستني. هاتني من الداخلي لكل للنظام

املوازنات به رفقاً مُ التقرير، هذا برفع املديرين التنفيذيني مجلس ورئيس واملؤسسة
احملافظني. مجلس إلى املراجعة، املالية (القوائم) والبيانات اإلدارية

،(IFC) الدولية التمويل ملؤسسة السنوية التقارير منفصلة وتُنشر بصورة
منازعات لتسوية الدولي واملركز ،(MIGA) لضمان االستثمار والوكالة الدولية

.(ICSID) االستثمار
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الدولي 2009  للبنك السنوي التقرير

احملتويات

2 التنفيذيين  املديرين مجلس ورئيس الدولي البنك من رئيس رسالة

3 التنفيذيني  املديرين مجلس

6 موظفيه  التنفيذيني، وجهاز ومديريه الدولي، البنك إدارة جهاز مستحقات

7 الدولي  البنك في مجموعة املالية السنة هذه سمات أبرز

وتوسيع لتخفيف وطأة األزمات العاملية مبتكرة  1   مبادرات

11 تنفيذها  العمليات اجلاري      نطاق

27 امليدان  البنك الدولي في 2   عمل

30      أفريقيا 
34 الهادئ  واحمليط آسيا      شرق

38      جنوب آسيا 

42      أوروبا وآسيا الوسطى 
46 الكاريبي  والبحر الالتينية      أمريكا
50 أفريقيا  وشمال األوسط      الشرق

54 املالية  السنة 3   موجز

ج املُدمّ القرص محتويات

السنوي االستعراض
املالية البيانات

عليها املوافقة اجلديدة التي متت العمليات

بيانات اإلقراض

املناطق حسب الدخل

املؤسسة عن معلومات

املالية 2009  السنة في الدولي البنك قروض
(PowerPoint عرض)

هذا مضمون ج كامل املُدمّ هذا القرص يحتوي
واإلجنليزية، والصينية، العربية، باللغات: التقرير

والبرتغالية، والروسية، والفرنسية، واليابانية،
واإلسبانية.

للتنمية.  الدولية واملؤسسة والتعمير لإلنشاء الدولي البنك من اخلاصة بكل املالية املراجعة والبيانات اإلدارة، جهاز من والتحليل املناقشة شاملة: كاملة، املالية البيانات هذا التقرير: مع املرفق ج املدمّ ن القرص يتضمّ مالحظة:
 .www.worldbank.org املوقع: على على شبكة اإلنترنت السنوي متاح أيضاً التقرير وهذا

املئوية النِّسب أن كما ااميع، اجلداول تُطابق األرقام املُدرجة في ال صحيح، قد رقم أقرب إلى للتقريب ونتيجة ذلك. غير يُذكر لم ما األمريكي اجلارية للدوالر باألسعار هي السنوي التقرير هذا املستخدمة في الدوالرية كافة املبالغ
املصطلح ”مجموعة البنك الدولي“ إلى:  يشير كما للتنمية. الدولية واملؤسسة والتعمير، لإلنشاء الدولي إلى: البنك واملصطلح ”البنك“ الدولي“ ”البنك املصطلح يشير التقرير، هذا في .100 تطابق األشكال قد ال في املُدرجة

االستثمار. منازعات لتسوية الدولي االستثمار، واملركز لضمان والوكالة الدولية الدولية، ومؤسسة التمويل للتنمية، الدولية واملؤسسة والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك
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الحتياجات االستجابة على ولقدرتها الدولي البنك موعة اختبار سنة هذه كانت
وأزمة أزمة اقتصادية إلى لت حتوّ املالية فاألزمة معها. املتعاملة واجلهات البلدان

مدلوالت ذات وإنسانية اجتماعية إلى أزمة ذلك بعد ل تتحوّ أن بطالة، وميكن
د يجسّ اهولة، واالحتماالت احلركة بسرعة البيئة املُتّسمة هذه وفي سياسية.

تقدمي  في الدولي البنك ضيّ مُ كيفية 2009 السنة املالية عن التقرير السنوي
وسرعة وابتكار واهتمام بتحقيق مبرونة معه املتعاملة واجلهات للبلدان اخلدمات

الواقع. أرض على النتائج
املشروعات املوارد الالزمة ملساندة تعبئة سرعة على الدولي البنك تركيز انصب
أمثالها ثالثة إلى مساندته زيادة على قادر الدولي فالبنك يحتاجونها. الذين والناس
دوالر  مليار 100 حدود في ،(IBRD) والتعمير لإلنشاء الدولي البنك من للمقترضني
االستخدام.  تلك املوارد في سريعاً لوضع التحرّك وجرى ،2011 املالية السنة لغاية

السريع املالية لألزمة االستجابة برنامج إنشاء فقراً، مت البلدان ألشد وبالنسبة
والقروض املنح من دوالر 2 مليار بلغ ما على املوافقة إجراءات بغية تعجيل الدفع

42 مليار  مبلغ البنك الدولي ولدى ،(IDA) للتنمية الدولية املؤسسة من فوائد بدون
.2011 املالية السنة لغاية للتنمية الدولية للمؤسسة املتاحة املوارد دوالر من

(VFF) بغية  املعرّضني للمعاناة برنامج تسهيالت متويل البنك الدولي أنشأ كما
ويبني للمعاناة. واملعرّضني للفقراء وتوجيهها األزمات أوضاع في املساندة تبسيط

الغذاء ألزمة للتصدي العاملي البرنامج - من ويستفيد - الصندوق على هذا
من أثر ألكبر تعرّضت التي للبلدان الغوث بتقدمي الفور على قام (GFRP)، الذي

برنامج شأن ومن املاضية. السنة املواد الغذائية في أسعار الذي شهدته االرتفاع
البرنامج العاملي إطار في قضية الزراعة معاجلة متويل املعرّضني للمعاناة تسهيالت
1.2 مليار  من بزيادته السنة هذه في توسيعه مت الذي الغذاء احلالي، ألزمة للتصدي

للتقلبات  االستجابة في البلدان مساعدة زيادة بغية دوالر مليار 2 إلى دوالر
تدخلية إجراءات سيتناول وهو الغذائية. أسعار املواد تشهدها التي املستمرة

اخلدمات وحماية األمان، شبكات وتعزيز العمل، فرص تهيئة تشمل: ـ اجتماعية
برنامج جديد هو برنامج إطار في وذلك - التغذية فيها مبا األساسية االجتماعية

االجتماعية السريعة. االستجابة
ضربت التي املالية األزمة من املكتسبة الدروس من االستفادة حالياً جتري

في آسيا ومنطقة شرق القرن املاضي في ثمانينيات الالتينية أمريكا منطقة
منه. التسعينيات

ه املوجّ اإلنفاق االجتماعي حماية على احلكومات قدرة من التأكد أجل من
حالياً الدولي البنك تقوم مجموعة املفعول، شبكات األمان السارية ومتويل

األمان شبكات لبرامج أمثال ثالثة إلى تقدمها التي املساندة مبضاعفة
وبرامج التغذية، املدارس، تقدمها التي الطعام وجبات مثل: االجتماعي

ل وتشكّ العمل. مقابل النقود وبرامج النقدية املشروطة، التحويالت ومشروعات
األشد أنهنّ املعروف من ألن وذلك اجلهود، لتلك خاص تركيز محور والفتيات املرأة

األزمات. أوقات في تأثّراً
خلق ميكنها األساسية التي البنية مرافق في االستثمار على االهتمام لتركيز

الطويل االقتصادي النمو لتحقيق الالزم األساس إقامة عن فضالً فرص العمل
مشروعات ألغراض يقدمها التي القروض بزيادة حالياً الدولي البنك يقوم األمد،

القادمة.  السنوات الثالث فترة في في السنة دوالر مليار 15 إلى األساسية البنية
مدته برنامج وهو (INFRA) األصول وبناء األساسية البنية تدعيم برنامج إنشاء ومت

من خالل العاملية لألزمة االستجابة في الشريكة البلدان ملساعدة سنوات ثالث
بني الشراكات ومساندة األساسية البنية مشروعات في االستثمار زيادة

قطاع مساندة جهود زيادة أجل ومن القطاع. ذلك في واخلاص العام القطاعني

دوالر  مليار 12 إلى الزراعة مشروعات متويل بزيادة حالياً البنك الدولي يقوم الزراعة،
واإلنتاج الزراعيني. اإلنتاجية زيادة بغية القادمتني السنتني في

مانحة، مت جهات وبلدان من املساندة واجتذاب ة هامّ فجوات ملء أجل من
األسواق في البنوك تدعيم في املساعدة بغية الرسملة صندوق الشروع بتنفيذ
إلى اإلقراض مساندة شأنه من متويل أصغر برنامج مع حجماً، األصغر الصاعدة
 .ً فقرا العالم بلدان أشد العديد من الفقراء في املقترضني من مليون 60 حوالي

التجارة ائتمانات تدفقات استمرار بغية تسهيل التجارة متويل مساندة حالياً وجتري
اعتمدته الذي العاملية للتجارة السيولة توفير برنامج من خالل وذلك األسواق، إلى

50 مليار  قيمته تبلغ ما يساند أن املتوقع من مؤسسة التمويل الدولية، والذي
القادمة. فترة السنوات الثالث من النشاط التجاري في دوالر

الدخول طريق عن - الدولي البنك شبكة بناء اجلهود في إطار كافة تلك يتم
ومؤسسات اإلقليمية، املتحدة، والبنوك األمم وكاالت مع: شراكة في عالقات

املدني. فعلى اتمع ومنظمات اخلاص، القطاع أعمال ومؤسسات اخليري، العمل
صندوقني تنفيذ املاضية في الدولي في السنة البنك املثال، شرع سبيل

اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية بغية مساندة املناخية األنشطة في لالستثمار
خالل من إنشاؤهما مت اللذان - الصندوقان هذان ويهدف املناخ. ر بتغيّ املتعلقة

- التنمية عملية في الشركاء مجموعة واسعة من فيها اشتركت تشاور عملية
بغية السواء، على املتقدمة والبلدان النامية البلدان مع الشراكات تدعيم إلى

املناخ. ر بتغيّ املتعلقة العاجلة للتحديات ي التصدّ
بتقدمي 58.8 مليار  الدولي البنك مجموعة ارتبطت ،2009 املالية السنة في

والضمانات للبلدان املال رأس أسهم في القروض واملنح واالكتتابات دوالر من
بواقع زيادة ل يشكّ مما - البلدان اخلاص في تلك وملؤسسات أعمال القطاع األعضاء

املالية 2008. السنة على املائة) في 54) 20.6 مليار دوالر
والتزامهم  وإبداعهم الدولي البنك مجموعة وعناصر موظفي ملساهمات

بأن علم وهي على عملياتها. أنشطة لتصعيد املبذولة اجلهود في ية حاسمة أهمّ
ر عالياً تُقدّ - العالم مناطق وبلدان كافة من معها - واجلهات املتعاملة البلدان
مجموعة تطلعها إلى استمرار عن فضالً موظفوها، به يقوم الذي العمل اجلاد

على احلفاظ يجب ولذلك، بأفكار. م إجراءات والتقدّ من يلزم ما التخاذ الدولي البنك
واجلهات للبلدان خالل: اإلصغاء من عليها احلصول مت التي اجلمهور العام ثقة

ووضع ع ااطر، وتوقّ النتائج، ومتابعة بااللتزامات، والوفاء اموعة، املتعاملة مع
أنشطة كافة صميم في الصحيح مكانها في الفساد ومكافحة أجندة احلوكمة

الدولي. البنك مجموعة
في أو واشنطن في سواء الدولي البنك مجموعة موظفي أشكر أن أود ختاماً،

وهم تواجهنا، للتحديات التي ون يتصدّ فهم وبلدان العالم. مناطق مختلف
وإبداعاً. وابتكاراً ومرونة أكثر ديناميكية مؤسسة إلى اموعة بتحويل يقومون

والعديد من واحملافظني التنفيذيني املديرين امتناني لس أعرب عن أن أود كما
ومشورة. مساعدة للمجموعة من يقدمونه ما استمرار والشركاء على املساهمني

روبرت ب. زوليك

الدولي، رئيس مجموعة البنك من رسالة
املديرين التنفيذيني مجلس رئيس
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2009 إلى  املالية السنة في الس دعا الديون، أعباء وفيما يتعلق بتخفيف
أعباء تخفيف ملبادرات التام والتنفيذ الديون ل حتمّ على بالقدرة االهتمام استمرار

بالديون املثقلة الفقيرة البلدان ديون لتخفيض ومنها املبادرة املعززة الديون،
ثالثة في ونظر الس .(MDRI) األطراف املتعددة الديون تخفيض ومبادرة ،(HIPC)

الفقيرة البلدان ديون تخفيض مبادرة إطار في اإلجناز نقاط بشأن املقترحات من
بدون الدائنني - كافة عندها يقوم التي النقطة هي اإلجناز ونقطة بالديون. املثقلة

نقطة في املتفق عليه الديون أعباء تخفيف من حصتهم بقية - بتقدمي شروط
بالديون. املثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيض وإجراءات عملية من سابقة قرار

أوجزتها حسبما الرئيسية والسياسات اإلصالحات بتنفيذ مرتبطة اإلجناز ونقطة
نظر الس كما املعني. بالبلد اخلاصة الفقراء أعداد تخفيض إستراتيجية وثيقة
املثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيض مبادرة تنفيذ في رز احملُ التقدم عن تقرير في
عمل برنامج مستجدات وفي األطراف، املتعددة تخفيض الديون ومبادرة بالديون

في املديونيات ممارسات إدارة الدولي بشأن تدعيم النقد الدولي وصندوق البنك
املنخفضة الدخل. البلدان

من الوثائق  متنوعة موعة تقييماً 2009 املالية السنة في الس أجرى
في السنوي السادس التقرير الوثائق تلك وشملت التنمية. جلنة أجل من ة الهامّ

اإلمنائية  باألهداف الوفاء في رز احملُ م التقدّ بشأن مدى العاملي الرصد تقرير سلسلة
بتغير املناخ الدولي املعني البنك موعة اإلستراتيجي و“اإلطار اجلديدة لأللفية
في احملرز التقدم مدى عن تقارير التنفيذيون املديرون استعرض كما وبالتنمية“.

الناجمة البلدان للصدمات ي وتصدّ املعونات، فعالية بشأن: اموعة عمل خطط
وتلك الضعيفة والدول واالقتصاد، والوقود الغذاء مجاالت في األزمات العاملية عن
أجل املعونات من تقدمي وزيادة الدوحة، مفاوضات جولة وإمتام صراعات، من اخلارجة

ضمان بغية بالس اخلاصة الداخلية احلوكمة باستعراض قاموا كما التجارة.
فعاليته.

استعرض البلدان، على مستوى الدولي مجموعة البنك بعمل يتعلق فيما
رية قُطْ مساعدة مجموعه 22 إستراتيجيات ما 2009 املالية السنة في الس

رية باإلضافة  قُطْ مساعدة إعداد إستراتيجيات في رز احملُ التقدم عن وتقارير (CASs)
من  دوالر مليار بلغت 32.9 قروض على إستراتيجيات مؤقتة، ووافق مذكرات 7 إلى

املؤسسة  من مليار دوالر 14 وارتباطات بلغت والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

التنفيذيني املديرين مجلس تلقى العاملية، واالقتصادية املالية لألزمة استجابة
الدولي  البنك مجموعة عمليات ” استجابة وناقش دورية إعالمية مذكرات (الس)

املعرّضني متويل تسهيالت برنامج املبادرات شاملة بشأن أتاح اإلرشاد كما لألزمة“،
للمعاناة. واملعرّضني للفقراء توجيه املساندة السريعة يستهدف الذي للمعاناة

البرنامج الصندوق هما: هذا نات مكوّ من اثنني التنفيذيون على املديرون ز وركّ
كما السريعة. االجتماعية االستجابة وبرنامج الغذاء ألزمة للتصدي العاملي

عمليات معامالت جتهيز أجل لة من املُعجّ اإلجراءات استخدام استمرار على وافقوا
البلدان. في الغذاء ألزمة للتصدي العاملي البرنامج

باملوافقة احملافظني وأوصى مجلس الس استعرض ،2009 املالية السنة في
والبلدان النامية صوت البلدان وسماع لتعزيز مشاركة إصالحات مجموعة على

الدولي. البنك مجموعة في حوكمة السوق إلى نظام التحول طريق على السائرة
إضافي تنفيذي ملدير الس في تخصيص مقعد اإلصالحات املقترحة: وشملت

األعضاء الدول لكافة األساسية التصويت حقوق وزيادة أجل منطقة أفريقيا، من
البنك الدولي. في

للبنك املمنوح التفويض تنفيذ متابعة كثب عن التنفيذيون املديرون يواصل
التي اإلستراتيجيات باستعراض الفقراء. وقاموا أعداد تخفيض أجل من الدولي

باسم وثائق املعروفة أيضاً أعداد الفقراء تخفيض أجل من البلدان وضعتها
تبسيط مت ،2009 فبراير/شباط وفي .(PRSPs) الفقراء أعداد تخفيض إستراتيجيات

إستراتيجيات تخفيض بوثائق املتعلقة املشتركة املوظفني االستشارية مذكرات
الدولي وصندوق النقد الدولي البنك إسهامات كفاءة بغية حتسني أعداد الفقراء
تكاليف تخفيض وأيضاً الفقراء، أعداد تخفيض بشأن البلدان إستراتيجيات في

للبنك وبالنسبة الدولي البنك مع املتعاملة للبلدان بالنسبة التعامالت
وثائق إستراتيجيات من تسع الس في نظر ،2009 املالية وفي السنة والصندوق.
التقدم عن تقارير وتسعة املعنية البلدان بإعدادها قامت الفقراء أعداد تخفيض
على: التحلي جميعاً مؤكدة القبيل، من ذلك إستراتيجيات وثائق إعداد رز في احملُ

في رز احملُ م التقدّ وقياس املرجوة، النتائج حتقيق قدرات ورصد وتقييم بالواقعية،
في الداخلية التنفيذيون الضوابط املديرون استعرض كما الفقر. حدة تخفيف

جهاز من: كل إعداده في اشترك تقرير في (املؤسسة) للتنمية الدولية املؤسسة
املستقلة. التقييم ومجموعة الداخلية، املراجعة وإدارة املؤسسة، إدارة

التنفيذيني املديرين مجلس

Toga McIntosh، Sun Vithespongse، Abdulhamid Alkhalifa (مناوب (وقوفاً) ،Dante Contreras، Rudolf Treffers, Eli Whitney Debevoise، Svein Aass، Louis Philippe Ong Seng ،(مدير اليمني: إلى اليسار من
Carolina Rentería، Jim Hagan، Zou Jiayi، (ًجلوسا) Pulok Chatterji، Samy Watson، Merza Hasan، Konstantin Huber، Toru Shikibu، Michel Mordasini، Sid Ahmed Dib، Ambroise Fayolle، Jose Rojas؛

  ،Susanna Moorehead، Michael Hofmann، Giovanni Majnoni. Alexey Kvasov، .( Abdulrahman Almofadhi الصورة: في ظاهر (غير
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زيادة على التنفيذيون املديرون حث مداوالتهم، إطار وفي للتنمية. الدولية
للتنمية والتعمير/املؤسسة الدولية لإلنشاء الدولي البنك بني فيما التنسيق

كما .(MIGA) االستثمار لضمان الدولية والوكالة (IFC) الدولية التمويل ومؤسسة
الدولي البنك مجموعة بني واالنسجام التنسيق تعزيز ضرورة شددوا على

غير مانحة جهات يسمى ما ذلك في مبا التنمية، في عملية وشركائها اآلخرين
وإعداد اجلميع، بني والتكامل فيما للعمل تقسيم من خالل: اعتماد وذلك تقليدية،

بشأن مشتركة وإستراتيجية املوازنات، مساندة بشأن مشتركة مصفوفات
املديرون نظر اخلصوص، هذا املشتركة. وفي ااطر، والبعثات حدة تخفيف

ببرنامج ورحبوا املعونات، فعالية بشأن الدولي البنك عمل خطة في التنفيذيون
املعونات. املعني بفعالية املستوى رفيع أكرا مبنتدى ج تُوّ العمل، الذي

شامل غير ـ مجموعها إدارية يبلغ موازنة التنفيذيون على وافق املديرون
وبلغ املالية 2010. للسنة مليون دوالر 2245.7 ـ استردادها يتم التي املصروفات

التي مت  املصروفات غير شامل ـ 2009 املالية للسنة اإلدارية مجموع املوازنة
املنح  دوالر لبرنامج تسهيالت مليون دوالر شامالً 201.1 مليون 2189.1 ـ استردادها

السالم. وإحالل الدول ببناء املؤسسية والصندوق املعني وبرامج املنح اإلمنائية
دوالر زيادة اسمية بنسبة 4.9  مليون 1717.3 البالغ اإلدارية املوازنة ل صافي وشكّ

  .2008 املالية على موازنة السنة املائة في
ما حتقق الستعراض األعضاء للبلدان دورية بزيارات التنفيذيون يقوم املديرون

واسعة مبجموعة ويلتقون الدولي. البنك مساعدات استخدام في م تقدّ من
منها، واملستفيدون املشروعات، مديرو بينهم: من األشخاص، من ومتنوعة

رجال وأوساط املعنية، احلكومية غير املنظمات ممثلو ومسؤولون حكوميون، وكذلك
البنك وموظفو املالية، واملؤسسات التنمية، عملية في اآلخرين والشركاء األعمال،

كالً من: بنن،  التنفيذيني املديرين بعض زار ،2009 املالية وفي السنة املقيمون.
مجلس والتقوا تونس زاروا كما وتوغو. وباراغواي، وجامايكا، وهندوراس، وكولومبيا،

للتنمية. األفريقي البنك إدارة
وهم الدولي. للبنك العامة العمليات تسيير عن مسؤولون التنفيذيون املديرون
جاء ملا احملافظني. ووفقاً مجلس لهم من اولة الصالحيات مبوجب واجباتهم يؤدون
البالغ التنفيذيني املديرين من خمسة تعيني يتم الدولي، البنك إنشاء اتفاقية في

رأس  أسهم من عدد أكبر متلك التي اخلمسة مديراً من قبل البلدان 24 عددهم
انتخابية دوائر تشكل التي األخرى، األعضاء البلدان الباقون فتنتخبهم أما املال.
التنفيذيني املُقيمني املديرين سنتني. ويُعرب مجلس كل رى انتخاب جتُ عملية في

الدولي. البنك مجموعة ر دوْ بشأن األعضاء نظر البلدان وجهات تطورات عن
العامة العمليات ترشد التي السياسات وضع في هام رٍ بدوْ الس يسهم

يقدمها االقتراحات التي في البت فضالً عن واجتاهه اإلستراتيجي، الدولي للبنك
والتعمير واعتمادات لإلنشاء الدولي البنك وضمانات قروض بشأن البنك رئيس

م التقدّ عن مسؤول أيضاً وهو للتنمية. الدولية املؤسسة وضمانات  ومنح

مالية مراجعة من: بكل السنوية، االجتماعات في احملافظني، مجلس إلى
البنك عمليات عن (هذا التقرير) سنوي إدارية، وتقرير وموازنة للحسابات،

وتقوم احملافظني. لس رفعها رأيه في تستدعي أخرى أمور وعن أية وسياساته
مباشرة للمجلس، بتقدمي تقاريرها ترفع التي املستقلة، التقييم  مجموعة

وفعالية وكفاءة واستمرارية مدى مالءمة بشأن للمجلس املستقلة املشورة
http://www.worldbank.org/boards وأيضاً  (انظر  العمليات.

التي - التفتيش هيئة تُعنى كما .(http://www.worldbank.org/ieg 
ومخاوف األشخاص الذين بشواغل - أيضاً مباشرة للمجلس تقاريرها  ترفع
وإجراءاته بسياساته البنك التزام من تتأكد وهي البنك، مبشروعات  يتأثرون

املشروعات. تنفيذ وإعداد ومراحل أثناء تصميم بالعمليات اخلاصة
واملوازنة، املراجعة، جلان هي دائمة - جلان خمس التنفيذيون املديرون أنشأ

الس تساعد - وشؤون املوظفني اإلدارية، والشؤون واحلوكمة اإلمنائية، والفعالية
البنك مجموعة وإجراءات سياسات بشأن القرارات واتخاذ على اإلشراف في

حوكمتها وكفاية ااطر، وتقييم إدارة وعمليات املالية، وأوضاعها الدولي،
جلنة كما تتيح الفقراء. أعداد وتخفيض التنمية أنشطة وضوابطها، وفعالية
مدونة السلوك تشملها التي بالقضايا يتعلق فيما اإلرشاد املسلكية األخالق

التنفيذيني. املديرين مجلس مسؤولي كبار بشأن

التفتيش هيئة
األشخاص وهواجس بشواغل االهتمام هو هيئة التفتيش من الرئيسي الغرض

البنك من التزام الدولي، والتأكد البنك ميولها التي باملشروعات يتأثرون الذين
املشروعات. وتنفيذ وإعداد تصميم أثناء بالعمليات اخلاصة وإجراءاته بسياساته
التحقيق  بشأن توصياتها الس إلى االعتراض” ”عدم على أساس وترفع الهيئة
بإعداد الهيئة تقوم التفتيش، إجراء على املوافقة متت التفتيش. فإذا طلبات في
إدارة جهاز ورد التقرير هذا التنفيذيون املديرون ويناقش املعني. التحقيق عن تقرير

اإلدارة. جهاز رد يتضمنها التي العمل خطة على يوافقون كما عليه، البنك
التالية  املشروعات التنفيذيني املديرين ناقش مجلس ،2009 املالية السنة في

في غرب الغاز أنابيب خط مشروع فيها: بالتحقيق التفتيش هيئة التي قامت
واملشروع املتكامل أوغندا، في (بوجاغالي) اخلاص القطاع ومشروع كهرباء أفريقيا،

للصرف الصحي الثاني واملشروع ألبانيا، في الساحلية املناطق وتنظيف إلدارة
فيما حتقيقاتها بإكمال الهيئة حالياً وتقوم في غانا. احلضرية املناطق في البيئي

إدارة جهاز ويقوم ألبانيا. الكهرباء في قطاع توليد هيكلة إعادة يتعلق مبشروع
البنية مبشروع الهيئة فيما يتعلق حتقيقات على الرد البنك حالياً بإعداد

طلبات  ستة الهيئة ت تلقّ كما األرجنتني. في Sante Fe لطريق األساسية
جمهورية الدولي في: البنك ميولها مبشروعات يتعلق فيما  للتفتيش

(انظر اليمنية. واجلمهورية وبنما، والهند، الدميقراطية،  الكونغو
.(http://www.inspectionpanel.org 
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اللجان | 30 يونيو/حزيران 2009 في وعضويتهم املناوبون واملديرون التنفيذيون املديرون
بأصوات يدلي املدير املناوب  التنفيذي  املدير

بالتعيني
املتحدة  الواليات (شاغر)   E. Whitney Debevoisea, e

اليابان  Masato Kanda  Toru Shikibuc, d, f (VC)

أملانيا   Ruediger Von Kleist  Michael Hofmanna, c

املتحدة اململكة  Stewart James  Susanna Mooreheadb, d

فرنسا  Frederick Jeske-Schonhoven  Ambroise Fayollec, d, f (VC)

  

باالنتخاب

Konstantin Huber c, f

(النمسا)
Gino Alzettac

(بلجيكا)
السلوفاكية، اجلمهورية لكسمبورغ، كازاخستان، هنغاريا، التشيكية، اجلمهورية بلجيكا، بيالروس، النمسا،

تركيا سلوفينيا،

Rudolf Treffersb, e

(هولندا)
Claudiu Doltu

(رومانيا)
اليوغسالفية مقدونيا جمهورية إسرائيل، جورجيا، قبرص، كرواتيا، بلغاريا، والهرسك، البوسنة أرمينيا،

أوكرانيا رومانيا، هولندا، األسود، اجلبل مولدوفا، السابقة،
José A. Rojasb, d

البوليفارية) فنزويال (جمهورية
Marta Garcia Jauregui

(إسبانيا)
البوليفارية فنزويال جمهورية إسبانيا، نيكاراغوا، املكسيك، هندوراس، غواتيماال، السلفادور، كوستاريكا،

Samy Watsonb, e

(كندا)
Ishmael Lightbourne

(الباهاما)
كيتس سانت جامايكا، آيرلندا، غيانا، دومينيكا، غرينادا، بليز، كندا، بربادوس، البهاما، جزر وبربودا، أنتيغوا

غرينادين وجزر فنسنت سانت لوسيا، سانت ونيفس،
Carolina Renteríac, d

(كولومبيا)
Rogerio Studart

(البرازيل)
وتوباغو ترينيداد سورينام، الفلبني، بنما، هايتي، إكوادور، الدومينيكية، اجلمهورية كولومبيا، البرازيل،

Giovanni Majnoni c(c)

(إيطاليا)
Nuno Mota Pinto

(البرتغال)
ليست تيمور- مارينو، سان البرتغال، مالطة، إيطاليا، اليونان، ألبانيا،

James Hagana (VC), d

(أستراليا)
Do-Hyeong Kim

كوريا) (جمهورية
باالو، نيوزيلندا، منغوليا، املوحدة، ميكرونيزيا واليات مارشال، جزر كوريا، جمهورية كيريباتي، كمبوديا، أستراليا،

فانواتو سليمان، اجلديدة، ساموا، جزر غينيا بابوا

Pulok Chatterjia, e, f

(الهند)
Kazi M. Aminul Islam

(بنغالديش)
النكا بنغالديش، بوتان، الهند، سري

Toga Mcintoshb (VC), e

(ليبيريا)
Hassan Ahmed Taha

(السودان)
نيجيريا، سيشيل، ناميبيا، مالوي، موزامبيق، ليبريا، ليسوتو، كينيا، غامبيا، إثيوبيا، بوروندي، بوتسوانا، أنغوال،

زمبابوي زامبيا، أوغندا، تنزانيا، سوازيلند، السودان، أفريقيا، جنوب سيراليون،

Svein Aasse (c)  

(النرويج)
Jens Haarlov

(الدامنرك)
السويد النرويج، ليتوانيا، التفيا، آيسلندا، فنلندا، إستونيا، الدامنرك،

Sid Ahmed Dibd (C)

(اجلزائر)
Javed Talat

(باكستان)
تونس باكستان، املغرب، اإلسالمية، إيران جمهورية أفغانستان، اجلزائر، غانا،

Michel Mordasinib (C)

(سويسرا)
Michal Krupinski

(بولندا)
أوزبكستان تركمانستان، سويسرا، طاجيكستان، بولندا، صربيا، قيرغيز، جمهورية أذربيجان،

Merza H. Hasanc, e (VC), f (C)

(الكويت)
Ayman Alkaffas

(جمهورية مصر العربية)
اجلمهورية العربية قطر، عمان، ملديف، ليبيا، لبنان، الكويت، األردن، العراق، العربية، جمهورية مصر البحرين،

العربية املتحدة، اجلمهورية اليمنية اإلمارات السورية،

Zou Jiayib, c (VC)

(الصني)
Yang Yingming

(الصني)
الصني

Abdulrahman M. Almofadhia (c)

السعودية) العربية (اململكة
Abdulhamid Alkhalifa

السعودية) العربية (اململكة
السعودية العربية اململكة

Alexey G Kvasov
الروسي) (االحتاد

Eugene Miagkov
الروسي) (االحتاد

الروسي االحتاد

Sun Vithespongsea, b

(تايلند)
Irfa Ampri
(إندونيسيا)

سنغافورة، ميامنار، نيبال، الشعبية، ماليزيا، الدميقراطية الو جمهورية فيجي، إندونيسيا، السالم، دار بروني
فييتنام تونغا، تايلند،

Dante Contrerasc, e

(شيلي)
Felix Alberto Camarasa

(األرجنتني)
أوروغواي باراغواي، بيرو، شيلي، القوميات، املتعددة بوليفيا دولة األرجنتني،

Louis Philippe Ong Senga, d, f

(موريشيوس)
Agapito Mendes Dias

تومي وبرنسيبي) (ساو
الكونغو جمهورية القمر، جزر تشاد، الوسطى، أفريقيا جمهورية األخضر، الرأس الكاميرون، فاصو، بوركينا بنن،

بيساو، غينيا- غينيا، غابون، االستوائية، غينيا جيبوتي، ديفوار، كوت جمهورية الكونغو، الدميقراطية،
توغو تومي وبرنسيبي، السنغال، سان رواندا، مالي، موريشيوس، النيجر، مدغشقر،

اللجان

C = رئيس املوظفني  شؤون جلنة .d املراجعة  جلنة .a

VC = نائب رئيس باملديرين التنفيذيني  اخلاصة اإلدارية واملسائل احلوكمة جلنة نظام .e املوازنة  جلنة .b

املسلكية األخالق جلنة .f اإلمنائية  بالفعالية املعنية اللجنة .c
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موظفيه التنفيذيني، وجهاز ومديريه الدولي، البنك إدارة جهاز مستحقات
املنافسة على قادراً يكون: أن يستهدف ومزايا مستحقات نظام الدولي البنك مجموعة وضعت بهم، واالحتفاظ العالية املؤهالت ذوي من موظفني اجتذاب أجل  من

املديرين مجلس ويقوم دول أجنبية. الوافدين من من ومعظمه اجلنسيات املتعدد جلهاز املوظفني اخلاصة لالحتياجات ومراعياً اجليّد، لألداء جزياً الصعيد الدولي، ومُ على
الشركات تدفعها التي الرواتب املقارنة مع أساس - على االقتضاء عند - وتعديله الدولي البنك مجموعة موظفي جهاز رواتب باستعراض هيكل سنوياً التنفيذيني

مجلس وافق املقارنة، ألحدث الرواتب التحليالت إجراء األمريكية. وبعد السوق في العام القطاع في منوذجية هيئات والتي تدفعها اخلاص القطاع في والصناعية املالية
للموظفني العاملني  بالنسبة يوليو/متوز 2008 من 1 اعتباراً املالية 2009، وذلك في السنة املائة في 3.32 بلغ متوسطها الرواتب هيكل في زيادة على التنفيذيني املديرين

واشنطن. في الدولي البنك مقرّ في
حزيران  / متوز 2008 وحتى 30 يونيو يوليو / 1 من الفترة في كانت الدولي البنك مجموعة التنفيذي في اإلدارة جلهاز الضرائب) بعد (صافية السنوية  الرواتب

كما يلي: 2009

األمريكي) بالدوالر الضرائب، بعد (صافية السنوية الرواتب التنفيذي: اإلدارة جهاز

واملنصب أ االسم الصافي السنوي الراتب

من سنوية مساهمة
في البنك مجموعة

التقاعدب معاش خطة

من سنوية مساهمة
املزايا في البنك مجموعة

األخرىج

رئيس البنك الدوليد ،Robert B. Zoellick441,980 67,181 191,825

منتدب مدير ،Ngozi N. Okonjo-Iweala351,740
ح
76,996 77,735  

منتدب مدير ،Graeme Wheeler347,050
ح
75,969 88,498  

اخلبراء املاليني رئيس ،Vincenzo La Via347,050 52,752 76,698  

الدولية التمويل مؤسسة التنفيذي، الرئيس نائب ،Lars Thunell347,050 52,752 76,698  

منتدب مدير ،Juan Jose Daboub347,050 52,752 76,698  

العام موعة القانوني واملستشار للرئيس أول نائب ،Anne-Marie Leroy 
الدوليهـ البنك

335,800 51,042 74,212  

االستثمارو لضمان الدولية الوكالة التنفيذي، الرئيس نائب ،Izumi Kobayashi334,900 50,905 74,013  

اخلارجية الشؤون للرئيس، أول نائب ،Marwan Muasher326,404 49,613 72,135  

املستقلة العام، مجموعة التقييم املدير ،Vinod Thomas321,050 
ح
70,278 81,868  

للرئيس ورئيس اخلبراء االقتصاديني أول نائب ،Yifu Lin304,580 46,296 67,312  

التنفيذيونز  غ.م.غ.م.230,790املديرون
غ.م.غ.م.199,650املديرون التنفيذيون املناوبونز

بعد الضرائب. الصافي أساس على رواتبهم يتم حساب الدولي، البنك مجموعة من على مستحقاتهم الدخل ضريبة بدفع مكلفني غير األمريكية املتحدة الواليات من غير مواطني الدولي البنك مجموعة أ. ألن موظفي
حزيران 2009. / متوز 2008 وحتى 30 يونيو يوليو / 1 املستحقات املؤجلة من وخطط املوظفني تقاعد الدولي خلطة البنك من مجموعة تقريبية مساهمة ب.

غير الرواتب. أخرى ومزايا املتجمعة، اخلدمة إنهاء ومزايا اإلعاقات، وضد واحلياة الصحة على والتأمني السنوية اإلجازات األخرى املزايا تشمل ج.
ضريبة  عالوة له تُدفع ولذلك لضريبة الدخل راتبه مواطن أمريكي، يخضع زوليك أن السيد ومبا مصروفات. لتغطية دوالراً 79120 عالوة مببلغ زوليك للسيد تُضاف األخرى، املزايا في الدولي البنك مساهمة مجموعة في إطار د. 

السنوي.  راتبه من املائة في 5 إضافية تعادل تقاعد مزايا له تضاف التقاعدي، معاشه وإضافة إلى الدولي. البنك ومزاياه من رواتبه على التقديرية املستوجبة الضرائب لتغطية
و  التقاعدي ملعاشها بحوالي 15951 دوالراً الدولي البنك مجموعة وساهمت دوالراً. حزيران 2009 بلغ 104938 / 9 مارس / آذار 2009 حتى 30 يونيو من الفعلي وراتبها 9 مارس / آذار 2009، اعتباراً من تعيينها مفعول هـ. سرى

فيه.  عملت الذي السنة من للجزء األخرى للمزايا دوالراً 23191
ملعاشها  دوالراً بحوالي 25452 الدولي البنك مجموعة وساهمت دوالراً. حزيران 2009 بلغ 167450 / الثاني 2009 حتى 30 يونيو كانون / 1 يناير من الفعلي وراتبها الثاني 2009، كانون / 1 يناير اعتباراً من تعيينها مفعول سرى و. 

فيه. عملت الذي السنة األخرى للجزء من دوالرات للمزايا 37006 و التقاعدي
الكونغرس األمريكي. يفرضها التي القصوى الرواتب حلدود خاضعان فهما املتحدة، للواليات املمثّلني املناوب التنفيذي واملدير املدير التنفيذي على األرقام هذه ال تنطبق ز.

قبل 15 أبريل / نيسان 1998. (SRP) النافذة املوظفني خطة تقاعد وأحكام نصوص إلى تستند املوظفني لهؤالء التقاعدية املعاشات املساهمة في ح. 

العاصمة) (واشنطن، املوظفني جهاز رواتب هيكل
يلي: كما الضرائب) بعد (صافي الدولي البنك مجموعة موظفي رواتب هيكل كان حزيران 2009، / متوز 2008 وحتى 30 يونيو يوليو / 1 من الفترة في

املناصبالدرجات عن مناذج
األدنى احلد

(دوالر)
املرجعفيالسوق

(دوالر)
األعلى احلد

(دوالر)
هذه في املوظفون

(%) الدرجة
متوسط راتب
الدرجة (دوالر)

املزايا متوسط
(دوالر)أ

A23,760مساعد مكتبي  30,880  40,130  0.1  33,568  15,696  

Bمعلومات تقني فريق، 30,110مساعد  39,150  54,810  1.1  40,251  18,822  

Cمعلوماتي مساعد برنامج، 37,670مساعد  48,980  68,580  10.751,062  23,876  

D،معلوماتي أول، أخصائي برنامج مساعد
املوازنة لشؤون مساعد

42,610  55,390  77,550  8.5  62,416  29,186  

Eحلل 57,040مُ  74,140  103,79010.072,609  33,952  

F76,420مهني مختص  99,340  139,08018.393,442  43,694  

Gأول مختص 102,140132,790185,90030.9129,09160,363مهني  

Hني مختصّ مهنيني 142,250184,950239,00017.1178,24483,347مدير، رئيس  

Iأول مستشار 188,000248,900282,0002.9مدير،  232,820108,866

Jالرئيس 256,760287,570322,0000.4نائب  287,652134,506

Kللرئيس تنفيذي نائب منتدب، 282,010319,810351,7400.1مدير  336,267126,822

الضرائب، وهو  الصافي بعد أساس رواتبهم على حساب يتم الدولي، البنك من مجموعة مستحقاتهم على الدخل ضريبة بدفع مكلفني غير األمريكية املتحدة الواليات غير مواطني من الدولي البنك مجموعة موظفي ألن مالحظة:
نسبياً. قلّة صغيرة إال الرواتب سلّم من األعلى الثلث إلى يصل وال الدولي. البنك موظفي مجموعة رواتب سلّم اشتقاق عليها قياساً يتم املقارنة التي والشركات ملوظفي املنظمات الضرائب بالنسبة بعد اقتطاع الراتب عادة يعادل ما

الرواتب. غير أخرى ومزايا املتجمعة، اخلدمة نهاية اإلعاقة، ومزايا وضد احلياة وعلى الصحي والتأمني السنوية، اإلجازات ذلك: مبا في أ.
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لألزمة املالية العاملية االستجابة أجل من التعاون
الدولي على البنك مجموعة مؤسسات بني املشتركة والبرامج املشروعات تركز

وإصدار املالية، األسواق توسيع خالل: من وذلك املستدامة، التنمية تشجيع
حتسني بغية املشورة خدمات وتقدمي التجاريني، واملقرضني للمستثمرين الضمانات

الدولي البنك بني املشتركة فاألولويات النامية. البلدان في االستثمار أوضاع
بلدان  في تنفيذها جارٍ 104 مشروعات عن أسفرت الدولية التمويل ومؤسسة

مقابل ،2009 املالية السنة في للتنمية الدولية املؤسسة من مؤهلة لالقتراض
أجل من ارتباطات عن التعاون هذا أسفر كما املالية 2008. السنة في مشروعاً 78

مؤهلة  في بلدان تنفيذه) آخر مزمع (مع 33 مشروعاً استثمارياً 14 مشروعاً
 .2009 املالية السنة في للتنمية الدولية املؤسسة من لالقتراض

هامة وهي واخلاص، القطاعني العام بني الشراكات قوة تعزز املبادرات هذه
بلغ ما نصف من أكثر وكان احلالية. العاملية االقتصادية األزمة خاصة أثناء بصورة

التمويل  مؤسسة بتنفيذها شرعت استثمار مشروعات 447 من مجموعه
الدولية  من املؤسسة لالقتراض مؤهلة بلدان في 2009 السنة املالية الدولية في
الدولية التمويل مساعدة مؤسسة شأنه من املشروعات حلافظة توزّع - للتنمية
مشروعاتها القاضي بتنفيذ نصف لها املمنوح بالتفويض الوفاء من االقتراب في

املالية السنة بحلول للتنمية الدولية من املؤسسة لالقتراض مؤهلة بلدان في
املبادرات من سلسلة على حالياً الدولية التمويل مؤسسة تعمل كما .2011

الصغيرة األعمال ومؤسسات والتجارة، البنوك، قطاعات: في املشروعات ملساندة
املؤسسة من لالقتراض بلدان مؤهلة األساسية في والبنية احلجم، واملتوسطة

في  دوالر مليار 30 املبادرات تلك مبالغ مجموع يبلغ أن املتوقع ومن للتنمية. الدولية
القادمة. الثالث السنوات

في  دوالر مليون 450 مببلغ اإلضافية الدولية التمويل مؤسسة مساهمة أدت
املالية  السنة في (IDA15) للتنمية الدولية املؤسسة ملوارد اخلامس عشر التجديد

حتسني  إلى دوالر، مليار 1.75 مببلغ العملية تلك في مساهمتها إطار في ،2009
في وخصوصاً النامية، البلدان في املعيشة لتحسني أوضاع التعاون جهود

األهداف عن البشرية املنبثقة التنمية غايات مساندة وفي إطار أفريقيا. منطقة
مجموعه 78  ملا دوالر مليار 42 مبلغ التجديد سيتيح ذلك اجلديدة، لأللفية اإلمنائية

.2011-2009 املالية السنوات فترة في فقراً العالم بلدان أشد من بلداً
في الدولي البنك مجموعة التي تساندها االستثمارية املشروعات تهدف

أعداد لتخفيض املصاحبة األساسية البنية خدمات إلى حتسني كبير منها جانب
بتقدمي اموعة ارتبطت ،2009 السنة املالية ففي النمو. حتقيق وتعزيز الفقراء

في  األهمية حاسم قطاع فهي األساسية، البنية ملشروعات دوالر مليار 20.7 مبلغ
فرص خلق ومساندة األزمة من السريع االنتعاش لتحقيق الالزم األساس إتاحة

بدأ التي األساسية املستدامة بالبنية املعنية العمل خطة شأن العمل. ومن
دوالر إلتاحة  مليار حدود 72 2008 استقطاب مبلغ في متوز يوليو/ في تنفيذها

في  واخلاص القطاعني العام استثمارات من دوالر 149 مليار في حدود متويل إضافي
.2011-2009 املالية السنوات فترة

في  العاملة األطراف املتعددة واإلقراض االستثمار مؤسسات دت أكبر تعهّ
لالستثمار األوروبي البنك ومجموعة والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك - أوروبا شرق
الدولي  البنك ومجموعة األوروبي) االستثمار وصندوق األوروبي االستثمار (بنك EIB
تلك  في البنوك قطاعات ملساندة مليار يورو 24.5 إلى ما يصل مجموعه بتقدمي -

االقتصادية األزمة التي ضربتها األعمال ملؤسسات االئتمان وإتاحة املنطقة
مجموعة م ستقدّ ،2010-2009 للفترة مدتها سنتان خطة وفي إطار العاملية.

تسهم  أن املتوقع ومن . مجتمعة مواردها من يورو مليار 7.5 البنك الدولي مبلغ
خالل  من توجيهه يتم يورو، مليار 2 في حدود التمويل الدولية مببلغ مؤسسة
البنوك، والبنية قطاعات: لألزمة في االستجابة اعتمدتها بشأن التي املبادرة

خدمات تقدمه من ما خالل ومن األخرى والقطاعات والتجارة، األساسية،

مصدر وهي العالم، في التنمية مؤسسات أكبر إحدى هي الدولي البنك مجموعة
مناطق مختلف في النامية للبلدان والفنية املالية املساعدات مصادر من رئيسي

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك - اموعة في األعضاء فاملؤسسات العالم.
،(IFC) ومؤسسة التمويل الدولية ،(IDA) للتنمية الدولية واملؤسسة ،(IBRD)

منازعات لتسوية الدولي واملركز ،(MIGA) االستثمار لضمان الدولية والوكالة
أهدافها  لتحقيق أنشطة األخرى كل منها ويكمل تعمل معاً - (ICSID) االستثمار

البنك مجموعة وغرض البشر. حياة وحتسني أعداد الفقراء في تخفيض املشتركة
مجاالت: التجارة، في الدولية املشروعات عن األفكار مسيرة ودفع طرح الدولي هو

ر وتغيّ واحلوكمة، األساسية، والبنية والتعليم، والفقر، الصحية، والرعاية والتمويل،
الفقراء والسيما النامية البلدان في الناس كافة نفع أجل من وذلك وغيرها، املناخ

الفرص اجلديدة. الباحثني عن
من لأللفية اجلديدة اإلمنائية باألهداف للوفاء احملددة الفترة منتصف مرور يعتبر

الوفاء على التركيز استمرار بوجوب بقوة الدولي اتمع ر تُذكّ التي األمور بني
الدولي، البنك وبالنسبة موعة الفقيرة. العالم باالحتياجات األساسية لشعوب

لتحسني اجلهود مضاعفة وأيضاً الفنية، واملساعدة التمويل تقدمي هذا يعني
في تدعيم االستثمار في اخلدمات ومساعدة البلدان املعنية وإيصال تقدمي

والتنمية. االقتصادي االنتعاش مشروعات حتقيق
وللحيلولة الالزمة. اإلجراءات اتخاذ ضرورة من تزيد العاملية األزمة االقتصادية

زادت التنمية، عملية رز في احملُ م التقدّ من عقود على األزمة هذه قضاء دون
للمعاناة، فقراً وتعرّضاً البلدان أشد حماية بغية: الدولي جهودها البنك مجموعة

ومواصلة البنية األساسية، األمد في الطويل االستثمار برامج على واحلفاظ
القطاع اخلاص. كما يتصدره فرص العمل الذي وخلق االقتصادي النمو معدل
الصحية الرعاية أنظمة تدعيم في احلكومات ملساعدة عملها بتصعيد تقوم
ي التصدّ بهدف وذلك احمللية، اتمعات في وتشجيع املمارسات املبتكرة لديها

ومرض املالريا. اإليدز ومرض فيروس مثل العاملية، للتحديات

الدولي مجموعة البنك مساعدات
بلغ  بارتباطات 767 مشروعاً، الدولي البنك مجموعة رعت ،2009 املالية السنة في

وضمانات.  ومنح، وقروض، اعتمادات، على: توزّعت دوالر مليار 58.8 مجموعها
املائة  في 54 زيادة بنسبة السنة هذه في مت تقدميها التي التمويلية املوارد ل وتشكّ
مجموع وبلغ للمجموعة. بالنسبة قياسياً ومستوى السابقة املالية السنة على
في  لعمليات دوالر مليار 14 هو قياسياً رقماً للتنمية الدولية املؤسسة ارتباطات

مجموع  املائة على في بزيادة بنسبة 25 أي الدخل، املنخفضة البلدان من بلداً 63
ارتباطات  مجموع وبلغ دوالر. مليار 2008 البالغ 11.2 املالية في السنة االرتباطات

في  مجموعه 126 مشروعاً ملا دوالر مليار 32.9 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك
بزيادة أي ائتمانية، أهلية ذات الدخل منخفضة وبلدان الدخل متوسطة بلدان

البالغ 13.5  املالية 2008 السنة في االرتباطات مجموع على املائة في 144 بنسبة
مجموعها يبلغ ارتباطات تقدمي والتعمير لإلنشاء الدولي البنك وبوسع مليار دوالر.

معيشة  مستوى رفع املالية 2011 بغية السنة لغاية مليار دوالر 100 حوالي
في واملساعدة موازناتها، في كبيراً نقصاً تواجه التي البلدان ومساندة الفقراء،
وباعتبار مؤسسة األمد. طويلة االستثمارية واستمرار املشروعات على احلفاظ
إلى القطاع األطراف املتعدد التمويل بتقدمي جهة تقوم أكبر الدولية التمويل

10.5 مليار  بلغ مجموعها ارتباطات املؤسسة مت قدّ النامية، البلدان في اخلاص
املالية  السنة في دوالر مليارات 4 إضافية بلغت موارد وعبأت اخلاص حلسابها دوالر

في  مستدامة أعمال مؤسسات يساند لت من خاللها 447 مشروعاً موّ 2009
السوق. إلى نظام ل التحوّ طريق على سائرة وبلدان نامية بلدان القطاع اخلاص في

دوالر  مليار 1.4 مجموعها بلغ ضمانات لضمان االستثمار الدولية الوكالة وأصدرت
نامية.  بلدان في 26 مشروعاً مجموعه ملا

الدولي البنك في مجموعة املالية السنة هذه سمات أبرز
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الضمانات  دوالر من مليار 2 إلى مجموعه يصل ما االستثمار لضمان الدولية
االستثمار قدرات مشروعات وضمان ااطر تخفيف تعزيز بغية وذلك لالستثمارات،

العاملية. املالية باألزمة بشدة تأثرت بلدان في
ومؤسسة الدولي البنك بني مشتركة مبادرة وهي - أفريقيا إنارة مبادرة تسعى
أجل الوقود من على القائمة أنظمة اإلنارة اإلنفاق على ملساندة الدولية - التمويل

وسيتحقق بالكفاءة. ومتسمة نظيفة حديثة بدائل إلى ل التحوّ خطى تعجيل
وإشراك السوق، ومعوقات حواجز تخفيف خالل من هذه اجلديدة توزيع التكنولوجيا

األفريقية ومؤسسات األعمال لتصنيع مستلزمات اإلنارة، العاملية الشركات
املعنية، ومنظمات اتمع واحلكومات األفارقة، احلر العمل مشروعات وأصحاب

املدني.
التمويل ومؤسسة للتنمية الدولية املؤسسة بني مشتركة مبادرة حالياً تقوم

والصغيرة الصغرى األعمال ملؤسسات الالزم التمويل زيادة بتسهيل الدولية
األعمال  وذلك بهدف تعزيز قدرة مؤسسات غانا، في (MSMEs) احلجم واملتوسطة
العمالة فيها. وتعزيز مستويات املنافسة، اخلاص على القطاع حجماً في األصغر
ضرورية واملتوسطة احلجم والصغيرة الصغرى األعمال مؤسسات تنمية وتعتبر

العمل. فرص خللق الهامة املصادر أحد وذلك ألنها الفقراء، أعداد تخفيض أجل من
موارد تقدمي في الدولية التمويل ومؤسسة للتنمية الدولية املؤسسة وستشترك

احلر وتخفيض للعمل التنمية املستدامة بغية مساندة ااطر تقاسم إطار في
واملتوسطة والصغيرة الصغرى األعمال مؤسسات تواجهها التي املعوقات الفنية
مع ااطر يتيح تقاسم صندوق التمويل الدولية في وستستثمر مؤسسة احلجم.

بعمالت  القروض اجلديدة دوالر من ماليني 3 بغية تقدمي أكثر من محلي بنك
ذلك ضد مخاطر خسارة ضماناً للتنمية الدولية املؤسسة ستتيح كما محلية.

األداء. إلى مستندة مليون دوالر منحة مببلغ تقدمي عن فضالً الصندوق

لإلنشاء والتعمير الدولي البنك وسيزيد واالستشارية. التقليدية االستثمار
2009- املاليتني السنتني فترة في الوسطى وآسيا أوروبا منطقة لبلدان قروضه
تقدميها ملعاجلة  مزمع يورو مليار إلى 3.5 يصل ما منها يورو، 2010 إلى 16 مليار
م ستقدّ كما االقتصادات الصاعدة. ذات أوروبا بلدان في قطاع البنوك مشاكل

من  يورو 2 مليار حدود في مخاطر ضمان قدرات االستثمار لضمان الوكالة الدولية
عمليات االستثمار. أجل

والبحر الكاريبي، أمريكا الالتينية منطقة االقتصادي في النمو حفز أجل من
الدولية التمويل الدولية والوكالة ومؤسسة لإلنشاء والتعمير الدولي البنك يقوم

في إطار لألزمة احلالية االستجابة مبادرات بتنسيق حالياً االستثمار لضمان
للدول االستثمار ومؤسسة ،(IDB) األمريكية للدول التنمية بنك مع: الشراكة

،(CDB) للتنمية الكاريبي والبنك ،(CAF) األنديز اإلمنائية ومؤسسة ،(IIC) األمريكية
مؤسسات وستقوم .(CABEI) االقتصادي للتكامل الوسطى أمريكا وبنك

االرتباط  مت مليار أصل 90 من مليار دوالر 35.6 مبلغ بتقدمي الدولي البنك مجموعة
أجل ذلك البرنامج. من بها

األفريقي والبنك الدولي البنك مجموعة شرعت ،2009 املالية السنة في
املشتركة العمل خطة تنفيذ في - آخرين شركاء مع جنب إلى جنباً - للتنمية

أفريقيا، بشأن الدولية اإلمنائي التمويل املالية الدولية/مؤسسات املؤسسات بني
اخلاص. القطاع إلى اإلقراض املنطقة وزيادة تلك في املالية األنظمة ملساندة وذلك

اإلقراض وزيادة التجارة، تشجيع املالية: وتشمل األهداف الرئيسية للمساعدات
املصلحة أصحاب بني التنسيق األساسية، وتسهيل البنية مشروعات ألغراض

بتقدمي الدولية التمويل مؤسسة وارتبطت واخلاص. العام القطاعني من املباشرة
شركات مساندة بغية لألزمة االستجابة بشأن مبادراتها خالل من دوالر مليار

وستتيح الوكالة احمللية. البنوك مال رأس قاعدة وتدعيم الزراعية الصناعات
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- فوائد بدون طويلة األجل للتنمية (IDA) قروضاً الدولية م املؤسسة تقدِّ
82 بلدا  عددها فقرا البالغ العالم حلكومات أشد بلدان نحاً ومُ - اعتمادات تسمى
تقدمها التي معدومة. القروض أو ضئيلة السوق االقتراض بشروط قدرتها على
والتحويالت من املانحة الدول لها مها تقدّ التي لها املساهمات متوّ املؤسسة هذه
التمويل الدولية مؤسسة من نح ومُ والتعمير الدولي لإلنشاء البنك دخل صافي

نفسها. املؤسسة اعتمادات سداد وحصيلة

املالية 2009-2005   السنوات | للمؤسسة الدولية للتنمية املالية الرئيسية املؤشرات
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  
112,894  113,542  102,457  127,028  120,907 املسددة)  (غير القائمة التنمية اعتمادات
127,950  123,619  110,212  102,871  130,378 أ  األصول املوارد اإلمنائية/صافي مصادر مجموع

للمبادئ  وفقاً للمؤسسة املالية القوائم إعداد يجري يوليو/متوز 2007، من 1 خاصة. واعتباراً أغراض ذات مالية قوائم للتنمية املؤسسة الدولية أعدت 30 يونيو/حزيران 2007، في املنتهية املالية السنة حتى أ.
.(U.S. GAAP) املتحدة الواليات املتعارف عليها في احملاسبية

عضواً بلداً 169 | 1960 عام في أنشئت
دوالر* مليارات 207 املتجمعة: االرتباطات

لتمويل 176  مليار دوالر 14 :2009 املالية للسنة االرتباطات
بلداً 63 في جديدة عملية

الضمانات. شامالً املالية 2005، السنة من اعتباراً *

حكومات إلى القروض والتعمير (IBRD) بتقدمي لإلنشاء الدولي البنك يقوم
االئتمانية. باألهلية املتمتعة الدخل املنخفضة والبلدان الدخل البلدان املتوسطة
وأدوات والضمانات القروض تقدمي خالل من املستدامة تشجيع التنمية يقوم وهو

مركزه قوة نهُ كِّ ومتُ اإلقراضية. غير التحليلية واالستشارية واخلدمات ااطر إدارة
شروط جيّدة وتقدمي منخفضة املال بتكلفة رأس أسواق من االقتراض من املالي

معه. املتعاملني للمقترضني

املالية 2009-2005 السنوات | والتعمير الدولي لإلنشاء للبنك املالية الرئيسية املؤشرات
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005   

572  2,271  1,659  1,740  1,320 العملياتأ  دخل
105,698  99,050  97,805  103,004  104,401 القائمة  القروض
275,420 233,311ب   208,030  212,326  222,008 مجموع األصول 
40,037  41,548  39,926  36,474  38,588 مجموع صافي األصول 

احملافظني”. عليها مجلس التي وافق والتحويالت للتداول، القابلة غير املالية األدوات بحوافظ  اخلاصة املُنصفة تعديل القيمة قبل الدخل “كصافي والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك القوائم املالية في درج مُ أ.
اجلارية. السنة بيانات مع تتطابق كي البيانات محددة إلعادة ترتيب عمليات يعكس تأثير كي بيانه أُعيد ب.

عضواً بلداً 186 | 1944 أنشئ في عام
دوالر* مليار 479 ع: املتجمّ اإلقراض

لتمويل 126  مليار دوالر 32.9 :2009 السنة املالية اإلقراض في
بلداً 42 في جديدة عملية

الضمانات. شامالً املالية 2005، السنة من اعتباراً *

  

الدولي مجموعة البنك مؤسسات
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األجل، طويلة القروض الدولية (IFC) بتقدمي: التمويل مؤسسة تقوم
واخلدمات واملُورّق، م التمويل املنظّ وأدوات األموال، رؤوس أسهم في واالستثمارات

اخلاص القطاع في األعمال مؤسسات إلى ااطر تخفيف وخدمات االستشارية،
وبذلك السوق، إلى نظام ل التحوّ السائرة على طريق النامية والبلدان البلدان في
وتسعى الناس. حياة وحتسني الفقراء أعداد وتخفيض الفقر تقليص في تساعد
احلصول على قدرتها التي والبلدان املناطق في الشركات إلى للوصول املؤسسة

املستثمرون يعتبرها محدودة والتي األسواق إلى والوصول رؤوس األموال على
مشاركة عدم في حالة ااطر من الالزم من أكبر محفوفة بقدر التجاريون

احلكومات. ضمانات من بدون قبول تلك اخلدمات تقوم بتقدمي وهي املؤسسة.
 

املالية 2009-2005   السنوات | ملؤسسة التمويل الدولية الرئيسية املالية املؤشرات
ذلك) خالف يذكر لم (ما مباليني الدوالرات

2009  2008  2007  2006  2005  
(153) 1,938 2,739ب  1,409ب   1,953 أ   العمليات (خسارة) دخل
17,864  14,622  13,269  12,730  13,325 املصاحبة  املشتقة األدوات ماعدا سائلة، أصول
22,214  23,319  15,796  12,787  11,489 وكمبياالت، صافي  وسندات أموال رؤوس في واستثمارات قروض
16,122  18,261  14,017  11,141  9,821 املال  رأس مجموع

واملنح املُنصفة، القيمة أساس على محسوبة القابلة للتداول غير املالية باألدوات اخلاصة (اخلسائر) األرباح صافي احتساب قبل (خسارة) “كدخل الدولية التمويل ملؤسسة القوائم املالية في درج مُ أ.
الدولية للتنمية”.  املؤسسة إلى املقدمة

حسبما أُعيد بيانه.  ب.

عضواً بلداً 182 | 1956 عام في أنشئت
دوالر (حلساب مؤسسة  مليار 34.4 االرتباطات: حافظة

املشتركة دوالر من القروض مليارات 8 مع الدولية) التمويل
مليار دوالر،  10.5 مببلغ ارتباطات :2009 املالية السنة ارتباطات

مجموعه  ملا دوالر مليارات 4 تعبئة مع
بلدان في 103 447 مشروعاً

ضد الضمانات أو االستثمار (MIGA) التأمني لضمان الدولية الوكالة تتيح
البلدان في املباشر األجنبي االستثمار تشجيع بهدف وذلك السياسية، ااطر
واحلكومات املستثمرين املنازعات بني تسوية على أيضاً الوكالة وتعمل النامية.
في مسارها ومنافعها االستثمارات على حتافظ وبذلك املضيفة لالستثمارات،
املساعدة الفنية وتقدمي املعرفة تبادل مجاالت في الوكالة فأنشطة الصحيح.
وهي تتيح االستثمار، لتشجيع استراتيجيات وتنفيذ حتديد في البلدان تساعد

والتأمني التجارية، األعمال أنشطة مناخ وأوضاع االستثمار، فرص عن: املعلومات
ااطر السياسية. ضد

املالية 2009-2005   السنوات | االستثمار لضمان الدولية للوكالة الرئيسية املؤشرات املالية
الدوالرات  مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  
51  55  49  17  24 العمليات  دخل
1,044  1,019  950  863  830 العاملأ  املال رأس
3,966  3,578  3,209  3,310  3,138 الضمانية  التغطيات صافي
1,362  1,477  1,411  1,435  1,341 لالقتراض  املؤهلة الضمانية في البلدان التغطيات صافي

للتنمية الدولية املؤسسة من

التأمني. إعادة من للمستردَّات املعادلة عدا املبالغ ما التأمني حافظة واحتياطي واألرباح احملتجزة، املدفوع، رأس املال كالً من: العامل يشمل رأس املال أ.

ً بلدا عضوا 174 | 1988 عام في أنشئت
دوالر* مليار 20.9 املتجمعة: الضمانات املصدرة

ملا  دوالر مليار 1.4 :2009 املالية السنة املصدرة في الضمانات
26 مشروعاً  مجموعه

لضمان  التعاوني البرنامج خالل من تعبئتها التي متت األموال املبالغ هذه تشمل *
االكتتابات

تسهيالت االستثمار (ICSID) بإتاحة منازعات لتسوية الدولي املركز يقوم
األجانب والدول املستثمرين الدولية بني االستثمار منازعات في والتحكيم للتوفيق
وعدد املركز في البلدان األعضاء يتضح من عدد الستثماراتهم. وحسبما املضيفة
االستثمار وقوانني معاهدات في العديدة بتسويتها واإلشارات يقوم القضايا التي

االستثمار تنمية مجال هام في بدور املركز يسهم التحكيمية، تسهيالته إلى
في مجالي نشر وأنشطة ببحوث املركز يقوم كما االقتصادية. والتنمية الدولي

األجنبي. االستثمار وقانون الدولي التحكيم قانون

عضواً بلداً 143 | 1966 أنشئ في عام
قضية 292 املسجلة: للقضايا الكلي العدد

قضية 24 :2009 السنة املالية في املسجلة القضايا



1 اجلاري تنفيذها العمليات نطاق العاملية وتوسيع األزمات وطأة لتخفيف مبتكرة مبادرات



 2009 للبنك الدولي 12   التقرير السنوي

أزمة في العالم
الثانية. العاملية احلرب منذ واقتصادي شهده حتدٍّ مالي حالياً ألكبر العالم يتصدى

اقتصادية  أزمة إلى لت حتوّ 2007 العام في بدأت املالية الكبيرة التي فاالضطرابات
اآلن البطالة، وهي معدالت ازدياد عن وأسفرت ،2008 أيلول سبتمبر/ في كاملة
من بلدان بلد أي ينجُ لم الواقع، وفي كبيرة. إنسانية مشكلة إلى ل تُُنذر بالتحوّ

حتى نتائجها استمرار ح املُرجّ االتساع، ومن في اآلخذة األزمة هذه آثار من العالم
.2011 العام أواخر

 - السنة هذه في املائة في 2.9 بحوالي االقتصاد العاملي يهبط أن ع املتوقّ من
بكثير من  أعلى نسبة وهذه - املائة في 2008 بواقع 1.9 في العام منواً شهد أن بعد

أول وهذه أبريل/نيسان 2009. التي توقعها البنك الدولي في املائة في 1.7 نسبة
اإلطار 1-1). (انظر سنة 60 منذ أكثر من العاملي انكماشاً اإلنتاج فيها يشهد مرة

من 4  2009 بأكثر العام في البلدان النامية اقتصاد منو معدل تباطؤ املتوقع ومن

وأمريكا  وآسيا الوسطى أوروبا وفي منطقتي املائة. في 1.2 ليبلغ مئوية نقاط
ومن .(GDP) احمللي الناجت إجمالي انكماش املتوقع من الكاريبي، والبحر الالتينية

املائة في  في 10 العاملي بحوالي الصعيد على السلع واخلدمات هبوط جتارة املتوقع
من  كثيراً البلدان ضت خفّ حيث 80 سنة، منذ هبوط وهي أكبر نسبة السنة، هذه

السلع فئات من - وهي واالستثمارية رة املُعمّ السلع وإنفاقها على استهالكها
مستوردة. أو التجاري التبادل شديدة

املائة في  في 13 بلغت مسبوقة غير بنسبة العاملي هبط اإلنتاج الصناعي
في ز أكبر هبوط وتركّ ،2009 نيسان / أبريل حتى امتدت شهراً عشر اثني فترة

تعاني التي وفي البلدان واالستثمارية رة املُعمّ السلع إنتاج في املتخصصة البلدان
من كبيرة تسريح أعداد إلى الهبوط ذلك وأدى حساباتها اجلارية. في كبيراً عجزاً

من ومعظمهم من غيرهم، أكثر املهاجرين من بني العاملني أثّر على مما العاملني،
إلى  آخر شخص ل 20 مليون حتوّ (ILO) الدولية العمل وتتوقع منظمة نامية. بلدان

السابقة املالية األزمات دروس مستفادة من اإلطار 1-1:

في تقريراً الدولي البنك في (IEG) املستقلة التقييم مجموعة أصدرت
قام  التي لية التدخّ اإلجراءات من املُستفادة الدروس عن 2009 املالية السنة

النتائج وتشمل السابقة. املالية األزمات فترات في الدولي البنك بها
يلي: ما الرئيسية

األهمية حاسمتا وفعاليته العام اإلنفاق تشكيلة ية مع النوعية. ●  الكمّ
املعنية. التدخلية اإلجراءات جناح أجل من

املوجه مستوى االهتمام يكن لم االجتماعي. األمان وشبكات ●  الفقر
ولذا، من املهمّ بدرجة كافياً. السابقة املالية األزمات في الفقر لقضايا

بداية من االعتبار في االجتماعي األمان شبكات مدلوالت تؤخذ كبيرة أن
األزمة وليس الحقاً.

االعتبار في اإلجراءات التدخلية تأخذ أن الضروري من املناخ. ر وتغيّ ●  البيئة
الدولي البنك موعة وميكن املناخ. ر وتغيّ البيئة على املعنية األزمة أثر

ي للتصدّ احلديث العهد في تعبئة املوارد التمويلية الزخم من االستفادة
للبيئة. املراعية التنمية أنشطة زيادة وتشجيع ر املناخ لتغيّ

من املستقطبة املوارد شاملة - املوارد لكفاية املوارد. ●  استقطاب
داخل سواء - البالغة التعاون أهمية وثبتت رئيسية. أهمية - الشركاء

التآزر زيادة أجل من ليس - شركائها وبني بينها مجموعة البنك الدولي أو
مجموعة بني أحياناً نشأت التي كتلك التوترات لتفادي أيضاً بل فحسب،

أخرى. جهة من (IMF) الدولي النقد وصندوق جهة من الدولي البنك
عن اإلجراءات - فضالً ااطر املالية وإدارة لإلدارة االئتمانية. ●  االهتمامات
وصول ضمان أجل من مستمرة - أهمية البيئية واالجتماعية الوقائية

السلبية. العواقب وتفادي املستهدفني املستفيدين إلى الشحيحة املوارد
الضروري من السرعة، اعتماد تشجيع من الرغم على والتقييم. ●  الرصد
بني ويربط أرض الواقع على حتقيق النتائج إلى يستند إطار اعتماد جداً

خاصة أهمية النتائج على وللتركيز البرامج. ومنافع وتكاليف األهداف
شحيحة. املوارد تكون حني

من أجل فعالية اعتماد آليات أكثر من الضروري ر. املبكّ واإلنذار ●  اجلاهزية
البنك مجموعة وينبغي على الوقوع. الوشيكة األزمات عن املبكر اإلنذار

الدولية واملؤسسات املالية الدولي النقد صندوق مع الدولي العمل
اآلليات. تلك مثل وتنفيذ وضع على األخرى
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وضعف التباطؤ لعمق ونظراً األزمة. هذه نهاية بحلول العمل عن عاطلني
العودة في سنوات عدة البطالة معدالت تستغرق أن ح املُرجّ ع، من املتوقّ االنتعاش

األزمة. قبل عليها كانت التي املستويات إلى
اقتصاد  معدالت منو في املائة في 1 بنسبة هبوط كل بأن التقديرات وتفيد

لتلك  ووفقاً الفقر. براثن في آخر شخص 20 مليون وقوع إلى يؤدي النامية البلدان

آخر  شخص 53 مليون سقوط عن احلالية تسفر األزمة من املتوقع أن التقديرات،
اليوم. فشروط  في دوالر للفرد 1.25 من أقل دخل على ليعيشوا الفقر براثن في

مفاجئ نحو على أسفرتا املستقبل بشأن اهولة الصارمة واالحتماالت االقتراض
سنوات. لعدة تتلقاها النامية البلدان كانت التي رأس املال تدفقات تخفيض عن

كبير عجز من أصالً تعاني بلدان في خطيرة اقتصادية مشاكل إلى األمر هذا وأدى

اجلديدة اإلمنائية لأللفية األهداف حتقيق للخطر تعرّض احلالية العاملية املالية األزمة
من العسير كان فاألهداف التي مبعظمها. املمكن الوفاء غير من اآلن ويبدو ،(MDGs)

املالية األزمة أن من حقيقية مخاطر معقولة، وهنالك غير اآلن تعبر األزمة قبل بلوغها
وسياسية كارثة إنسانية إلى ر أن تتطوّ ميكن املتحدة الواليات في بدأت التي واالقتصادية

للمعاناة. وتعرّضاً ضعفاً العالم مناطق أكثر في وأمنية

واجلوع املدقع الفقر على القضاء .1
إلى النصف  املدقعني الفقراء نسبة بتخفيض املتعلق الهدف املمكن بلوغ مازال من
الناس عدد بأن علماً العام 1990. في عليه كانت الذي املستوى عن 2015 العام بحلول

كافة  نصف من أكثر 2009 في العام في أن يرتفع ميكن مدقع فقر في الذين يعيشون
بلدان كافة أرباع وثالثة الدخل املنخفضة البلدان كافة شاملة ثلثي النامية، البلدان

55-90 مليون  وقوع املتوقع العالم، من يشهده الذي للركود االقتصادي ونتيجة أفريقيا.
إلى أكثر املزمنني عدد اجلياع ارتفع كما ،2009 العام في املدقع الفقر براثن في آخر شخص

سوء التغذية. محاربة مجال في مكتسبات على قضى مما شخص، مليار من

الشامل التعليم االبتدائي حتقيق .2
مناطق  مختلف بني متفاوت االبتدائي بالتعليم اخلاص الهدف حتقيق نحو رز احملُ م  التقدّ
الالتينية أمريكا ومنطقة واحمليط الهادئ آسيا شرق منطقة بلدان من العالم. فالعديد
بطيء التقدم فإن من ذلك، النقيض وعلى الصحيح. املسار على الكاريبي سائرة والبحر

منطقة أما أفريقيا، وشمال األوسط الشرق ومنطقة الوسطى وآسيا أوروبا منطقة في
املسار الصحيح للوفاء سائرتني على ليستا فهما جنوب آسيا ومنطقة  أفريقيا

الهدف. بهذا

القوة أسباب من النساء ومتكني اجلنسني املساواة بني تشجيع .3
واملستويات املشاركة تلك معدالت ولكن العاملة، القوى في النساء مشاركة ازدادت

واحمليط آسيا منطقتي شرق بأن علماً بني اجلنسني. تعتريها فجوات كبيرة املهنية واألجور
لكافة مراحل املساواة بالنسبة هدف حتقيق من الوسطى قريبتان وآسيا وأوروبا الهادئ
الصحيح املسار على سائرة الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة ومع أن التعليم.
الفتيان ضد اجلنسني بني التمييز االبتدائي، فإن التعليم مرحلة الهدف في هذا لبلوغ
فهما آسيا وأفريقيا جنوب منطقتا أما الثانوي واجلامعي. التعليم مرحلتي واضح في

اجلامعية. للمرحلة بالنسبة الهدف، والسيما املراحل بالنسبة لهذا كافة في متأخرتان

األطفال وفيات معدالت تخفيض .4
،1990 منذ العام املناطق كافة في هبطت اخلامسة دون سن األطفال وفيات معدالت

1990 والعام  العام بني الثلثني بنسبة املعدالت تلك تخفيض من قريبة املناطق وبعض
للوفاء تكفي بسرعة اخلامسة سن دون وفيات األطفال معدالت لم تهبط ولكن .2015
عنها بيانات.  تتوفر التي البلدان أرباع ثالثة من أكثر في 2015 العام بحلول الهدف بهذا

اجلديدة لأللفية اإلمنائية باألهداف الوفاء في رز احملُ م التقدّ

األمهات صحة حتسني .5
حتسني في تقدم أقل سوى يتحقق لأللفية اجلديدة، لم اإلمنائية كافة األهداف بني من
أثناء املضاعفات من مليون امرأة أكثر من نصف ميوت سنة، كل ففي صحة األمهات.

في أفريقيا التقدم احملرز أن كما الوالدة. تعقب التي الستة األسابيع في أو الوالدة أو احلمل
األمهات. وفيات معدالت أعلى فيها التي املنطقة وهي - جداً ضئيل

األخرى واملالريا واألمراض اإليدز ومرض فيروس مكافحة .6
منهم ومات في العام 2007، 33 مليون شخص حوالي اإليدز املصابني بفيروس مرض بلغ عدد
غير سائرة  العالم ومعظم بلدان أفريقيا. في مبرض اإليدز معظمهم مصاب مليون 2 حوالي

كبير حد إلى اإليدز، ومرض اخلاص بفيروس الهدف لبلوغ بالنسبة على الطريق الصحيح
للفيروسات املضادة العقاقير من واملستلزمات الالزمة التمويلية املوارد كفاية عدم نتيجة

توفر مع تكلفة، شيوعاً وأرخص أصبح أكثر املضادّات تلك استخدام ولكن الالزمة. الرجعية
احلكومات والدعم بني شراكات خالل من العالم وبلدان مناطق في العديد من مجاناً األدوية

لتوزيع التجريبية البرامج حققت كما حكومية. غير وأخرى دولية منظمات من املالي
يسبب مازال املرض هذا أن ولو جناحاً كبيراً، املالريا مبرض بغية مكافحة اإلصابة الناموسيات

أفريقيا. في ومعظمهم اخلامسة سن دون سنوياً بني األطفال وفاة مليون من أكثر

ضمان استمرارية البيئة .7
على سائرة أنها بشأنها أو بيانات تتوفر التي النامية كافة البلدان نصف حوالي حقق

يحقق لم من ذلك، النقيض وعلى املياه. املتعلق بتحسني الصحيح لتحقيق الهدف املسار
بتحسني املتعلق لتحقيق الهدف الصحيح السبيل على سائر أو أنه ربعها من أقل سوى

اإلضافية  االستثمارات من مليار دوالر 200-100 حاجة ملبلغ وهنالك الصرف الصحي.
هذا ارتفاع املتوقع ومن ،2020-2010 في الفترة النامية البلدان في املناخ ر تغيّ ملكافحة

بعد العام 2020. املتوسط في السنة في دوالر مليار 400 إلى الرقم

التنمية أجل من عاملية إقامة شراكة .8
اإلمنائية املساعدات جلنة أعضاء في بلدان من املساعدات اإلمنائية الرسمية شهدت

املائة  في 10 بنسبة زيادة االقتصادي امليدان في والتنمية التعاون منظمة عن املنبثقة
وعلى 2006 و 2007. عاما عقب هبوط شهده وذلك ،2008 العام في احلقيقية بالقيمة
الذي  الهدف عن دوالر مليار 29 بحوالي املعونات تنقص مازالت الزيادة، هذه من الرغم

السنة بحلول العام 2010. دوالر في مليار 130 البالغ إيغلز غلني مؤمتر قمة اعتمده
باريس إعالن عن صدرت التي املعونات التعهدات بفعالية املعني أكرا مؤمتر واستعرض

الشراكات وخلق املعنية البلدان على التزام التركيز بغية التنسيق مجرّد وتخطى
عملية التنمية بتشجيع العربي العالم مبادرة بينما تقوم ،(4-1 اإلطار (انظر االشتمالية

اجلنسني، بني واملساواة األساسية، البنية على: تركز شراكات خالل من الفرص وتهيئة
.(http://www.developmentgoals.org (انظر .(5-1 اإلطار أخرى (انظر ومجاالت
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الوسطى. وآسيا أوروبا منطقة بلدان من عدد أبرزها ومن اجلارية، حساباتها في
التقديرات تفيد للمخاطر، تعريض أنفسهم املستثمرين عن الزدياد إحجام ونتيجة

و 635  دوالر مليار 352 ما بني في التمويل تبلغ فجوة بأن البلدان النامية تواجه
العديد يضطر أن ميكن اخلارجية، املساندة تتوفر لم وما .2009 العام في مليار دوالر

الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، اإلنفاق على: تخفيض إلى البلدان من
وضع في هي بصراعات املتأثرة وتلك الضعيفة فالبلدان والبرامج االجتماعية.

وتخفيف األزمة آلثار التصدي في النامية البلدان من غيرها من أضعف يجعلها
أثرها االجتماعي. وطأة

من املال رأس لتدفقات التوقعات حسب املمكن الهبوط يكون أن املتوقع من
أكبر بكثير النامية البلدان إلى الرسمية اإلمنائية ومن املساعدات اخلاص القطاع

على املهاجرين موع النسبي د االستقرار يجسّ مما إليها، التحويالت هبوط من
العمالت مصادر كأحد التحويالت ية أهمّ ستزداد لذلك، ونتيجة العاملي. الصعيد
التحويالت هبوط املتوقع من ولكن احلالية. قبل األزمة عليه كانت ا عمّ األجنبية

ضوء  كبير في وهذا انخفاض العام 2009 - في املائة في 10-7 بحوالي أيضاً
املاضية (انظر القليلة السنوات شهدتها التي األرقام النمو مزدوجة معدالت

.(2-1 اإلطار
في أسعار الشديد االرتفاع أعقاب في أتت الراهنة األزمة املالية واالقتصادية

130-155 مليون  بني ما وقوع إلى أدت وهي ،2008 في العام والوقود املواد الغذائية
مرتفعة الغذائية املواد أسعار ومازالت النامية. البلدان في الفقر في براثن شخص

احلبوب العاملي من العرض جانب ازدياد من الرغم على البلدان من العديد في
الغذائية. للمواد العاملية األسعار شهدته الذي واالنخفاض

املائة  في 50 من أكثر النفط أسعار انخفاض بلغ ،2009 يونيو/حزيران بحلول
أسعار هبطت بينما ،2008 العام منتصف وصلته في الذروة الذي مستوى عن
أتاح  االنخفاض هذا أن ومع في املائة. 30 بحوالي النفطية غير األولية السلع

 70 مستوى عند النفط أسعار مازالت النامية، البلدان في للفقراء االنفراج بعض
الذروة  مستوياتها قبل بكثير من 2009 أعلى يونيو/حزيران نهاية في للبرميل دوالراً

رة املصدّ البلدان ن تتمكّ أن ينبغي القصير، األمد وفي .2008 العام شهدها التي
2008 في  العام من ادخرتها التي املتوقعة غير للنفط من استخدام أرباحها

اقتصاداتها. على العاملي االقتصادي النشاط هبوط وطأة آثار تخفيف
االنتعاش. مرحلة وابتداء العاملي االقتصاد استقرار على متزايدة عالمات هنالك

اإلنساني األثر استمرار يعني مما بطيئاً، االنتعاش يكون أن املتوقع ولكن من
لسنوات النامية البلدان في الناس على التأثير في األزمة عن الناجم واالقتصادي
في السنوات من عقود طوال إحرازه مت الذي التقدم وهو ما يهدد بتقويض قادمة،

املثال  سبيل على 2015-2009 للفترة بالنسبة األولية التنمية. فالتقديرات عملية

سيكون النامية البلدان في الرّضع السنوي لوفيات األطفال العدد أن إلى تشير
االقتصادية. هذه األزمة لوال يكون أن ميكن مما ألف 400-200 بواقع أعلى

اتخاذها  اإلجراءات التي مت 2009 املالية السنة عن السنوي التقرير يستطلع
2009 بغية خلق حلول  املالية في السنة إليها الدولي البنك ل التي توصّ واألفكار

ومبادرات العاملية االقتصادية األزمة آفاق على: هذا التقرير ويركز قابلة لالستدامة.
واآلثار التحدي، لذلك التصدي في معه البلدان املتعاملة البنك الرامية ملساعدة

البنك يقوم به وما الغذائية والوقود املواد أسعار أزمتي الناجمة عن املتعاقبة
بني األساسية واملساواة والبنية والتعليم الصحية الرعاية وقضايا لهما، للتصدي

والبلدان الدخل املنخفضة للبلدان حتدياتها تواصل التي املناخ ر وتغيّ اجلنسني
الدخل. املتوسطة

والتحديات األزمة على للتغلب اإلجراءات  اتخاذ
عملية التنمية املستمرة أمام

الوقت في وهو لألزمة، على التصدي البلدان في مساعدة حالياً بسرعة يتحرك البنك
الثالثة تركيزه مجاالت أما لها. التي يساندها وميوّ واملشروعات البرامج نفسه يرعى

األمد، والطويلة الفورية األزمة عواقب من للمعاناة تعرّضاً أشد الناس حماية فهي:
واستدامة األمد الطويل، في األساسية البنية في االستثمار برامج على واحلفاظ

اخلاص، يتصدرها القطاع التي العمل فرص وخلق االقتصادي النمو حتقيق إمكانات
والتمويل األصغر. احلجم األعمال الصغيرة واملتوسطة مؤسسات خالل من والسيما

املثال سبيل على ومنها التنمية، أمام عملية حالية جسام حتديات هنالك ومازالت
األزمات ملواجهة املتخذة اإلجراءات وتسير ر املناخ. وتغيّ اإليدز فيروس ومرض تفشي

الفورية األثر تخفيف ألنشطة ميكن حيث جنب، إلى األمد جنباً وطويلة األمد قصيرة
حل سبيل في شأنها تعزيز اجلهود املبذولة وتخلق أدوات من إستراتيجيات تبرز أن

املستقبل. اتساعاً في التي ستزداد املشاكل
القيادي ودورها الدولي البنك مجموعة بها تتمتع التي املالية ضوء القوة وفي

في شرعت اموعة العاملي، الصعيد على التنمية عملية وبيانات حتليالت في
وكانت  واألدوات املالية. البرامج من جديدة مجموعة بتنفيذ 2009 املالية السنة

في هذه فقراً البلدان ألشد معوناتها زادت التي القليلة التنمية مؤسسات إحدى
في السنة  اإلضافية التمويلية املوارد من مليار دوالر 2.8 بتقدمي وقامت الفترة،

مقارنة بالسنة املالية 2008. 2009 املالية
(IDA) والرقم  للتنمية الدولية ملوارد املؤسسة عشر اخلامس التجديد وعقب

تلك تبلغ أن املتوقع من لها، االرتباط بتقدميها مت التي املوارد القياسي من
ويجري املالية 2011-2009. في فترة السنوات مليار دوالر 42 حوالي  االرتباطات

تضاعفت كما األمد. طويلة رية قُطْ تنمية برامج إلى تلك املوارد تخصيص حالياً

باتفاقية تلتزم للتنمية الدولية املؤسسة بأن املباشرة املصلحة تطمني أصحاب أجل من
التقييم مجموعة التنفيذيني من املديرين مجلس طلب وبسياساته، الدولي البنك إنشاء

ذاتي تقييم بالتنسيق مع وذلك احلالي، والرقابة الضبط لنظام استعراض تام إجراء املستقلة
الدولي. البنك في الداخلية املراجعة إدارة به تقوم واستعراض املؤسسة إدارة جهاز يجريه

للتنمية الدولية املؤسسة تستعرض املستقلة التقييم مجموعة
الضوابط إطار أن - الهامة مع بعض التحفظات - املستقلة مجموعة التقييم ووجدت

التي الضعف نقاط نت وتضمّ . عالٍ قياسيٍ ملعيارٍ وفقاً يعمل املؤسسة في الداخلية والرقابة
على محدد نحو على التركيز وعدم االئتمانية، الضوابط والرقابة من حتديدها: مجاالت مت

األول التقييم وكان هذا هو التعامالت. على مستوى والفساد االحتيال على والرقابة الضوابط
دولية. مؤسسة متويل إمنائي تقوم به الذي نوعه من



اجلاري تنفيذها  العمليات نطاق العاملية وتوسيع األزمات وطأة لتخفيف مبتكرة 15مبادرات

كانت  ما أمثال ثالثة إلى حوالي (IBRD) والتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض
ومت تقدمي املالية 2009، السنة في مليار دوالر إلى 32.9 دوالر مليار 13.5 من عليه،

ومن التنمية. ألغراض سياسات الدفع سريعة قروض هيئة على منها الكثير
السنوات فترة في قوية والتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض تظل املتوقع أن

.2011-2009 املالية
األموال ضخ لن يؤدي حاسمة، اإلضافية أهمية للقروض أن الرغم من على

السبب، ولهذا مستقبلها. طريق رسم أو النامية البلدان مشاكل حل إلى لوحده
املاضي في جناحه ثبت ما إلى حلول مالية استناداً بوضع حالياً الدولي البنك يقوم
أخرى دولية ومالية مع مؤسسات إمنائية شراكات بإقامة وأيضاً (1-1 اإلطار (انظر

التفاوت إدراك العالم، مع مناطق وبلدان مختلف الناس في مساعدة  بغية
الدخل والبلدان املنخفضة البلدان على احلالية املالية األزمة أثر في الكبير

الدخل. املتوسطة
على وتعرضاً للمعاناة ضعفاً وأكثرها فقراً البلدان مساعدة أشد أجل من
في أنشأ البنك الدولي املالية، األزمة عن الناجم األوضاع تدهور على التغلب

لألزمة  لالستجابة الدفع السريعة التسهيالت برنامج 2008 األول ديسمبر/كانون
من املُنح  دوالر مليار مبلغ 2 املوافقة على تسريع إجراءات بغية وذلك املالية،

والتحويالت الهجرة اإلطار 2-1:

من العديد في األجنبي للنقد مصدر أكبر التحويالت تدفقات ل تشكّ
الصغيرة. بعض البلدان في القومي الدخل ثلث من تبلغ أكثر فهي البلدان،

العام ففي في البلدان النامية. النجاة بالنسبة للفقراء حبل تتيح وهي
التحويالت  في املائة في 7 هبوطاً بحوالي النامية ستشهد البلدان ،2009

مجموع من املتوقع هبوط ليس االقتصادية. ولكن لألزمة نتيجة إليها
متسمة التحويالت تدفقات ستظل كما الدولي، الصعيد على املهاجرين
للبلدان النامية. األخرى للتمويل اخلارجي بالنسبة باملصادر مقارنة باملرونة
والتنمية الهجرة بشأن الدولي البنك اعتمده الذي العمل برنامج ويشمل
على الفقر الهجرة والتحويالت أثر وفهم حتسني البيانات، أجل: من جهوداً

رة املُصدّ أجل البلدان من السياسات بشأن توصيات االقتصادي، ووضع والنمو
والعمل البحوث من كل ويركز لهم. املستقبلة والبلدان للمهاجرين

التحويل، رسوم التحويالت، وتخفيض تسهيل بشأن: طرق على القطاعي
ذوي املهارات، وفهم الصالت العاملني هجرة عن الناجم املهارات نزيف وتقليل
املعاشات مزايا االجتماعية وانتقال واحلماية والهجرة التجارة واالستثمار بني

التنمية. عملية أجل من املغتربني جهود وتعبئة التقاعدية،
أهمية. ومن  وعاملية ذات إقليمية تقارير عدة نشر 2009 املالية السنة شهدت

األمد حلركة طويل املستقبل: منظور مالمح ”تشكيل بعنوان تقرير بينها
األوسط وشمال الشرق ملنطقة بالنسبة الوظائف وانتقال العاملة األيدي

املصدرة البلدان مساعدة أجل من سياسات إطار يضع وهو أفريقيا“،
فرص انتقال االستعداد لتسارع على لهم املستقبلة للمهاجرين والبلدان

االختالالت ينجم عن أن ميكن الذي األيدي العاملة، وحركة العمل
وهنالك املنطقة. تلك في العمل بقوة املتعلقة املتوقعة وتلك الدميوغرافية

واسعة االنتشار  اإلنترنت شبكة على 2008 يونيو/حزيران في وُضعت مدونة
(انظر  والتنمية والتحويالت الهجرة تتناول وهي ينتقلون الناس بعنوان

.(http://blogs.worldbank.org/peoplemove

أكتوبر/ في السنوية الدولي النقد وصندوق الدولي البنك اجتماعات أثناء
البنوك محافظو حضرها حلقة عمل الدولي البنك م نظّ ،2008 تشرين األول

للبنوك املركزية استقصائي عاملي استطالع نتائج بغية مناقشة املركزية
البنك  م 2009، نظّ مارس/آذار وفي التحويالت. بشأن الدولي البنك أجراه
العاصمة تونس مدينة في للتنمية األفريقي في البنك اجتماعاً الدولي

بلدان دعت ،2008 األفريقية. وفي يوليو/متوز بالهجرة خاص مشروع بشأن
العاملية بالتحويالت العمل املعنية إنشاء مجموعة إلى مجموعة الثمانية
اموعة تلك ووضعت عملها. وتسهيل تنسيق الدولي البنك من وطلبت

خمس  غضون في في املائة 5 بنسبة التحويالت رسوم تخفيض هو هدفاً لها
التدفقات  دوالر من مليار 15 على يزيد ما عن تعبئة أن يسفر ميكن مما سنوات،

النامية. السنوية اإلضافية إلى البلدان

أرمينيا وكانت للتنمية. الدولية املؤسسة فوائد من بدون األجل طويلة والقروض
تستفيد بلدان أول الدميقراطية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية

البرنامج. ذلك من
املعرّضني متويل تسهيالت برنامج أنشأ البنك الدولي ،2009 املالية السنة في

ألزمة للتصدي البرنامج العاملي من ويتألف للموارد إعادة تصويب وهو للمعاناة،
اجلديد.  السريعة االجتماعية االستجابة وبرنامج دوالر مليار 1.2 مببلغ الغذاء

بعض وأيضاً البنك الدولي له خصصها التي املوارد احلالية ذلك البرنامج ويشمل
بلغت ،2009 املالية السنة وبحلول نهاية مانحة. من جهات اجلديدة التعهدات

ملا  دوالر مليون 780.2 الغذاء للتصدي ألزمة العاملي البرنامج من املدفوعات
إلى مساعدة  الغذاء ألزمة البرنامج العاملي للتصدي ويسعى بلداً. 31 مجموعه

ووضع الفورية باحتياجاتها الوفاء في الدولي البنك من كافة البلدان املقترضة
املستقبل. وسيقوم برنامج متعدد في األزمات وطأة لتخفيف الالزم األساس

بإتاحة - املتحدة واململكة اليابان تسانده - املعنية البلدان ره املانحة تتصدّ اجلهات
املؤسسة تقدمها التي للمساندة كرديف املانحة اجلهات موارد إضافية من

الدخل املنخفضة البلدان بني من باألزمة تأثراً البلدان أشد إلى للتنمية الدولية
والبلدان الضعيفة.
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السنة مشورة في خدمات بتقدمي الدولي البنك قام التمويل، إلى وباإلضافة
أطر  النامية وتنفيذ البلدان حكومات مع إقامة الشراكات 2009 بغية املالية

واخلدمات األدوات بتوسيع مجموعة قام كما إدارة الديون. عملية بشأن سليمة
املوارد العامة وحماية املالية ااطر إدارة في البلدان ملساعدة يقدمها التي املالية

الشحيحة.
التنمية بنوك مع بالتنسيق - الدولي البنك أقام ،2009 أبريل/نيسان في

البنية تدعيم برنامج - املانحة البلدان وحكومات األخرى األطراف املتعددة
استمرار من للتأكد إنشاؤه مت برنامج وهو .(INFRA) األصول وبناء األساسية

البنية خدمات األساسية وتقدمي البنية وتطوير تنمية متويل في املعنية احلكومات
األساس إتاحة أجل ومن العاملي. االقتصاد هبوط فترات أثناء الضرورية األساسية

احلالية، االقتصادية من األزمة لتحقيق االنتعاش معه املتعاملة للبلدان الالزم
استمرار ضمان في املانحة واجلهات البلدان من شركائه إلى الدولي البنك انضم
إعداد املشروعات. ويخطط وعمليات ريّة طْ القُ التحليالت التشخيصية عمليات
األساسية البنية مشروعات في االستثمار ألغراض قروضه لزيادة الدولي البنك

وهذه زيادة بواقع  القادمة، الثالث السنوات في فترة األقل على دوالر مليار 45 إلى
 - املالية تلك املوارد شأن ومن السابقة. الثالث السنوات فترة على مليار دوالر 15

األساسية البنية تدعيم برنامج الشركاء في األخرى من املوارد جنب مع إلى جنباً
األشهر في تنفيذها توقف مشروعات استنهاض في املساعدة - األصول وبناء
الكاميرون في كهرباء خطوط املثال تركيب شبكة سبيل على شاملة األخيرة،

وفييتنام. إندونيسيا في جديدة موانئ ومرافق
من الناس ومتكني الفقراء ني: تخفيض أعداد ذا شقّ حتدياً  يواجه البنك

ذات غير جديدة أدوات وتنفيذ احلالية برامجه وصقل الفقر، براثن خارج  البقاء

لألزمة على التصدي معه املتعاملة البلدان مساعدة أثناء باألزمة عالقة
االقتصادية.

التمويل إستراتيجيات
خبرة لطلب الساعية البلدان في عدد كبيرة وقعت زيادة املالية، األزمة منذ بداية
تكاليف تخفيض بغية ااطر إدارة في وخدماته والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

وإندونيسيا كولومبيا وكانت الصرف والفائدة. أسعار تقلبات وإدارة اقتراضاتها
والتعمير لإلنشاء الدولي البنك مع شراكة أقامت التي البلدان بني واملكسيك

وإتباع  لوضع السعي 2009 بغية املالية السنة في وساطة كمؤسسة
ااطر. بإدارة معنية إستراتيجيات

سياسات ألغراض القروض - الدولي البنك اعتمدها التي الطارئ التمويل أداة
مصادر السيولة  بني من تعتبر - (DDO) املؤجل السحب خيار مع (DPL) التنمية

األداة هذه وأتاحت فورية. متويلية احتياجات تواجه للبلدان األعضاء التي اجلاهزة
2009 بعد أن أدت  السنة املالية في لكولومبيا كثيراً املالية الالزمة السيولة

من التمويل على احلصول على قدرتها تخفيض إلى العاملية املالية االضطرابات
ألغراض السياسات القروض من استفاد آخر بلد هي وإندونيسيا املال. رأس أسواق
بتنفيذ برنامج أخرى مانحة وجهات الدولي البنك وشرع السحب املؤجل. خيار مع
االستجابة  إندونيسيا في ملساعدة دوالر مليار 5.5 مببلغ طارئة متويلية تسهيالت

مع  التنمية سياسات ألغراض دوالر مليار 2 مببلغ قرض احلالية. وكان املالية لألزمة
في إندونيسيا ساعد التسهيالت، وهو تلك مكونات املؤجل أكبر السحب خيار

الدولية األسواق إلى قوية أرسل عالمة إيجابية مما مصادر أخرى، تعبئة التمويل من
اجلاهزة. سيولتها بشأن واحمللية

االستثمارية لألغراض اإلقراض إصالح اإلطار 3-1:

لألغراض قروضه إلصالح منوذج كبيرة بعملية حالياً الدولي البنك يضطلع
ولتغيّر منه املقترضة البلدان الحتياجات استجابته ن يحسّ مبا االستثمارية

صقل إلى االستثمارية لألغراض اإلقراض إصالح العاملية. ويهدف البيئة
تتعلق قضايا سيتناول وهو ااطر. إدارة وحتسني النتائج حتقيق التركيز على

السياسات املعنية عن إطار فضالً املشروعات، وإعداد وتنفيذ مبساندة
اإلصالح. عملية مساندة بغية الصلة ذات املؤسسية والقضايا

أهداف: خمسة اإلصالح هذه ولعملية
تقييم ااطر بغية إلى منوذج مستند وضع خالل ااطر من ●  حتسني إدارة

معامالتها؛ جتهيز وشروط املقترحة العمليات

لكي االستثمارية لألغراض القروض خيارات مجموعة وترشيد ●  توحيد
الطارئة واملشروعات السريعة والعمليات االستجابة أدوات تشمل

املستند التمويل حتسني مساندة أدوات عن فضالً ااطر، حسب املتمايزة
النتائج؛ حتقيق إلى

التنفيذ؛ عملية ومساندة اإلشراف عملية ●  تعزيز

و االستثمارية؛ لألغراض املُرشد لإلقراض إطار السياسات ●  تنقيح

احلوافز، تصويب خالل: لإلصالح من التسهيلية  ●  تهيئة البيئة
واملساندة ألفرقة العمل، وإتاحة التدريب املساءلة، قضايا  ومعاجلة

تكنولوجيا املعلومات. ذلك استخدام في  مبا
.(http://www.worldbank.org/ investmentlendingreform (انظر



اجلاري تنفيذها  العمليات نطاق العاملية وتوسيع األزمات وطأة لتخفيف مبتكرة 17مبادرات

- مبتكرة متويل الدولي على آلية البنك 2009، وافق أبريل/نيسان في
مضادة لقاحات تطوير سوق معاجلة إخفاق بغية - باألسواق االلتزامات املسبقة
والتعمير لإلنشاء الدولي البنك سيقوم اآللية، هذه ومن خالل الرئوية. للمكورات
أشد في لألطفال القدرة جتريبي يستهدف إتاحة لبرنامج لقاحات منطلق بإتاحة

مأمونة لقاحات املناسب على التوقيت في احلصول على بلدان العالم فقراً
لتلك قابلة لالستمرار سوق خلق خطى تعجيل خالل من رخيصة، بأسعار وفعالة،

اللقاحات.

الشحيحة العامة املوارد حماية
في مختلف الكلي لالقتصاد تكييف كبيرة إلى عمليات أدت مبا أن األزمة املالية

إستراتيجياتها بشأن وتعديل الستعراض البلدان اضطر العديد من العالم، بلدان
تهيئة إطار أو ة لتطوير املُلحّ الضرورة أبرزت األزمة األمور أن أهم ومن ديونها. إدارة

األمد في الديون ل حتمّ القدرة على تشجيع شأنه العام من يْن الدّ قوي إلدارة
األسواق. ر بتغيّ تتسم بيئة في الطويل

املتعاملة احلكومات مبساعدة الدولي البنك قام التحديات، استجابة لتلك
سليمة إلدارة الديون، شاملة: وضع وتنفيذ ممارسات وتنفيذ وضع على معه

من التمويل على على احلصول والقدرة واحلوكمة، ااطر، وإدارة اإلستراتيجيات،
إدارة تسهيالت برنامج إنشاء وجرى الالزمة. وبناء القدرات الدولية، املال رأس أسواق

ملساعدة البلدان - املانحة اجلهات متعدد استئماني صندوق وهو - الديون
الدولية للتنمية من املؤسسة فقط لالقتراض املؤهلة والبلدان الدخل املنخفضة
استخدم أخرى، مانحة جهات مع وبالشراكة ديونها. إدارة على قدراتها تدعيم في

في ليبريا ملساعدة الديون تخفيض بتسهيالت اخلاص برنامجه الدولي البنك
 1.2 بلغ ملا شراء إعادة عملية من خالل جتارية أجنبية لبنوك تخفيض مديونيتها

أكبر  االسمية، وهذه القيمة من في املائة 97 حوالي بلغ حسم بسعر مليار دوالر
البلدان النامية. عليها أحد حسم تفاوض نسبة

اخلاص والقطاع املالي القطاع وتنمية التجارة حفز

التجارة
صندوق لالستجابة وهو - التجارة تسهيل برنامج بتنفيذ البنك الدولي شرع
التجارة تكاليف تخفيض في النامية البلدان مساعدة إلى يهدف - السريعة

بالسرعة عبر احلدود على نحو متسم واخلدمات السلع نقل على وتعزيز قدرتها
تؤدي إلى أنشطة متويل ويستهدف هذا البرنامج والوضوح. التكلفة ورخص

ذي ما هو حتديث خالل من أنظمة تسهيل التجارة في ومباشرة فورية حتسينات
التنظيمية. واللوائح والسياسات، واملؤسسات، األساسية، البنية من: صلة
أهدافها لكي حتقق للبلدان ة هامّ فرصة التجارة تخفيض تكاليف ل ويشكّ

الذي الوقت في هذا فيها الفقراء أعداد وتخفيض بتنمية اقتصاداتها املتعلقة
العاملية. االقتصادية األزمة يشهد

عاملة محلية وبنوك ومستوردين ملصدرين استقصائية مسوح  ويتضح من
التجارة  تكلفة متويل امللحوظ في االزدياد نامياً بلداً 14 في التجارة في متويل

برامج عمليات بتهيئة الدولي البنك وقام الصادرات. متويل جانب عرض وانكماش
متويل  برنامج خالل من دوالر مليارات 4 مببلغ التجارة بتمويل خاصاً ناً كوّ مُ ن تتضمّ

ومن .(GTLP) للتجارة العاملية السيولة وبرنامج توفير (GTFP) العاملية التجارة
مع إلى جنب جنباً - العاملية للتجارة السيولة توفير برنامج أن يسهم املتوقع

هيئة  على دوالر مليار 50 حدود في مببلغ - واخلاص الرسمي القطاعني من شركائه
(انظر القادمة. الثالث السنوات في فترة التجارة ألغراض األجل قصير متويل

.(http://www.worldbank.org/trade

أكرا مؤمتر بعد املعونات فعالية اإلطار 4-1:

2008 أثناء  من العام مت اعتماده في سبتمبر/أيلول الذي - أكرا عمل برنامج
- في غانا قد عُ الذي املعونات املعني بفعالية املستوى الرفيع املنتدى الثالث

باريس. إعالن تنفيذ في تاريخه حتى احملرز م على التقدّ ويبني من يستفيد
البرنامج هذا تخطى النامية، للبلدان املسموع الصوت جتسيد إطار ففي
شراكات وخلق البلدان جانب االلتزام من تدعيم على وركز التنسيق مجرّد
إجراءات وحتديد النتائج عن املشتركة املسؤولية إبراز عن فضالً اشتمالية،

عملية التنمية. كافة الشركاء في من أجل ملموسة

يتعلق فيما ماً تقدّ املانحة واجلهات والبلدان النامية البلدان أحرزت
أكرا. عمل وبرنامج باريس إعالن مبقتضى املعونات فعالية بشأن بااللتزامات

البلدان  أن 2008 إلى العام في املتابعة ألغراض االستقصائي ويشير املسح
بها، اخلاصة إستراتيجيات التنمية وضع في عملية ن التحسّ حققت بعض

ازدياد تصويب ومتابعتها، وإلى رصدها أجل سليمة من أطر نتائج مع
يتعنيّ اإلستراتيجيات. ولكن تلك مع املانحة واجلهات البلدان  املساندة من

تعجيل املانحة واجلهات والبلدان النامية البلدان على عديدة مجاالت في
أكرا. عمل برنامج إطار في بااللتزامات إحراز التقدم للوفاء خطى

مارس/ في الدولي البنك وضع أكرا، عمل برنامج على والبناء من باالستفادة
التزام  أولوياتها: زيادة املعونات. وتشمل فعالية بشأن عمل خطة 2009 آذار

مع فعال نحو على واالنخراط تلك البلدان، أنظمة املعنية واستخدام البلدان
البلدان أوضاع وفي اجلدد املانحني التنمية والسيما عملية في كافة الشركاء
املعونات. ومعلومية النتائج حتقيق أجل من اإلدارة عملية وحتسني الضعيفة،

يتولى فعالية املعونات، مجال في الدولي الصعيد انخراطه على إطار في
املعني فريق العمل لرئيس املشارك النائب مهمة حالياً البنك الدولي

كما التنفيذية. وجلنته اإلمنائية املساعدات عن جلنة املعونات املنبثق بفعالية
سيسهم لفريق العمل، الذي الفنية االحتياجات من الكثير يقوم بتقدمي

بفعالية املعني املستوى الرفيع الرابع املنتدى أجندة حتديد في بدور مركزي
.2011 العام في في كوريا املعونات املقرر عقده
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اخلاص املالي والقطاع القطاع تنمية
املالية السنة في والقطاع اخلاص املالي القطاع تنمية في البنك الدولي عمل ز ركّ

املالية، واحلفاظ على  لألزمة استجاباتها إدارة في: احلكومات مساعدة 2009 على
بالنسبة والسيما على التمويل احلصول على القدرة وضمان املالي، االستقرار

والفقراء، وتهيئة والصغيرة واملتوسطة احلجم األعمال الصغرى ملؤسسات
ثالث: رئيسية آليات خالل من بذلك قام االقتصاد. وهو النتعاش ومنو األوضاع املؤدية

االستثمار. مناخ وإصالحات املالي، القطاع وإصالحات األزمات، ملواجهة اجلاهزية

البلدان  لسلطات املساندة الدولي البنك م قدّ األزمات وتتبّع ملواجهة اجلاهزية
محاكاة  2009 بغية السنة املالية محاكاة في لالضطالع بعمليات املعنية

تلك واستهدفت األزمة. أثناء في املالية األساسية لألنظمة والسلوك اخلصائص
وتزيد األزمات احملتملة إدارة ن حتسّ يجعلها مبا املعنية السلطات إعداد العملية

الفقراء ملساعدة االستشارية اموعة كما عرضت لها. سرعة استجابتها
التمويل  ألداء يحدث كان ما تتبّعت التحليالت أدوات من مجموعة (CGAP) 

املسؤولة، االستجابة أجل من وفي إطار حملة الصعيد العاملي. على األصغر
املتعاملني. حماية مبادئ تنفيذ في املستثمرين اموعة االستشارية  ساعدت

.(http://www.cgap.org (انظر

احلكومات  من لعدد املشورة الدولي البنك م قدّ املالية القطاعات إصالحات
.2009 املالية السنة في التنظيمية اللوائح إصالح تصاميم عمليات وضع بشأن

مع  القيام بها التي يتم - (FSAPs) املالي برامج تقييمات القطاع وستواصل
- الدخل املتوسطة والبلدان الدخل املنخفضة البلدان في الدولي النقد صندوق

ضعف نقاط فهم في رئيسي تشخيصي كتحليل األهمية حاسم رٍ بدوْ اإلسهام
برامج في الدولي البنك وانخرط أمام تنميتها. املاثلة األنظمة املالية والتحديات

في  120 بلداً من أكثر في البرامج تلك ومستجدات املالي تقييمات القطاع
القطاعات إصالح التحليلية لعمليات بالركائز أسهم مما املاضية، العشر السنوات
احلكومات املعنية. إلى احلديثة العهد باألزمة املتصلة القروض بعض وتقدمي املالية

خدمات  استقرار تعزيز في حالياً الدولي البنك يساعد 50 بلداً، من أكثر في
مع باالشتراك وهو عليها. احلصول على القدرة وتشجيع األساسية الدفع

في أكثر االئتمانية األهلية حتديد مكاتب تطوير ع يشجّ الدولية مؤسسة التمويل
ما مجموعه 19 مليار  حتسني 13 مكتباً تساند بلداً، وساعد في إنشاء أو 50 من

وتسجيل أمن التعامالت مشروعات على ويعمل املوارد التمويلية، دوالر من
مت - الصني في القبيل هذا من بلدان. وأدى مشروع تسعة في الضمانية الرهونات

من  دوالر مليار على 350 يزيد ما مساندة إلى - 2009 يونيو/حزيران في إجنازه
املدينة. الذمم التمويل بحوالة

التحويالت بأسعار اخلاصة العاملية الدولي البنك بيانات ن قاعدة وتتضمّ
تكلفة معلومات تفصيلية عن (http://remittanceprices.worldbank.org)
تلك  وتستهدف الثنائية. التحويالت ممرات من ممراً 134 من أكثر في النقود إرسال

الكافي القدر مع باالقتران يساعد مما التحويالت، سوق الشفافية في زيادة البيانات
ما وهو اآلمنة والتنافسية، التحويالت سوق تشجيع في املستهلكني حماية من

التكاليف. في تخفيض العوامل الهامة من يعتبر

البلدان  في حكومات الدولي البنك يساند االستثمار  مناخ إصالح عمليات
تشجيع بغية األعمال، أنشطة حتسني بيئة إصالح تستهدف عمليات النامية في
حتسني هذا العمل تركيز محاور بني ومن املنافسة. على وقدرته اخلاص القطاع قوة
العمل فرص زيادة عن يسفر األعمال، مما أنشطة تنظيم لوائح وضع أجهزة كفاءة

عن تصدر التي السنوية املطبوعة بأن علماً النظامي. القطاع في والعمالة احلُرّ
األعمال أنشطة بعنوان ممارسة الدولية الدولي ومؤسسة التمويل  البنك

العربي  خالل مبادرة العالم من والفرص تشجيع التنمية اإلطار 5-1:

العالم  والفرص في تشجيع التنمية (AWI) إلى العربي العالم مبادرة تهدف
املبادرات اإلقليمية نطاق وتوسيع الشراكات، تدعيم خالل: من العربي

األثر. عالية جديدة محددة رية وقُطْ إقليمية مبادرات وجتربة الناجحة،
العربية البلدان في املعنية السلطات مع مستفيضة مشاورات وعقب

عدة برامج العربي العالم مبادرة ساندت املباشرة اآلخرين، املصلحة وأصحاب
احلالية.  البرامج بعض نطاق بتوسيع وقامت 2009 املالية السنة في جديدة

مت وقدّ مجال التعليم، في بشأن األداء متكامالً مؤشراً وضعت وهي:
بالعلم اإلقليمية املعنيّة األكادميية عمل أجل بدء من الفنية املساعدة
تقييم بعمليات وشرعت األردن، في ومقرها التعليم قطاع في والقيادة

موانئ في االستثمار العربي، وساندت في العالم الطاقة قطاع في للتكامل
وقامت واألردن وتونس، العربية جمهورية مصر في لوجستية وأمور ومطارات

ولبنان واألردن العراق في األساسية والبنية احلدود عبر التسهيالت بتقييم
بتجربة قامت كما غزة. وقطاع الغربية والضفة السورية العربية واجلمهورية

للبلدان التي املساندة دت وصعّ األردن، في املرأة عمل لعوائق تقييم عملية
للمشروعات املساندة بزيادة وقامت الغذائية؛ املواد أسعار من ارتفاع تضررت

ولبنان العراق بالصراعات شاملة واملتأثرة الضعيفة البلدان في اتمعية
املبادرة مت قدّ كما غزة. وقطاع الغربية والضفة والسودان وموريتانيا

الدور القيادي وتعزيز املعارف لتبادل كموقع للمياه العربية لألكادميية املساندة
استدامتها. يحقق مبا املائية املوارد إدارة في العربي

 (IFC) الدولية التمويل مؤسسة قامت العربي، العالم مبادرة إطار في
في:  أنشطتهما نطاق (MIGA) بتوسيع االستثمار لضمان الدولية والوكالة
وشرع االستثمار. وضمانات للطلبة الدارسني، والقروض اإلسكاني، التمويل

االجتماعية  باملسؤولية معني برنامج بتنفيذ (WBI) الدولي البنك معهد
اقتصاديات لشؤون البنك الدولي رئيس مكتب نائب شرع بينما للشركات،
وحدة اخلزانة أما اإلقليمية، البحوث قدرات لتنمية برنامج بتنفيذ التنمية

االحتياطيات. شؤون إدارة قدرات بناء عملية نطاق من فوسعت
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من  إصالح عملية 1000 حوالي أثر تتبّعت (http://www.doingbusiness.org)
إجراءات  إصالح فعمليات املاضية. اخلمس السنوات في بلداً 158 هذا القبيل في

العمالة زيادة إلى أدت - املثال سيبل على - املكسيك األعمال في إنشاء مؤسسات
الشروع  املائة. وتقوم مبادرة جديدة جرى في 3 بحوالي النظامي القطاع في

بني تراعي املساواة التي أنشطة األعمال قوانني مكتبة - هذه السنة في بتنفيذها
بتتبّع (www.doingbusiness.org/gender) - على شبكة اإلنترنت اجلنسني

181 بلداً.  في للمرأة االقتصادية في األوضاع تؤثر التنظيمية التي القوانني واللوائح
إصالحات في يسهم مما للتشريعات، املقارن التحليل تلك البيانات قاعد ل وتسهّ

تامة. مشاركةً االقتصاد في املرأة تعزز مشاركةَ ميكن أن
تسانده  (FIAS) الذي األجنبي لالستثمار االستشارية اخلدمات ز برنامج ركّ

مناخ حتسني بغية القابلة للقياس اإلصالحات مساندة على متعددة مانحة جهات
في ع األنشطة وسّ املالية 2009، مما السنة في بلداً 40 حوالي االستثمار في

الدولية املؤسسة من لالقتراض املؤهلة والبلدان أفريقيا أولوية مثل مناطق ذات
العاملية، لألزمة املالية االستجابة بالصراعات. وفي إطار املتأثرة والبلدان للتنمية

القروض وأطر األعمال، أنشطة إصالح مجاالت: عمله في د البرنامج صعّ
مؤسسات األعمال، على الضرائب وتبسيط الضمانية، املضمونة والرهونات

األجنبي لالستثمار برنامج اخلدمات االستشارية بدأ كما التجارة. ولوجستيات
أطرها حتسني في البلدان مساعدة بغية بشأن اإلعسار املالي أداة جديدة وضع

هيكلة الشركات. وإعادة املالي باإلعسار يتعلق فيما واملؤسسية  القانونية
 .(http://www.fias.net (انظر

ونشرها الدولي البنك معارف قاعدة شكل تغيير
لنجاح الدافع واحملرك التنمية لفعالية عملية الرئيسي العنصر هي املعرفة
من: االستفادة على القدرة ولدى البنك الدولي بالتنمية. املعنية املؤسسات

الشركاء،  مع األمد وطويلة وثيقة بلداً، وعالقات 120 في عاملية من البرامج شبكة
من لها نظير ال والوطنية، وثروة السياسات العاملية العميق لقضايا والفهم

ة احلماس بشدّ املتسمة العمل وقوة املالي، مركزه وقوة التنمية، وخبرات بيانات
احلُرّ. العمل وبروح

املمارسات في شكوك من صاحبها وما العاملية املالية شأن األزمة من
السنوات في الدولي املعرفيّة على خدمات البنك الطلب املزيد من التقليدية خلق

قاعدة معارفه. بتدعيم البنك األهمية لقيام الضرورة احلاسمة مما يبرز القادمة،
الدولي البنك التي أنشأها املعرفة، بإستراتيجيات املعنية اموعة حالياً تقوم

من موعة واسعة إلتاحة التوجيه مشتركة رؤية بوضع األخيرة، اآلونة في
تغييرات املعرفة أجندة القادمة. ويتطلب استنهاض السنوات في اإلجراءات

ببرنامج سيتطلب االلتزام وهو بعمله. الدولي البنك قيام على طرق اجلذور عميقة
مؤسسة: بغية خلق مستمر وشامل جتديد

وتعتبره الهدف العاملي الصعيد على اإلمنائية الفعالية في التفوق ن ●  تُثمّ
الهدف، ذلك مع وتقاليدها حوافزها وتصوّب الرئيسي

معها، املتعاملة البلدان على التركيز باعتبارات ●  مدفوعة

الفنيني املوظفني من من خالل جهاز عبر العالم بسرعة االستجابة ●  ميكنها
اخلبرات شبكات مع الصلة عميقي احلركة بسرعة واإلداريني املتسمني

واخلارجي، الداخلي الصعيدين على املتنوعة
و النتائج، على حتقيق ز ●  تركّ

التنمية. وقضايا بشأن سياسات واملداوالت ن انفتاح املناقشات ●  تُثمّ

العاملية اخلبرة نشر
أفرقة خبراء عاملية  10 البنك الدولي أنشأت مجموعة ،2009 املالية السنة في

مخاطر وإدارة املناخ، ر تغيّ مع التأقلم اإلستراتيجية: األولوية ذات ااالت في (GETs)
النمو، وحتقيق بصراعات، واملتأثرة الضعيفة والدول املالية، واألزمة الكوارث،

القطاع وأداء واخلاص، العام القطاعني بني والشراكات الصحية، الرعاية وأنظمة
األهداف أما واالبتكار. والتكنولوجيا والعلوم األمان االجتماعي، وشبكات العام،

االستجابة وسريعة اجلودة عالية خدمات تقدمي لتلك األفرقة فهي: الرئيسية
(الداخلية العاملية اخلبرات أفضل ونشر وتعبئة الدولي، البنك للبلدان املتعاملة مع

مجاالت ضمن واستخدامها وتبادلها على املعارف احلصول وحتسني واخلارجية)،
في اخلبرة جلمع فريدة فرصة العاملي اخلبراء فريق املعنية. ويتيح االختصاص

أخرى آلية توجد ال الدولي حيث البنك وحدات من مختلف املتعددة املوضوعات
املهمة. بهذه تقوم

من مجموعة بتنفيذ قامت ،2009 فبراير/شباط في األفرقة تلك إنشاء منذ
مخاطر إدارة في املتخصص العاملي فريق اخلبراء ذ نفّ املثال، سبيل األنشطة. فعلى
فيضانات أسوأ أن ضربتها لناميبيا بعد املساعدات لتعبئة اطالعية بعثة الكوارث

بني  الشراكة في املتخصص العاملي اخلبراء فريق وقام 40 سنة. منذ شهدتها
إندونيسيا في متويل البنية األساسية احتياجات بتقييم واخلاص العام القطاعني

الصحية الرعاية في أنظمة املتخصص العاملي اخلبراء أما فريق وتايلند. واملكسيك
فيه: شارك الصحية الرعاية أنظمة لتدعيم املستوى م مؤمتراً رفيع فقد نظّ

لتوفير العاملي والتحالف ،(GFATM) واملالريا والسل اإليدز ملكافحة العاملي الصندوق
.(WHO) ومنظمة الصحة العاملية ،(GAVI) والتحصني اللقاحات

العلوم في املتخصص العاملي فريق اخلبراء قيام األنشطة األخرى نت تضمّ
وضع في ورواندا غانا حكومتي مع وثيق نحو على بالعمل واالبتكار والتكنولوجيا
اخلبراء فريق أجرى غانا، ففي طريتني. القُ إستراتيجياتهما في وابتكار علوم برامج

مساعدة الفريق بغية تشخيصياً حتليالً العام القطاع أداء في املتخصص العاملي
العام. القطاع في إصالح الرواتب واألجور املعني في ري طْ القُ

ملساعدة مالية حلول إلتاحة جهوده في األمام إلى الدولي خطوة البنك مضى
عن الناجمة للكوارث بالكفاءة متسمة استجابات خطط وضع في البلدان

غير أفريقي بلد وهي - مالوي وأصبحت .2009 السنة املالية في اجلوية األحوال
البنك من مبساعدة يتحوّط بلد أول - الشديد اجلفاف اطر ساحلي معرّض

هذه شهدت كما اجلوية. األحوال اطر التعرّض من والتعمير لإلنشاء الدولي

الطبيعة احللول املالية لكوارث
مع خيار التنمية سياسات قرض ألغراض بلد من فيها استفاد مرة أول السنة
موافقة ومع .(CAT DDO) الكوارث مخاطر مواجهة ألغراض املؤجل السحب
بلد  أول كوستاريكا أصبحت دوالر، مليون 65 مببلغ قرض مجلس املديرين على
لإلنشاء والتعمير الدولي أداة البنك القروض وهو من النوع ذلك من يستفيد

الطبيعية. الكوارث ملواجهة الطارئ التمويل للتمويل ألغراض
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املناخ ر تغيّ
تقويض إمكان مع والبلدان فقراً، الناس أشد على أشد التأثير ر املناخ سيؤثر تغيّ

في التقدم إحراز وإبطاء حتققت في عقود من السنوات التي التنمية عملية منجزات
القضية ولهذه اجلديدة. لأللفية اإلمنائية األهداف بني من بعدة أهداف الوفاء سبيل

ر املناخ. تغيّ مكافحة أجندة زخم للخطر عرّضت املالية األزمة ألن خاصة ية أهمّ
العمل في السنوات عقد من من أكثر من املُكتسبة اخلبرة من باالستفادة

مكافحة على العمل زيادة تضمني في الدولي البنك املناخ، شرع ر تغيّ قضية على
باألهمية لعلمه وذلك ،2009 املالية السنة في مشروعاته وبرامجه في املناخ ر تغيّ

املناخ ر تغيّ مكافحة إجراءات في إدماج املتعاملة معه البلدان ملساعدة الفائقة
اإلستراتيجي اإلطار املوافقة على عقب هذا وأتى بها. اخلاصة التنمية خطط في

جلنة عليه صادقت وبالتنمية، الذي املناخ بتغير املعني موعة البنك الدولي
.2008 للعام السنوية االجتماعات في التنمية

املتعلقة مساندة اإلجراءات من: بكل الدولي البنك اإلطار، سيقوم ذلك مبوجب
املزيد من املوارد وتعبئة البلدان، تتصدرها التي التنمية عمليات في باملناخ

إلى مستندة متويل آليات تطوير وتسهيل واملبتكرة، الشروط رة امليسّ التمويلية
تطوير خطى تعجيل ومساندة اخلاص، القطاع من املوارد األسواق، واستقطاب

اكتساب ومبادرات السياسات بحوث نطاق وتوسيع اجلديدة، التكنولوجيات ونشر
القدرات. وبناء املعرفة

واملبتكرة، الشروط رة امليسّ التمويلية املوارد من املزيد استجابة لضرورة تعبئة
 2008 العام يوليو/متوز من في البنك الدولي املديرين التنفيذيني في مجلس وافق

هذان ويستهدف .(CIFs) املناخية األنشطة في صندوقني لالستثمار إنشاء على
التنمية بنوك مع الوثيق التعاون من إطار في إنشاؤهما مت اللذان - الصندوقان

بعد ملا دولي نظام إنشاء بانتظار مؤقت، إجراء مبثابة يكونا أن األطراف - املتعددة
املسبّبة  من الغازات البلدان عن تصدر االنبعاثات التي ينظم 2012 العام

احلراري. لالحتباس
ي التصدّ بغية النامية للبلدان زيادة املساعدات الصندوقني هذين شأن ومن

العاملني ر املناخ لفائدة أوساط بتغيّ اخلاصة البيانات قاعدة وتدعيم املناخ، ر لتغيّ
النامية والبلدان األطراف بنوك التنمية املتعددة ن ستمكّ فهي التنمية. مجال في

من التنموية أهدافها حتقيق البلدان في تساعد تلك االضطالع باستثمارات من
التنمية سبيل إلى ل والتحوّ املناخ، جتاه باملرونة متسم اقتصاد االنتقال إلى خالل:

ابتكاراً الصندوقني هذين أكثر سمات ومن بني الكربون. غاز انبعاثات منخفضة
املتلقية البلدان من متساوية أعداد على القرارات تتخذ التي جلنتيهما اشتمال

املانحة. والبلدان للمساعدات
إجراءات في االستثمار عن ينجم الذي أثر اإليضاح أهمية ضوء إدراك في

لصندوقي  دوالر مليار 6.1 من أكثر املانحة بتقدمي البلدان التزمت مناخية،
املوارد تلك من نسبة كبيرة تخصيص املناخية. ومت األنشطة في االستثمار

التمويل زيادة تشجيع إلى يهدف الذي النظيفة، التكنولوجيا لصندوق التمويلية
ذات الكربون غاز انبعاثات منخفضة التكنولوجيات ونقل ونشر عرض أجل من

وهو احلراري. املسببة لالحتباس انبعاثات الغازات تخفيض في الكبيرة اإلمكانات
بُغية: بالكفاءة املتسمة والتكنولوجيات املبتكرة املتجددة الطاقة أنواع ل ميوّ

أمناطه، وحتويل واملواصالت النقل كفاءة قطاع وزيادة كثافة الكربون، تخفيض
وااالت والزراعة والصناعات البناء مجاالت في الطاقة استخدام وحتقيق كفاءة
احلراري. املسببة لالحتباس للغازات كبير تخفيض حتقيق فيها ميكن التي األخرى
الصندوق، من هذا مباشرة يستفيد بلد تركيا أول أصبحت ،2009 مايو/أيار وفي

وحتقيق املتجددة بالطاقة معني النطاق واسع برنامج متويل ملساندة من خالل
على للحصول تفصيلية بطلبات أخرى بلدان وتقدمت الطاقة. استخدام كفاءة

الصندوق. هذا من التمويل
بتقدمي - باملناخ املعني اإلستراتيجي الصندوق سيقوم الصندوق الثاني -
لتحدٍ التصدي إلى تهدف أنشطة لزيادة أو جديدة ملنهجيات جتريبية التمويل

جتاه املرونة لتحقيق جتريبي برنامج إنشاء وجرى املناخ. ر تغيّ حتديات بني من د محدّ
تضعها التنمية التي في خطط املناخ بغية مساندة املرونة جتاه املناخ تغير

حفز في املساعدة الغابات االستثمار في برنامج استهدف كما البلدان.
مبا إدارتها ع وتشجّ وتدهورها إزالة الغابات تخفض التي واإلجراءات السياسات

النامية. في البلدان استدامتها يحقق



اجلاري تنفيذها  العمليات نطاق العاملية وتوسيع األزمات وطأة لتخفيف مبتكرة 21مبادرات

شامل حتليل تنفيذ البنك الدولي في هذه السنة، شرع من سابق وقت وفي
لتنفيذ الالزم التمويل بغية حتديد مستوى والتكيّف التأقلم القتصاديات

دراسات بإجراء شرع كما بالكفاءة. متسمة وتكيّف تأقلم سياسات
(البرازيل، بلدان ستة الكربون في غاز منخفض انبعاثات النمو إلستراتيجيات
تبادل املعرفة بهدف وجنوب أفريقيا) واملكسيك، وإندونيسيا، والهند، والصني،

(انظر البلدان. تعتمدها التي خطط التنمية في ر املناخ تغيّ تضمني بشأن كيفية
.(http://www.worldbank.org/climatechange

في زت ركّ ر املناخ، تغيّ بشأن منظمة تقييم من عمليات سلسلة في إطار
اكتسبها التي اخلبرة العملية على املستقلة التقييم مجموعة األخيرة اآلونة

- الطاقة قطاع في للجميع الكسب رئيسية حتقق سياسات في الدولي البنك
انبعاثات وتخفيضات التنمية عملية في املكاسب بني جتمع سياسات وهي

أسعار دعم بتحويل مبالغ اموعة وأوصت احلراري. لالحتباس املسبّبة الغازات
التي والسياسات هة االجتماعي املوجّ األمان شبكات إلى الطاقة  منتجات

في كانا مما صلة أكثر فكالهما للطاقة. النهائية االستخدامات كفاءة تشجع
واألزمة  2008 الطاقة في العام االرتفاع الشديد ألسعار ضوء في السابق

احلالية. واملالية االقتصادية

األساسية البنية حتسني
املاضي في العقد األساسية البنية شهدته الذي الكبير ن التحسّ من الرغم على

سكان العالم يفتقرون إلى خدمات  2.5 مليار شخص من مازال السنوات، من
ومليار  بدون خدمات كهرباء، شخص 1.6 مليار بينما يعيش الصرف الصحي،

كافة للسير في صاحلة طرق إلى بسهولة الوصول قدرة على بدون شخص
غير  مياه استخدام سوى خيار شخص 900 مليون حلوالي وليس ية، اجلوّ األحوال

تلك سد في الدولي البنك مع املتعاملة البلدان مساعدة ومن أجل آمنة.
املائة  في 50 بنسبة األساسية البنية في استثماراته بزيادة البنك قام الفجوات،

املالية 2009. السنة في مليار دوالر 17.2 إلى
األساسية من البنية وتطوير بتنمية منهجيته اخلاصة استكمل البنك كما

خارطة اخلطة تلك وتتيح املستدامة. بالبنية األساسية املعنية خطة العمل خالل
احلديثة البنية األساسية خدمات في زيادة االستثمارات توجيه بغية طريق
واالشتمال البيئة استدامة التي تساند أيضاً التكاليف، بفعالية املتسمة

رئيسية: مجاالت ثالثة على تؤكد وهي االجتماعي.
عدة بني املشتركة دة املعقّ القضايا بشأن تركيزاً أكثر منهجيات ●  وضع

حدة تخفيض في األساسية البنية ر دوْ بينها: من االقتصاد، من  قطاعات
القطاعني بني الشراكات ر معه، ودوْ التأقلم والتكيّف وجهود املناخ ر تغيّ

إلتاحة  وطرق جديدة األساسية، البنية خدمات في تقدمي واخلاص العام
الريفية واحلضرية املناطق بني التكامل أجل من األساسية للبنية املساندة

التنمية. وعملية
لتحقيق الرامية التدخلية اإلجراءات وتقييم النتائج ومتابعة رصد ●  حتسني

و األساسية، البنية استدامة
األساسية من بالبنية اخلاصة التدخلية اإلجراءات صميم في االستدامة ●  وضع

والبيئية  االقتصادية/املالية (االستدامة الناجت الثالثي ” ” خالل التركيز على
واالجتماعية).

احلفاظ على ضرورة إلى السابقة املالية األزمات من املستفادة الدروس  تشير
البنية تدعيم وسيعمل برنامج األساسية. البنية في االستثمارات زيادة أو

متويل تسهيالت برنامج إطار في إنشاؤه جرى الذي - األصول وبناء األساسية
ي التصدّ تسهيالت برنامج مع - الدولي البنك أقامه الذي للمعاناة املعرّضني

وذلك الدولية، مؤسسة التمويل اعتمدته الذي اجلديد األساسية البنية ألزمات
لتمكينها املالية املساعدات مقترحات من مبجموعة النامية البلدان تزويد بغية

هبوط فترات في البنية األساسية االستثمار في توسيع أو من احلفاظ على
سيساند األصول وبناء األساسية البنية تدعيم فبرنامج العاملي. االقتصاد

دفع من أجل األساسية في البنية االستثمارات تريد استخدام التي احلكومات
مثل  مجاالت في بالتمويل وذلك البيئي، للبعد املراعية اخلضراء“ األجندة ” مسيرة

الصحي. والصرف املياه وإمدادات النقل اجلماعي وشبكات املتجددة الطاقة
سنوياً  مليار دوالر 15 األساسية البنية االستثمارات في تلك تبلغ أن املتوقع من
القطاع مبادرات وتساند ستستقطب وهي املالية 2009 -2011، السنوات فترة في
كما سيضع الهبوط االقتصادي. فترة في العمل فرص مما سيخلق ميدانياً، اخلاص

األطول. في األمد واملستدام القوي النمو لتحقيق الالزم ذلك البرنامج األساس
.(http://www.worldbank.org/infrastructure (انظر

والزراعة الغذائية املواد مساندة
املالية األزمة بأثر مقترنة املواد الغذائية أسعار تشهدها التي الشديدة التقلبات

الناس أشد تواجه التي الصعوبات ومفاقمة الغذائي األمن انعدام بازدياد تنذر
والزراعة، يعاني املتحدة لألغذية األمم منظمة عن صادرة تقديرات آخر وحسب فقراً.

تغذيتهم. كفاية عدم من العالم في شخص مليار من أكثر
وهو - الغذاء ألزمة العاملي للتصدي البرنامج تنفيذ في الدولي البنك شرع

مايو/أيار 2008 بغية  في - دوالر مليار 1.2 مببلغ املسار سريع متويل برنامج
في زاد البنك املوارد، تلك على املرتفع للطلب واستجابة الغذاء. ألزمة االستجابة

ذلك  إنشاء ومنذ دوالر. مليار البرنامج إلى 2 ذلك متويل سقف 2009 أبريل/نيسان
ملا  دوالر مليار 1.2 حوالي مجموع متويلها بلغ مشروعات على املوافقة متت البرنامج،

مجموعه 31 بلداً. وتستمر  ملا دوالر مليون دفع 780.2 ً، ومت بلدا 33 مجموعه
رفيع املستوى املتحدة األمم عمل مع فريق بالتنسيق الدولي البنك  استجابة

الغذائي. باألمن املعني
أجل الزراعة من :2008 العالم التنمية في عن تقرير مطبوعة نشر بعد

املساندة ازدياد الدولي البنك مجموعة تتوقع الغذاء، أزمة أعقاب وفي التنمية،
ومؤسسة والتعمير لإلنشاء الدولي والبنك للتنمية الدولية املؤسسة (من

 4.1 بلغ سنوي متوسط من بها، املتصلة والقطاعات للزراعة الدولية) التمويل
و 8.3  بني 6.2 مليار دوالر ما إلى 2008-2006 املالية السنوات فترة في دوالر مليار

املساندة تصويب وسيتم .2012-2010 املالية السنوات فترة في سنوياً دوالر مليار
والربط الزراعة، قطاع إنتاجية زيادة تركيز: مجاالت خمسة الدولي حول البنك من
الضعف، ااطر ونقاط وتخفيض القيمة، سالسل وتدعيم واألسواق املزارعني بني

املناطق في الزراعي والدخل غير منه واخلروج الزراعة إلى قطاع وتسهيل الدخول
مساندة البنك سيواصل كما البيئية. واخلدمات استدامة البيئة وتعزيز الريفية،

أحدث بتعبئة تقوم التي الدولية، الزراعية للبحوث االستشارية اموعة
والفقراء، اجلياع وتخفيض أعداد والفقر تقليص اجلوع أجل: من العلوم مكتشفات

البيئة. وحماية البشر، وصحة تغذية وحتسني
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البشر في االستثمار
الدخل املنخفضة البلدان في البشرية التنمية سنوات من عقود تتعرض منجزات

االقتصادية العاملية لألزمة اطر تقوّضها نتيجة الدخل املتوسطة والبلدان
على:  تركز التي - (HDN) التنمية البشرية شبكة قامت عليه، احلالية. وبناء

االجتماعية، واحلماية اإليدز، ومرض فيروس ومكافحة الصحية، والرعاية التعليم،
املعرفية من القروض واخلدمات قياسية - بتعبئة مستويات العاملة  والقوى
آثار أسوأ على التغلّب في مع البنك الدولي املتعاملة البلدان بغية مساعدة

السياسات عن تقرير في البشرية التنمية شبكة توصيات ظهرت احلالية. األزمة
خيارات االقتصادي العاملي: فترة الهبوط في إنسانية أزمة ”تفادي وقوع بعنوان

أبريل/نيسان  في الدولي” صدر البنك في البشرية التنمية شبكة من السياسات
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/ (انظر .2009

.(AvertingTheHumanCrisis.pdf

التعليم
من 1.9  قطاع التعليم إنفاقه بشأن السنة املاضية في الدولي البنك ضاعف

املالية 2009. السنة في مليار دوالر 2008 إلى 3.4 املالية السنة في دوالر مليار
أكثر  تقدمي - يتم دوالر مليار 9.4 البالغة التعليم ألغراض القروض حافظة وتساند

مجموعه ما - للتنمية الدولية املؤسسة خالل من رة ميسّ نصفها بشروط من
في 89 بلداً.  152 عملية

نسبة  أكبر وهي دوالر، مليون 941 مجموعه ما آسيا شرق منطقة بلدان ت تلقّ
منطقة بلدان تلتها ،2009 املالية السنة في ألغراض التعليم اجلديدة القروض من
بلغت  التي الالتينية أمريكا منطقة بلدان ثم دوالر، مليون 720 تلقت التي أفريقيا

عند مستوى 648  آسيا وبعدها بلدان منطقة جنوب دوالر، مليون 711 حصتها
مليون دوالر،  531 التي تلقت الوسطى وآسيا أوروبا منطقة بلدان ثم دوالر، مليون

مليون دوالر.  68 بلدانها التي تلقت األوسط وشمال أفريقيا الشرق وأخيراً منطقة
حوالي ويشمل التعليم، نوعية حتسني على تعليمي مشروع كل تقريباً ز يركّ

كما  املعلمني، تدريب ألنشطة املشروعات اجلديدة مساندة من املائة في 90 
مطبوعات استخدام توسيع أو بتحديث خاصاً ناً مكوّ املشروعات ثلثا  يشمل

توسيع نطاق على املشروعات كافة نصف حوالي التعلّم. وينطوي  ومواد
إثر ازدياد على البلدان العديد من في يشهد طفرة الذي  التعليم الثانوي،

االبتدائية. الدراسة ملرحلة ني واملتِمّ االبتدائية باملدارس امللتحقني  أعداد
.(http://www.worldbank.org/education (انظر

والسكان والتغذية الصحة
هو 2.9  مسبوق غير رقم إلى والسكان والتغذية الصحة اإلقراض ألغراض وصل
السابقة.  السنة ارتباطات أمثال ثالثة بواقع 2009 املالية السنة في دوالر مليار

في الصحية الرعاية نتائج حتسني في: التمويلية املوارد تلك استخدام وسيتم
وتعزيز فعالية خالل تدعيم أنظمة الرعاية الصحية، من الدخل املنخفضة البلدان

والعناية واألطفال األمهات صحة وحتسني وعالجها، املعدية األمراض من الوقاية
الصحي. والصرف الشخصية بالنظافة

لس والسكان والتغذية الصحة شبكة رفعت ،2009 املالية السنة في
صحياً” -  السليمة ”التنمية تنفيذ في رز احملُ التقدم عن تقريراً التنفيذيني املديرين

والتغذية الصحة بقطاع اخلاصة النتائج بشأن الدولي البنك إستراتيجية
- التقرير ذلك بأن علماً .2007 مايو/أيار في عليها متت املوافقة التي - والسكان
مجموعة التقييم به قامت العهد الذي احلديث التقييم االعتبار في أخذ الذي

مجموعة جهود وصف - الفترة في والسكان والتغذية الصحة لقطاع املستقلة
صحتهم حتسني الفقراء - لفائدة القطاع ذلك في نتائج الدولي لتحقيق البنك

لبلوغ كوسيلة الصحية الرعاية أنظمة تدعيم وأيضاً مالياً،  وحمايتهم
الغاية. تلك

بشأن املستقلة التقييم مجموعة أجرته الذي العهد احلديث حسب التقييم
ما الدولي البنك مجموعة مت قدّ والسكان، والتغذية الصحة قطاع مساندة

و 873 مليون  البلدان مستوى على ملشروعات من التمويل دوالر 17 مليار مجموعه
الصيدالنية واملواد مجاالت الرعاية الصحية في خاصة استثمارات هيئة على دوالر

التحليلي والعمل السياسات بشأن املشورة باإلضافة إلى وذلك ،1997 العام منذ
كل منطقة في الصحية والتغذوية الرئيسية النواجت نت وحتسّ القطاع. ذلك في

البلدان. تلك بني متفاوت احملرز التقدم ولكن النامية، العالم مناطق من



اجلاري تنفيذها  العمليات نطاق العاملية وتوسيع األزمات وطأة لتخفيف مبتكرة 23مبادرات

هذا مستجدات عن التنفيذيني املديرين مجلس إلى املرفوع تقريرها في
خبراء تعيني من نت متكّ كيف والتغذية والسكان الصحة شبكة وصفت القطاع،

خبراء تعيني وخطط وموزامبيق ونيبال، ومالي في إثيوبيا البرامج تنفيذ في كبار
البنك أنشأ كما .2011 العام بحلول أخرى أفريقية بلدان تسعة إلى إضافيني

في داكار - أفريقيا منطقة في الصحية الرعاية ألنظمة إقليميني مركزين الدولي
البلدان في تلك السياسات لواضعي اخلبراء تقدمي مشورة بغية نيروبي - وفي
اخلدمات، تلك وتقدمي نظامها، الصحية، وحوكمة الرعاية متويل خدمات بشأن:

مجال في العمل من أجل البشرية واملوارد توريدها، وسلسلة الصيدالنية واملواد
الصحية. الرعاية تقدمي

فيروس ومرض اإليدز
ومرض فيروس من جهود الوقاية في حرجة ملء فجوات في املساعدة أجل من

 290 الدولي البنك م قدّ البلدان، في وطأتهما تخفيف وبرامج اإليدز وعالجهما
من  دوالر مليون 325.84 بتقدمي وارتبط اجلارية ملساندة املشروعات دوالر مليون

.2009 املالية السنة في القروض اجلديدة
املالية السنة في اإليدز مرض فيروس عن هامة البنك دراسات حتليلية أجنز كما

املشترك األمم املتحدة برنامج (مع مانحة جهات بها قامت جهود بني ومن .2009
املسح والوقاية املعاجلة برامج اضطراب اإليدز) ملنع ومرض فيروس ملكافحة

وأسفرت دراسة  احلالية. االقتصادية األزمة ألثر بلداً 71 في االستقصائي السريع
التكاليف هامة على رة متبصّ نظرة عن آسيا جنوب منطقة جديدة في حتليلية
في الرفاهة حتى ومستوى العامة املالية اإليدز على ومرض فيروس عن الناشئة

التجميعية التحليلية الدراسات وأتاحت منخفضة. فيها انتشاره نسبة التي البلدان
اإليدز) ومرض فيروس ملكافحة املشترك املتحدة برنامج األمم مع بها القيام مت (التي

والعوامل اإلصابات أمناط على جديدة رة متبصّ نظرة املتوفرة البيانات لكافة
وأوغندا، وسوازيالند، كينيا، وليسوتو، من: كل اإليدز في لوباء الدافعة الرئيسية

.(http://www.worldbank.org/aids انظر) .أفريقيا غرب 14 بلداً في و وزامبيا

لألوبئة ي للتصدّ اجلاهزية
نشر في العالم مناطق في مختلف مساعدة البلدان في الدولي البنك نشط

لألوبئة. ي للتصدّ اجلاهزية وخطط والبشر الطيور أنفلونزا مكافحة إستراتيجيات
تفشي ملواجهة واالستعداد واالستجابة الطيور أنفلونزا ملكافحة العاملي وللبرنامج

من  دوالر مليار 1 يبلغ سقف متويلي البنك الدولي الذي اعتمده بني البشر األوبئة
برنامج ى تلقّ كما للتنمية، الدولية واملؤسسة والتعمير لإلنشاء البنك الدولي

 125 مجموعها بلغ تعهدات الطيور والبشر االستئماني ملكافحة أنفلونزا الصندوق
أنظمة منصباً على: تدعيم الرئيسي لتلك العمليات مليون دوالر. وكان التركيز

في البلدان، البيطرية واخلدمات األمراض، ورصد صحة احليوانات والبشر،  رعاية
والبلدان. واملناطق العالم صعيد على الشركاء مع الوثيق بالتعاون وذلك

العاملة والقوى احلماية االجتماعية
األمان شبكات ألغراض في عمليات الدولي استثمار البنك ازدياد املتوقع من

من  أكثر املالية 2009-2011 إلى في فترة السنوات مليار دوالر 4.5 من االجتماعي
هذه وتشمل السابقة. الثالث السنوات في من اإلنفاق النوع هذا أمثال ثالثة

االجتماعي األمان السريعة لشبكات االستجابة برامج من مزيجاً القروض
املشروطة. النقدية والتحويالت

شبكة بني مشتركاً تقريراً الدولي البنك أصدر ،2009 املالية السنة أوائل وفي
” كيف  وإدارة االقتصاد بعنوان الفقراء أعداد تخفيض البشرية وشبكة التنمية

فيها  ميكن طرقاً اقترح ” املالية لألزمة العمل سياسات تستجيب أن ينبغي
نحو أفضل على الدخل االستجابة املنخفضة والبلدان الدخل املتوسطة للبلدان

املتوسطة البلدان التقرير هذا ويشجع العمل. أسواق على العاملية األزمة آلثار
العمل أسواق ملساندة تنفيذها اجلاري البرامج في توسيع النظر على الدخل

يوصي املنخفضة الدخل، للبلدان وبالنسبة العمل. عن للعاطلني الدخل وحتقيق
فعالً. يحتاجونه ملن األصغر االئتمان وتوجيه خطط العامة األشغال بزيادة التقرير
األزمة بداية منذ االجتماعي األمان بشبكات االهتمام لشدة ازدياد استجابةً

2008 كتاباً بعنوان  العام أواخر في البشرية التنمية شبكة نشرت احلالية، العاملية
وتنفيذ تصميم شبكات األمان: وتفعيل االجتماعية احلماية تعزيز أجل ”من

من أكثر الدولي في البنك عمل واستناداً إلى اجتماعية فعالة“.  شبكات أمان
األمان  لبرامج شبكات البلدان حاجة سبب الكتاب: يتناول ذلك بلد، 100

كل الحتياجات نحو على أفضل هو املناسب البرامج من نوع وأي  االجتماعي،
أقصى مبا يحقق البرامج تلك وكيف ميكن وضع املعنية،  من البلدان

.(http://www.worldbank.org/sp (انظر فعاليتها.

اجلنسني بني املساواة
يتسم اقتصادا اجلنسني بوصفها بني املساواة خطة نحو تنفيذ مرموق م تقدّ إحراز مت

بني اجلنسني. باملساواة املعنية الدولي البنك عمل خطة وهي والبراعة، باحلنكة
ساندتها التي األنشطة عدد بلغ ،2009 املالية السنة نهاية  وبحلول

تلك األنشطة  بلداً. وتشجع من 70 أكثر في 150 نشاطاً على هذه اخلطة ما يزيد
قدرتها زيادة خالل من في االقتصاد نحو أفضل املرأة على تدمج التي االستثمارات

املنتجات. إلى أسواق والوصول واالئتمان، العاملة، واأليدي األراضي، على: احلصول على
أثناء اجلنسني بني لقضايا املساواة خاصاً الدولي اهتماماً موظفو البنك يولي
خطيراً الدولي تهديداً البنك تقديرات حسب ل تشكّ التي احلالية، العاملية األزمة

من تعرّض  الرغم وعلى 33 بلداً نامياً. في والفتيات النساء من بني للفقيرات
للتغيير. أدوات تكون أن أيضاً ميكن األزمة، هذه خاص للمعاناة في نحو على النساء

اصصات من املتبقية التمويلية املوارد مبعظم االحتفاظ جرى السبب، ولهذا
حوالي  - 2009 املالية السنة اجلنسني في بني املساواة بشأن العمل خطة ألغراض

أن استجابة مجموعة  من التأكد في للمساعدة - كاحتياطي دوالر ماليني 3
املعرّضني متويل تسهيالت برنامج خالل من تنفيذها مت التي للطوارئ، الدولي البنك

والفتيات. النساء جانب للمعاناة، ستساند املشاركة من
مجموعة التنفيذيني على املديرين مجلس وافق ،2009 املالية السنة في

نت: تضمّ وهي بني اجلنسني. املساواة قضايا بنجاح تعالج املشروعات من متنوعة
املناطق  في ومتويل ادخار برنامج لصالح اإلضافي من التمويل دوالر مليون 50

اإلعاقة  يتناول بنغالديش برنامج في لصالح دوالر مليون 35 و من املكسيك، الريفية
أفغانستان  في برنامج لصالح دوالر مليون 30 و للمخاطر، املعرّضني واألطفال
كما الريفية. املناطق في للفقراء الصحية الرعاية تدعيم أنشطة يستهدف

(6-1 اإلطار (انظر املراهقات بالفتيات املعنيّة املبادرة في تنفيذ شرع البنك الدولي
احلادي القرن في الفتيات تعليم بعنوان إحداهما تني وأصدر مطبوعتني هامّ

االقتصادي، والنمو القوة أسباب من والتمكني اجلنسني بني املساواة والعشرين:
األهداف  من 3 بالهدف الوفاء في حتقق ماذا للمرأة: بعنوان املساواة والثانية
.(http://www.worldbank.org/gender انظر) اجلديدة؟ لأللفية اإلمنائية
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والدول الضعيفة الدول في العمل في االنخراط  حتسني
بالصراعات املتأثرة

متوسط ويبلغ بلدان تعاني من الضعف والصراعات. في شخص مليار يعيش
بالنسبة  املائة في يبلغ 22 مبتوسط مقارنة في املائة 54 فيها الفقر معدالت
مؤسساتها بضعف تتسم التي فالبلدان عموماً. الدخل املنخفضة للبلدان

حتقيق فيها التنمية يصعب عملية أمام ل حتدياً طويل األمد تشكّ احلروب وتأثيرات
النتائج على أرض الواقع.

مبا القيام عدم مخاطر فإن مرتفعة، البلدان تلك في اإلخفاق مخاطر مع أن
الناجمة عن السنوية التكاليف تقديرات تبلغ أيضاً: أعلى به يجب القيام

اخلسارة  عن النظر وبغض مليار دوالر. 100 حوالي العاملي الصعيد على الصراعات
فإن للناس، تخلقها التي واملعاناة الصراعات عن الناجمة واألضرار األرواح في

البناء االنتعاش وإعادة حتقيق علماً بأن واملؤسسات أيضاً. األصول ر تدمّ الصراعات
دائماً. تنجح ال السبيل في ذلك تبذل التي اجلهود أن كما عديدة، يستغرق سنوات

للصراعات في  تعود صراعات في تدخل التي البلدان من املائة في 40 فنسبة
10 سنوات.  فترة غضون

على وجود تعتمد أن التنمية إلى الفقراء خفضت أعداد التي وتشير البلدان
القانون، وسيادة األمن، مثل: األساسية اخلدمات التي تقوم بتقدمي الفعلية الدولة
الصراعات إلى نهاية في حتتاج غالباً ما البلدان علماً بأن األخرى. العام النفع وسلع

وهي شاملة املساعدة تلك تكون أن الضروري ومن فعالة. دولة بناء في املساعدة
والتنموية. الدبلوماسية ااالت واملساندة في األمن بني اجلمع تتطلب

بناء لعمليات املساندة تقدمي الدولي البنك واصل ،2009 املالية السنة في
كافة تلك املساندة وشملت بصراعات. املتأثرة البلدان من كبير عدد في الدولة

احمللية والبنية اتمعات وتنمية العامة اإلدارة بني ما تراوح مبا القطاعات
في: رٍ هام بدوْ اإلسهام البنك كما واصل االجتماعية. واخلدمات األساسية

في اجلهات املانحة متعددة االستئمان صناديق وإدارة املانحة، اجلهات مع التنسيق
أفغانستان. مثل بلدان

للتنمية، الدولية املؤسسة اخلامس عشر ملوارد التجديد اتفاقية إطار في
الضعيفة وتلك للبلدان املالية املساندة تقدمي على الدولي قدرة البنك تعززت

الدولي البنك الذي أنشأه السالم وإحالل الدول صندوق بناء أما بالصراعات. املتأثرة
إتاحة خالل من وذلك للتنمية، الدولية املؤسسة قدمتها التي املساندة فقد ردف

الصغيرة ولألنشطة متأخرات من عليها ما تسدد لم التي التمويل للبلدان

تقوم التي العادية العمليات في بسهولة ويسر متويلها يتم ال والعاجلة التي
مت - الذي هذا الصندوق وتلقى منح. أو اعتمادات بتقدمي إطارها في املؤسسة

بلغت  الدولي البنك من سنوية مساهمة أول - 2008 / نيسان أبريل إنشاؤه في
في  أخرى مانحة جهات من دوالر مليون مبلغ 17.3 إلى باإلضافة دوالر، مليون 33.3
هي:  لبلدان دوالر مليون 26.9 مجموعها بلغ نحٍ مُ على ووافق ،2009 املالية السنة

وتايلند. وهايتي، بيساو، وغينيا وجورجيا، ديفوار، وكوت كولومبيا،
للبلدان العون لتقدمي التدخلية اإلجراءات لنجاح ضرورياً يعتبر تنسيق اجلهود

املتحدة والبنك األمم بني الشراكة فإطار بصراعات. والبلدان املتأثرة الضعيفة
أكتوبر/ في عليه التوقيع مت الذي - بعدها وما بأوضاع األزمات املعنية الدولي

مبزيد  معاً للعمل الالزم األساس املؤسستني لهاتني يتيح - 2008  تشرين األول
في البنك بدأ من االتفاقيات، االتفاقية وغيرها لهذه ونتيجة الفعالية.  من

واملفوضية  املتحدة األمم مع وثوقاً نحو أكثر العمل على 2009 املالية السنة
والصراعات عن الكوارث الناجمة األضرار تقييم بغية اآلخرين والشركاء األوروبية

اليمنية. غزة، واجلمهورية وقطاع الغربية وهايتي، والضفة جورجيا، في:
وسياسات عملياته سياسات الدولي البنك ل عدّ ،2009 املالية السنة في

عقب انتهاء سريع على نحو القروض من تقدمي متكينه بغية البشرية املوارد
بالبلدان املعنية مكاتبه في موظفيه ولزيادة عدد الطبيعية، الكوارث الصراعات أو

بالصراعات. املتأثرة والبلدان الضعيفة

الدخل املتوسطة البلدان تدعيم مساندة
الفقراء في  من املائة في حوالي 70 موطن (MICs) هي الدخل املتوسطة البلدان

تعبئة املوارد في وقيوداً عوائق املتوسطة الدخل البلدان معظم ويواجه العالم.
والتعليم، الصحية، والرعاية البنية األساسية، في: لالستثمار املالية الالزمة

أن ومع االستثمار. مناخ لتحسني الالزمة واملؤسسات السياسات  وإصالح
إدارة أدوات على احلصول أو على األجنبية األسواق من االقتراض على قادر بعضها
غالباً ولذلك استثماري، تصنيف على بينها من القليل سوى يحصل لم  ااطر،

عليها الفائدة وأسعار األجل قصيرة عليها حتصل آجال القروض التي تكون ما
مرتفعة.

العاملي االقتصاد هبوط فتزايد كبيراً. تأثيراً البلدان تلك في العاملية األزمة تؤثّر
والتحويالت والسياحة األولية املواد وأسعار التجارة تشهده الذي الهبوط مع -
إبطاء يؤدي إلى مما البطالة، معدالت وازدياد النمو انهيار يؤدي إلى - واالستثمار

املراهقات املعنية بالفتيات املبادرة اإلطار 6-1:

في بتنفيذها الدولي شرع البنك التي - املراهقات بالفتيات املعنية املبادرة
من القطاع  Nike وشركاء آخرين ومؤسسة مع احلكومات الشراكة إطار

االنتقال  سالسة حتقيق إلى تهدف - 2008 أكتوبر/تشرين األول اخلاص في
تتراوح ممّن والنساء للفتيات بالنسبة العمل املنتج إلى الدراسة مقاعد من

في: إمتام  خالل مساعدتهن من وذلك سنة، و 24 16 سنة بني أعمارهن
وإيجاد سوق العمل، في مع الطلب مبا يتناسب مهاراتهن وبناء دراستهن،

احملتملني حوافز أرباب العمل على تعرض كما وإحلاقهن بالعمل. لهن موجهني
عملهن. رأس على بهنّ واالحتفاظ لتعيني الشابات وتدريبهن

العام منتصف في ليبريا في من هذا النوع أول برنامج جتريبي تنفيذ وبدأ
أفغانستان، أجل: من مماثلة مشروعات مبادرات إعداد حالياً ويجري .2009

مبلغ البرامج تلك من كل ى يتلقّ أن على السودان، وجنوب ورواندا،  ونيبال،
دوالر.  3-5 ماليني



اجلاري تنفيذها  العمليات نطاق العاملية وتوسيع األزمات وطأة لتخفيف مبتكرة 25مبادرات

الفقراء. لتخفيض أعداد جهودها في سلباً ويؤثر النمو حتقيق في القوي أدائها
القدرة محدودية مع املتوسطة الدخل صعوبة أسواق االئتمان البلدان تواجه كما

واالرتفاع الشديد في املال رأس أسواق من التمويلية املوارد على احلصول على
القيام من خالل بقوة باالستجابة الدولي البنك ويقوم الفائدة. هوامش أسعار

واإلجراءات لألزمة االستجابة تركيز القروض، مع وتقدمي التحليلية بالدراسات
املال، رأس أسواق من التمويلية املوارد على احلصول على القدرة الوقائية على:
األساسية. البنية مرافق استدامة على واإلنفاق االجتماعي، وشبكات األمان
2009 إلى  املالية السنة في والتعمير الدولي لإلنشاء البنك ازدادت قروض

في  كبيرة زيادة ويشمل هذا دوالر. مليار 32.9 إلى الدخل املتوسطة البلدان
 13.8 بلغت حيث الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة بلدان إلى االرتباطات

املمر  طريق تأهيل إعادة مشروع أجل من دوالر مليار 2.125 دوالر، وقرضاً مببلغ مليار
الالزم االقتصادي احلافز يتيح أن املتوقع من الذي كازاخستان في الغربي اجلنوبي

الدولي العبور ممر تنمية برنامج إطار فقراً. وفي البلد ذلك أقاليم أشد كثيراً لبعض
كل من: أيضاً القرض هذا من فسينتفع كازاخستان، حكومة الذي اعتمدته

البنك قروض أن تظل املتوقع ومن وأوزبكستان. وطاجكستان، قيرغيز، جمهورية
.2011-2009 املالية السنوات فترة والتعمير مرتفعة في الدولي لإلنشاء

للبلدان مساندته الدولي البنك زاد املالية، لألزمة االستجابة يتخطى فيما
التقليدية واملنتجات األدوات على لطلبها واستجاب كبيرة، زيادة املتوسطة الدخل

أوضاع مع يتناسب مة مبا املصمّ التنموية احللول تقدمي ن حسّ كما واملبتكرة.
شاملة: املالية االبتكارات املالية وغير من متنوعة وأدخل مجموعة محددة،

التمويل من وآليات املزيد بسهولة محاكاتها، ميكن التي املشروعات البسيطة
السريعة االستجابة ألغراض القروض سياسات وتعديل الناجحة، للمشروعات

ألغراض ريّة طْ القُ باألنظمة املعني التجريبي املشروع وجرى توسيع والطوارئ.
التنفيذيني مجلس املديرين عليه وافق الذي - الوقائية املالية  اإلدارة واإلجراءات

البلدان،  في التوريدات أنظمة ليشمل - 2008 أبريل/نيسان  في
لألغراض االستثمارية. القروض إجراءات وتبسيط تعديل حالياً  ويجري
.(http:www.worldbank.org/middleincomecountries (انظر

يتجزأ من جزءاً ال الفساد احلوكمة ومكافحة  جعل
الدولي البنك عمل

ال  جزءاً الفساد ومكافحة احلوكمة جعل 2009 املالية في السنة البنك كثّف
في ماً دُ قُ القطاعات، ومضى وفي البلدان في عملياته وبرامجه من يتجزأ

الفساد ومكافحة احلوكمة مجاالت في اجلهود لتدعيم الرامية إستراتيجيته
لإلشراف الفساد شهرياً ومكافحة احلوكمة مجلس ويجتمع .(7-1 اإلطار (انظر

مكاتب عموم في بهذا اخلصوص للتحديات اجلهود والتصدي تنفيذ تلك على
وإدارات البنك.

وهندوراس،  وبنغالديش، ألبانيا، شاملة: - بلداً 12 حوالي في الس يشرف هذا
احلوكمة جعل مجال في املمارسات اجليدة أمثلة على - ومنغوليا، ونيبال، وزامبيا

تشخيصية خالل: حتليالت من التنمية عملية من يتجزأ ال جزءاً الفساد ومكافحة
مع واحلوار باحلوكمة، متعلقة اعتبارات عن الناجمة التنمية فعالية ملعوقات

أبعاد الفساد، وإدماج ومكافحة احلوكمة قضايا بشأن املباشرة املصلحة أصحاب
املشروعات. مجمل حوافظ في ومكافحة الفساد احلوكمة

احلوكمة  بدمج البنك عمل مناطق لشؤون الرئيس نواب مكاتب قامت
مشروعات جتريبية الشروع بتنفيذ مت كما ااطر، إدارة أُطر في الفساد ومكافحة

متويلية موارد وجرت إتاحة البلدان. في التوريدات مثل أنظمة ة هامّ مجاالت في
من البنك الفساد، ومكافحة باحلوكمة املعنية املبادرة أجل من إضافية كبيرة

ألغراض زيادة أنشطة  املالية املوارد من دوالر مليون 27 ارتبط بتقدمي الدولي (فهو
برنامج بأن علماً أيضاً. الثنائيني الشركاء ومن سنتني) فترة في اال هذا في
هولندا،  دوالر من: مليون 65 مبلغ بحوالي وميوله - باحلوكمة املعني التمويل

من ريّة طْ القُ العمل أفرقة ن مكّ - البريطانية الدولية التنمية ووزارة والنرويج،
املعنية األنشطة جعل املبادرات بهدف من متنوعة مجموعة في الشروع

الدولي. البنك عمليات ال يتجزأ من جزءاً الفساد ومكافحة باحلوكمة

اإلمنائي مبادرة تقييم األثر
ببي السّ لألثر العلمية الوجهة من سليمة تقديرات عن األثر تقييم عمليات تسفر

بني النواجت مقارنة خالل ذلك من ويتم بها. املنتفعني رفاهة التنمية على لبرامج

الفساد مكافحة مبادرات اإلطار 7-1:

 (INT) املؤسسية النزاهة لشؤون الدولي البنك رئيس نائب مكتب يقوم
البنك الدولي، ميولها التي املشروعات في االحتيال والفساد مبزاعم بالتحقيق

األفعال. بتلك البنك في موظفني تورط احتمال املزاعم بشأن في ذلك مبا
ما مبعاجلة 2001، قام العام في املؤسسية النزاهة إدارة مكتب إنشاء ومنذ

كبار  إلى حسب الالزم مطالعاته يرفع نتائج وهو حالة. 3300 يزيد على
اإلجراءات بدورها تقرر العقوبات، التي لهيئة اإلداري أو اجلهاز في املديرين

الالزم اتخاذها. التصحيحية
النزاهة لشؤون الرئيس نائب مكتب بها قام التي للتحقيقات نتيجة

وباإلضافة  وشخص. شركة 355 مع التعامل الدولي البنك حظر املؤسسية،

الصلة ذات بتوحيد املزاعم املكتب يقوم وحيدة النطاق، حتقيقات إلى إجراء
مناطق مختلف أثر على اجلوانب املتعدد املوحد للتحقيق لكي يكون

الوقائية وأنشطة البرامج تعزيزُ الرّدع زيادة يشجع ومما البنك. عمل وقطاعات
الفساد. مكافحة الشركاء في مع التواصل

االستعراض هيئة توصيات كافة املكتب ذ نفّ ،2009 املالية السنة وفي
الفدرالي األمريكي االحتياطي لس السابق الرئيس ترأسها التي املستقلة
األخيرة اآلونة في املكتب أنشأها التي الوقائية اخلدمات أما وحدة فولكر. بول

ومعاجلة  بشأن تخفيض مشروعاً 68 على العمل ألفرقة املشورة مت فقدّ
.(http://www.worldbank.org/integrity (انظر الفساد. مخاطر
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البنك عمل وشبكات إدارات مناطق بها قامت املشتركة التي اجلهود خالل من
حالياً تنفيذ 221 عملية  ويجري اإلمنائي. لألثر تقييم عملية 139 إجناز الدولي، مت

محاور  إطار برامج في تلك التقييم بعمليات ويتم القيام 52 بلداً. في األثر لتقييم
عامة وخلق أهمية مسائل تنموية ذات معاجلة تستهدف البلدان متعددة تركيز
السنة هذه واملمارسات اجليدة. وفي الشواهد تبادل أجل من مجموعات ممارسة

مجاالت: في جديدة متعددة البلدان مبادرة البنك الدولي بتنفيذ بدأ املالية،
املراهقات. والفتيات احمللي، الصعيد على واملساءلة احمللي واحلكم الزراعي، التكييف

اجلاري البرامج بأن علماً ومرض اإليدز. مجال فيروس كثيراً في برنامجه ع وسّ كما
وإجناح التعليم، قطاع في والنوعية املساءلة زيادة تقع في مجاالت: حالياً تنفيذها

وإمدادات األساسية البنية املالريا، وحتسني ومكافحة الرعاية الصحية، أنظمة
الشباب برامج نواجت وحتسني األمان، شبكات وتدعيم الريفية، املناطق في املياه

احلضرية. املناطق وحتديث والتشغيل،
حتقيق على باستعراض الشواهد منهجياً اإلمنائي األثر تقييم مبادرة  تقوم

هذه في تقرير بإعداد الدولي البنك في الباحثون وقام البلدان. مختلف في األثر
بإعداد تقرير عن تقدمي حالياً يقومون وهم النقدية التحويالت برامج عن السنة

التعليم. خدمات
في إنشاؤه برنامج جديد مت وهو ،(AADAPT) الزراعي التكييف برنامج يسعى

الزراعية التنمية في مسار جذري حتول لتحقيق احلاجة لتلبية ،2009 املالية السنة
12 بلداً  من وفود قامت ،2009 أبريل/نيسان وفي املناخ. ر مع تغيّ والتكيّف

مع - األخرى التنمية ومؤسسات البنك الدولي في العمليات إدارة من وموظفون
إستراتيجيات تعلّم بوضع - ودولية وطنية أكادميية مؤسسات ست من باحثني

في الزراعي التكييف برنامج ملساندة األساس لكي تكون الرامية برامجها بشأن
وتشجيع كأدوات تعلّم الدولي عمليات البنك استخدام خالل ومن املستقبل.
الزراعي التكييف برنامج بني البلدان، سيقوم مشتركة ممارسة جماعة تطوير
وإدارة األراضي. (انظر الزراعة بشأن العملية الوجهة من املفيدة املعرفة بإنتاج

.(http://www.worldbank.org/dime

املدني اتمع
علماً .2009 املالية السنة في املدني واتمع الدولي البنك بني العالقات توطدت

 (CSO) املدني اتمع وقادة منظمات البنك إدارة جهاز بني احلوار املستفيض بأن
عالية مستديرة مائدة مؤمترات أثناء مت الذي السياسات، بشأن الرئيسية الدولية
االلتزامات على الواضح الشاهد املالية، كان واألزمة الغذاء بشأن أزمة املستوى

منظمات عدد تزايد في د ما جتسّ األزمتني والتصدي لهما. وهذا ملعاجلة املشتركة
السنوية البنك اجتماعات حضرت التي قادتها، كبار وبخاصة اتمع املدني،

الربيع. واجتماعات
بني  النطاق واسعة تشاور عمليات أيضاً 2009 املالية السنة  شهدت

استعراض بشأن املدني اتمع منظمات من واسعة ومجموعة البنك الدولي
البلدان، مستوى وعلى عن املعلومات. واإلفصاح املناخ ر بتغيّ املعنية السياسات

التي  املشروعات من في املائة 80 يزيد على إعداد ما في املدني اتمع  شارك
وشاركت .2009 املالية السنة في عليها املوافقة متت التي مولها البنك الدولي

إستراتيجيات  من املائة في 87 إعداد حوالي في اتمع املدني  منظمات
أعداد  تخفيض إستراتيجيات من املائة في 100 و الكاملة القطرية املساعدة

أخرى. وإستراتيجيات في صياغة وثائق سياسات وأيضاً الكاملة،  الفقراء
.(http://www.worldbank.org/civilsociety (انظر

حتت التنمية برامج مت تنفيذ فإذا املقارنة. واموعات الدراسة موضوع اموعات
في القرارات اتخاذ طريقة تغيير حقاً يستطيع فهو املعني، املتعامل البلد قيادة

املشروعات. تقوم بتنفيذ التي الهيئات
دور تدعيم إلى (DIME) األثر اإلمنائي تقييم مبادرة تهدف الدولي، البنك إطار في
املبادرة تلك التقييمات في إطار وتنطوي املؤسسات. تنمية في األثر تقييم عملية

وتلك احملليني. والباحثني الصلة ذات الهيئات احلكومية جانب مشاركة من على
من احمللية أيضاً القدرات تبني بل فحسب، االلتزام حتقيق في تساعد ال املشاركة

باملمارسة. التعلّم خالل
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االقتصادية واألزمة والغذاء الوقود أزمتا
العام 2000 إلى 6.1 في  في املائة في 3.1 من أفريقيا في النمو وتيرة تسارعت

واألسعار الكلي، االقتصاد سياسات لتحسن نتيجة وذلك ،2007 املائة في العام
الرأسمالية والتدفقات املعونات والزيادة الكبيرة في األولية، للسلع املؤاتية

احلوكمة نظم حتسن االقتصادي بهذا األداء واملهاجرين. واقترن املغتربني وحتويالت
احلد جتاه هذه الفترة خالل تقدما املنطقة وحققت املساءلة. مستويات وارتفاع

الذين نسبة األفارقة هبطت إذ اجلديدة. لأللفية اإلمنائية وبلوغ األهداف الفقر من
العام 1996  في املائة في من 58 اليوم للفرد في دوالر 1.25 من أقل على يعيشون

اإليدز معدل انتشار واستقر العام 2009. من األول الربع في املائة في 50 إلى
ااالت األخرى في وحتقق تقدم االبتدائي بالتعليم االلتحاق معدل وارتفع

البشرية. للتنمية
في  والوقود الغذاء أزمتي في أعقاب نشبت العاملية التي املالية لألزمة وكانت  
أسعار  تراجع شكل اتخذت األفريقية آثار كبيرة على البلدان و2008 2007 عامي
وتدفقات واملهاجرين املغتربني وحتويالت والصادرات السياحة األولية وعائدات املواد
السنوات في حتقق التقدم الذي بانحراف األزمة وتهدد هذه اخلاصة. رؤوس األموال

إلى األفارقة واملهاجرين املغتربني حتويالت هبطت فقد مساره. املاضية عن
املالية بنسبة  األزمة قبل دوالر سنويا مليار 20 إلى تصل والتي كانت املنطقة

هذه  كانت حيث مثل ليسوتو ببلدان ضررا بالغا لتضر في املائة و8 4 بني تتراوح
وانخفضت  احمللي. من إجمالي الناجت املائة في 29 العادة في تشكل التحويالت

السنة  من الثاني النصف في املائة في 40 اخلاصة بنسبة رؤوس األموال تدفقات
متول  وكانت في العام 2007 دوالر مليار 53 إلى قفزت أن بعد ،2009 املالية

األولية. والسلع األساسية البنية مشروعات في بشدة املطلوبة االستثمارات
األمر العام 2009، املائة خالل في 1.7 على النمو معدل يزيد أال حالياً املتوقع ومن
اجلديدة حتى لأللفية األهداف اإلمنائية بلوغ نحو التقدم وتيرة من سيبطئ الذي

عدد في خفض املتمثل الهدف حتقيق وشك على غانا كانت مثل في بلدان
.2015 العام بحلول النصف إلى الفقراء

األزمة من آثار التخفيف
على األفريقية البلدان ملساعدة حاسم بشكل البنك الدولي مجموعة استجابت

للطوارئ. خطط املعنية على إعداد البلدان تساعد فهي األزمات. هذه مواجهة
زخم مواصلة على تساعد أن ميكن التي بشأن السياسات املشورة كذلك وتقدم

احلاسمة املؤسسية القضايا في حتقق الذي التقدم على وحتافظ اإلصالحات
في الشفافية مبادرة مبا في ذلك من خالل نهج احلوكمة، وقضايا األهمية

قيم  سلسلة إدارة حتسني يستهدف الذي (EITI++) 2 االستخراجية الصناعات
وزامبيا. موزامبيق ومن بينها باملوارد الغنية البلدان في األولية السلع

املائة  في نسبتها 44.3 بلغت قياسية زيادة للمنطقة املمنوحة وزادت القروض
مساندة 99  أجل من مليار دوالر إجماليها 8.2 2009 ليبلغ املالية السنة في

لإلنشاء  الدولي قروض البنك من مليون دوالر 362 يلي: كما هي مشروعا،
مليارا  بينها للتنمية الدولية املؤسسة ارتباطات دوالر من مليار و7.9 والتعمير،

البلدان  ديون تخفيض مبادرة إطار في املنح مليون دوالر من و45.5 املنح، من دوالر
- وتوغو ديفوار كوت - هما أفريقيان بلدان وبلغ .(HIPC) بالديون الفقيرة املثقلة

أفريقيا وبلغت بوروندي وجمهورية املبادرة، هذه إطار في القرار اتخاذ نقطة
املقدمة القروض وشملت املبادرة نفسها. إطار نقطة اإلجناز في الوسطى

من املؤسسة  الصرف وسريعة مساندة فورية 2009 املالية خالل السنة ألفريقيا
على بينها ومن العاجلة، املالية االحتياجات وذلك للبلدان ذات للتنمية، الدولية

جلمهورية أيضا املؤسسة وقدمت وغانا. الوسطى  أفريقيا جمهورية املثال سبيل
لتمويل  وذلك مليون دوالر، 100 مببلغ الصرف سريع اعتمادا الدميقراطية الكونغو

املدرسني. رواتب األساسية ودفع البنية صيانة أعمال
خالل  من الدخل املتوسطة األفريقية البلدان في انخراطه وزاد البنك من

هذه مساعدة بغية للتمويل مرونة جديدة أكثر أدوات بطرح وقام املشورة خدمات
البنك قام إذ األزمة. ل حتمّ على قدرتها حتسني الصاعدة على األسواق ذات البلدان

سياسات ألغراض قرض املثال، بتكملة سبيل على والتعمير، لإلنشاء الدولي
التمويل مؤسسة وارتبطت املؤجل. السحب بخيار ملوريشيوس منحه مت التنمية

أفريقيا

إثيوبيا
غابون

غامبيا
غانا

غينيا
غينيا-بيساو

كينيا
ليسوتو

تشاد
القمر جزر

الكونغو جمهورية
الدميقراطية

جمهورية الكونغو
ديفوار كوت

االستوائية غينيا
إريتريا

أنغوال
بنن

بوتسوانا
فاصو بوركينا

بوروندي
الكاميرون

الرأس األخضر
أفريقيا جمهورية

الوسطى

مليار 0.8 السكان: مجموع
%2.5 الزيادة السكانية: معدل

سنة 52 الوالدة: املُتوقع عند العمر
89 1000 مولود:  معدل وفيات الرضع لكل

%67 الشابات: اإلناث عند والكتابة بالقراءة اإلملام معدل
مليون 22.3 اإليدز: ومرض بفيروس املصابني عدد

دوالراً  1,082  :2008 في عام القومي إجمالي الدخل من نصيب الفرد
122  :(100=1998) احمللي الناجت من إجمالي الفرد مؤشر نصيب

لكل 1000 مولود حي، ومعدل  الرضع ومعدل وفيات الوالدة، عند املتوقع معدل العمر بكل من: اخلاصة البيانات مالحظة:
األخرى أما املؤشرات 2007؛ بسنة خاصة ومرض اإليدز بفيروس املصابني وعدد الشابات، اإلناث والكتابة عند بالقراءة اإلملام

اإليدز  بفيروس ومرض اخلاصة العاملية. والبيانات التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من وهي مأخوذة 2008 فتخص سنة
 (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 لعام العالم اإليدز في وباء مستجدت تقرير عن من مأخوذة

 .2008 العاملية في العام الصحة اإليدز/منظمة ومرض ملكافحة فيروس املشترك املتحدة األمم برنامج عن الصادر

أفريقيا عن منطقة سريعة حملة

املالية 2009 للسنة اموع 2009 اموع للسنة املالية

املدفوعات اإلقراض اجلديدة ارتباطات
والتعمير 120  لإلنشاء الدولي البنك 362 والتعمير لإلنشاء الدولي  البنك

دوالر مليون دوالر مليون
دوالر مليون للتنمية4,317 الدولية املؤسسة أ دوالر مليون 7,887 للتنمية الدولية املؤسسة

دوالر مليار 29 30 يونيو/حزيران 2009: حتى تنفيذها اجلاري العمليات حافظة
الفقيرة  البلدان تخفيض ديون مبادرة في إطار مقدمة دوالر مليون 45.5 بقيمة منحة تشمل  أ.

كوت ديفوار. املثقلة بالديون إلى
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األساسية  املتجدد ملشروعات البنية التمويل من دوالر مليون 300 بتقدمي الدولية
مالية. ضائقة وتعاني اقتصادية بجدوى تتمتع والتي اخلاص القطاع من املمولة

الزراعة قطاع وتدعيم الغذاء أزمة ل حتمّ
الذي قدم ألزمة الغذاء للتصدي العاملي البرنامج تركيز محط أفريقيا كانت
هذا وقام األزمة. تضررا من هذه األشد البلدان من للعديد مساعدات طارئة

مقابل الغذاء وبرامج املدرسية والتغذية شبكات األمان برامج بتمويل البرنامج
ملوازنات مساندة أيضا البرنامج وقدم واألسمدة. ومشتريات البذور العمل

أسعار في احلاد باالرتفاع العامة ماليتها أرصدة تأثرت التي املعنية احلكومات
والغذاء. الوقود

بغية  القروض اجلديدة دوالر من مليار نحو 1.4 بتقدمي إجماال البنك وارتبط
بزيادة ،2009 املالية السنة الزراعة خالل قطاع في واإلنتاجية تسريع وتيرة النمو

والنيجر الكاميرون وفي .2008 املالية السنة في بتقدميه ارتبط ما أمثال ثالثة
احلبوب واملنتجات منتجي ومتوسطي لصغار املساندة تقدمي مت ونيجيريا،

قدرة عملياتهم زيادة بغرض وذلك األلبان، ومنتجات واللحوم واألسماك البستانية
الزراعية اإلنتاجية تعزيز برنامج وسيقدم واإليرادات. املبيعات وتعزيز املنافسة على
املساندة ،2009 يونيو/حزيران شهر عليه في متت املوافقة أفريقيا، الذي شرق في

التكنولوجيا مجال ابتكار في وتنزانيا وكينيا أثيوبيا بني فيما التعاون ألنشطة
والكسافا وأبقار واألعالف واألرز بالقمح يتعلق فيما سيما وال وتعميمها، اجلديدة

األلبان.

النظم الصحية وتدعيم األمراض مكافحة
اإليدز ومرض فيروس ملكافحة البلدان املتعدد البرنامج قدم ،2001 العام منذ

في السنة  االرتباطات من دوالر مليون دوالر (منها 218 مليار 1.8 أفريقيا ملنطقة
وغطت  30 بلدا. من أكثر في والعالج املكافحة ألنشطة وذلك ،(2009 املالية

مكافحة  عن طريق برامج شخص 200 مليون نحو البرنامج لهذا األولى املرحلة
انتقال مكافحة خدمات على احلصول سيدة مليون من ألكثر وأتاح اإليدز، فيروس
 22 في للمعاناة واملعرضني األيتام األطفال الطفل، وساند إلى األم الفيروس من
 2.1 من أكثر حالياً يحصل املانحني، وجهود القطرية تنسيق اجلهود بلدا. وبفضل

اخلدمات تغطية نسبة اإليدز، ووصلت من عالج على أفريقيا في مليون شخص
إلى  16 بلدا في الطفل إلى األم من الفيروس انتقال مكافحة ألنشطة املعاونة

املائة.  في 25
السنة  دوالر في مليار من أكثر بتقدمي الدولي البنك املالريا، ارتبط وملكافحة

املالريا  مكافحة لدعم برنامجه من 2009 للمرحلة الثانية (2012-2009) املالية
توفير الناموسيات في ملموسا إسهاما وأسهمت املرحلة األولى أفريقيا. في

(مقابل  زامبيا في املعيشية األسر من املائة في 72 بلغت نسبة التغطية  حيث
أثيوبيا  في األسر املعيشية من املائة في 90 من وأكثر العام 2004) في املائة في 5

بنن. اخلامسة في دون األطفال وكافة العام 2004) في املائة في 5 (مقابل

البلدان تأثرا أشد من اثنني على بالتركيز الثانية املرحلة إطار البنك في وسيقوم
ما معا يشكالن حيث ونيجيريا، الدميقراطية الكونغو وهما جمهورية أفريقيا، في
مبرض  اإلصابة جميع الوفيات الناجمة عن على التوالي من املائة في و40 30 بني

املالريا في العالم.
"أنظمة  جديد يسمى بتدشني برنامج أيضا املالية 2009 السنة في البنك وقام

الصحية، الرعاية ويغطي مجاالت متويل النواجت" حتقيق أجل من الصحية الرعاية
وسالسل اإلمداد، الطبية واملستحضرات الصحة، قطاع في البشرية واملوارد

واالتصاالت. املعلومات وتكنولوجيا األساسية، والبنية اخلدمات، وتقدمي واحلوكمة
وغانا، وأثيوبيا، وبوروندي، وإريتريا، بنن، من: لكل املساندة البرنامج ويقدم هذا

وزامبيا. ورواندا، ونيجيريا، وموزامبيق، ومالي، ومدغشقر، وكينيا،
 

التعليم قطاع مساندة
الدولي من البنك يقدمه ما فإن الصحية، الرعاية قطاع مع احلال هو كما

الشركاء مساهمات استقطاب على يعمل أفريقيا في التعليم لقطاع مساندة
حجم بلغ ،2009 السنة املالية وفي احلكومية. البرامج نطاق وتوسيع اآلخرين

دوالر  مليون 697 وللتدريب التعليم لقطاع للتنمية الدولية ارتباطات املؤسسة
بتجهيز  البنك قام ذلك، على عالوة السنة السابقة. دوالر في مليون 368 مقابل

للجميع التعليم لتوفير السريع التحفيز التابع ملبادرة املسار صندوق من منح
خالل  بلدان تسعة في األساسي التعليم بغية مساندة دوالر مليون 359 بإجمالي

من تستفيد التي األفريقية البلدان عدد إجمالي ليصل ،2009 املالية السنة
مليار دوالر.  إلى 1.4 املنح ومجموع بلدا، 20 إلى التحفيز صندوق

السياسات  وحوار اإلقراضية غير الفنية واملساعدة التحليلي العمل ويكمل
أفريقيا. في والتعمير لإلنشاء الدولي للتنمية/البنك الدولية املؤسسة عمليات
والذي أفريقيا، في اجلديد االقتصاد مهارات برنامج تدشني مت املثال، سبيل فعلى

بلدان ثمانية في واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا على البداية في كان يركز
والسنغال، ورواندا، ونيجيريا، وموزامبيق، ومدغشقر، وكينيا، غانا، هي: أفريقية،
التعليم بالركب: اللحاق وتيرة "تسريع املعنونة الدراسة إلى واستنادا وتنزانيا.

إدارة  مكتب جنوب الصحراء"، قام أفريقيا النمو في أجل حتقيق من العالي
البلدان املعنية مساعدة شأنه من بتدشني برنامج للتعليم اجلامعي املنطقة

العالي. التعليم متويل حول حوار السياسات تعزيز على

اإلقليمية احللول ومساندة األساسية البنية تعزيز
في  دوالر مليار 3.3 إلى األساسية البنية الدولي في مجال البنك إقراض ارتفع

على بغرض املساعدة وذلك في 2006)، مجموعها مثلي 2009 (أي املالية السنة
لالنتعاش الطريق ومتهيد األساسية، البنية حالة على األزمة املالية آثار احلد من

في للمشروعات بزيادة مساعدته البنك ويقوم األزمة. بعد ما فترة في والنمو
االحتاد التي حددها األساسية اإلقليمية البنية أولويات تلبية بغرض املنطقة

اإلقليمية، االقتصادية واللجان في أفريقيا للتنمية اجلديدة األفريقي والشراكة

سيراليون
أفريقيا جنوب

سوازيلند
تنزانيا
توغو

أوغندا
زامبيا

ليبريا
مدغشقر

مالوي
مالي

موريتانيا
موريشيوس

موزامبيق

ناميبيا
النيجر

نيجيريا
رواندا

تومي وبرنسيبي سان
السنغال

سيشل

الدولي البنك لالقتراض من املؤهلة البلدان
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املناخ لتغير التصدي
املائة من  في و2 1 بني سنوية تتراوح بخسائر األفريقية القارة متنى أن املتوقع من

ارتفاع أن إلى التقديرات تذهب إذ املناخية. التقلبات بسبب احمللي إجمالي الناجت
األمطار ونقص انخفاض هطول إلى سيؤدي العالم على مستوى احلرارة درجات

واشتداد األمطار هطول وزيادة وجنوب أفريقيا، غرب في النمو مواسم وقصر املياه
السنة وفي أفريقيا. شرق شمال وتيرة األعاصير وشدتها في الفيضانات وزيادة

في أنشطته في املناخ تغير إدراج لتحسني البنك إستراتيجية 2009، أعد املالية
بدءا التحليلي وعمله استثماراته في اإلستراتيجية وبدأ إدراج هذه أفريقيا،

.(http://www.worldbank.org/afr (انظر وموزامبيق. بأثيوبيا

من املؤسسات وغيره للتنمية األفريقي البنك مع وثيقة شراكة إطار وفي
واملتعددة األطراف. الثنائية

(مبا  الطاقة قطاع في دوالر مليار مجموعه 1.4 ما أفريقيا في البنك واستثمر  
اإلصالح عمليات هذه األموال وساندت .2009 املالية السنة في التعدين) ذلك في
في مبا املتجددة، والطاقة الريف وكهربة النقل وخطوط القدرات وزيادة املؤسسي
من  بلدان واالستثمارات في اجلنوب األفريقي كهرباء مع مليون دوالر 181 ذلك

ونيجيريا. ومالي، وكينيا ديفوار، وكوت الوسطى، أفريقيا وجمهورية بنن، بينها:
إلى والتعمير لإلنشاء الدولي والبنك للتنمية الدولية املؤسسة ارتباطات وبلغت

في االستثمارات وأفادت املالية 2009. السنة في مليار دوالر 1.1 النقل قطاع
فاصو، بوركينا من: كال العمرانية والتنمية الصحي والصرف مجال إمدادات املياه

على املوافقة ومتت وليبريا. وليسوتو، الدميقراطية، الكونغو وجمهورية وبوروندي،
مالوي، لكل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مجال في استثمارات

وموزامبيق، ورواندا، وتنزانيا.

إلى طريقه في يوم املمر الشمالي كل من جزءا ماينا جيتشوهي يستخدم
هذا على احلديثة "التحسينات اجلزء عن هذا ويقول يعمل. نيروبي حيث

استغرق وأرخص. لقد أسهل كثيرا إلى املدينة عليه القيادة الطريق جعلت
إجراء وميثل في النهاية!" عليه حصلنا بأننا لكني سعيد الوقت، األمر بعض

املمر في النقل حتسني ملشروع رئيسيا هدفا هذا املمر في التحسينات
أفريقيا، وكالهما في شرق والنقل تسهيل التجارة الشمالي ومشروع

األعضاء الدول بني فيما التجارة منو وتعزيز النقل تكلفة خفض يستهدفان
وامتدت منافع وأوغندا. وهي كينيا، وتنزانيا، أفريقيا، شرق جماعة الثالث في

الكونغو جمهورية من الشرقي واجلزء لتشمل بوروندي املشروعني
والسودان. ورواندا، الدميقراطية،

التجارة مبمري املعنية الدولي البنك موعة التدخلية اإلجراءات وتشمل
واملمر كيغالي إلى ممباسا الشمالي من املمر - أفريقيا شرق في الرئيسيني

املادية، األساسية البنية من كال كيغالي - إلى السالم دار من األوسط
واخلاص، العام القطاعني من املصلحة ألصحاب واملساندة املؤسسية

على وساعد املشروعان التجاري. النشاط تسهيل أخرى تستهدف وإجراءات
البضائع حلركة الزمنية املدة خفضا حيث ممباسا، ميناء في املعامالت حتسني
بني  البرية الطرق العابر على واملرور ساعة 24 من بأكثر القادمة السفن من

وأوغندا. بني كينيا احلدود لعبور الالزم الوقت وكذلك ممباسا وكيغالي،
املركبات. تشغيل تكلفة خفض على أيضا الطرق حتسني وساعد

الشمالي. وهذا املمر من وكمباال ممباسا بني املمتد اجلزء على ماينا ويعمل
حركة املرور عليه تزداد حيث في املنطقة، ازدحاما األجزاء أشد من هو اجلزء

والبلدان  كينيا القتصاد الفقري العمود ويعتبر سنويا، املائة في 10 بنسبة
رواندا  جتارة من املائة في و70 أوغندا من جتارة املائة في 90 نحو ويعبر ااورة.

البنك التي يساندها التأهيل إعادة إلى الرامية اجلهود إن املمر. هذا على
ماينا مثل التنفيذيني للمسؤولني النقل خفض تكلفة على حاليا تساعد

التجاري. النقل وشركات

املمر هذا في اجلاري تنفيذها اإلقليمية التأهيل إعادة مشروعات وتساعد
النقل، تكلفة خفض على أفريقيا في الرئيسية التجارة ممرات من وغيره

البلدان في التجارة إليها وأوضاع إمكانية الوصول حتسني طريق عن وذلك
تسهيل مشروع سيتيح املثال، سبيل فعلى الساحلية. وغير الساحلية

أفريقيا لوسط االقتصادية والنقدية للجماعة التابع التجارة العابرة
أفريقيا جمهورية األجواء لسكان كل في صاحلة طرق الوصول إلى إمكانية
شخص  ماليني و5 بني 4 يتراوح وملا نسمة 4 ماليني الوسطى البالغ عددهم
الالزم إلنهاء الوقت سيخفض فإنه وباملثل، الكاميرون. شمال في يعيشون

عبور  وقت وخفض املائة في 30 بنسبة بالكاميرون دواال ميناء في املعامالت
20 في  بنسبة الوسطى جمهورية أفريقيا البلد إلى ذلك عبر البضائع

املائة.

أفريقيا شرق جماعة حالة - الدخل التجارة، وحتسني وزيادة التكلفة، خفض
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1-2 اجلدول

  2009-2004 السنوات املالية التركيز والقطاعات، محاور حسب أفريقيا في املقترضة الدولي للبلدان البنك إقراض
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  2004 التركيز  محور

183.5  139.4  94.6  31.4  46.5  68.0 االقتصاد إدارة
246.1  338.0  212.0  250.6  217.2  195.2 الطبيعية واملوارد البيئة إدارة
1,556.4  982.1  962.7  979.1  768.2  810.9 والقطاع اخلاص القطاع املالي تنمية
1,259.1  572.2  1,104.5  673.3  620.2  618.2 البشرية التنمية
1,131.0  1,612.1  859.2  964.7  708.0  818.4 العام القطاع حوكمة
11.7  22.7  13.1  179.7  30.9  28.3 القانون سيادة
2,047.5  526.4  780.0  528.6  537.2  360.7 الريفية التنمية
236.6  275.2  314.3  198.5  221.8  374.3 واالشتمال اجلنسني، واملساواة بني االجتماعية، التنمية
348.9  169.0  272.3  262.7  294.3  209.2 ااطر وإدارة االجتماعية احلماية
423.0  407.3  449.7  413.1  232.0  371.5 والتكامل التجارة
759.1  642.2  734.5  304.9  211.4  261.1 التنمية احلضرية
8,202.9  5,686.5  5,796.9  4,786.6  3,887.5  4,115.9 التركيز  محاور  مجموع

القطاع

1,249.3  367.6  369.7  585.5  215.3  268.5 واحلراجة والصيد الزراعة
719.7  373.0  706.6  339.3  369.0  362.9 التعليم
1,417.7  939.4  773.0  524.5  509.5  365.8 والتعدين الطاقة
75.4  129.7  26.3  142.3  68.6  165.7 التمويل
1004.3  467.5  687.3  614.0  590.3  723.1 األخرى االجتماعية واخلدمات الصحية الرعاية
289.9  196.2  144.2  348.4  253.8  95.4 والتجارة الصناعة
144.3  0.8  146.0  5.0  20.0  52.9 املعلومات واالتصاالت
1,602.3  1,748.0  1,352.5  1,263.0  1,077.5  1,004.2 واإلدارة العامة والعدالة القانون
1,146.5  986.5  870.8  602.7  507.2  716.6 النقل
553.6  477.9  720.5  361.9  276.2  360.8 الفيضانات من والوقاية الصحي والصرف املياه إمدادات
8,202.9  5,686.5  5,796.9  4,786.6  3,887.5  4,115.9 القطاعات   مجموع
361.5  30.0  37.5  40.0  0.0  0.0 والتعمير  لإلنشاء الدولي منه البنك
7,841.42  5,656.5  5,759.4  4,746.6  3,887.5  4,115.9 املؤسسة الدولية للتنمية  منه

صحيح. رقم أقرب إلى التقريب بسبب ااميع تطابق ال قد األرقام ضمانية. وتسهيالت القروض ضمانات تشمل املالية 2005، السنة من اعتباراً مالحظة:
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الهادئ واحمليط آسيا شرق

ميكرونيزيا  واليات
املوحدة

منغوليا
ميامنار

باالو

كوريا جمهورية
الو الدميقراطية جمهورية

الشعبية
ماليزيا
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واحمليط آسيا شرق في منطقة الدخل واملتوسطة املنخفضة شهدت البلدان
املالية  نتيجة لألزمة 2009 خالل العام النمو في معدالت حادا تباطؤاً الهادئ

يتجاوز معدل أال املتوقع ومن .2001 العام منذ مرة ألول النمو العاملية، حيث تراجع
العام 2009 مقابل 8 في  في املائة في 5.3 املنطقة في احلقيقي النمو االقتصادي

العام 2007. في املائة في و11.4 2008 املائة في العام
األخرى،  باملناطق مقارنة النمو مازال يعتبر مؤاتيا من املستوى هذا ورغم أن

السكان فقرا وأكثرهم أشد سيما وال الهادئ، واحمليط شرق آسيا سكان تأثر فقد
وقد عقود. منذ عاملية ومالية اقتصادية أزمة بأسوأ عميقا تأثرا للمعاناة، تعرضاً

العالم مناطق في أفضل منه آسيا شرق بلدان االنتعاش في احتمال يكون
النمو معدالت إلى العودة تتأخر أن من مخاوف تبقى ولكن األخرى، النامية
مستويات وارتفاع فرص العمل توفر على سلبا مبا يؤثر العالية، االقتصادي

الفقر. من احلد املعيشة ومعدالت
وإندونيسيا،  الصني، وهي املنطقة - في الدخل املتوسطة البلدان ومتكنت
من ما نفذته التأثيرات بسبب من األولى ل املوجة حتمّ من - والفلبني، وتايلند

كل لكن و1998. 1997 عامي في اآلسيوية املالية األزمة هيكلية بعد إصالحات
في احلاد واالنكماش العاملي الطلب بانهيار متأثرة حالياً أصبحت بلدان املنطقة

تعتمد اعتمادا التي هي تضررا األشد والبلدان الصناعي. واإلنتاج الصادرات
األولية والسلع وتصديرها (الفلبني) اإللكترونية األجهزة تصنيع على شديدا

اجلديدة، غينيا وبابوا ومنغوليا، الشعبية، الدميقراطية الو وجمهورية (إندونيسيا،
الهادئ). احمليط جزر وبلدان (كمبوديا واملالبس ليشتي) وتيمور

وتيرة  آخذت واملهاجرين، املغتربني وانخفاض حتويالت العمل فرص تناقص ومع
 10 من أكثر املتوقع أن يبقى املنطقة. فمن أنحاء في التباطؤ في الفقر من احلد
الفقر، دائرة من أن يخرجوا املقدر من كان أن بعد الفقر خط حتت شخص ماليني

املالية. األزمة هذه بسبب وذلك

فقد اعتمد  السرعة. على وجه األزمة لهذه شرق آسيا حكومات وتصدت
وبحثت العامة، من املالية محفزات برامج جميع البلدان املتوسطة الدخل

عدد وحترك التنمية. شركاء من إضافية مساندة عن الدخل املنخفضة البلدان
فقدمت االجتماعية. احلماية لتدعيم إجراءات مبكرة مرحلة في البلدان من

سكان  من املاليني بينهم من فقير، مليون 74 مرة واحدة لنحو الصني مبلغا يدفع
قدرة زيادة بهدف الصحية الرعاية نظام إلصالح كبيرا برنامجا وطبقت الريف،

للمساعدات برنامج بتدعيم إندونيسيا وقامت اخلدمة. على احلصول على الفقراء
النقدية للتحويالت برنامجا الفلبني وطبقت الفقراء، تستهدف التي النقدية

املشروطة.

الدولي البنك مساعدات
بتعديل العاملية، املالية األزمة آلثار تصديه إطار في الدولي، قام البنك

وفي .2009 املالية السنة خالل الهادئ واحمليط آسيا شرق في  إستراتيجيته
إدارة إلى موجها التركيز أصبح تغير، دون األجل الطويلة بقيت األولويات  حني
مساعدة طريق عن القصير األجل على لألزمة واالقتصادية االجتماعية  اآلثار

الضرورية االستثمارات ومواصلة اقتصاداتها حتفيز على املعنية حكومات البلدان
بخبراته أيضا البنك وأسهم األساسية. والبنية القطاعات االجتماعية في

احملتملة واالقتصادية االجتماعية لآلثار تفصيلي حتليل إتاحة طريق عن التحليلية
لألزمة.

آسيا واحمليط  شرق ملنطقة دوالر مليار مجموعه 8.2 ما على البنك ووافق  
ضعف  حوالي أي إمنائياً، مشروعا 2009 لتمويل 40 املالية السنة في الهادئ

املساندة  وشملت دوالر. مليار 2008 والبالغ 4.5 السنة املالية في املقدم التمويل
من  دوالر مليار و1.2 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض من دوالر مليار 6.9

مليون من املنح.  36.4 بينها من للتنمية الدولية ارتباطات املؤسسة

مليار 1.9 السكان: مجموع
%0.8 الزيادة السكانية: معدل

سنة 72 الوالدة: املُتوقع عند العمر
22 1000 مولود:  معدل وفيات الرضع لكل

%98 الشابات: اإلناث عند والكتابة بالقراءة اإلملام معدل
مليون 2.4 اإليدز: ومرض بفيروس املصابني عدد

دوالراً  2,515  :2008 في عام القومي إجمالي الدخل من نصيب الفرد
207  :(100=1998) احمللي الناجت من إجمالي الفرد مؤشر نصيب

لكل 1000 مولود حي، ومعدل  الرضع ومعدل وفيات الوالدة، عند املتوقع معدل العمر بكل من: اخلاصة البيانات مالحظة:
األخرى أما املؤشرات 2007؛ بسنة خاصة ومرض اإليدز بفيروس املصابني وعدد الشابات، اإلناث والكتابة عند بالقراءة اإلملام

اإليدز  بفيروس ومرض اخلاصة العاملية. والبيانات التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من وهي مأخوذة 2008 فتخص سنة
 (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 لعام العالم اإليدز في وباء مستجدت تقرير عن من مأخوذة

 .2008 العاملية في العام الصحة اإليدز/منظمة ومرض ملكافحة فيروس املشترك املتحدة األمم برنامج عن الصادر

الهادئ واحمليط آسيا شرق منطقة عن حملة سريعة

املالية 2009 للسنة اموع 2009 اموع للسنة املالية

املدفوعات اإلقراض اجلديدة ارتباطات
والتعمير 3,275  لإلنشاء الدولي البنك 6,905 والتعمير لإلنشاء الدولي  البنك

دوالر مليون دوالر ماليني
دوالر مليون للتنمية 1,254 الدولية املؤسسة مليون دوالر 1,247 للتنمية الدولية املؤسسة

دوالر مليار 26 30 يونيو/حزيران 2009: حتى تنفيذها اجلاري العمليات حافظة
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عامليتني ألزمتني التصدي
بعد الزيادة االنتعاش وشك على الهادئ آسيا واحمليط شرق بلدان من كثير كان

املالية  األزمة نشبت حني 2008 العام في والغذاء الوقود أسعار في الهائلة
 2009 املالية السنة خالل املنطقة بلدان في مساندته بزيادة البنك وقام العاملية.

األزمتني. على حتمل كلتا مساعدتها بغرض
في  الفقيرة احمللية اتمعات مساندة على البنك إندونيسيا، يعمل وفي

 415 قدره مخصصة إضافي غير منح متويل خالل من والريفية احلضرية املناطق
البنية مشروعات مثل احمللية اتمعات هذه مستوى على ألنشطة دوالر مليون

ملساعدتها الفقيرة لألسر املساندة وتوجيه املدارس وحتسني احمللية األساسية
إندونيسيا التمويل على برنامج هذا ويبني املدارس. إلى إرسال أطفالها على

عشر سنوات قبل بدأ القوة الذي أسباب من احمللية اتمعات لتمكني الوطني
بالقوة. أداؤه ويتسم

املنح  ملساندة برنامج دوالر مليون مببلغ 600 قرض على أيضا البنك ووافق
املعارف حتسني - للمدارس التشغيلية "املساعدة يسمى والذي املبتكر الدراسية

جميع قدرة زيادة إلى البرنامج ويهدف هذا الشفافية واملساءلة". أجل من
وتدعيم  جيد تعليم على احلصول على عاما 15-7 العمرية الفئة في األطفال

لزيادة أيضا كوسيلة يستخدم املدرسة. وهو إدارة في احمللي اتمع مشاركة
املالية. لألزمة نتيجة وظائفهم أفرادها فقد التي لألسر املباشرة املساندة

هذا  دوالر مليون مببلغ 200 ألغراض سياسة التنمية قرض يساعد الفلبني، وفي
األغذية. أسعار ارتفاع نشأت عن التي لألوضاع الطارئة التصدي على البلد

وشبكات االجتماعية تدعيم احلماية شأنها القرض إجراءات من هذا ويساند
للتحويالت جديد برنامج ذلك في مبا للمعاناة، واملعرضة األمان لألسر الفقيرة

املشروطة. النقدية
دوالر  ماليني مببلغ 3 منحة الشعبية، تساعد الدميقراطية الو جمهورية وفي  
ألسباب الغذاء نقص من احلد على الغذاء ألزمة للتصدي العاملي البرنامج من

في األرز إنتاج تعزيز طريق وذلك عن بالكوارث الطبيعية، متعلقة وأخرى موسمية
املشروطة للتحويالت النقدية برنامج بتجربة أيضا البنك ويقوم املزارع الصغيرة.

فييتنام، يساعد البنك وفي والطفل. األم صحة استخدام خدمات زيادة يستهدف
على يركز والذي العامة املالية من للمحفزات برنامجها متويل احلكومة على

البنية األساسية. االستثمار في
احلكومة  تنفذ األولية، السلع أسعار انهيار من تضررت التي منغوليا، وفي

ارتفاع دورات آثار من واحلد األزمة تبعات من التخفيف يهدف إلى إصالحات برنامج
من وغيره ويساند البنك املعادن. على املعتمد اقتصادها على األسعار وانخفاض
خالل من ذلك في مبا بإصالح السياسات، املعنية احلكومة أجندة التنمية شركاء

التنمية. سياسات اعتمادات من مقررة سلسلة
في  مبا الهادئ، احمليط منطقة بلدان كثيراً في توسع الذي البنك عمل ويساعد  

تلبية سليمان، على جزر في جديد مكتب وافتتاح املوظفني عدد مضاعفة ذلك
وتسعى ليشتي. وتيمور اجلديدة غينيا وبابوا الهادئ احمليط جزر بلدان من الطلب

البرامج إعداد مجال البنك في من فنية مساعدة احلصول على إلى البلدان هذه
الشباب. تستهدف فرص العمل والتي توفير إلى الرامية

للتنمية  البنك اآلسيوي مع الدولي البنك يعمل أوسع كثيرا، نطاق وعلى
التمويل الطارئ ملساندة على تطبيق برنامج واليابان أستراليا وحكومتي

مساندة وتشكل األوضاع االقتصادية. تفاقمت إذا استخدامه إلندونيسيا ميكن
لإلنفاق البرنامج اصص في هذا مكون أكبر دوالر ملياري حجمها البالغ البنك
هامة برامج لتمويل األموال على احلصول اإلندونيسية للحكومة وميكن العام.

باستمرار يسمح مما األمر، تطلب إذا األساسية االجتماعية والبنية القطاعات في
االقتصادي. االنكماش واالستثمارات رغم احليوية اخلدمات العامة

الطبيعية للكوارث التصدي
قتل  حيث وينتشوان في املدمر 2008 مايو/أيار زلزال وقوع من بالضبط شهر بعد

بتنظيم حلقة عمل  الدولي والبنك الصني حكومة قامت شخص، ألف 70 نحو
اجلهود هذه وأرست اإلعمار. إعادة مجال في الدولية اجليدة املمارسات حول دولية

مجلس  عليه وافق دوالر، ماليني 710 الطارئ وقدره االنتعاش لقرض األساس
متويل على حالياً القرض هذا ويساعد .2009 املالية السنة في التنفيذيني املديرين

الزلزال وإعادة بناء من التي تضررت املناطق في األساسية اجلديدة البنية مرافق
وجانزو. سيشوان إقليمي والتعليمية في الصحية املنشآت

مايو/أيار  في ميامنار في شخص ألف نحو 146 قتل الذي نرجس اإلعصار وأسفر
من  مناطق شاسعة وتخريب بها اإلضرار أو منزل ألف نحو 800 تدمير 2008 عن
مع الدولي البنك عمل ،2009 السنة املالية وفي البلد. هذا في األراضي الزراعية
على بناء آسيا شرق جنوب أمم رابطة مساعدة على ومانحني ثنائيني األمم املتحدة
املستقبل. في اإلنسانية واألزمات الطبيعية للكوارث للتصدي الالزمة القدرات

تغير املناخ التصدي لتحديات
تستهدف التي الرائدة األعمال الهادئ واحمليط آسيا شرق في منطقة تتواصل

والتخفيف الكربونية الغازات انبعاث احلد من في املتمثل املزدوج التصدي للتحدي
 120 البيئية تكلفته للزراعة مشروع يساعد الصني، ففي املناخ. تغير آثار من

اإلنتاجية ونقل نظمهم في األحيائي الغاز إدراج على املزارعني دوالر أسر مليون
هذا من املستفادة الدروس وستساعد األسر. هذه إلى الكربون خفض اعتمادات

الريفية. املناطق في األحيائي الوطني للغاز البرنامج توجيه املشروع على
إغالق  على العاملية البيئة صندوق من دوالر مليون 19.7 وتساعد منحة قدرها

شانخي في أقاليم باستخدام الفحم الكهرباء تتسم بالكفاءة لتوليد وحدات ال
الدولية للتنمية املؤسسة من فييتنام، يساعد اعتماد وفي وكواجندونغ. وشاندونغ

الطاقة  مصادر الكهرباء من توليد زيادة على هذا البلد مليون دوالر 202 مببلغ
املتجددة.

مساعدة  في النظيفة آلية التنمية البنك الدولي يستخدم الفلبني، وفي
االستفادة على الصناعات من وغيرها الرياح مزارع مثل الكهرباء خدمات مقدمي
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2009 على  في العام نشأت كاليفورنيا جنوب جامعة مع شراكة عالقة وتساعد
التخطيط العمراني مجال في فنية خبرة من به اجلامعة تتمتع ما بني اجلمع

املركز وكذلك، فإن املستدامة. التنمية مجال في البنك مهارات وبني واالجتماعي
وسنغافورة لتقدمي البنك الدولي بني مشترك كمشروع قام الذي اجلديد، احلضري
التي الرئيسية العمرانية للتحديات العملية احللول مجال في واملساعدة املشورة

عملية حلول إلى في التوصل املؤسستني خبرة إلى يستند البلدان النامية، تواجه
العمرانية. للمشاكل

بدأ  والذي بانكوك، ومقره للبنك التابع اجلديد احلوكمة ويتواصل مركز  
ومنظمات األكادميية املؤسسات مع ،2009 الثاني يناير/كانون في  العمل

السبل أكثر إلى التوصل املنطقة بغية أنحاء في واحلكومات املدني اتمع
هذا ويربط الفساد. ومكافحة باحلوكمة املتعلقة التحديات  فعالية ملعاجلة

ومنظمات اتمع واملهنيني وبني املؤسسات البحثية الرائدة بني البنك املركز
املنطقة. احلالية في للتغيرات وزيادة فهمه عملياته تدعيم بغرض  املدني

.(http://www.worldbank.org/eap (انظر

ساعد وقد احلراري. لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من سوق تخفيضات
احلراري لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من احلد على الدولي الفلبني البنك

من العامة والهيئات الشركات مختلف من تخفيض االنبعاثات شراء عن طريق
البنك. يديرها التي الكربونية االنبعاثات خفض صناديق متويل مختلف خالل

تغير  مواجهة في الضعف أوجه حتديد على املنطقة مدن يساعد البنك وكي
الكوارث الدولية للحد من األمم املتحدة إستراتيجية إلى انضم فقد املناخ،

األولي الدليل إصدار في آثارها واالنتعاش من الكوارث للحد من العاملي والصندوق
"العملي" الدليل هذا ويساعد املناخ". تغير إزاء باملرونة تتسم "مدن بعنوان

عواقب من للتخفيف خطط الضعف ووضع احمللية على حتديد أوجه احلكومات
املناخية. واألحوال الطبيعية الكوارث

الشراكات بناء
قاعدة توسيع الشراكة بغية عالقات لبناء بالغة أهمية الدولي البنك يولي

الهادئ. واحمليط آسيا شرق منطقة أنحاء في اإلمنائية ونشر نواجته معارفه

إحدى القرى  سكان 45 عاماً ومن العمر البالغ من دوبيرت، حياة كوزم بدأت
أول أنار أن بعد التغير في بالفلبني، اجلبلي إقليم بوهول في الريفية الصغيرة
الصفحة 34). الصورة، 2009 (انظر العام أوائل في ميلكه مصباح فلورسنت

قريته الصغيرة إلى أخيرا أن الكهرباء وصلت على عالمة أول هذه كانت فقد
ومدفوع باعتبارات الدولي البنك من ول ممُ مشروع إطار في  النائية

احمللية. اتمعات

واجباتهم إجناز اآلن "يستطيع األطفال لسبعة أبناء أب دوبيرت وهو ويقول
مشروعا بدأت أن زوجته ويضيف نتائجهم." حتسنت وقد ليال، املدرسية

القرية ألهل املثلجة وبيعها واحللويات الكاسافا من الكعك إلعداد صغيرا
قبول في احلر، العمل إلى له ميول وجنار كمزارع دوبيرت، وبدأ احمليطة. والقرى

أستطيع العمل وجود الكهرباء، "مع األثاث. ويقول قطع لصنع طلبيات
تعمل أدوات املال لشراء بعض ادخار اآلن بإمكانه إن قوله وتابع ليال."

عمله. لتسهيل بالكهرباء

إلى الكهرباء تنقل التي القريبة اخلرسانية إلى األعمدة دوبيرت ويشير
األعمدة  هذه بسحب القرية قاموا أبناء من شخصاً 24 أن موضحا القرية،

وكان أدوات. االستعانة بأية دون أماكنها في تثبيتها قبل التل أعلى إلى

الذي جاء معظم الكهرباء في مشروع القرية مساهمة عملهم هذا هو
باعتبارات مدفوع إمنائي برنامج وهو ،KALAHI-CIDSS متويله من مشروع

البنك الدولي. من بتمويل الفلبني حكومة وتنفذه احمللي اتمع

مواجهة  في األيدي "تشابك لعبارة األولى إلى األحرف KALAHI وتشير كلمة
العبارة  األولى من األحرف إلى CIDSS كلمة وتشير الفلبينية. باللغة الفقر"

االجتماعية. للخدمات التقدمي الشامل واملتكامل تعني التي اإلجنليزية
وإدارة حكم في احمللية اتمعات مشاركة تدعيم إلى هذا املشروع ويهدف

تصميم األنشطة مجال في احمللية القدرات وتنمية احمللية مناطقها
وتنفيذها وإدارتها. الفقر من احلد الرامية إلى اإلمنائية

املشروعات ووضع تخطيط القرويني على بتدريب املشروع هذا ويقوم
يساعد الذي واملشتريات، األمر والتوريدات املالية واإلدارة الفنية التصميمات
املشروع ويتيح احمللي. على املستوى املستقبلية من القيادات كوادر على بناء

عن والتعبير املعلومات على للحصول لهم مالئمة فرصا القرية ألهل
عن ويُعلن الشفافية. مستوى من يزيد احمللي، مما احلكم على آرائهم والتأثير

عن املعلومات وتنشر في اجتماعات عامة، األموال استخدام كيفية
احمللي. اتمع في على لوحة اإلعالنات اتمعية املشروعات

بالفلبني ريفي إقليم فرص جديدة في خلق - الضوء إشعال
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امليدان البنك الدولي في 37عمل   

 2-2 اجلدول

  2009-2004 السنوات املالية التركيز والقطاعات، محاور حسب الهادئ شرق آسيا واحمليط في للبلدان املقترضة الدولي البنك إقراض
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  2004 التركيز محور

784.1  0.0  82.5  78.7  87.0  0.0 االقتصاد إدارة
550.0  746.0  565.0  396.4  446.9  432.2 الطبيعية واملوارد البيئة إدارة
1,927.5  1,132.9  999.1  720.7  340.6  553.9 والقطاع اخلاص القطاع املالي تنمية
818.7  229.0  213.4  543.7  184.6  164.6 البشرية التنمية
1,568.1  644.4  705.4  385.9  344.5  299.0 العام القطاع حوكمة
0.0  23.5  0.0  13.4  45.8  67.3 القانون سيادة
717.8  555.4  608.2  465.7  484.1  400.9 الريفية التنمية
178.0  197.1  189.9  83.3  241.1  167.2 واالشتمال اجلنسني، واملساواة بني االجتماعية، التنمية
888.2  99.3  43.8  144.9  88.7  5.5 ااطر وإدارة االجتماعية احلماية
175.9  177.3  233.0  112.1  126.5  82.9 والتكامل التجارة
544.4  663.2  403.7  456.9  493.5  399.2 التنمية احلضرية
8,152.7  4,468.1  4,043.9  3,401.6  2,883.3  2,572.7 التركيز  محاور  مجموع

القطاع

200.8  112.8  268.6  373.3  207.9  290.4 واحلراجة والصيد الزراعة
941.3  234.3  125.3  287.9  228.0  118.6 التعليم
946.0  666.1  118.5  425.2  359.1  67.2 والتعدين الطاقة
1,009.4  263.0  230.1  197.6  213.1  49.0 التمويل
581.5  213.0  132.7  160.6  204.3  84.3 األخرى االجتماعية واخلدمات الصحية الرعاية
753.6  189.5  102.0  29.3  159.1  78.7 والتجارة الصناعة
11.0  10.0  0.0  5.3  5.0  0.0 املعلومات واالتصاالت
1,474.2  888.8  887.7  693.6  436.6  257.5 واإلدارة العامة والعدالة القانون
1,204.9  1,531.7  1,554.7  652.3  306.7  1,209.9 النقل
1,030.2  359.0  624.3  576.5  763.7  417.1 الفيضانات من والوقاية الصحي والصرف املياه إمدادات
8,152.7  4,468.1  4,043.9  3,401.6  2,883.3  2,572.7 القطاعات   مجموع
6,905.4  2,676.7  2,806.6  2,344.3  1,809.8  1,665.5 والتعمير  لإلنشاء الدولي منه البنك
1,247.4  1,791.4  1,237.4  1,057.2  1,073.6  907.2 املؤسسة الدولية للتنمية  منه

رقم صحيح. أقرب إلى التقريب بسبب ااميع ال تطابق قد ضمانية. األرقام وتسهيالت ضمانات القروض املالية 2005، تشمل السنة من اعتباراً مالحظة:



2009 للبنك الدولي 38  التقرير السنوي

الذي القوي النمو االقتصادي من سنوات عشر آسيا نحو شهدت منطقة جنوب
عن القوي النمو هذا وأسفر العام 2000. املائة سنويا منذ في 6 متوسطه بلغ

أن بيد البشرية. التنمية مجال في مبهر منو وحتقيق الفقر معدالت انخفاض
العاملي. االقتصاد لتدهور نتيجة تتراجع املنطقة النمو في احتماالت

في  واملالية النقدية السياسة تدابير من العديد آسيا جنوب بلدان واتخذت
األزمة من آثار للحد التدابير من مزيد إلى حاجة وهناك األزمة. لهذه تصديها إطار

التي السياسات الدولي البنك ويشجع السريع. النمو الطريق الستئناف ومتهيد
سليمة مشروعات في واالستثمار العامة، املالية من محفزات توفير تتضمن

شبكات األمان برامج وتوسيع مالئم، استثماري مناخ وخلق األساسية، للبنية
حلماية الفقراء. القائمة االجتماعي

الدولي البنك مساعدات
ركائز، هي: على ثالث آسيا جنوب ملنطقة احلالية الدولي البنك إستراتيجية تقوم
من اجلميع يستفيد كي التنمية شمولية وحتقيق واستدامته، النمو وتيرة تسريع

تشجيع املساءلة العامة واحلوكمة ويعد التنمية البشرية. وتدعيم منافعها،
منطقة أن أيضا البنك ويدرك الثالث. الركائز املشتركة لهذه األسس من الرشيدة

الدخل، األجزاء متوسطة فبعض ومتنامية، كبيرة تناقضات متثل آسيا جنوب
التي تعاني البلدان من متزايد عدد وهناك الدخل، منخفض كبير ومازال جزء

يقدمها التي املساندة في لها خصيصا مصممة حلول إلى وحتتاج الصراعات
البنك.

في  36 مشروعا مجموعه ما متويل على وافق البنك املالية 2009، السنة وفي
و4.1  والتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض من دوالر مليار 1.3 منها آسيا، جنوب
من  دوالر مليون 272.6 بينها الدولية للتنمية املؤسسة ارتباطات من دوالر مليار

القوية. إقراضه حافظة واالستشاري التحليلي الدولي البنك عمل ويكمل املنح.

جنوب آسيا

بوتان
الهند

أفغانستان
بنغالديش

املشورة كي تتيح العمل هذا من الصلة ذات األجزاء تركيز إعادة حالياً وجتري
الكلي االقتصاد بيئة بغية حتسني وذلك التصدي السريع، مجال في للسياسات

البنك أيضا ويقدم االستثمارات. في التباطؤ مسار وعكس االستثمار ومناخ
برامج تدعيم على آسيا ملساعدتها جنوب إلى بلدان حتليلية حالية مساعدات

للمعاناة. واملعرضني إلى الفقراء ضمان وصولها بغية االجتماعي األمان
املالية 2009  السنة في الدولي للبنك التنفيذيني مجلس املديرين وناقش

ونيبال. وتركز ألفغانستان اجلديدتني املؤقتتني اإلستراتيجيتني مذكرتي
التي السليمة الوطنية البرامج مساندة على بأفغانستان اإلستراتيجية املعنية

تعزيز إلى وتسعى كذلك األفغان. ملاليني اليومية احلياة حتسني على ساعدت
من وذلك مصداقية، ذات دولة لبناء األساس باعتبارها اجلوهرية النظم احلكومية

املالية واستدامة املالية العامة الشؤون إدارة تدعيم إلى الرامية اجلهود خالل
املعنية وتستند اإلستراتيجية واملساءلة. الشفافية مستوى وحتسني العامة

اشتمالها على الشديد وتركيزها قوتها أثبتت التي والبرامج بنيبال إلى ااالت
هذه تستهدف السالم"، "مرشح اعتماد طريق وعن كافة. اتمع ألفراد

البنك من املمولة املشروعات حساسية مستوى حتسني أيضا اإلستراتيجية
االجتماعية. والتوترات للصراع اجلذرية لألسباب

عامليتني ألزمتني التصدي
 2007 في عامي الغذاء العاملية أسعار بزيادة شديدا تأثرا جنوب آسيا بلدان تأثرت
شخص  ماليني 4 نحو الغذاء أسعار ارتفاع صدمة دفعت بنغالديش، ففي و2008.
مبلغ بتقدمي البنك ارتبط الوضع، لهذا واستجابة .2008 العام براثن الفقر في إلى
املساعدة  بغرض الغذاء ألزمة للتصدي العاملي البرنامج إطار مليون دوالر في 130

في جاهدة احلكومة تسعى والتي البلد، هذا موازنة على في تخفيف الضغوط
احلماية ذلك برامج الصلة بالغذاء مبا في اإلنفاق ذي في التوسع لتمويل إطارها

مليار 1.5 السكان: مجموع
%1.5 الزيادة السكانية: معدل

سنة 65 الوالدة: املُتوقع عند العمر
59 1000 مولود:  معدل وفيات الرضع لكل

%74 الشابات: اإلناث عند والكتابة بالقراءة اإلملام معدل
مليون 2.6 اإليدز: ومرض بفيروس املصابني عدد
دوالراً 986  :2008 في عام القومي إجمالي الدخل من نصيب الفرد

164  :(100=1998) احمللي الناجت من إجمالي الفرد مؤشر نصيب

1000 مولود حي، ومعدل  لكل الرضع وفيات ومعدل الوالدة، املتوقع عند العمر معدل من: بكل اخلاصة البيانات مالحظة:
األخرى أما املؤشرات 2007؛ بسنة خاصة ومرض اإليدز بفيروس املصابني وعدد الشابات، اإلناث والكتابة عند بالقراءة اإلملام

اإليدز  بفيروس ومرض اخلاصة العاملية. والبيانات التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من وهي مأخوذة 2008 فتخص سنة
 (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 لعام العالم اإليدز في وباء مستجدت تقرير عن من مأخوذة

.2008 العاملية في العام الصحة اإليدز/منظمة ومرض ملكافحة فيروس املشترك املتحدة األمم برنامج عن الصادر

جنوب آسيا منطقة عن حملة سريعة

املالية 2009 للسنة اموع 2009 اموع للسنة املالية

املدفوعات اإلقراض اجلديدة ارتباطات
والتعمير 1,202  لإلنشاء الدولي البنك 1,286 والتعمير لإلنشاء الدولي  البنك

دوالر مليون دوالر مليون
دوالر مليون للتنمية 2,792 الدولية املؤسسة مليون دوالر 4,148 للتنمية الدولية املؤسسة

دوالر مليار 26 30 يونيو/حزيران 2009: حتى تنفيذها اجلاري العمليات حافظة



امليدان البنك الدولي في 39عمل   

إلعادة  دوالر ماليني 8 على أفغانستان حصلت البرنامج، هذا إطار وفي االجتماعية.
تقليدي صغير.  500 مشروع ري نحو تأهيل

للتغلّب  جنوب آسيا بلدان أيضا على مساعدة الدولي تركيز البنك وينصب  
تقدمي على البنك وافق باكستان، وفي العاملية. االقتصادية األزمة أثر على

استعادة  يهدف إلى الذي احلكومة لبرنامج مليون دوالر 500 مببلغ مساندة
وفي املرتفع. النمو مسار االقتصاد إلى وإعادة عليه واحلفاظ االستقرار االقتصادي

على احلصول  القدرة لتحسني دوالر مليون 400 مببلغ قرض على البنك وافق الهند،
خطيرة حتديات تواجه التي الصغيرة واملتوسطة ملؤسسات األعمال متويل على

وال تنافسية، بشروط املناسب الوقت وفي الكافي التمويل على احلصول في
األجل. الطويلة بالقروض يتعلق فيما سيما

األساسية البنية في االستثمار
البنية منها تعاني التي الهائلة القصور أوجه معاجلة الدولي على البنك يعمل

باعتبارها غالباً إليها والتي يشار آسيا، في جنوب والريفية احلضرية األساسية
الهند،  سكان من املائة في 40 من ومستدام. فأكثر سريع منو لتحقيق معوق أكبر

الناجمة عن العالية وتلحق التكلفة من الكهرباء، محرومون املثال، سبيل على
الصناعي القطاعني من الضرر بكل كفايتها الكهرباء وعدم إمدادات انقطاع

البنية تنمية وضع للهند اجلديدة القطرية اإلستراتيجية وتعتزم واملنزلي.
وافق البنك ،2009 املالية السنة سريع. وفي مسار على املطلوبة بشدة األساسية
في  املوحدة الكهرباء لشبكة العامة للمؤسسة دوالر مليون 400 مببلغ قرض على

املناطق للكهرباء بني عليه ل يُعوّ الذي التبادل زيادة يستهدف متويل وهو الهند،
والواليات.

أصحاب املصانع  ويقدر الطاقة. قطاع في مماثلة مشكالت بنغالديش وتواجه
نقص أن البنك االستثمار يجريه ملناخ تقييم أحدث إطار في للرأي استطالع في
املالية  السنة سنويا. وفي املائة في 12 بنحو يؤدي إلى خفض املبيعات الكهرباء

دوالر  مليون 350 مببلغ قرض املشكلة، على هذه حلل منه سعيا البنك، وافق ،2009
يستهدف زيادة والذي سيديرغاجن مستوى الذروة في عند توليد الكهرباء ملشروع
إلى املشروع هذا ويستند الذروة. فترات خالل عليها التي يُعول الكهرباء إمدادات

في الطاقة قطاع املشاركة في من الدولي القدمي البنك مجموعة تاريخ
الطاقة وتنمية الناجح لكهربة الريف ذلك مساندة البرنامج في مبا بنغالديش،

عن املستهلكني مئات اآلالف من وصول الكهرباء إلى ساعد على والذي املتجددة،
الشمسية. وفي للطاقة منزلية وإقامة أنظمة املوحدة بالشبكة ربطهم طريق
الطاقة  تصديه ألزمة إطار دوالر في مليون 89.2 مبلغ بتقدمي البنك ارتبط نيبال،

الذين يكن املستهلكون لم حيث البلد هذا في لها مثيل يسبق لم التي
في ساعات ثماني ملدة إال الكهرباء على يحصلون املوحدة الشبكة على يعتمدون

اليوم.
أمام النمو  أخرى هامة كذلك عقبة األساسية للطرق نقص البنية وميثل
الطرق تستوعب ال النكا، سري ففي آسيا. جنوب في واالشتمالي املستدام

على  العشوائية التنمية أن بيد املرور. من حركة املائة في 70 من أكثر الوطنية

انخفاض أدى إلى الطرق قد اإلهمال، وضعف صيانة من وسنوات الطرق، جانب
في الطرق حتسني على املساعدة اخلدمة. ومن أجل وضعف مستوى السير سرعة

اإلضافي ملشروع  التمويل من دوالر مليون 98 على البلد، وافق البنك ذلك
 420 وإجناز حتسني إلى اآلن حتى والذي أدى اجلاري تنفيذه، قطاع الطرق" "مساعدة

أنحاء اجلزيرة. الطرق الوطنية في كيلومترا من

البشر في االستثمار
مستوى على بني البشر احلرمان مظاهر أسوأ بعض آسيا جنوب منطقة تعاني

نقص يعانون من ممن األطفال في العالم من عدد أكبر تضم فهي العالم.
املنطقة  غير أن باملدارس. مقيدين غير فيها مليون طفل 26 نحو ومازال التغذية،

املساواة سبيل املثال، على بنغالديش، حققت فقد باهرة. مكاسب أيضا حققت
اعتماد البنك على اإلجناز، وافق هذا إلى واستنادا الثانوي. التعليم في بني اجلنسني

إمكانية  وزيادة التعليم الثانوي حتسني جودة بغرض دوالر مليون 130.7 مببلغ
.2009 املالية السنة خالل البلد هذا في بني اجلنسني واملساواة عليه احلصول

في  القيد في بنغالديش، فمعدل العالي في التعليم مماثل تقدم يتحقق ولم
وفي  العالم. مستوى على املعدالت من أدنى املائة هو في 6 والبالغ املرحلة هذه

املناهج  اجلودة وربط لتحسني دوالر مليون 81 البنك قدم ،2009 املالية السنة
ببنغالديش. التعليم العالي في مؤسسات الواقع والبحوث بأرض التعليمية
وفي  آسيا. بجنوب الصحية الرعاية قطاع في بقوة مشاركا البنك ومازال  

البنك قدم األطفال، وشلل الليشمانيات وداء املالريا على جديدة ضخمة حملة
الهند. وواصل  في والعالج والتشخيص الوقاية خدمات دوالر لتعزيز مليون 521

منحة خالل أفغانستان من في الرعاية الصحية قطاع لتحسني مساندته أيضا

ملديف
نيبال

باكستان
النكا سري

الدولي البنك لالقتراض من املؤهلة البلدان
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عن منهم، والفئات احملرومة النساء سيما وال الريف، فقراء متكني إلى أوريسا
الذاتية. املساعدة مجموعات في إشراكهم طريق

لصندوق تخفيف  دوالر مليون مبلغ 250 البنك على تقدمي وباملثل، فقد وافق
باكستان  مناطق من 119 منطقة في اآلن يعمل وهو باكستان، في الفقر وطأة

80 ألف  إنشاء بتسهيل البرنامج هذا قام ،2000 ومنذ العام .134 وعددها
مشروعات  من و16 ألفاً الصغر بالغ قرض مليون 1.9 منظمة مجتمعية وقدم

232 ألف شخص على  ومساندة تدريب احمللية، باتمعات األساسية البنية
األعمال. مؤسسات تنمية مهارات اكتساب

دوالر ملشروع  مليون مببلغ 50 إضافي متويل على البنك وافق بنغالديش، وفي
كسب وسبل أصول استعادة املساعدة على بغرض االجتماعي برنامج االستثمار

بالفعل أكثر املشروع هذا وأفاد سيدرا. اإلعصار تضررت من التي األسر معيشة
لبرنامج  دوالر مليون البنك أيضا 75 وقدم بنغالديش. أنحاء في قرية 1000 من

قرية  22 ألف تغطي ريفية إمنائية مبادرة وهو أفغانستان، في الوطني التضامن
البرنامج دفع العام 2003، من سكان الريف. ومنذ بدايته املائة في 68 حوالي أي

غير اصصة  من املنح دوالر مليون 564 أكثر من املعنية إلى اتمعات احمللية
والكهرباء ومياه  مجاالت الري في صغير مشروع 44200 من أكثر متويل بغرض

.(http://www.worldbank.org/sar (انظر والطرق. الشرب

الرعاية  لقطاع الكبيرة اإلجنازات على املشروع ويبني هذا دوالر. مليون 30 قدرها
الصحية الرعاية منشآت عدد مضاعفة ذلك في مبا ،2001 الصحية منذ العام

وهو ما  املائة في 22 بنسبة الرضع وفيات معدل وخفض بوظائفها، القائمة
ارتبط  النكا، سري وفي سنويا. طفل ألف 80 نحو أرواح إنقاذ على حاليا يساعد

مع  القائم الصحية اخلدمات برنامج تقدمي إلى دوالر 24 مليون بتقدمي البنك
بالصراع  املتأثرة والشرقية الشمالية لألقاليم التمويل من املائة في 50 توجيه

من شخص مليون ربع من ألكثر األساسية الرعاية الصحية خدمات توفير بغرض
املشردين داخليا.

 
للمعاناة املعرّضني حماية

مبكاسب اجلميع متتع زيادة إلى آسيا جنوب إستراتيجية البنك ملنطقة تهدف
املناطق في النمو حتقيق أمام من العقبات إزالة طريق عن النمو، وذلك

احمللية املتأخرة. واتمعات والقطاعات
عددهم 38 مليون  البالغ السكان يعيش نصف بالهند حيث أوريسا والية ففي
444 مليون  حجمه مساعدات برنامج الدولي البنك قدم الفقر، خط نسمة حتت

كسب فرص وزيادة الزراعية اخلزانات أنظمة الطرق وتعزيز شبكة لتحسني دوالر
في والية العيش كسب سبل توفير مشروع ويسعى الفقراء. الريف ألهل العيش

33 عاما  العمر البالغة من (39 الصفحة بيبي (انظر الصورة، شاميم فقدت
أكتوبر/ من الثامن في باكستان شمال هز الذي الزلزال في وابنتها زوجها

للبحث املدرسة إلى ذهبت "عندما قائلة مأساتها وتروي .2005 تشرين األول
من اثنني في انتشال بالفعل. وجنحت انهارت املدرسة قد وجدت أطفالي، عن
ذهبت ثمّ احلياة. فارقت قد كانت ابنتي لكن األنقاض، بني من أطفالي أحياء

أيضا." حتفه القى قد كان لكنه زوجي. للبحث عن

أباد من مظفر تشاتر القريبة غان قرية في شاميم بيبي من منزل يتبق لم
الزلزال بهزات البيت انهار هذا األخرى، املنازل آالف مثل ومثله حطام. سوى

غير مواد نتيجة الستخدام اإلنشاءات ضعف انهياره أسباب األولى، ومن
في بنائه. مطابقة للمواصفات

نحو  ودُمر حتفهم، شخص آالف 10 أكثر من لقي آباد، مظفر وفي مدينة
اجلبلية، األراضي ووعورة نطاق هذا الدمار اتساع وبسبب املباني. نصف

الصعوبة. شديدة اإلعمار إعادة مهمة كانت

إعادة هيئة بتشكيل قامت احلكومة إعادة البناء، على السكان وملساعدة
البنك من وفنية مالية مبساندة - ودشنت الزلزال، بعد ما والتأهيل اإلعمار

الريفية  املنازل بناء إلعادة دوالر مليار 1.5 مببلغ طموحا برنامجا - الدولي
يتيحه ما كانت البرنامج هذا سمات وأبرز أصحابها. مطالب يراعي

في اإلنشاءات أعمال على والتفتيش فنية مساعدة من املنازل ألصحاب
ملقاومة تصميمات من البرنامج قدمه ما تنفيذ لضمان املراحل مختلف

الزالزل.

املنازل القيام جميع على التفتيش وإجراء الفنية تقدمي املساعدة واستتبع
منتشرين كانوا الذين املنح متلقي إلى للوصول هائلة لوجيستية بعملية

غضون ثالث  وفي اجلبلية. من األراضي مربع كيلومتر ألف 30 مساحة على
بإجمالي  الصرف سريعة منح على أسرة 600 ألف سنوات، حصل حوالي

منازلها.  بناء إلعادة دوالر مليار 1.3 نحو

دوالر)  (نحو 2200 روبية 175 ألف إجماليها منح على بيبي شاميم وحصلت
إعادة  منزل متت ألف 400 نحو من واحداً منزلها ويعد منزلها. بناء إلعادة
تقول ذلك وفي للزالزل. املقاوم البناء أساليب باستخدام بالكامل بنائها

وأصبح لنا. أُعطيت التي التصميمات حسب بيتنا ببناء "قمنا بيبي شاميم
واألمان". نشعر بالسعادة اآلن وأصبحنا قبل. ذي من كثيرا أفضل منزلنا

باكستان من الزلزال في الناجني بني باألمان جديد إحساس
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امليدان البنك الدولي في 41عمل   

 3-2 اجلدول

  2009-2004 السنوات املالية التركيز والقطاعات، محاور حسب آسيا جنوب في املقترضة الدولي للبلدان البنك إقراض
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  2004 التركيز  محور

161.6  122.8  11.2  56.6  87.5  7.7 االقتصاد  إدارة
250.3  386.6  309.7  93.0  433.9  94.8 الطبيعية  واملوارد البيئة إدارة
1,873.4  1,344.5  809.9  550.4  923.0  689.9 اخلاص  املالي والقطاع القطاع تنمية
1,279.0  788.3  1,476.3  391.7  1,041.6  760.6 التنمية البشرية 
360.2  423.7  916.6  597.9  639.5  669.8 حوكمة القطاع العام 
1.7  26.0  50.4  7.2  10.5  2.9 القانون  سيادة
739.2  574.1  1,095.5  568.6  1,132.5  314.1 التنمية الريفية 
294.4  321.5  372.5  366.9  265.3  642.8 واالشتمال  اجلنسني، بني واملساواة االجتماعية، التنمية
282.0  145.4  550.5  472.3  337.0  98.6 ااطر  وإدارة االجتماعية احلماية
30.4  68.8  31.3  138.8  63.7  52.7 والتكامل  التجارة
161.4  45.2  7.7  553.7  59.0  87.8 احلضرية  التنمية
5,433.6  4,246.8  5,631.6  3,797.2  4,993.3  3,421.6 التركيز  محاور مجموع

القطاع

551.7  420.5  733.6  368.9  940.8  251.9 الزراعة والصيد واحلراجة 
648.0  694.5  724.7  377.2  286.4  665.8 التعليم 
1,178.7  1,481.4  243.7  483.0  83.6  130.8 والتعدين  الطاقة
558.8  86.6  678.1  73.0  461.8  331.4 التمويل 
892.1  247.5  1,006.2  195.9  493.2  334.6 األخرى  االجتماعية الصحية واخلدمات الرعاية
167.3  167.5  292.9  306.5  485.2  46.1 والتجارة  الصناعة
0.0  13.2  2.8  50.0  91.9  16.9 واالتصاالت  املعلومات
855.0  699.6  1,165.8  1,101.4  885.7  925.5 العامة  واإلدارة والعدالة القانون
402.8  229.9  559.9  520.1  1,181.0  444.8 النقل 
179.2  206.1  223.9  321.3  83.7  273.7 الفيضانات  من والصرف الصحي والوقاية املياه إمدادات
5,433.6  4,246.8  5,631.6  3,797.2  4,993.3  3,421.6 القطاعات  مجموع
1,286.0  1,490.6  1,599.5  1,231.0  2,095.9  439.5 لإلنشاء والتعمير  الدولي البنك منه
4,147.6  2,756.2  4,032.1  2,566.2  2,897.4  2,982.1 للتنمية  الدولية املؤسسة منه

رقم صحيح. أقرب إلى التقريب بسبب ااميع ال تطابق قد ضمانية. األرقام وتسهيالت ضمانات القروض املالية 2005، تشمل السنة من اعتباراً مالحظة:
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التي البلدان الناجت الصناعي لدى بعض وهبط اليقني. عدم من عالية على درجة
وشهد 2009 مقارنة بالعام 2008، العام مطلع في األرقام واجهت تراجعاً مزدوج

وبلغت ارتفاعها، البطالة معدالت وواصلت حاداً. انخفاضاً الصادرات الطلب على
في املائة واحد إلى تصل مسبوقة غير مستويات الوظائف معدالت فقدان

في مزدوجة أرقام إلى البطالة معدالت وصول توقع مع البلدان، في بعض شهرياً
في التراجع الشديد يدفع أن املتوقع ومن املستقبل القريب. في أخرى بلدان

البلدان بني ومن الفقر، هوة إلى األشخاص ماليني واملهاجرين املغتربني حتويالت
وطاجيكستان. ومولودفا، وأرمينيا، ألبانيا، من: كل تضرراً األكثر

الدولي البنك مساعدات
املالية  السنة في الوسطى وآسيا أوروبا دوالر ملنطقة مليار 9.4 الدولي البنك ه وجّ

و384  والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك قروض من دوالر مليارات 9 منها ،2009
من  دوالر مليون 32 شاملة للتنمية، املؤسسة الدولية من ارتباطات دوالر مليون
واصل  املالية، املساندة إلى وباإلضافة مشروعاً. 49 مجموعه املنح، مما يغطي ما

املتعاملة معه، البلدان إلى التحليلية والدراسات البحوث إتاحة الدولي البنك
عن بلدان منفردة واملنطقة االقتصادية املستجدات بأحدث تقارير ذلك وشمل

ككل.

املالي استقرار القطاع حتقيق
تقدمي خالل من املالي القطاع استقرار حتقيق البنك الدولي حالياً على يعمل
حيث املنطقة، حوالي نصف بلدان في اإلصالحات أجل من للموازنة مساندة

املتعاملة البلدان ويساعد املصرفي، القطاع عن تشخيصية دراسات بإجراء يقوم
تعهد كل مشتركة، مبادرة وفي القطاع. هذا ورسملة هيكلة إعادة معه على

البنك ومجموعة لالستثمار األوروبي والبنك والتعمير، لإلنشاء األوروبي من البنك
في  العاملي املصرفي القطاع ملساندة دوالر مليار 31 إلى يصل ما بتقدمي الدولي

تضررت التي األعمال املمنوح ملؤسسات اإلقراض أنشطة ومتويل املنطقة، هذه

وآسيا أوروبا مبنطقة بالغة أضرار إحلاق إلى العاملية واالقتصادية املالية األزمة أدت
العام  في املائة في 7.1 من هذه املنطقة في النمو معدل إذ انخفض الوسطى.

إلى ليصل هبوطه يواصل أن املتوقع ومن العام 2008، في املائة في 2007 إلى 4.2
العام 2009. في املائة في 3

املنطقة البالغ عددهم 480  هذه سكان من شخص مليون حوالي 90 استطاع  
واملعاناة  الفقر براثن من ـ اإلفالت من السكان املائة في 18 حوالي ـ نسمة مليون

لألزمة نتيجة حالياً للخطر معرضة باتت املكاسب لكن هذه .1999 العام منذ
الفقراء أو  اد دَ في عِ املنطقة سكان املائة من في 40 نحو مازال اآلن، وحتى املالية.
يسقط يُتوقع أن ،2009 عام وبنهاية لالرتفاع. رقم مرشح وهو للمعاناة، املعرضني
ماليني  ينضم 10 أن ومن املرجح املعاناة، أو الفقر في براثن آخر مليون شخص 25

.2010 العام بنهاية صفوفهم إلى آخر شخص
االقتصادي  في التقدم رئيسياً دوراً لعبت التي نفسها العوملة قوى حالياً تؤدي
أوروبا  منطقة في الضعف جوانب كشف 1990 إلى عام منذ حتقق الذي الكبير

العجوزات إذ أن العالم. مناطق بقية على اعتمادها الوسطى ومدى وآسيا
وسرعة املديونية اخلارجية، مستويات وارتفاع اجلارية، احلسابات في نسبياً املرتفعة

خلق إلى أدت بالعملة األجنبية، بقروض املمول االستهالك وانتعاش منو االئتمان،
البلطيق وبعض ودول أوروبا، وشرق وسط بلدان من العديد في جوانب ضعف

هذه اطر خاص بشكل رْضةً عُ العديد منها مما ترك املستقلة، رابطة الدول بلدان
مراكز في النمو معدالت السلع األولية أسعار احلاد في االنخفاض وأعاق األزمة.

الروسي االحتاد ذلك في املنطقة، مبا هذه من الشرقي باجلزء االقتصادية القوى
األكثر هي الدول املستقلة رابطة في ثراءً األقل البلدان وكانت وكازاخستان،

في اإلصالح جهود تراخي إلى اليورو منطقة مع املبكر االندماج ً. وأدى توقع تضررا
به. القيام يجب عما والقعود أوروبا وشرق وسط منطقة من أجزاء

األسواق  أساسية، هي: آليات ثالث عبر بلدان املنطقة إلى األزمة آثار تنتقل
مخاطر خلقت املالي، ففي القطاع العمل. املنتجات، وأسواق وأسواق املالية،

تنطوي بيئة اجلارية حساباتها عجز ارتفاع تعاني التي للبلدان متديد آجال الديون

أوروبا وآسيا الوسطى

بلغاريا
كرواتيا
جورجيا

كازاخستان
كوسوفا

قيرغيز جمهورية
مقدونيا جمهورية

السابقة اليوغوسالفية
مولدوفا

اجلبل األسود

ألبانيا
أرمينيا

أذربيجان
بيالروس

البوسنة والهرسك

مليار 0.4 السكان: مجموع
%0.3 الزيادة السكانية: معدل

سنة 70 الوالدة: املُتوقع عند العمر
21 1000 مولود:  معدل وفيات الرضع لكل

%99 الشابات: اإلناث عند والكتابة بالقراءة اإلملام معدل
مليون 1.6 اإليدز: ومرض بفيروس املصابني عدد

دوالراً 7,418  :2008 في عام القومي إجمالي الدخل من نصيب الفرد
170  :(100=1998) احمللي الناجت من إجمالي الفرد مؤشر نصيب

لكل 1000 مولود حي، ومعدل  الرضع ومعدل وفيات الوالدة، عند املتوقع معدل العمر بكل من: اخلاصة البيانات مالحظة:
األخرى أما املؤشرات 2007؛ بسنة خاصة ومرض اإليدز بفيروس املصابني وعدد الشابات، اإلناث والكتابة عند بالقراءة اإلملام

اإليدز  بفيروس ومرض اخلاصة العاملية. والبيانات التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من وهي مأخوذة 2008 فتخص سنة
 (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 لعام العالم اإليدز في وباء مستجدت تقرير عن من مأخوذة

 .2008 العاملية في العام الصحة اإليدز/منظمة ومرض ملكافحة فيروس املشترك املتحدة األمم برنامج عن الصادر

الوسطى وآسيا منطقة أوروبا عن سريعة حملة

املالية 2009 للسنة اموع 2009 اموع للسنة املالية

املدفوعات اإلقراض اجلديدة ارتباطات
والتعمير 4,887  لإلنشاء الدولي البنك 8,978 والتعمير لإلنشاء الدولي  البنك

دوالر مليون دوالر مليون
دوالر مليون للتنمية 493 الدولية املؤسسة مليون دوالر 384 للتنمية الدولية املؤسسة

دوالر مليار 21 30 يونيو/حزيران 2009: حتى تنفيذها اجلاري العمليات حافظة
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في االكتتابات متويل املساندة: هذه وتشمل العاملية. االقتصادية األزمة بفعل
السياسية. ااطر ضد والتأمني االئتمانية، واحلدود الديون، ومتويل املال رأس أسهم

الطارئة املساعدات تقدمي
املديرين مجلس وافق املالية، األزمة ملواجهة للطلبات الطارئة استجابة

املالية الوساطة ألغراض قرض خالل من مالية تقدمي مساندة على التنفيذيني
األخرى، البلدان من عدد في إقراض عمليات إعداد على حالياً ويعكف أوكرانيا، إلى

مشروع على الس الطاقة، وافق ألزمة التصدي إطار وفي والتفيا. هنغاريا مثل
جمهورية  دوالر إلى مليون 11 مببلغ الطاقة مجال لتقدمي املساعدة في طارئ

حاالت من للتخفيف احلكومة تنفيذ خطة عمل مساندة شأنه من قيرغيز
مواد على على احلصول القدرة حتسني بغرض وذلك الطاقة، مجال في الطوارئ

الطاقة باستخدام الكهرباء توليد شبكات على التعويل إمكانية وزيادة الطاقة
فصل الشتاء. السكنية في األحياء تدفئة وشبكات احلرارية

األساسية وحتسني البنية العمل فرص على احلفاظ
يقوم الوسطى، أوروبا وآسيا في منطقة جديدة فرص عمل خلق في للمساعدة
لأليدي االستخدام كثيفة أساسية بنية مشروعات بتمويل حالياً البنك الدولي

122.5 مليون  مببلغ ريجكا لبوابة الثاني فاملشروع املنطقة. أنحاء هذه في العاملة
على املتزايد الطلب تلبية على ريجكا ميناء مساعدة إلى يهدف كرواتيا في دوالر

جورجيا، وفي واخلاص. العام القطاعني بني خالل شراكات من املرورية احلركة
وإعادة  توسيع إمكانية البلد لهذا مليون دوالر 70 متويل إضافي مببلغ سيتيح
كما وافق عمل جديدة. خلق فرص مع واحمللية، الفرعية الطرق شبكة هيكلة

وبلديات  أقاليم في للبنية األساسية مشروع على 2009 املالية السنة في البنك
أن  بيالروس إلى دوالر مليون مببلغ 60 قرض دوالر. ومن شأن مليون 40 مببلغ جورجيا
املياه ومعاجلة املياه إمدادات خدمات واستدامة وكفاءة نوعية حتسني على يساعد

حتسني الطرق  مشروع سيقوم بينما مستهلك، مليون 1.7 حلوالي املستعملة
شبكة  من مختارة أقسام بتحديث دوالر مليون 25 مببلغ أرمينيا في احليوية
تضرر بلد في إليها متسّ احلاجة مؤقتة جديدة عمل الطرق، مما سيخلق فرص

األزمة. هذه بفعل بشدة

األعمال أنشطة ممارسة حتسني بيئة
في ملساعدة املنطقة حالياً الدولي البنك يستخدمها التي الطرق إحدى تتمثل
على معه املتعاملة البلدان مساندة في األزمة انتهاء بعد ما لفترة االستعداد

هذا في التقدم من كبير قدر بالفعل وحتقق واالستثمار. األعمال مناخ حتسني
الوسطى وآسيا أوروبا رت منطقة تصدّ على التوالي، اخلامس فللعام املضمار:
وفي ألنشطة األعمال. املنظمة اللوائح إصالحات على صعيد العالم مناطق

23 بلداً من بلدان  شهد 2007 ويونيو/حزيران 2008، يونيو/حزيران بني الفترة
أنشطة  تسهيل ممارسة أدت إلى إصالحاً 62 تنفيذ والعشرين اخلمسة املنطقة

تنفيذاً لإلصالحات األكثر العشرة البلدان ضمن بلدانها من أربعة وجاءت األعمال.
الترتيب رت تصدّ التي أذربيجان، ترتيب وارتفع العالم. مستوى على التنظيمية

املركز السابع من ذة، املُنفّ التنظيمية اإلصالحات حيث عدد من العام هذا العاملي
أنشطة سهولة ممارسة مؤشر حسب والثالثني الثالث املركز إلى والتسعني
عدد من حيث في املركز الثاني جاءت التي ترتيب ألبانيا، ارتفع كما األعمال.

والثمانني على  السادس املركز إلى 135 املركز ذة، من التنظيمية املُنفّ اإلصالحات
مجاالت. في أربعة إصالحات محققة العالم، مستوى

وافق  القطاع، لهذا املوارد إلتاحة الرامية املنطقة ومساندةً جلهود بلدان
مببلغ  إضافي على متويل 2009 املالية في السنة التنفيذيني املديرين  مجلس

بغرض زيادة  أرمينيا إلى دوالر مليون مببلغ 50 وقرض تركيا، إلى دوالر مليون 200
املوارد احلصول على على احلجم واملتوسطة األعمال الصغيرة مؤسسات قدرة

برنامج  ملساندة صربيا في دوالر مليون 50 مببلغ عملية على وافق كما التمويلية.
أنشطة ممارسة بيئة لتحسني جهوداً يشمل الذي الهيكلي، لإلصالح احلكومة
20 مليون  مببلغ البرامجية التنمية سياسات ألغراض الثالثة واملنحة األعمال.

طاجيكستان،  إلى تقدميها على 2009 املالية السنة الس في التي وافق دوالر،
العام لقطاع اخلاص، وقيام بيئة تنمية القطاع لتحسني: احلكومة جهود تساند

الرئيسية. العامة اخلدمات بوظائفه، وتقدمي

االجتماعية القطاعات مساندة
بلدان منطقة حكومات ستتعرض الوطنية، موازناتها موارد ضوء استنزاف في

التي االجتماعية البرامج على اإلنفاق لتخفيض لضغوط الوسطى وآسيا أوروبا
جهود للمعاناة. وتُبذل حالياً املعرضة والفئات للفقراء مباشرة تقدم مساعدات

بولندا
رومانيا

الروسي االحتاد
صربيا

السلوفاكية* اجلمهورية

طاجيكستان
تركيا

تركمانستان
أوكرانيا

أوزبكستان

املقترضة  البلدان وضعية من 2008 الثاني نوفمبر/تشرين في السلوفاكية اجلمهورية *تخرجت

الدولي البنك لالقتراض من املؤهلة البلدان
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الفساد. ومكافحة القضائي، واجلهاز القوانني أنظمة العام، وإصالح القطاع
إدخال ضرورة على املنطقة هذه في والقطاعي االقتصادي البنك عمل ويركز
التي الدولية التجارة معدالت زيادة بغرض التنظيمية اللوائح على تعديالت

املنطقة. بلدان من العديد في ضعيفة مازالت
لألزمة  التصدي في معه املتعاملة البلدان جهود مساندة إلى وباإلضافة

ما لفترة مؤات وضع في تكون مبساعدتها كي الدولي البنك يقوم االقتصادية،
املالي، القطاع إصالحات مبساندة: البنك يقوم ذلك، ولتحقيق األزمة. انتهاء بعد

احلوكمة. وحتسني االجتماعية، احلماية وتعزيز

األمد الطويلة واإلقليمية العاملية للقضايا التصدي
ر تغيّ مع "التكيف بعنوان تقريراً الدولي البنك في املنطقة هذه مكتب أصدر
هذا ويحذر املالية 2009. السنة في الوسطى" وآسيا أوروبا منطقة في املناخ

السبب ويرجع متوقعاً. مما كان خطورة أكثر سيكون املناخ ر تأثير تغيّ من أن التقرير
من وتردي حالة الكثير اإلدارة البيئية سوء من متواصل إرث وجود إلى في ذلك

يجب كما مستعدة غير بلدانها يجعل مما املنطقة، في مرافق البنية األساسية
على معاجلة املنطقة مبساعدة بلدان حالياً البنك ويقوم ر املناخ. تغيّ مع للتكيف

جتريبية في: مشروعات خالل االستثمار من املناخ ر تغيّ التكيف مع مسألة
ر املناخ. تغيّ إزاء املرونة زيادة ومشروعات النظيفة، والتكنولوجيا للتكيف،

ملواجهة التغيرات  االستعداد على املنطقة هذه مبساعدة الدولي البنك يقوم كما  
.(http://www.worldbank.org/eca (انظر: تواجهها. التي الدميوغرافية

على اإلنفاق احليوي أوجه وحتديد االجتماعي، اإلنفاق اجتاهات وأمناط رصد أجل من
في حمايتها الواجبة واحلماية االجتماعية والتعليم الصحية الرعاية برامج

الراهنة. األزمة مواجهة
من  املنطقة هذه في لألزمة البشرية اآلثار رصد في البنك بنشاط ويسهم  

وإجراء االجتماعي، األمان شبكات ومتابعة العمل، أسواق خالل: متابعة
حتليلية دراسات حالياً يُجري كما االستجابة. لسرعة مسوحات استقصائية
على وأثرها األسر، ورفاهة االجتماعية احلماية على األزمة بالبحث: أثر تتناول
ودور لألزمة، االستجابة على األمان شبكات ومدى قدرة التقاعدية، املعاشات

الدولي. البنك
في  الناس حلماية الرامية اجلهود مباشر بشكل أيضاً حالياً ويساند البنك

وعمليات والتغذية، األمان، شبكات برامج متويل: من خالل الراهنة، وذلك األزمة
ومولدوفا، قيرغيز، من: أرمينيا، وجمهورية كل في االجتماعي الصندوق

في النقدية املشروطة التحويالت مساندة إلى باإلضافة وطاجيكستان،
السابقة. اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية

التجارة وانفتاح سياسات املؤسسية الهيكلية تشجيع اإلصالحات
اعتماد في الوسطى وآسيا أوروبا منطقة بلدان مساندة الدولي البنك يواصل

في  الفساد بعنوان "مكافحة الصادر للكتاب ووفقاً مؤسسية. هيكلية إصالحات
مؤسسات وأداء بيئة األعمال من استقصاءات األخيرة واجلولة ،"3 التحول مرحلة

مجال وخاصة في مطرداً، ناً حتسّ حالياً املنطقة بلدان معظم تشهد األعمال،
مجاالت: إصالح في أساسية حتديات هناك مازالت أنه رغم القانونية، األطر

مغادرة مع استمرار صغراً ملدوفا، تزداد الصغيرة في تلك القرية كالفا، قرية
في العمل وفرص الرزق لطلب سعياً وراءهم أسرهم تاركني واألمهات اآلباء

في األطفال نصف من فأكثر املال إلى أسرهم. من وإرسال ما تيسر اخلارج
كال يعمل كثيرة، وفي أسر باخلارج، يعمل أو أم أب لهم القرية مدرسة

بيوتهم. عن بعيداً األبوين

فقد الوضع. هذا مع التكيف يحاولون فهم القرية يغادروا لم الذين أما
باتت لدى حيث بالقرية، االبتدائية تطوير املدرسة السكان في ساهم

في املساعدة وسعاً واألمهات وال يدخر اآلباء حاسب، أجهزة التالميذ حالياً
املدرسة. أنشطة متنوعة لدعم أداء في

 
يسانده الذي صندوق االستثمار االجتماعي من مبساعدة القرية ومتكنت

وحتديث نظام املدرسة، أسقف مواقع التسرب في إصالح من الدولي البنك
دون اليوم املدرسة طوال لتدفئة الغاز على يعمل مبرجل وتزويده التدفئة

يد وأعُ النهار. طوال بالوقود بالفحم النار بتغذية أحدهم لقيام احلاجة
كانوا التالميذ أن لدرجة طريق تهالك بالبلدة، وهو الرئيسي إصالح الطريق

صرف تركيب نظام غطاهم الطني، كما مت وقد املدرسة إلى يصلون
األمطار. سقوط مع للضرر التحسينات تتعرض ال حتى سطحي

هذه  من لكل الرأسمالية التكلفة من في املائة 30 ل مواطنو كالفا وحتمّ
االستثمار صندوق قدمها من منح املتبقي املبلغ مت تدبير بينما املشروعات،

وهي اتمع احمللي، اختارها مشروعات يساند الصندوق وهذا االجتماعي.
نفسه. من اتمع احمللي من أعضاء مجالس تتألف إلدارة تخضع

الصفحة الصورة، (انظر كالفا قرية في سنّان مُ زوجان العام هذا واحتفل
الغاز توصيل مت من وباعتبارهما أول اخلمسني. زواجهما مبناسبة عيد (43

إيان يقول لالحتفال. سبب من أكثر لديهما كان فقد القرية لهما في
االستثمار  صندوق مشروع أراحنا "لقد عاماً، 71 يبلغ الذي كرافتسوف،

مضطرين  نعد ولم اليومية، أعمالنا أعباء من املائة في 50 من االجتماعي
السابق، في ساخنة مياه وجود نعاني عدم كنا أن وبعد احلطب. لتقطيع

االستمتاع اآلن ميكننا و ونستطيع أن نستحم! حمام اآلن لدينا أصبح
بشيخوختنا".

عريضة صغيرة لها آمال قرية
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 4-2 اجلدول

  2009-2004 السنوات املالية التركيز والقطاعات، محاور حسب الوسطى وآسيا أوروبا في املقترضة الدولي للبلدان البنك إقراض
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  2004 التركيز  محور

692.5  2.6  5.7  4.6  17.4  242.0 االقتصاد  إدارة
452.0  461.4  397.6  148.8  394.4  309.4 الطبيعية  واملوارد البيئة إدارة
2,396.9  1,295.9  823.6  1,461.1  933.9  950.2 اخلاص  املالي والقطاع القطاع تنمية
1,286.1  228.8  258.3  360.3  539.4  297.1 التنمية البشرية 
850.9  515.0  328.8  589.1  272.3  895.1 حوكمة القطاع العام 
1.4  170.6  230.4  401.6  66.8  132.3 القانون  سيادة
180.2  260.2  150.1  238.5  161.5  117.4 التنمية الريفية 
17.5  24.4  23.2  95.1  246.6  33.9 واالشتمال  اجلنسني، بني واملساواة االجتماعية، التنمية
890.3  125.5  346.7  335.9  668.8  305.3 ااطر  وإدارة االجتماعية احلماية
2,359.3  497.9  539.5  226.6  424.4  182.6 والتكامل  التجارة
235.8  588.8  658.2  183.0  368.0  93.6 احلضرية  التنمية
9,362.8  4,171.1  3,762.2  4,044.6  4,093.5  3,559.1 التركيز  محاور مجموع

القطاع

9.0  126.3  53.4  117.9  107.0  168.6 الزراعة والصيد واحلراجة 
357.1  67.4  81.9  126.7  263.8  164.0 التعليم 
1,547.1  546.7  337.6  1,108.3  657.9  352.2 والتعدين  الطاقة
621.0  311.5  353.5  374.5  259.1  836.9 التمويل 
630.9  215.9  192.9  339.9  484.9  244.3 األخرى  االجتماعية الصحية واخلدمات الرعاية
699.5  499.0  395.5  274.8  253.5  126.3 والتجارة  الصناعة
0.0  23.6  0.0  0.0  10.9  7.0 واالتصاالت  املعلومات
2,346.9  919.0  812.6  1,271.7  1,160.6  1,176.8 العامة  واإلدارة والعدالة القانون
2,912.2  893.7  712.3  416.7  557.9  321.2 النقل 
239.1  568.0  822.4  14.2  337.9  162.0 الفيضانات  من والصرف الصحي والوقاية املياه إمدادات
9,362.8  4,171.1  3,762.2  4,044.6  4,093.5  3,559.1 القطاعات  مجموع
8,978.5  3,714.3  3,340.1  3,531.9  3,588.6  3,012.9 لإلنشاء والتعمير  الدولي البنك منه
384.4  456.8  422.1  512.8  504.9  546.2 للتنمية  الدولية املؤسسة منه

رقم صحيح. أقرب إلى التقريب بسبب ااميع ال تطابق قد ضمانية. األرقام وتسهيالت ضمانات القروض املالية 2005، تشمل السنة من اعتباراً مالحظة:
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البوليفارية، بتقليص فنزويال وجمهورية إكوادور مثل للنفط، املصدرة البلدان
الدولية. النفط أسعار في للهبوط احلاد نتيجة اإلنفاق

االقتصادي  االنتعاش فترات أثناء استطاعت االدخار التي وستكون البلدان
االقتصادات مع قوة أكثر ولها عالقات أكثر تنوعا أسواقاً متتلك التي وتلك

األخرى. البلدان من باألزمة تأثراً أقل وبيرو) وكولومبيا، وشيلي، (البرازيل، اآلسيوية
لديها بنوك التي تلك هي أفضل تتمتع بوضع التي البلدان فإن وبوجه عام،

املستهدفة املستويات وأنظمة لتحديد صرف مرنة، وأسعار مستقلة، مركزية
العامة. وإجراءات سليمة للمالية للتضخم،

الدولي البنك مساعدات
أمريكا ملنطقة مساندته بزيادة البنك الدولي قام العاملية، لألزمة استجابةً

على وافق حيث ،2009 املالية السنة كبيرة في زيادة والبحر الكاريبي الالتينية
يزيد بواقع  ما وهو لهذه املنطقة، اجلديدة من االرتباطات دوالر مليار 14 تقدمي مبلغ
من  دوالر مليار 13.8 املعتادة، منها الظروف في لها إقراضه حجم على أمثال ثالثة

ارتباطات  دوالر من مليون 202.5 و والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك قروض
التوالي، على واألرجنتني، واملكسيك البرازيل وكانت للتنمية. الدولية املؤسسة

الرعاية قطاعات حصة كانت من البنك، بينما اقتراضاً املنطقة بلدان أكبر
والصرف املياه وإمدادات والقانون، العامة واإلدارة االجتماعية، واخلدمات الصحية

قدمها التي وشكلت املساندة املنطقة. في التمويل هذا من األكبر الصحي
إقراض  من املائة في نسبته 42 2009 ما املالية السنة في املنطقة إلى البنك

الدولي البنك إقراض مجموع ثلث وحوالي والتعمير، الدولي لإلنشاء البنك
للتنمية. الدولية والتعمير/املؤسسة لإلنشاء

ومعرفية  مالية املنطقة أدوات هذه معه في املتعاملة ويتيح البنك للبلدان
وإتاحة الفقر، من من: احلد الصلة بكل من القضايا ذات العديد مبتكرة بشأن
قياسي جديد رقم املنافسة. ويبني على والقدرة املناخ، ر وتغيّ للجميع، الفرص

معاهد من باحثني مع إعداده بالتعاون في شارك البنك املتاحة، البشرية للفرص
في دوراً مؤثراً بكل بلد اخلاصة لألوضاع أن والبرازيل، األرجنتني في ومؤسسات

القوي االقتصادي النمو معدل وقف إلى مفاجئة بصورة العاملية املالية األزمة أدت
منطقة  في سنوياً املائة في 5.3 حوالي مبتوسط بلغ سنوات خلمس الذي استمر

معدل حتقيق املنطقة شهدت ،2008 وفي العام الكاريبي. والبحر الالتينية أمريكا
العام 2009 بحوالي 2  في أن ينكمش يُتوقع إال أنه املائة، في 4.3 بلغ اقتصادي منو

العام 2010. في املائة في 2.4 بنسبة انتعاشاً يشهد أن قبل املائة في
مؤاتية  أوضاع في وهي احلالية األزمة في املنطقة بلدان من العديد ودخل

مالية اتباعها سياسات إلى في جانب كبير منه ذلك في ويرجع الفضل نسبياً،
سنوات في الكلي اقتصادها مواطن الضعف في من واحلد طية عامة حتوّ

األنظمة على والرقابة التنظيم إجراءات لتشديد ونتيجة االقتصادي. االنتعاش
الالتينية بلدان أمريكا من بالعديد عصفت التي األزمات املالية أعقاب املالية في

تواجه دون أن احلالية األزمة حتمل استطاعت املنطقة ،2002-2001 الفترة في
احمللي. الصعيد واحدة على مصرفية أزمة

انتشال 60 مليون  في الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة بلدان جنحت
اجتاه معرض وهو و2008، 2002 عامي بني الفترة خالل الفقر براثن شخص من

بني أن يسقط ما ميكن أنه إلى الدولي البنك توقعات وتشير االنتكاس. خلطر حالياً
الذين يعيشون  (األشخاص الفقر أوضاع في املنطقة شخص في ماليني 6-4

لألوضاع  نتيجة العام 2009 بنهاية اليوم) في للفرد دوالرات 4 على أقل من
العاملية. االقتصادية

بالواليات  وثيقاً ارتباطاً املرتبطة املنطقة بلدان اقتصادات أن تعاني املرجح ومن
غيرها أكثر من ـ وبلدان أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي كاملكسيك ـ املتحدة

في سلبي منو معدل ستشهد مثالً، اقتصادي طويلة. فاملكسيك، ركود فترة من
كبيرة، بدرجة املنطقة هذه إلى بلدان التحويالت تدفقات وانكمشت .2009 العام

أمريكا وبلدان املكسيك خاص في وجه على سلبية قوية تأثيرات لذلك وكانت
احلقيقية  بالقيمة املائة في 6 شاملة انخفاض نسبته الوسطى والبحر الكاريبي،
العام  في املائة في 10 لتصل إلى النسبة تلك ارتفاع مع احتمال ،2008 العام في

ضمن وأوروغواي وباراغواي والبرازيل األرجنتني اجلنوبية، كانت أمريكا 2009. وفي
وفي الوقت نفسه، تقوم حالياً األزمة. هذه من جراء أيضاً تأثرت التي البلدان

الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا

كوستاريكا
دومينيكا

الدومينيكية اجلمهورية
إكوادور

السلفادور
غرينادا

غواتيماال
غيانا

أنتيغوا وبربودا
األرجنتني

بليز
املتعددة بوليفيا دولة

القوميات
البرازيل
شيلي

كولومبيا

مليار 0.6 السكان: مجموع
%1.1 الزيادة السكانية: معدل

سنة 73 الوالدة: املُتوقع عند العمر
22 1000 مولود:  معدل وفيات الرضع لكل

%97 الشابات: اإلناث عند والكتابة بالقراءة اإلملام معدل
مليون 1.9 اإليدز: ومرض بفيروس املصابني عدد

دوالراً 6,780  :2008 في عام القومي إجمالي الدخل من نصيب الفرد
121  :(100=1998) احمللي الناجت من إجمالي الفرد مؤشر نصيب

لكل 1000 مولود حي، ومعدل  الرضع ومعدل وفيات الوالدة، عند املتوقع معدل العمر بكل من: اخلاصة البيانات مالحظة:
األخرى أما املؤشرات 2007؛ بسنة خاصة ومرض اإليدز بفيروس املصابني وعدد الشابات، اإلناث والكتابة عند بالقراءة اإلملام

اإليدز  بفيروس ومرض اخلاصة العاملية. والبيانات التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من وهي مأخوذة 2008 فتخص سنة
 (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 لعام العالم اإليدز في وباء مستجدت تقرير عن من مأخوذة

.2008 العاملية في العام الصحة اإليدز/منظمة ومرض ملكافحة فيروس املشترك املتحدة األمم برنامج عن الصادر

الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة عن سريعة حملة

املالية 2009 للسنة اموع 2009 اموع للسنة املالية

املدفوعات اإلقراض اجلديدة ارتباطات
والتعمير 7,864  لإلنشاء الدولي البنك 13,829 والتعمير لإلنشاء الدولي  البنك

دوالر مليون دوالر مليون
دوالر مليون للتنمية 180 الدولية املؤسسة مليون دوالر 202 للتنمية الدولية املؤسسة

دوالر مليار 26 30 يونيو/حزيران 2009: حتى تنفيذها اجلاري العمليات حافظة
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الصاحلة األساسية، كاملياه اخلدمات على احلصول القدرة على إعاقة أو إتاحة
النتائج األساسي. وهذه والتعليم والكهرباء، الصحي، الصرف وخدمات للشرب،

تركز التي العامة السياسات للدراسة مخصصاً لتوجيه متاماً جديداً مجاالً تفتح
املنطقة. بلدان في املواطنني لكافة املتاحة الفرص على حتسني

الدخل تلبية احتياجات البلدان املتوسطة
االحتياجات املتزايدة لتلبية باملنطقة اخلاصة إستراتيجيته بتكييف البنك قام

الدولي البنك الدخل، يقدم املتوسطة البلدان صعيد فعلى بلدانها. التنوع في
واألدوات التحليلية واملشورة، األنشطة اخلدمات، شاملة: من متكاملة مجموعة

الفنية. واملساعدة اجلديدة، املالية
في  محوري بدورٍ املؤجل"، السحب "خيار باسم يُعرف خاص حد ائتماني أسهم
السحب املؤجل بخيار قروض ثمانية أتاحت فقد املنطقة. هذه بلدان من العديد

كولومبيا،  ـ هي: بلدان خلمسة 2009 املالية السنة تقدميها في املوافقة علي متت
به للسيولة لالستعانة فورياً مصدراً ـ وأوروغواي وبيرو، وغواتيماال، ريكا، وكوستا
البنك التزام التمويل اجلديدة أداة وتعكس االقتصادية. للصدمات االستجابة في

طريق عن لألسواق إيجابية إشارات إعطاء في املنطقة مبساعدة حكومات الدولي
وقائي. متويل مصدر تهيئة

من بني  (G-20) العشرين مجموعة في األعضاء البلدان النشطة أصبحت
فاعلة. عاملية أطرافاً ـ كاألرجنتني، والبرازيل، واملكسيك ـ هذه املنطقة بلدان

البنك اعتمد البلدان، بهذه اخلاصة ألجندات التنمية االستجابة ولتحسني
املثال، وافق سبيل على ،2009 املالية السنة املبتكرة. ففي البرامج العديد من

يحقق  مبا البيئية إدارة ألغراض مليار دوالر 1.3 تقدمي قرض مببلغ على البنك
زيادة جهود ملساندة للمكسيك دوالر مليار مببلغ وقرض البرازيل، في استدامتها

 401 مببلغ وآخر اإلسكان الدخل على احلصول على املنخفضة الشرائح قدرة
330 مليون  وقرض مببلغ البيئية، االستدامة تنمية ملشروع سياسات دوالر مليون
قطاعات في اإلدارة البيئية وحتسني حديثاً املنشأة البيئة وزارة لتدعيم لبيرو دوالر

برنامج  ملساندة ألروغواي دوالر مليون 400 مببلغ وقرض الرئيسية، االقتصاد
الناجمة اآلثار ملواجهة متويل إضافي باإلضافة إلى وضعته احلكومة، الذي اإلصالح

االقتصادية العاملية. األزمة عن

ان1) (اتش1 أ لتفشي وباء أنفلونزا االستجابة
وافق إن1)، (اتش1 أ أنفلونزا انتشار فيروس محاربة املكسيك في جهود وملساندة

املالية 2009، ويجري  السنة في مليون دوالر 25 تقدمي مبلغ على الدولي البنك
املالية 2010. السنة في مليون دوالر 480 مبلغ لتقدمي اإلعداد حالياً

شاملة:  ـ املنطقة من بلدان للعديد مساندة مباشرة قدم البنك كما
ـ ونيكاراغوا وهندوراس، الدومينيكية، واجلمهورية ريكا، وكوستا وبليز، األرجنتني،

الفيروس. هذا عن الناجمة حدة اآلثار للتخفيف من

ً األشدّ فقرا البلدان مساعدة
البلدان  دوالر إلى مليون 202.5 مببلغ مساعدات للتنمية الدولية قدمت املؤسسة
،2009 املالية السنة في الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا األكثر فقراً في منطقة

بوليفيا تلقت إذ بلدان. إلى خمسة نح فائدة ومُ بدون قروض من خالل وذلك
الذي  الريفية التحالفات مشروع دوالر ألغراض مليون 30 مببلغ مالية مساندة

املناطق من مختار عدد الريف في في املزارعني فقراء قدرة يستهدف حتسني
بلغ مشروعني مبا على البنك األسواق. ووافق إلى الوصول على بالبالد الفرعية

متويل إعادة إعمار  ملساعدتها على هايتي إلى من املنح دوالر مليون 25 مجموعه
األعاصير بسبب األضرار أو للدمار تعرضت التي األساسية البنية مرافق

وسبتمبر/أيلول أغسطس/آب شهري في التي ضربت البالد املدارية والعواصف
دوالر ملواجهة  ماليني 10 مببلغ فائدة بدون قرضاً هندوراس وتلقت .2008 العام من

دوالر  مليون 40 مببلغ مالية على مساندة نيكاراغوا وحصلت سلطات الغذاء. أزمة
الصحي. والصرف إمدادات املياه خدمات لتحسني واالعتمادات املنح من

مببلغ أعباء الديون من تخفيف هايتي على حصلت وفي 30 يونيو/حزيران 2009،  
ديون  املعززة لتخفيض املبادرة إطار في اإلجناز نقطة بعد بلوغها دوالر 1.2 مليار

من املؤسسة كل مجلسا عليها وافق التي بالديون املثقلة الفقيرة البلدان
البلد السادس اآلن هي وهايتي الدولي. النقد وصندوق للتنمية الدولية

تخفيض ديون البلدان إطار مبادرة اإلجناز في نقطة يصل إلى الذي والعشرون
إطار مبادرة حتققت في التي الديون وفورات خدمة وتبلغ بالديون. املثقلة الفقيرة

املتعددة الديون تخفيض ومبادرة بالديون املثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيض
التوالي.  دوالر، على مليون و972.7 265 مليون دوالر األطراف

املالية األزمة أثناء نطاق برامج التحويالت النقدية املشروطة توسيع
برامج تطبيق في رائدة الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة بلدان كانت

خضوع لضمان األسر إلى إعانات نقدية تقدم املشروطة التي التحويالت النقدية
ومت املدارس. في منتظمة وانتظامهم لفحوصات صحية انها وشبّ أطفالها

 (Bolsa Família) البرازيلي األسرة حقيبة لبرنامج تنفيذ برامج مماثلة في الشروع
من: كولومبيا،  كل (Oportunidades) في املكسيكي الفرص وبرنامج

متويلية موارد البنك قدم ،2009 املالية السنة وفي وبنما. وجامايكا، والسلفادور،
بغرض توسيع  النقدية املباشرة التحويالت لبرامج دوالر مليار 2.5 حوالي بلغت

من للمعاناة تعرضاً األكثر الشرائح حماية وسائل من وسيلة باعتبارها نطاقها،
العاملية. األزمة تأثير

قطرية جديدة إعداد إستراتيجيات شراكة
إستراتيجيات عدة التنفيذيني على املديرين مجلس صادق ،2009 املالية السنة في

الكاريبي، منها والبحر الالتينية أمريكا منطقة في جديدة قطرية شراكة
الدومينيكية، واجلمهورية ريكا، األرجنتني، وكوستا لكل من: جديدة إستراتيجيات
متت اللتان القطريتان اإلستراتيجيتان وبدأت وباراغواي. وغيانا، وهايتي، وغواتيماال،
في  ثمارهما واملكسيك تؤتيان للبرازيل 2008 املالية السنة في عليهما املوافقة

شبكات األمان برامج ومساندة البيئية كاحلماية الرئيسية، التنمية مجاالت
االجتماعي.

عامني مدتها على إستراتيجية مؤقتة الس صادق مارس/آذار 2009، وفي  
في صادق كما مع هذا البلد. للعمل البنك مؤشر على عودة وهي بليز، بشأن

سورينام
وتوباغو ترينيداد

أوروغواي
جمهورية فنزويال

البوليفارية

هايتي
هندوراس
جامايكا

املكسيك
نيكاراغوا

بنما
باراغواي

بيرو
كيتس سانت

ونيفس
لوسيا سانت

فنسنت  سانت
غرينادين وجزر
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لقيادة يؤهلها وضع في املنطقة أن إلى التقرير املستدام. ويخلص النقل مجال
الغابات، إزالة عن االنبعاثات الناشئة تخفيض في: الدخل البلدان املتوسطة
وحتسني الكهرومائية، مصادر الطاقة تنمية وتطوير مجال في وكسر اجلمود

املدن. في النقل شكل وحتويل الطاقة، كفاءة استخدام

الكاريبي الالتينية والبحر أمريكا منطقة مكتب أنشطة
الكاريبي الالتينية والبحر أمريكا منطقة مكتب نظم ،2009 أبريل/نيسان في

وكان الدولي. البنك الربيع في اجتماعات هامش املالية على األزمة عن ندوة
الرئيسي املتحدث فونيس، موريسيو السيد حديثاً، املنتخب الرئيس السلفادوري

الوفود من العديد جانب مشاركة من شملت أيضاً والتي الندوة، هذه في
اجتماعات الربيع. املشاركة في

املشرعني  كبار من 100 من أكثر التقى الثاني 2008، نوفمبر/تشرين وفي  
في الغربي الكرة الرئيسية في نصف الطاقة واملديرين التنفيذيني من شركات

تكون يجب أن املالية العاملية األزمة حل جهود أن على واتفقوا املكسيك.
في اجلهود احلالية مساعدة على كما اتفقوا االقتصادية، الناحية من مستدامة

بحلول  املائة في 80 بحوالي احلراري لالحتباس املسبّبة انبعاثات الغازات خفض
الذي االجتماع، هذا وشكل العام 1990. في مستوياتها 2050 عن العام

البنك الدولي كل من رعايته في وشارك املكسيكي الكونغرس استضافه
التي األولى املرة ،(GLOBE) متوازنة بيئة أجل من املشرّعني العاملية ومنظمة

الالزمة التدابير ملناقشة األمريكتني على وجه التحديد من مشرعون فيها يجتمع
عليها. واالتفاق املناخ ر لتغيّ للتصدي

الدولي والبنك املكسيكية وزارة املالية نظمت األول 2008، أكتوبر/تشرين وفي
موقع تدشني وجرى من املنطقة. هيئات التمويل املنتدى األول للمتحدثني باسم
التي بدأت في واملداوالت احلوارات ملواصلة منبر لهم إلتاحة اإلنترنت شبكة على

.(http://www.worldbank.org/lac (انظر: املكسيك.

املتعددة  بوليفيا بشأن دولة جديدة مؤقتة إستراتيجية على 2009 يونيو/حزيران
القوميات.

النتائج حتقيق نحو املوجهة واإلدارة املنافسة على القدرة حتسني
لتطوير طرق الرامية املنطقة مبساندة جهود بلدان الدولي حالياً البنك يقوم

تعزيز خالل: والشفافية من الرشيدة احلوكمة لتشجيع ومستدامة فعالة
ورصد اخلدمات، تقدمي عن املساءلة مستوى وحتسني ريّة، طْ القُ  األنظمة

النتائج. وتقييم
أجل  من مليون دوالر مببلغ 154 قرضاً الدولي البنك قدم النتائج، هذه ولتحقيق

في بيرنامبوكو بوالية التعليم قطاع في النتائج واملساءلة حتقيق مشروع
حققته الذي النجاح من ويستفيد يبني على الذي املشروع، وهذا البرازيل.

العام، التعليم إلى: حتسني جودة يهدف املضمار، هذا السابقة في املشروعات
القراءة مهارات وزيادة فيه، اجلنسني بني واملساواة الكفاءة مستوى وحتقيق

تبذلها اجلهود التي وفي بنما، يواصل البنك مساندة األطفال. بني والكتابة
العامة، املالية انضباط وتعزيز املنافسة، على اخلاص القطاع قدرة لتعزيز احلكومة

مليون دوالر.  100 مببلغ جديد قرض خالل من وذلك العام، مساءلة القطاع وزيادة

املناخ ر تغيّ احلل العاملي ملشكلة من جزء الالتينية: أمريكا
عن الرئيسي السنوي تقريره الدولي البنك أصدر ،2008 األول ديسمبر/كانون في

انبعاثات مرتفعة وذات منو حتقيق معدالت " بعنوان العام هذا وهو املنطقة،
التقرير هذا ويشير ." ر املناخ لتغيّ الالتينية أمريكا استجابات منخفضة: كربونية
العاملية  االنبعاثات من املائة في 6 سوى تنتج ال الالتينية أمريكا منطقة أن إلى

مقارنة باملناطق من الطاقة نظافة أكثر مبزيج تتمتع وأنها الطاقة، مصادر من
أن كما الكهرومائية، الطاقة املنطقة موارد وفيرة من ولدى العالم. األخرى في
في رائدة وهي املناطق، باقي عن يقل بكثير احلجري الفحم إنتاج على اعتمادها

في شرق الواقعة بويبال والية في صغير في منزل باملا تعيش سوكورو
أطفال فجميع طموحات عظيمة. لقاطنيه تواضع منزلها، ورغم املكسيك.

وحتى باملدرسة، الدراسة منتظمون سن هم في الذين اخلمسة سوكورو
ليلية. دراسية فصول حضور على تواظب بدأت نفسها سوكورو

املكسيك، فإن في منخفضي الدخل من للماليني احلال بالنسبة هو وكما
الفرص برنامج من املستفيدين بني من هي سوكورو عائلة

املالية املساعدة يتيح الدولي البنك يرعاه برنامج وهو ،(Oportunidades)
إلى أطفالها بإرسال شريطة قيامها للعائالت الفقيرة األساسية واخلدمات

املوارد وتكفل والتغذية الالئقة. الصحية تلقيهم للرعاية وضمان املدارس،
املالية السنة في البرنامج لهذا البنك قدمها التي اإلضافية التمويلية

ربع  يعادل ما أي شخص، إلى 25 مليون املساعدة تقدمي استمرار 2009
املكسيك. سكان

دوالر دعماً  مليار 2.5 مبلغ البنك قدم الالتينية، أمريكا أخرى في بلدان وفي
وتصل .2009 املالية السنة النقدية املشروطة في التحويالت لبرامج

األسر وبرنامج البرازيل، في حقيبة األسرة برنامج اخلدمات التي يقدمها
معاً  املنطقة على نطاق التحويالت النقدية وبرامج كولومبيا، في العاملة

حالياً.  شخص 100 مليون حوالي إلى

املشروطة: النقدية "التحويالت بعنوان الصادر الدولي البنك لتقرير ووفقاً
النقدية التحويالت برامج جنحت واملستقبل"، احلاضر في الفقر من احلد

من ملحوظ، واحلد بشكل باملدارس االلتحاق زيادة معدالت في املشروطة
النتائج بني ومن لألطفال. الصحية الرعاية معدالت التسرب، وزيادة

 2009 السنة املالية الدولي في البنك قيام البرامج جناح هذه على الدامغة
وجمهورية وكينيا، وكولومبيا، بنغالديش، هي: ـ جديدة بلدان ستة بضم

اخلاصة قائمته إلى والفلبني وباكستان، السابقة، اليوغوسالفية مقدونيا
هذه البرامج. من مساندة تتلقى بالبلدان التي

حوافز نقدية طريق تقدمي األطفال وأسرهم عن صحة وتعليم حتسني
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امليدان البنك الدولي في 49عمل   

 5-2 اجلدول

  2009-2004 السنوات املالية التركيز والقطاعات، محاور حسب الالتينية والبحر الكاريبي أمريكا في املقترضة للبلدان الدولي البنك إقراض
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  2004 التركيز  محور

483.0  131.8  54.3  42.5  310.4  111.2 االقتصاد  إدارة
3,437.6  664.8  353.0  454.0  841.2  159.1 الطبيعية  واملوارد البيئة إدارة
1,569.7  622.7  498.9  1,518.7  729.6  912.4 اخلاص  املالي والقطاع القطاع تنمية
1,643.8  445.5  1,022.5  502.6  469.8  1,046.7 التنمية البشرية 
2,180.7  943.4  519.9  1,054.2  506.2  672.0 حوكمة القطاع العام 
1.0  50.1  97.5  108.8  147.9  270.9 القانون  سيادة
531.6  307.5  415.4  236.5  331.7  249.6 التنمية الريفية 
65.7  109.2  175.4  282.6  187.9  268.9 واالشتمال  اجلنسني، بني واملساواة االجتماعية، التنمية
2,853.4  307.0  419.0  606.2  950.4  926.9 ااطر  وإدارة االجتماعية احلماية
254.1  224.8  300.5  720.3  233.4  364.6 والتكامل  التجارة
1,010.3  853.1  696.9  384.1  457.1  337.6 احلضرية  التنمية
14,031.0  4,660.0  4,553.3  5,910.5  5,165.7  5,319.8 التركيز  محاور مجموع

القطاع

1,329.2  333.5  83.4  291.0  233.4  379.6 الزراعة والصيد واحلراجة 
710.6  525.3  369.1  712.7  680.0  218.3 التعليم 
502.3  266.8  19.5  172.8  212.6  50.5 والتعدين  الطاقة
1,921.0  249.5  286.4  907.3  530.0  405.1 التمويل 
3,190.5  436.7  649.1  821.8  443.4  1,558.9 األخرى  االجتماعية الصحية واخلدمات الرعاية
696.2  462.0  236.3  569.2  199.9  428.0 والتجارة  الصناعة
173.9  0.0  0.0  20.8  44.7  14.0 واالتصاالت  املعلومات
3,137.4  851.4  1,187.8  1,278.8  1,776.0  1,521.3 العامة  واإلدارة والعدالة القانون
204.3  1,083.4  1,223.9  785.4  556.4  675.7 النقل 
2165.7  451.3  497.8  350.7  489.5  68.4 الفيضانات  من والصرف الصحي والوقاية املياه إمدادات
14,031.0  4,660.0  4,553.3  5,910.5  5,165.7  5,319.8 القطاعات   مجموع
13,828.5  4,353.5  4,353.3  5,654.1  4,904.4  4,981.6 لإلنشاء والتعمير  الدولي البنك منه
202.5  306.5  200.0  256.4  261.3  338.2 للتنمية  الدولية املؤسسة منه

رقم صحيح. أقرب إلى التقريب بسبب ااميع ال تطابق قد ضمانية. األرقام وتسهيالت ضمانات القروض املالية 2005، تشمل السنة من اعتباراً مالحظة:
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كاجلزائر،  ـ العالية السكانية الكثافة ذات للنفط رة املصدّ البلدان أما
السورية، العربية واجلمهورية وليبيا، والعراق، إيران اإلسالمية، وجمهورية

العامة وحساباتها ماليتها األزمة وأرصدة في فقد دخلت ـ اليمنية واجلمهورية
اخلليجي. التعاون في مجلس األعضاء البلدان في نظيراتها من ضعفاً اجلارية أكثر
يجعل مما الدعم، كبرامج أكبر، اجتماعية التزامات البلدان لهذه أن ذلك إلى أضف

االقتصادي. النشاط في حدوث تراجع اإلنفاق عند خفض عليها الصعب من
التي لديها واألردن، ولبنان ـ كجيبوتي، للنفط رة املصدّ غير البلدان وستشهد

وحتويالت السياحة، حركة في تراجعاً ـ اخلليج بلدان منطقة مع اقتصادية روابط
أن ميكن ذلك، إلى باإلضافة اخلليج. املباشر من بلدان واالستثمار األجنبي املغتربني،
تفاقم إلى مما سيؤدي األصلية، واملهاجرة إلى بلدانها العمالة املغتربة بعض تعود

بروابط جتارية تتمتع التي أن تعاني البلدان املمكن االجتماعية. ومن الضغوط
البلدان من أكثر بدرجة األزمة هذه من وتونس) أوروبا (مصر، واملغرب، مع قوية

أن األوروبية البلدان الطلب في انخفاض شأن من ألن وذلك املنطقة، في األخرى
واالستثمار السياحة، والتحويالت، وحركة من: الصادرات، كل تثبيط إلى يؤدي

الصادرات قطاع تعرض وسيؤدي األجنبية. املساعدات املباشر، ورمبا األجنبي
قد البلدان هذه وكانت السكان. بني االضطرابات زيادة إلى العمل فرص لفقدان

ـ بيد اجلارية حساباتها لتمويل عجز الدولية املالية األسواق إلى السابق في جلأت
احلالية. البيئة إطار في يصعب أن ميكن ذلك أن

الدولي البنك مساعدات
دوالر ملنطقة الشرق  مليار 1.7 بلغت متويلية موارد تقدمي الدولي على البنك وافق

قروض البنك  من دوالر مليار 1.6 :2009 املالية السنة في أفريقيا وشمال األوسط
الدولية  من ارتباطات املؤسسة مليون دوالر و172 والتعمير، لإلنشاء الدولي

عمليات  في الزيادة من جانب وكان املنح. من دوالر مليون 129 شاملة للتنمية،
املالية. والوقود، واألزمة الغذائية املواد ألزمتي استجابة اإلقراض

باألزمة سلبياً تأثراً أيضاً أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تأثرت
احلقيقي احمللي الناجت إجمالي منو معدل يزيد املتوقع أال ومن العاملية. االقتصادية
ومقابل العام 2008، في املائة في مقابل 6.2 املائة، في 2009 على 2.2 العام في

وأدت زيادة أسعار املواد الفترة 2007-2000. خالل املائة في 5.1 نسبته متوسط
املائة  في 7.2 من املستهلكني أسعار تضخم معدل ارتفاع إلى والوقود الغذائية

العام 2008. في املائة في 2007 إلى 10.6 العام في
هذه املنطقة بحوافظ كبيرة من  في االستثمار وشركات البنوك حتتفظ لم  
منطقة دول من العديد وكان جودة، أقل عقارية برهون املضمونة املالية األوراق

تأثير خروج التدفقات التخفيف من من نها قوي مكّ في مركز مالي اخلليج
ورغم .2008 العام من الثاني النصف في األجل القصيرة الكبيرة الرأسمالية

للحصول على املستقبلية اآلفاق على العاملية املالية األزمة أثرت فقد ذلك،
الديون السيادية، على الفائدة أسعار هوامش ارتفعت حيث املنطقة، في التمويل

أن تضعف املتوقع ومن كبيراً، تراجعاً املنطقة في البورصات مؤشرات وشهدت
الصادرات وحركة عائدات حالياً املباشرة، وتتراجع األجنبية االستثمارات تدفقات

املهاجرين حتويالت انكماش كذلك ويُتوقع بالتجارة، الصلة ذات واخلدمات السياحة
واملغتربني.

املنطقة.  في إلى آخر بلد من األزمة سيتفاوت الفعلي لهذه أن التأثير بيد
وقطر، وعمان، والكويت، البحرين، ـ التعاون اخلليجي مجلس في األعضاء فالبلدان

وأرصدة األزمة دخلت ـ املتحدة العربية العربية السعودية، واإلمارات واململكة
وهي متمتعة للغاية أو قوي وضع اخلارجية في وأرصدتها العامة ماليتها

وهذه النفطية. الطفرة أثناء املتحصلة العائدات من كبيرة مالية باحتياطيات
األزمة عن الناجمة اآلثار للتغلّب على أفضل مركز في البلدان اموعة من

عمق ازدياد أو أسعار النفط هبوط استمرار حال في االقتصادية العاملية. ولكن
من للسحب أيضاً البلدان من هذه اموعة ميكن أن تضطر األزمة العقارية،

استثماراتها. وخفض أرصدتها

أفريقيا وشمال األوسط الشرق

جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
األردن

اجلزائر
جيبوتي

العربية مصر جمهورية

وقطاع غزة. الغربية الضفة عن معلومات أيضاً القسم يتضمن هذا

مليار 0.3 السكان: مجموع
%1.8 الزيادة السكانية: معدل

سنة 70 الوالدة: املُتوقع عند العمر
32 1000 مولود:  معدل وفيات الرضع لكل

%86 الشابات: اإلناث عند والكتابة بالقراءة اإلملام معدل
210,000 اإليدز: ومرض بفيروس املصابني عدد

دوالراً 3,242  :2008 في عام القومي إجمالي الدخل من نصيب الفرد
128  :(100=1998) احمللي الناجت من إجمالي الفرد مؤشر نصيب

لكل 1000 مولود حي، ومعدل  الرضع ومعدل وفيات الوالدة، عند املتوقع معدل العمر بكل من: اخلاصة البيانات مالحظة:
األخرى أما املؤشرات 2007؛ بسنة خاصة ومرض اإليدز بفيروس املصابني وعدد الشابات، اإلناث والكتابة عند بالقراءة اإلملام

اإليدز  بفيروس ومرض اخلاصة العاملية. والبيانات التنمية مؤشرات بيانات قاعدة من وهي مأخوذة 2008 فتخص سنة
 (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 لعام العالم اإليدز في وباء مستجدت تقرير عن من مأخوذة

.2008 العاملية في العام الصحة اإليدز/منظمة ومرض ملكافحة فيروس املشترك املتحدة األمم برنامج عن الصادر

أفريقيا منطقة الشرق األوسط وشمال عن سريعة حملة

املالية 2009 للسنة اموع 2009 اموع للسنة املالية

املدفوعات اإلقراض اجلديدة ارتباطات
والتعمير 1,216  لإلنشاء الدولي البنك 1,551 والتعمير لإلنشاء الدولي  البنك

دوالر ماليني دوالر مليون
دوالر مليون للتنمية 183 الدولية املؤسسة مليون دوالر 172 للتنمية الدولية املؤسسة

دوالر مليارات 7 30 يونيو/حزيران 2009: حتى تنفيذها اجلاري العمليات حافظة
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و74 من  والقطاعي االقتصادي أنشطة العمل الدولي أيضاً 37 من وأجنز البنك
تقرير إصدار األنشطة هذه وشملت . اإلقراضية غير الفنية املساعدة أنشطة
وإجراء بشأن الهجرة؛ إقليمي وتقرير اخلاص، القطاع تنمية عن إقليمي رئيسي
تتعلق تقارير وعدة اليمنية؛ واجلمهورية ليبيا من لكل العام اإلنفاق مراجعات

العالم مبادرة إطار في التقارير من العديد إعداد في البنك شرع كما باحلوكمة.
وتبادل في املنطقة والتعليم البنية األساسية بني تتراوح مجاالت في العربي

.(18 الصفحة ،5-1 اإلطار (انظر املعارف

األساسية البنية اختناقات تخفيض
االقتصادي بالركود املرتبطة العاجلة االحتياجات بتلبية الدولي البنك يقوم بينما

على حتقيق  تركيزه يعكس استمرار 2009 املالية للسنة برنامجه فإن العاملي،
األساسية البنية مجال مشروعات كبرى في حيث وافق على األمد، الطويل النمو

املديرين مجلس وافق ملصر، فبالنسبة واملغرب. ولبنان، واألردن، مصر، من: لكل
محطة  ملشروع دوالر مليون 600 مببلغ قرض كبيرين: قرضني على التنفيذيني

هيئة  هيكلة إعادة ملشروع دوالر مليون 270 مببلغ وقرض السخنة، العني كهرباء
احلضري في النقل تطوير هما مشروع مشروعان آخران، ويركز مصر. حديد سكك

مببلغ 33  التنموي باألردن عمان ومشروع طريق ممر دوالر مليون 70 لبنان مببلغ
منو معدالت الطريق لتحقيق ومتهيد النقل حركة إزالة اختناقات على دوالر، مليون

املستقبل. في مستدامة

واحلوكمة املنافسة على والقدرة اخلاص القطاع تنمية حتسني
املصاعب معاجلة أفريقيا حتدي وشمال األوسط منطقة الشرق تواجه

قدم ولذلك، املنافسة. على قدرتها وضرورة زيادة العوملة، عن الناشئة االجتماعية
في  زيادة اندماجها دوالر بغرض مليون 250 قرضاً مببلغ إلى تونس البنك الدولي

شأنها من أنشطة مبساندة البنك حالياً وفي املغرب، يقوم العاملية. األسواق
والنمو االستقرار لتحقيق مؤاتية بيئة تهيئة مع الرشيدة، احلوكمة تدعيم أجندة

املستدام.
قبل.  ذي من حالياً أسهل املنطقة هذه في األعمال أنشطة ممارسة وأصبحت

من مرموقاً عدداً ذ نفّ قد ثلثا بلدان املنطقة كان ،2008 فبنهاية السنة املالية
سنوات،  أربع غضون في الثالثة وللمرة إصالحاً. 27 مجموعها بلغ اإلصالحات

العام ذة في املنفّ اإلصالحات حيث عدد املنطقة من رت التي تصدّ مصر، جاءت
العالم. مستوى على تنفيذاً لإلصالحات األكثر العشرة ضمن البلدان املاضي،

جيبوتي، من: كالً املنطقة في باإلصالحات القائمة األخرى البلدان وشملت
وتونس، وسوريا، العربية السعودية، وعمان، واململكة واملغرب، ولبنان، واألردن،

واجلمهورية اليمنية. غزة، وقطاع الغربية والضفة املتحدة، العربية واإلمارات

الطبيعية املوارد وإدارة املستدامة التنمية مساندة
أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تواجه التي األساسية بني التحديات من

وللتصدي لهذه الطبيعية. املوارد وإدارة املياه، وشحة املناخ، ر تغيّ كل من

دوالر  مليون 90 بقيمة اليمنية للجمهورية مساندة الدولي البنك قدم التحديات،
أحد  ملساعدة دوالر مليون 25 باإلضافة إلى مبلغ املياه، قطاع برامج أحد لصالح

الشمسية. الطاقة استخدامات على تركز التي الريف في الطاقة مشروعات
إلى  دوالر مليون 133 مببلغ قرضاً البنك م النفايات الصلبة، قدّ إدارة ولتحسني

التي  موجة السيول أعقاب وفي إلى األردن. دوالر مليون 25 املغرب وقرضاً بقيمة
الدولي البنك ساعد ،2008 األول أكتوبر/تشرين في اليمنية ضربت اجلمهورية

بالرصد واحلوارات اخلاصة برامجه من ضاعف كما لالحتياجات، تقييم إجراء على
املستقبل. في األزمات ملواجهة استعداد اليمن حتسني بغرض السياسات بشأن

 35 متويل إضافي بقيمة تقدمي على الدولي البنك وافق ،2009 مارس/آذار وفي
وفي الطارئ. اإلعمار إعادة من السيول وعمليات الوقاية جهود دوالر لصالح مليون
15 مليون  إضافي بقيمة تقدمي متويل على الس وافق ،2009 املالية السنة أوائل

اليمنية. في اجلمهورية اجلوفية والتربة املياه صون تشجيع أجل من دوالر

الشباب تعليم
قطاع في أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تواجه التحديات التي بني من

للمنافسة املنطقة هذه في إلعداد الشباب جيدة نوعية ذي تعليمٍ تقدميُ التعليم
دوالر ألغراض مشروع  مليون 25 مببلغ البنك قرضاً وقدم العاملي. االقتصاد في

قضايا على يركز األردن الذي في املعرفة اقتصاد أجل من التعليم العالي تطوير
دوالر  مليون 60 قدم قرضاً مببلغ كما التعليم. قطاع حتسني نوعية وحوكمة

في األردن املعرفة اقتصاد أجل من العالي التعليم لتطوير الثاني املشروع ألغراض
زيادة ضرورة على ويؤكد األول، املشروع تناولها التي القضايا على الذي يبني

في املشاركة ميكنهم لكي مبرحلة التعليم قبل اجلامعي الطالب مهارات
املعرفة. على القائم االقتصاد

بالصراعات املتأثرة البلدان في الشعوب مساعدة
املالية السنة في غزة قطاع في اندلع الذي للنزاع سريعاً الدولي البنك استجاب

األعمال توقف من من أسبوع أقل تقييم خالل فريق بإيفاد قام حيث ،2009
أن فريق التقييم ضرورة إليها خلص التي الرئيسية بني التوصيات ومن العدائية.

بجهود وثيقاً ارتباطاً مرتبطة اإلعمار وإعادة االقتصادي اإلنعاش جهود تكون
نطاق مجموعة وتوسيع متويل استمرار عملياً ذلك ويعني في غزة. اجلارية التنمية

من العديد في املانحة اجلهات التي متولها الناجحة متنوعة من املشروعات
وشبكات والصرف الصحي، والكهرباء، املياه إمدادات شاملة: األساسية، ااالت

غير املنظمات تقدمها واملساندة التي البلديات، وتنمية االجتماعي، األمان
العراق الدولي البنك مجموعة من وفد زار ،2009 أبريل/نيسان وفي احلكومية.

األعمال. ألنشطة املؤاتي املناخ تهيئة ومساندة االستثمارات املمكنة، ملناقشة

االقتصاد في املرأة إدماج
متنوعة من الدراسات مجموعة أجرى بالفعل ـ أو ـ البنك في إجراء شرع

وشمال األوسط الشرق منطقة في اجلنسني بني باملساواة املعنية والبرامج

لبنان
ليبيا

املغرب
السورية العربية اجلمهورية

تونس
اليمنية اجلمهورية

الدولي البنك لالقتراض من املؤهلة البلدان
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بني املساواة ألبعاد تقييماً مصر، أجرى 2009. ففي السنة املالية مدار أفريقيا على
وفي األردن، العمل ومعوقاتها. سوق إلى الدخول للقدرة على اجلنسني بالنسبة

تخرجن ممن الكليات املتوسطة خريجات لتشجيع برنامج حالياً بإعداد يقوم البنك
يقوم البنك العربية السعودية، وفي اململكة العمل. سوق إلى على الدخول حديثاً

في تبحث التي املنورة جدة واملدينة في احلضرية" "املراصد إلى املساعدة بتقدمي
اليمنية اجلمهورية ويضطلع في النساء. تعولها املعيشية التي أحوال األسر

الرعاية قطاعي في العام اإلنفاق حيث من بني اجلنسني املساواة دراسة عن بإعداد
التنمية صندوق من منحة خالل من البنك، والتعليم. ويساند الصحية

الوطنية واإلستراتيجيات تقيس تأثير السياسات التي البرامج أحد املؤسسية،
اجلنسني. بني املساواة على

حلقة  ونظم لبنان، في اجلنسني بني املساواة عن تقييماً الدولي وأجنز البنك  
املغرب، في اجلنسني بني املساواة تراعي ميزانية وضع بشأن القدرات عمل لبناء

الشرق منطقة في "أوضاع املرأة بعنوان سنتني كل يعده تقريراً أصدر كما
على حتقق الذي بالبحث التقدم يتناول احملرز"، والتقدم أفريقيا األوسط وشمال

والرعاية التعليم على احلصول على والقدرة االقتصادية، املشاركة صعيد:
القانونية. واحلقوق احلياة العامة، في واملشاركة والتمثيل الصحية،

رسوم املقدمة مقابل برامج اخلدمات نطاق توسيع
لبرامج الطالبة األوسط وشمال أفريقيا الشرق منطقة بلدان قائمة اتسعت

وبلغ املالية 2009. السنة في بلداً 11 إلى لتصل رسوم مقابل املقدمة اخلدمات
أن  املتوقع ومن دوالر، مليون 11 حوالي البرامج هذه من املتأتية اإليرادات مجموع

التعاون برنامج ويشمل .2010 املالية السنة في ثابتاً الطلب مستوى يظل
البحرين، في: وخدمات برامج اخلليجي تقدمي التعاون دول مجلس اإلستراتيجي مع

العربية واململكة وعمان، وقطر، والكويت، اخلليجي، التعاون مجلس وسكرتارية
أكثر طبيعة ذات البرامج وأصبحت هذه املتحدة. العربية السعودية، واإلمارات

السنة املالية  ماليني في 6 حدود في حجمها وبلغ السنوات؛ ومتعددة إستراتيجية
.2010 املالية السنة مماثل في مستوى عند أن تظل ويُتوقع ،2009

املباشرة األجنبية االستثمارات وضمان التجارة زيادة متويل
نطاق بتعزيز وتوسيع الدولية مؤسسة التمويل قامت ،2009 املالية السنة في

االستشارية واخلدمات الفنية املساعدة نطاق التجارة، وتوسيع برنامجها لتمويل
لضمان الدولية الوكالة اخلاص. وتعتزم القطاع من املستثمرين إلى التي تقدمها

التأمني للمساعدة في الضمانية تسهيالتها استخدام جانبها، من االستثمار،
منطقة في معها املتعاملة البلدان في املباشرة األجنبية االستثمارات على

أفريقيا. وشمال األوسط الشرق
العربية  اإلمنائية مع املؤسسات شراكاته تقوية أيضاً على الدولي وعمل البنك

كيفية بشأن اخلبرات بتبادل حيث قام ،2009 املالية في السنة واإلسالمية
والتنمية املياه قطاعي في بأكملها لقطاعات الشاملة املناهج وتطبيق تصميم

دورة مراحل كافة بشأن فنية مشتركة وحواراً عمل حلقات م ونظّ البشرية؛
والتقييم؛ واشترك والرصد واإلشراف التحديد والتقييم املسبق حيث من املشروع

عليها. مسبقاً، واإلشراف تقييماً وتقييمها املشروعات، لتحديد بعثات  في
.(http://www.worldbank.org/mna (انظر:

واملهرة حضرموت محافظتي سكان تعرض ،2008 األول أكتوبر/تشرين في
عشر من أكثر منذ اليمنية اجلمهورية ضربت التي السيول أسوأ من لواحد

 25000 وتشريد حوالي العشرات موت إلى السيول هذه سنوات. وأدت
منازلهم. من شخص

للسكان الرزق كسب وسبل الزراعية األراضي السيول على هذه تأثير وكان
أو املمتلكات في خسائر كبيرة ميني مليون نصف من أكثر حيث عانى مدمراً،
36 ألف رأس  احليوانية جتاوزت الثروة اخلسائر في أن التقارير إلى وتشير الدخل.

منتجة  نحل خلية 60 ألف نحو تعرض وإلى والبقر)، واملاعز اجلمال (من
األراضي  هكتار من ألف 13 نحو وتعرض للدمار. الشهير احلضرمي للعسل

 500 نحو السيول اقتلعت كما التربة، الجنراف نتيجة بالغة الزراعية ألضرار
نخلة من جذوعها. ألف

تقييم إجراء من أشهر أربعة من أقل بعد مجلس املديرين التنفيذيني، ووافق
ملساندة  مليون دوالر 35 مببلغ متويل إضافي تقدمي على السيول، لتأثير سريع

من املتضررة املناطق في الرئيسية األساسية البنية مرافق إصالح جهود
على الوصول والستعادة القدرة واملهرة، حضرموت محافظتي في الكارثة

الكوارث، ملواجهة مجال االستعداد احمللية في القدرات وتدعيم الطرق، إلى
لها. واالستجابة تأثيرها، من واحلد

اليمنية اجلمهورية في السيول عن الناجم للدمار السريعة االستجابة

�لتنمية �حلضرية����� �لبيئة ��ملو��� �لطبيعية %44

�لتنمية �الجتماعية، ��ملسا��� 
1%بني �جلنسني، ��الشتما�

%9

تنمية �لقطا� 
�ملالي ��لقطا� 

21%�خلا�

حوكمة �لقطا� 
1%�لعا�

5%�لتنمية �لريفية
�حلماية �الجتماعية
2% ������ ��اطر

�لتجا�� ��لتكامل %12

5%�لتنمية �لبشرية

�لشكل 11-2
�لشر� �أل�سط �شما� �فريقيا  

�قر�� �لبنك �لد�لي لإلنشا� ��لتعمير ��ملؤسسة �لد�لية للتنمية حسب محا�� �لتركيز 
| �لسنة �ملالية2009

�حلصة من ��مو� �لبالغ 1.7 مليا� ��ال�

�مد���� �مليا� ��لصر� �لصحي
11% ��لوقاية من �لفيضانا�

�لنقل %23

�لقانو�، ��لعد�لة،
4% ��إل���� �لعامة

�لصناعة ��لتجا�� %12
>1%�لرعاية �لصحية ��خلدما� �الجتماعية �ألخر�

%3

%3 �لتمويل

39%�لطاقة ��لتعدين

�لز��عة، ��لصيد، ��حلر�جة
%4 �لتعليم

�لشكل 12-2
�لشر� �أل�سط �شما� �فريقيا  

�قر�� �لبنك �لد�لي لإلنشا� ��لتعمير ��ملؤسسة �لد�لية للتنمية حسب �لقطاعا� 
| �لسنة �ملالية2009

�حلصة من ��مو� �لبالغ 1.7 مليا� ��ال�

امليدان من أصوات على النتائج: أضواء



امليدان البنك الدولي في 53عمل   

 6-2 اجلدول

  2009-2004 السنوات املالية التركيز والقطاعات، محاور حسب أفريقيا وشمال األوسط الشرق في املقترضة للبلدان الدولي البنك إقراض
الدوالرات مباليني

2009  2008  2007  2006  2005  2004 التركيز  محور

0.0  0.0  0.0  0.0  45.8  0.0 االقتصاد  إدارة
149.3  65.0  179.7  44.5  160.2  113.8 الطبيعية  واملوارد البيئة إدارة
371.0  778.0  166.7  907.8  166.6  259.3 اخلاص  املالي والقطاع القطاع تنمية
92.0  17.2  14.3  128.5  95.4  192.1 التنمية البشرية 
17.5  208.0  59.8  229.0  166.0  19.6 حوكمة القطاع العام 
0.0  11.2  33.0  46.9  1.8  1.7 القانون  سيادة
82.3  53.3  126.6  177.9  155.3  65.1 التنمية الريفية 
21.0  75.5  174.9  67.8  123.0  70.7 واالشتمال  اجلنسني، بني واملساواة االجتماعية، التنمية
32.9  35.7  15.4  69.7  98.5  31.6 ااطر  وإدارة االجتماعية احلماية
201.4  17.2  16.0  0.0  0.0  158.3 والتكامل  التجارة
755.7  208.8  121.6  28.5  271.1  178.7 احلضرية  التنمية
1,723.0  1,469.8  907.9  1,700.6  1,283.6  1,091.0 التركيز  محاور مجموع

القطاع

60.0  0.0  208.5  15.3  229.2  27.2 الزراعة والصيد واحلراجة 
68.0  32.0  14.3  146.8  124.0  154.9 التعليم 
675.8  280.0  291.6  316.5  0.0  0.0 والتعدين  الطاقة
50.0  500.3  39.2  625.0  142.5  20.8 التمويل 
6.3  27.3  84.3  0.0  0.3  52.0 األخرى  االجتماعية الصحية واخلدمات الرعاية
200.0  29.4  10.3  14.0  277.9  23.4 والتجارة  الصناعة
0.0  9.0  0.0  0.0  18.5  0.0 واالتصاالت  املعلومات
75.7  189.6  61.9  249.2  232.9  93.6 العامة  واإلدارة والعدالة القانون
390.1  104.7  27.4  237.6  29.0  409.6 النقل 
197.2  297.6  170.5  96.4  229.3  309.5 الفيضانات  من والصرف الصحي والوقاية املياه إمدادات
1,723.0  1,469.8  907.9  1,700.6  1,283.6  1,091.0 القطاعات  مجموع
1,551.0  1,202.5  691.9  1,333.6  1,212.1  946.0 لإلنشاء والتعمير  الدولي البنك منه
172.0  267.3  216.0  367.0  71.5  145.0 للتنمية  الدولية املؤسسة منه

رقم صحيح. أقرب إلى التقريب بسبب ااميع ال تطابق قد ضمانية. األرقام وتسهيالت ضمانات القروض املالية 2005، تشمل السنة من اعتباراً مالحظة:
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الدولي البنك قروض
املال رأس أسواق من االقتراض خالل: من املوارد التمويلية الدولي البنك يعبئ

واالعتمادات املُنح وتخصيص لإلنشاء والتعمير)، الدولي البنك (حلساب الدولية
املؤسسة (حلساب ثراءً األكثر األعضاء البلدان من املُقدمة املساهمات باستخدام
البلدان األعضاء في الفقراء لصالح املوارد يوجه البنك هذه للتنمية). ثم الدولية

منه. املقترضة
أدوات باستخدام وذلك حدة، على بلد كل احتياجات اإلقراض ليالئم البنك ويكيف

البنك األشكال 3-1 إلى 3-3 واجلدول 3-1 إقراض وتلخص راد. باطِّ إقراض تزداد مرونة
املالية2009. السنة في معاً للتنمية الدولية واملؤسسة والتعمير لإلنشاء الدولي

الدخل املنخفضة البلدان
العالم بلدان تُعتبر ،(ICP) الدولية املقارنات برنامج عن صادر تقرير وفقاً ألحدث

اجلديد البالغ الدولي وخط الفقر قريب. وقت حتى عتقداً كان مُ مما أكثر فقراً النامية
عن  عبارة هو املتاحة) البيانات (أحدث 2005 العام بأسعار للفرد اليوم في 1.25 دوالر

العالم. فقراً في 10 - 20 بلداً بأشدّ اخلاصة الوطنية الفقر متوسط خطوط
نحو  عددهم وسكانها البالغ الدخل املنخفضة من البلدان بلداً 43 حالياً ويتعرض
من لها خدماته لتقدمي الدولي يسعى البنك (2008 العام نسمة (في 973 مليون

منذ عدة ااطر ألكبر للتنمية، الدولية املؤسسة التي تقدمها املساندة خالل
براثن الفقر ألجيال قادمة. في عالقة البلدان شأنها إبقاء تلك من عقود

للتنمية الدولية املؤسسة دور
م املُقدّ األطراف للتمويل املُيسر متعددة قناة أكبر هي للتنمية الدولية املؤسسة

يصل التي البلدان كانت املالية 2009، السنة ففي فقراً. العالم بلدان أشدّ إلى
 1095 2007 إلى العام القومي في إجمالي الدخل السنوي من نصيب الفرد فيها

تساند ذلك، إلى باإلضافة املؤسسة. املساعدة من للحصول على مؤهلةً دوالراً
احلد التي تتجاوز ـ صغيرة عدة بلدان جزيرية شاملة ـ بعض البلدان املؤسسة
من نها كّ متُ التي االئتمانية الكافية باألهلية تتمتع ال ولكنها للدخل الفاصل

بلغ املالية 2009، السنة وفي والتعمير. لإلنشاء الدولي من البنك االقتراض
اآلن، وحتى املؤسسة 79 بلداً. من املساعدة املؤهلة للحصول على البلدان مجموع

تلك البلدان بعض وأصبح حالياً املؤسسة. من أهلية االقتراض من تخرّج 27 بلداً
بلداناً مصر العربية، وجمهورية الصني املؤسسة، مؤخراً من مساعدات تلقت التي
ا وفقً رئيسية املؤسسة بصورة موارد من اصصات حتديد ويتم للمؤسسة. مانحة

للسياسات السنوية التقييمات في املستفيد التصنيفي للبلد للترتيب
الدولية املؤسسة لالقتراض من املؤهلة للبلدان وبالنسبة القطرية. واملؤسسات

من اصصات تراعي أن يجب لإلنشاء والتعمير معاً، الدولي والبنك للتنمية
مصادر إلى الوصول على وقدرتها االئتمانية البلدان هذه أهلية أيضاً املؤسسة

أخرى. متويل
تعزيز النمو إلى: الرامية البلدان جهود للتنمية الدولية املؤسسة وتساند

وتواجه للفقراء. املعيشية األحوال وحتسني الفقراء، أعداد وتخفيض االقتصادي،
اإلعمار إعادة شاملة: ريّة، طْ القُ األوضاع من كاملة مجموعة املؤسسة عمليات

والضعف السوق، نظام إلى االقتصادي ل والتحوّ الصراعات، انتهاء أعقاب في
املؤسسة مساندة تواصل وبينما واملستدام. السريع والنمو للمعاناة، والتعرض

مساعداتها نصف توجه أن منها املتوقع من البلدان املنخفضة الدخل، كافة
ملوارد اخلامس عشر التجديد يغطيها التي فترة السنوات الثالث في املالية

على يتوقف ذلك أن إال إلى منطقة أفريقيا، (IDA15) املؤسسة الدولية للتنمية
البلدان إلى املساعدات من قدر كبير توجيه وسيتم أيضاً البلدان. تلك أداء مستوى

آسيا. وشرق في جنوب فقراً األكثر

للتنمية الدولية املؤسسة ارتباطات
قيمته  2009 ما السنة املالية املؤسسة الدولية للتنمية في ارتباطات حجم بلغ
اشتملت التي ـ التمويلية تلك املوارد وساندت الشكل 4-3). (انظر دوالر مليار 14
من دوالر 0.4 مليار و املنح، دوالر من و 2.6 مليار دوالر من االعتمادات، مليار 11 على
منطقة  إلى مواردها حصة من املؤسسة أكبر ووجهت عملية. 176 ـ الضمانات

الرتباطات  الكلي من اموع املائة في أو 56 دوالر تلقت 7.9 مليار التي أفريقيا
واحمليط آسيا وشرق (4.1 مليار دوالر) آسيا جنوب منطقتا تلقت كما املؤسسة.

جنو� �سيا

�لشر� �أل�سط
 �شما� �فريقيا

%12

%4

�مريكا �لالتينية
30% ��لبحر �لكا�يبي

%17

%20 ����با ��سيا �لوسطى

شر� �سيا ��حمليط �لها��

�فريقيا 

%17

�لشكل 1-3
مجمو� �قر�� �لبنك �لد�لي لإلنشا� ��لتعمير ��ملؤسسة �لد�لية للتنمية 

حسب �ملناطق | �لسنة �ملالية 2009
حصة من مجمو� �إلقر�� �لبالغ 46.9 مليا� ��ال�

�لتنمية �لبشرية

����� �القتصا�

�لتجا�� ��لتكامل

�لتنمية �حلضرية %7

%7

�حلماية �الجتماعية 
������ ��اطر %11

�لتنمية �الجتماعية، ��ملسا���
2% بني �جلنسني، ��الشتما�

�لتنمية �لريفية %9

سيا�� �لقانو� %1<

حوكمة �لقطا� �لعا� %13

%5

 %14

11%����� �لبيئة ��ملو��� �لطبيعية

 تنمية �لقطا� �ملالي
21%  ��لقطا� �خلا�

�لشكل 2-3
مجمو� �قر�� �لبنك �لد�لي لإلنشا� ��لتعمير ��ملؤسسة �لد�لية للتنمية 

حسب محا�� �لتركيز | �لسنة �ملالية 2009
حصة من مجمو� �إلقر�� �لبالغ 46.9 مليا� ��ال�

�مد���� �مليا� ��لصر�
9% �لصحي ��لوقاية من �لفيضانا�

�لنقل %13

�لقانو�،  ��لعد�لة،
20% ��إل���� �لعامة

%1

%7

%6 �ملعلوما� ��التصاال��لصناعة ��لتجا��

7%�لتعليم 

�لرعاية �لصحية ��خلدما� 
13% �الجتماعية 

13% �لطاقة ��لتعدين 

9% �لتمويل 

�لز��عة، ��لصيد، ��حلر�جة

�لشكل 3-3
مجمو� �قر�� �لبنك �لد�لي لإلنشا� ��لتعمير ��ملؤسسة �لد�لية للتنمية 

حسب �لقطاعا� | �لسنة �ملالية 2009
حصة من مجمو� �إلقر�� �لبالغ 46.9 مليا� ��ال�
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التمويلية. وكانت  املوارد من مجموع كبيرتني حصتني دوالر) مليار 1.2) الهادئ
من املؤسسة.  التمويلية للموارد تلقياً بلدين أكبر نيجيريا وباكستان

املوارد الرئيسية إلتاحة من بني املصادر للتنمية الدولية املؤسسة أصبحت
والتعدين، والنقل، وإمدادات الطاقة شاملة: األساسية البنية لقطاعات التمويلية

املعلومات الفيضانات، وتكنولوجيا من الصحي، والوقاية والصرف املياه
ما وهو دوالر، 4.9 مليار مجموعه ما معاً القطاعات تلك وتلقت واالتصاالت.

هت  وجّ القطاعات، وفيما بني املؤسسة. ارتباطات مجموع من في املائة 35 يشكل
القانون (شامالً العامة اإلدارة إلى قطاع ارتباطاتها من حصة أكبر املؤسسة

املائة من  في 19) التمويلية املوارد من دوالر مليار 2.6 مبفرده تلقى الذي والعدالة)
واخلدمات الصحية الرعاية قطاع مساندة كبيرة إلى تقدمي أيضاً ومت اموع).

مليار دوالر). 1.9) الزراعة وقطاع دوالر)، (2 مليار االجتماعية
التنمية هي: التمويلية من املوارد حصة تلقت أكبر التي محاور التركيز وكانت

اهتمام  إيالء دوالر). كما مت مليار 2.7) البشرية والتنمية دوالر) (3.2 مليار الريفية
دوالر)،  مليار 2.5) اخلاص والقطاع املالي القطاع بتنمية التركيز اخلاصة حملاور كبير

(وتلخص  مليار دوالر). 1) احلضرية والتنمية دوالر)، مليار 1.7) العام القطاع وحوكمة
املالية 2009، السنة في للتنمية الدولية إقراض املؤسسة 3-5 إلى 7-3 األشكال

األساسية). بالبنية يتعلق فيما املؤسسة إقراض 8-3 الشكل يعرض بينما

للتنمية الدولية املؤسسة موارد
املساهمات التمويلية من مواردها معظم على للتنمية املؤسسة الدولية حتصل

الذي اإلضافي التمويل ويشمل .(9-3 املانحة (الشكل احلكومات من املقدمة
والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك دخل صافي من التحويالت املؤسسة: عليه حتصل

التي السابقة االعتمادات سداد وحصيلة الدولية، التمويل مؤسسة من واملُنح
وممثلو املانحة احلكومات املؤسسة. وتعقد من املقترضة عليها البلدان حصلت

سنوات ثالث كل اجتماعاً للتنمية الدولية املؤسسة من املقترضة البلدان
حجم املوارد اجلديدة االتفاق على ثمّ ومن وأولوياتها، املؤسسة سياسات ملناقشة
وتُعتبر التالية. الثالث املالية السنوات مدى على لتمويل برنامج اإلقراض الالزمة
أن إال املؤسسة، موارد مساهمةً في البلدان أكبر الكبرى دائماً الصناعية البلدان
طريق على السائرة وتلك النامية البلدان بعض أيضاً تشمل باتت املانحة البلدان

البنك الدولي من حالياً مقترضة بلدان بعضها ـ السوق اقتصاد ل إلى التحوّ
إذ املؤسسة. من املقترضة سابقاً البلدان ضمن من وهي والتعمير، لإلنشاء

اخلامس التجديد مفاوضات خالل املانحني جماعة إلى جديدة بلدان ستة انضمت
والتفيا، وليتوانيا. وإستونيا، ومصر، وقبرص، الصني، وهي: املؤسسة، ملوارد عشر

عشر  اخلامس التجديد فترة في السنة األولى هي 2009 املالية السنة كانت
فترة خالل املؤسسة ارتباطات للتنمية، التي ستمول الدولية املؤسسة ملوارد
ارتباطات املؤسسة ستتيح الفترة، تلك وخالل .2011 - 2009 السنوات املالية
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1-3 اجلدول

املالية 2009-2004  السنوات القطاعات، و محاور التركيز الدولي حسب البنك اض إقر
الدوالرات ماليني

2009  2008  2007  2006  2005  2004 التركيز  محور

2,304.7  396.6  248.3  213.8  594.6  428.8 االقتصاد  إدارة

5,085.4  2,661.8  2,017.0  1,387.3  2,493.8  1,304.6 الطبيعية  د ار البيئة واملو إدارة

9,694.8  6,156.2  4,260.8  6,137.8  3,862.0  4,176.6 اخلاص  املالي والقطاع القطاع تنمية

6,378.6  2,280.9  4,089.4  2,600.1  2,951.0  3,079.5 التنمية البشرية 

6,108.4  4,346.6  3,389.7  3,820.9  2,636.4  3,373.9 حوكمة القطاع العام 

15.8  304.2  424.5  757.6  303.8  503.4 القانون  سيادة

4,298.6  2,276.8  3,175.7  2,215.8  2,802.2  1,507.8 التنمية الريفية 

813.2  1,002.9  1,250.3  1,094.1  1,285.8  1,557.8 واالشتمال  اجلنسني، بني اة واملساو االجتماعية، التنمية

5,295.7  881.9  1,647.6  1,891.7  2,437.6  1,577.0 ااطر  وإدارة االجتماعية احلماية

3,444.1  1,393.2  1,569.9  1,610.9  1,079.9  1,212.7 والتكامل  التجارة

3,466.7  3,001.2  2,622.7  1,911.2  1,860.0  1,358.1 احلضرية  التنمية

46,906.0  24,702.3  24,695.8  23,641.2  22,307.0  20,080.1 التركيز  محاور ع مجمو

القطاع

3,400.0  1,360.6  1,717.4  1,751.9  1,933.6  1,386.1 واحلراجة  والصيد اعة الزر

3,444.8  1,926.6  2,021.8  1,990.6  1,951.1  1,684.5 التعليم 

6,267.4  4,180.3  1,784.0  3,030.3  1,822.7  966.5 والتعدين  الطاقة

4,235.6  1,540.7  1,613.6  2,319.7  1,675.1  1,808.9 التمويل 

6,305.5  1,607.9  2,752.5  2,132.3  2,216.4  2,997.1 األخرى  واخلدمات االجتماعية الصحية الر عاية

2,806.5  1,543.5  1,181.3  1,542.2  1,629.4  797.9 والتجارة  الصناعة

329.2  56.5  148.8  81.0  190.9  90.9 واالتصاالت  املعلومات

9,491.6  5,296.4  5,468.2  5,857.6  5,569.3  4,978.8 العامة  واإلدارة والعدالة القانون

6,260.6  4,829.9  4,949.0  3,214.6  3,138.2  3,777.8 النقل 

4,364.9  2,359.9  3,059.4  1,721.0  2,180.3  1,591.6 الفيضانات  من والصرف الصحي والوقاية املياه إمدادات

46,906.0  24,702.3  24,695.8  23,641.2  22,307.0  20,080.1 القطاعات  مجموع

32,910.8  13,467.6  12,828.8  14,135.0  13,610.8  11,045.4 والتعمير  لإلنشاء الدولي البنك منه  

13,995.2  11,234.8  11,866.9  9,506.2  8,696.2  9,034.6 للتنمية  الدولية املؤسسة منه  

رقم صحيح. أقرب إلى التقريب بسبب ااميع ال تطابق قد ضمانية. األرقام وتسهيالت ضمانات القروض املالية 2005، تشمل السنة من اعتباراً مالحظة:
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من وحدات  (ما يعادل 27.3 مليار وحدة دوالر مليار 41.7 بقيمة يسرة مُ متويلية
املانحة اجلهات وتعهدت املؤهلة لالقتراض منها. السحب اخلاصة) للبلدان حقوق

هذه  تكملة وجرت دوالر. مليار بلغت 25.2 مسبوقة غير جديدة متويلية موارد بتقدمي
السابقة  التعهدات من: التمويلية املوارد من مليار دوالر مببلغ 16.5 املساهمات

أصل سداد وحصيلة الديون؛ أعباء بتخفيض الصلة ذات التكاليف لتمويل
من الداخلي والتمويل استثماراتها؛ من املُتحقق والدخل املؤسسة اعتمادات

صافي  من دوالر مليار 3.5 مببلغ باملساهمة تعهدت التي الدولي البنك مجموعة
التمويل مؤسسة موازنة احملتجزة في واألرباح والتعمير لإلنشاء الدولي البنك دخل

البنك مجموعة قدمته الذي املبلغ ضعفي من أكثر يشكل وهو ما الدولية،
عشر. الرابع التجديد إطار في الدولي

 9.1 مبلغ يأتي املؤسسة، عشر ملوارد اخلامس للتجديد املالية املوارد مجمل ومن
االعتمادات سداد حصيلة عن تعويضاً املانحة البلدان من مبالغ قدمتها دوالر مليار

ذلك: تخفيض الديون. ويشمل مبادرتي إطار في املؤسسة عنها التي تنازلت
فيما عشر ملواردها اخلامس التجديد فترة في املؤسسة تكبدتها التي التكاليف

مليار دوالر،  6.3 والتي تبلغ (MDRI) األطراف املتعددة الديون تخفيض مببادرة يتعلق
تبلغ التي (HIPC) الفقيرة املثقلة بالديون البلدان ديون مبادرة تخفيض وتكاليف

التجديد  في إطار املتأخرات تسوية عمليات متويل إلى دوالر، باإلضافة مليار 1.7
على  املؤسسة ازدياد اعتماد توضح األرقام وهذه دوالر. مليار 1.1 بقيمة نفسه

تخفيض الديون. ملبادرتي املانحة نتيجة اجلهات من التمويلية املوارد

ومبادرة بالديون املثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيض  مبادرة
األطراف املتعددة تخفيض الديون

مبادرة خالل من فقراً األكثر البلدان ديون تخفيفاً ألعباء الدولي يقدم البنك
املتعددة الديون تخفيض ومبادرة بالديون املثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيض

على تخفيف  للحصول مؤهالً بلداً بني 40 بلداً من 35 وصل اآلن، وحتى األطراف.
الفقيرة إطار مبادرة تخفيض ديون البلدان إلى نقطة اتخاذ القرار في الديون أعباء

هذه ومن املبادرة. هذه إطار في املساعدة على للحصول بالديون، وتأهلت املثقلة
في  مديونياتها نقطة االجناز، وحصلت على تخفيف ألعباء 26 بلداً بلغ البلدان،

البلدان ديون تخفيض ملبادرة اإلجمالية التكلفة وتُقدر املبادرتني. هاتني إطار
دوالر بصافي  مليار 74 املؤهلة بحوالي البلدان لكافة بالديون املثقلة الفقيرة

وفيما يتعلق بالبلدان الستة والعشرين  . 2008 نهاية العام في احلالية القيمة
املثقلة  ديون البلدان الفقيرة تخفيض مبادرة إطار اإلجناز في نقطة التي بلغت (26)

البنك سيقدمه الذي الديون أعباء تخفيف مجموع يصل أن املتوقع من بالديون،
في نهاية العام 2008، منه  احلالية القيمة بصافي دوالر مليار 26 نحو إلى الدولي

املثقلة  الفقيرة البلدان تخفيض ديون مبادرة في إطار تقدميها يجري دوالر مليار 11
األطراف.  املتعددة الديون تخفيض مبادرة إطار في مليار دوالر 15 و بالديون
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��تباطا� �ملؤسسة �لد�لية للتنمية �ملستمر� لقطا� �لبنية �ألساسية 

| فتر� �لسنو�� �ملالية 2009-1999

حصة من ��تباطا� �ملؤسسة (�حملو� �ليميني)��تباطا� �ملؤسسة (�حملو� �ليسا��)

الدخل املتوسطة البلدان
حتديات يواجهون الذين فقراء العالم ثلثي موطن لنحو الدخل املتوسطة البلدان

العمل املنتج، تتيح فرص منو معدالت مواصلة حتقيق يتعني عليها إذ كبيرة. إمنائية
املساواة. عدم من واحلد الفقراء أعداد تخفيض على نفسه الوقت العمل في مع

رؤوس تدفقات تقلبات الناشئة عن: الكلي االقتصاد مخاطر كذلك إدارة وعليها
عليها ويجب التقاعدية. واملعاشات املالية، الطارئة، واألسواق وااللتزامات األموال،

عليها يجب كما العاملية. للمخاطر للتصدي األزمات إدارة على قدراتها كذلك بناء
االستدامة حتقيق وضمان النظيفة، الطاقة واعتماد املنافسة، قدراتها على تعزيز

االقتصادات ركيزة ل تشكّ التي واحلوكمة املؤسسات هياكل البيئية، وتدعيم
قوى السوق. إلى املستندة السليمة

التي للخدمات زيادة احلاجة إلى استمرارها مع احلالية املالية األزمة تؤدي
لإلنشاء الدولي للبنك وميكن الدخل. البلدان املتوسطة إلى البنك الدولي يقدمها
التي املالية، فاألزمة التحديات. لهذه التصدي في البلدان هذه يساعد أن والتعمير

البلدان في للنمو القوي األداء بعرقلة تهدد املتقدمة، العالم بلدان في نشأت
تخفيض إلى الرامية اجلهود من شأنه إبطاء خطراً وتشكل الدخل، املتوسطة

تواجه أوالً، شقني: ذات األزمة هذه بصورة كبيرة. فاآلثار الناجمة عن الفقراء أعداد
محدودية مع االئتمان أسواق في صعبة ظروفاً حالياً الدخل املتوسطة البلدان
وارتفاع االستحقاق، آجال وقصر األموال، أسواق رؤوس الوصول إلى قدرتها على

العالم إلى: في االقتصادي النشاط هبوط تزايد أدى وثانياً، أسعار الفائدة؛ هوامش
التجاري التبادل معدالت وتراجع البطالة، معدالت وتفاقم النمو، معدالت انهيار
واالستثمارات. ويقوم البنك والتحويالت السياحة وحركة األولية السلع وأسعار

من يقدمه وما عمله التحليلي خالل من بفعالية األزمة لهذه الدولي باالستجابة
على القدرة إتاحة على: لألزمة والعناصر الوقائية االستجابة تركيز مع قروض،

واستمرار االجتماعي، األمان شبكات ومساندة األموال، رؤوس أسواق الوصول إلى
األساسية. البنية مشروعات على اإلنفاق

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك دور
مرتبة من تصنيف على حاصلة مالية مؤسسة والتعمير لإلنشاء البنك الدولي

والبلدان املتعاملة  فاملساهمون فيه العادية. غير اخلصائص ببعض متيزه مع AAA
وضع سياساته. في صوت منها سيادة، ولكل ذات حكومات عبارة عن معه

الدولي للبنك الرئيسي الغرض يتمثل عاملية، إمنائية تعاونية مؤسسة وبوصفه
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مؤسسة وبصفته .AAA من مرتبة االئتماني بتصنيفه االحتفاظ على تساعده
وإمنا أرباحه، تعظيم إلى يسعى ال والتعمير لإلنشاء الدولي البنك فإن تعاونية،

اإلمنائية. أنشطته واستمرارية قوته املالية لضمان يكفي دخل حتقيق إلى يسعى
في  دوالر مليون 572 العمليات من لإلنشاء والتعمير الدولي دخل البنك وبلغ

وذلك نتيجة املالية 2008، السنة في مليون دوالر 2009 مقابل 2271 املالية السنة
العمليات من دخل البنك انخفاض ويرجع العاملية. واالقتصادية املالية لالضطرابات

وزيادة على القروض، من الفائدة صافي الدخل إلى انخفاض رئيسية بصفة
في السنة بخفضها مقارنة والضمانات، القروض خسائر مخصصات تغطية
الدولي نفذه البنك الذي املال رأس أسهم آجال متديد برنامج وأدى .2008 املالية

دخله  حماية إلى ـ كبير حد 2008 ـ إلى السنة املالية في أواخر لإلنشاء والتعمير
الفائدة. أسعار في الكبيرة من االنخفاضات العمليات من

الطويل  حافظة دخله احتياطي مليون دوالر ضمن 36 مببلغ البنك واحتفظ
دوالر  مليون معاشات التقاعد، ومبلغ 11 في احتياطي دوالر مليون 25 األجل، ومبلغ

وفي .2009 السنة املالية في دخله صافي من املقيدة احملتجزة األرباح حساب في
احملافظني مجلس يوافق بأن التنفيذيني املديرين مجلس أوصى ،2009 أغسطس/آب
صافي الدخل  من للتنمية الدولية املؤسسة إلى دوالر مليون 500 مبلغ حتويل على
املؤسسة  إلى مليون دوالر 283.3 مببلغ آخر حتويل عن فضالً ،2009 املالية السنة في

كافية بسيولة لإلنشاء والتعمير الدولي البنك واحتفظ الفائض. حساب من
حجم بلغ 30 يونيو/حزيران 2009، بالتزاماته. وحتى الوفاء على لضمان قدرته
بلغت  كما دوالر. مليار 38.2 البنك حوالي بها احتفظ التي األصول السائلة

التاريخ، ذلك حتى املال، أسواق رأس املسددة) من القائمة (غير البنك اقتراضات
وبلغ املقايضة) (انظر الشكل 13-3). عمليات شاملة (غير دوالر مليار 103.6 حوالي

مليار دوالر.  105.7 حوالي املسددة) (غير والقائمة املدفوعة قروضه مجموع
ااطر تتمثل والتعمير، لإلنشاء الدولي للبنك اإلمنائية الرسالة مع ومتشياً

قروضه حافظة في طرية املتأصلة القُ ااطر في لها يتعرض التي الرئيسية
أدنى الصرف إلى وأسعار الفائدة بأسعار الصلة ذات تقليل ااطر ويتم وضماناته.

لصورة موجزاً مقياساً القروض إلى املال رأس في املساهمات وتُعتبر نسبة حد.
اآلفاق مع يتفق مبا كثب عن إدارتها نسبة تتم وهي البنك، يتحملها التي ااطر

34.5 في  تلك النسبة وبلغت البنك. لها أن يتعرض ميكن التي ااطر وآفاق املالية
30 يونيو/حزيران 2009 (انظر الشكل 14-3). في املائة

االستئمانية الصناديق دور
الشراكات واسعة النطاق من طائفة في البنك الدولي منخرطة مجموعة

اإلمنائية األهداف لتحقيق أو أكثر في إطارها مع جهة تتعاون التي اإلستراتيجية
كما البنك، يشرع بها التي التنمية مبادرات الشراكات وتعزز هذه املشتركة.

من وغيرهما للمعونات املتلقية والبلدان املانحة اجلهات جهود تنسيق تسهل
والقطرية. واإلقليمية العاملية األصعدة على املباشرة أصحاب املصلحة

استئمانية صناديق بإنشاء الدولي البنك يقوم الشراكات، هذه وملساندة
هيئات الصناديق املانحة لهذه اجلهات وتشمل متويلها. في املانحة اجلهات تساهم

مثل: سيادية هيئات غير وكذلك بالبنك، البلدان األعضاء من الكثير من سيادية
العمل ومؤسسات اخلاص، القطاع ومؤسسات األطراف، املتعددة املؤسسات

الفائضة موارده من ببعض أيضاً البنك ويساهم احلكومية. واملنظمات غير اخليري،
مختارة. استئمانية لصناديق

املوارد توجيه في األهمية أداة متزايدة أصبحت الصناديق االستئمانية
االستئمانية الصناديق عدد بلغ 30 يونيو/حزيران 2009، وحتى رة. امليسّ التمويلية

قيمتها 72  تبلغ 1046 صندوقاً الدولي البنك بها التي يحتفظ اجلارية احلافظة في
باتفاقيات معززة اجلهات املانحة التي قدمتها التمويل من ارتباطات دوالر مليار

املائة من  في 64 نحو املالية بالوساطة املعنية الصناديق وتشكل قعة. موّ قانونية
على  املتبقية املائة في 36 نسبة تتوزع بينما الصناديق، هذه عدد إجمالي

ارتفعت ،2009-2004 املالية فترة السنوات باحلافظة. وخالل األخرى الصناديق
مليار دوالر.  إلى 6.92 دوالر مليار من3.27 الصناديق تلك من السنوية املدفوعات قيمة

كماتضاعف رصيدأصول الصناديقاالستئمانيةالتييحتفظالبنك بهافيحوزته،
بأكثرمن والتي متثلمساهماتاجلهات املانحةاملدفوعة والتيلميتمسحبهابعد،

إلى  ليصل دوالر مليار من8.59 وذلك املالية2009-2004، السنوات فترة خالل أمثال ثالثة
على  دوالر مليار و8.62 نقداً، دوالر من19.86 مليار األموال هذه وتتألف دوالر. 28.48 مليار

هيئةسنداتإذنيه.

اقتصادي منو على حتقيق األعضاء البلدان مع في العمل والتعمير لإلنشاء
والعاملية اإلقليمية للمشكالت حلول وإيجاد اقتصاداتها، في ومنصف مستدام

تخفيض بغرض البيئية، وذلك االقتصادية واالستدامة التنمية حتقيق تواجه التي
لإلنشاء الدولي ويسعى البنك املعيشة. مستويات وحتسني الفقراء أعداد

التمويلية، املوارد إتاحة: عن طريق األهداف تلك حتقيق إلى رئيسية والتعمير بصفة
التواصل تسهيل إلى باإلضافة املالية؛ اخلدمات من وغيرهما ااطر، إدارة وأدوات

لكي بالتنمية املتعلقة التخصصات في ثروته املعرفية واالستفادة من خبرائه مع
لتحقيق تخصصها التي املوارد جتميع من املقترضة األعضاء البلدان تتمكن

أولوياتها. وحتديد وإدارتها التنمية، بعملية املتعلقة األهداف

والتعمير الدولي لإلنشاء البنك املالية من اخلدمات
البنك الدولي  اجلديدة من اإلقراض ارتباطات ازدادت ،2009 املالية السنة في

جتاوز  ما وهو عملية، لتمويل 126 مليار دوالر 32.9 إلى كبيرة والتعمير زيادة لإلنشاء
سنوات، عشر قبل اآلسيوية املالية األزمة أثناء القياسية االرتباطات معدالت

ل وشكّ املالية 1999. السنة في مليار دوالر 22 مستوى بلغت ذروتها عند والتي
البنك  مها التي قدّ القروض من مجموع املائة في 47 السياسات ألغراض اإلقراض

املالية 2008. في السنة املائة في 29 وذلك مقابل والتعمير، لإلنشاء الدولي
ارتباطات من حصة أكبر الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا منطقة تلقت

دوالر  مليار 13.8 مستوى عند والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك من اجلديدة اإلقراض
اإلقراض  تالها والتعمير)، لإلنشاء الدولي البنك ارتباطات مجموع من املائة في 42)
املائة)،  في 27) دوالر 9 مليارات على التي حصلت الوسطى وآسيا منطقة أوروبا إلى

(21 في  6.9 مليار دوالر على حصلت التي الهادئ واحمليط شرق آسيا ثم منطقة
تلقت أكبر حني ففي .2008 املالية في السنة مما زاً تركّ أقل اإلقراض وكان املائة).
السنة  في اإلقراض مجموع من املائة في 53 نسبته ما اقتراضاً بلدان خمسة
واملكسيك، وإندونيسيا، والصني، البرازيل، هي: ـ بلدان خمسة فإن ،2008 املالية

مجموع  من املائة في 49 ارتباطات نسبتها على مجتمعة حصلت وبولنداـ 
.2009 املالية السنة في والتعمير لإلنشاء الدولي البنك قدمها القروض التي

بأعلى العامة واإلدارة والعدالة القانون قطاع حظي القطاعات، بني وفيما
دوالر)،  مليار 6.9) والتعمير لإلنشاء الدولي البنك مه قدّ الذي اإلقراض من نصيب

واخلدمات  الصحية الرعاية قطاع ثم دوالر)، مليار 4.9) النقل قطاع تاله
القطاع  اخلاص بتنمية التركيز محور وتصدر دوالر). مليار 4.3) األخرى االجتماعية

تاله  حسب محاور التركيز، اإلقراض توزّع دوالر) مليار 7.2) املالي والقطاع اخلاص
البيئة  إدارة ثم مليار دوالر)، 4.5) ااطر وإدارة االجتماعية اخلاص باحلماية احملور

مليار دوالر). 4.5) الطبيعية واملوارد
والتعمير لإلنشاء الدولي البنك 3-10 إلى 3-12 إقراض من األشكال وتبني

اإلقراض بارتباطات اخلاصة البيانات أما والقطاعات. التركيز ومحاور املناطق حسب
املرفق. املُدمج القرص في درجة مُ فهي التنمية ألغراض سياسات

ااطر إلدارة أدوات معه املتعاملة للبلدان والتعمير لإلنشاء البنك الدولي يتيح
املواد األولية، والكوارث وأسعار الفائدة، وأسعار العمالت، من: بكل الصلة ذات

معامالت والتعمير لإلنشاء الدولي أجنز البنك املالية2009، وفي السنة الطبيعية.
ذلك  وشمل دوالر. مليار 12.8 قيمتها تعادل معه املتعاملة البلدان حتوّط حلساب

حتوط  وعمليات دوالر، مليار 11.7 مبا يعادل الفائدة أسعار تقلبات ضد حتوط عمليات
إلى  عمليات التحويل دوالر (كافة مليار 1.1 يعادل العمالت مبا أسعار تقلبات ضد
ما الدولي بالبنك اخلزانة خدمات وحدة أجنزت ذلك، إلى باإلضافة محلية). عمالت

للتحصني،  التمويل الدولي برنامج لصالح املعامالت من دوالر مليار 0.6 قيمته تعادل
باألسواق.  املسبقة االرتباطات لصالح االلتزامات من دوالر مليار 0.5 يعادل وما

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك موارد
طريق بيع عن املالية موارده معظم على والتعمير لإلنشاء البنك الدولي يحصل
البنك قام ،2009 السنة املالية وفي الدولية. األموال أسواق رؤوس في السندات
بني  تراوحت بآجال استحقاق دوالر مليار 44.3 بتعبئة والتعمير الدولي لإلنشاء
عملة، عشرة بتسعة مديونية سندات البنك أصدر كما والطويلة. املتوسطة

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك واستطاع جداً. متنوعة وهياكل استحقاق بآجال
التي الصعوبة البالغة الظروف رغم للغاية مؤاتية بشروط كبيرة مبالغ اقتراض
قوة وتستند املالية. وقوته رؤوس األموال في أسواق ملكانته وذلك بها األسواق، متر

طة، التي املُتحوّ املالية وممارساته سياساته إلى والتعمير لإلنشاء الدولي البنك
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مقدارها إضافية ارتباطات املانحة قدمت اجلهات ،2009 املالية السنة وفي
من 10  طفيفاً ارتفاعاً يشكل ما وهو االستئمانية، الصناديق إلى دوالر مليار 10.87

املانحة  للجهات النقدية (انظر املساهمات 2008 دوالر في السنة املالية مليارات
دوالر  مليون 171 مبلغ توجيه مت اجلديدة، االرتباطات هذه أصل اجلدول 3-2). ومن في

العاملية. الغذاء ألزمة التصدي جهود لصالح
2009 التي بلغت  املالية في السنة االستئمانية الصناديق مدفوعات ومتثل

مما يعكس منواً املالية 2008، السنة على املائة في نسبتها 3 زيادة مليار دوالر 6.92
للمعونات. املتلقية اجلهات تنفذها التي الصناديق االستئمانية حافظة في قوياً

من  التخفيف تستهدف مبادرات املدفوعات هذه من دوالر مليون 141 نحو وساند
العاملية. الغذاء عن أزمة الناجمة اآلثار حدة

الصناديق مدفوعات من في تلقي أكبر حصة أفريقيا منطقة واستمرت
منطقة  ثم املائة)، في 16) آسيا جنوب منطقة تلتها املائة)، (32 في االستئمانية
واخلدمات  الصحية قطاع الرعاية وتلقى املائة). في 14) واحمليط الهادئ آسيا شرق
(15 في  العامة والقانون تاله قطاع اإلدارة املدفوعات، من املائة في 42 االجتماعية

املائة). في 8) الزراعة قطاع ثم املائة)،

اإلقراضية غير األنشطة
طرية القُ املساعدة إستراتيجيات

طريةاملعنيّةفي القُ تسترشدمجموعةالبنك الدوليبإستراتيجيةاملساعدة
إستراتيجية إعداد ويتم منها. املقترضة األعضاء البلدان من كل في أنشطتها

الوثيق بالتعاون ـ اإلمنائية ألهدافه املعني البلد رؤية من انطالقاً ـ طرية القُ املساعدة
في الشريكة واجلهات املدني، اتمع منظمات مع وبالتشاور املعنية، احلكومة مع

وأصحاباملصلحةاملباشرةاآلخرين. وتقومهذهاإلستراتيجيةبتقييم عمليةالتنمية،
اإلقراضية لألنشطة برنامجاً كما تضع املعني، في البلد اإلمنائية واألولويات التحديات

البلد. ذلك في التنمية جهود ملساندة وغير اإلقراضية
يتعلق بوثائق إستراتيجيات  عمالً 39 البنك أعد ،2009 املالية السنة وخالل

طرية،  القُ املساعدة إستراتيجيات من إستراتيجية 22 بينها من طرية، القُ املساعدة

2-3 اجلدول

املاليتان 2009-2008  االستئمانية | السنتان مانحة للصناديق جهات عشر أكبر
الدوالرات ماليني

2009  2008 اجلهةاملانحة 
1,263  760 املتحدة  الواليات
918  1,075 املتحدة  اململكة
703  677 هولندا 
491  321 إسبانيا 
480  505 أملانيا 
436  736 فرنسا 
416  685 املفوضية األوروبية 
405  402 اليابان 
395  443 النرويج 
372  516 كندا 
2.596  2,624 أخرى  مانحة جهات
8,475  8,744 اموع 

من االستثمار منازعات لتسوية الدولي للمركز املقيد الضمان حسابات إلى النقدية املساهمات مت استبعاد مالحظة:

لذلك. وفقاً املالية 2008 السنة أرقام بيان ومت 2009 املالية السنة أرقام
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و 7 مذكرات  طرية، القُ املساعدة إستراتيجية في احملرز التقدم عن تقارير و10
مع مؤسسة  باالشتراك وثيقة 24 إعداد مت العدد، ذلك أصل ومن مؤقتة. إستراتيجيات

أخرى. مانحة مع جهات بالتعاون أخرى وثائق عدة إعداد الدولية، وجرى التمويل

القطاعية اإلستراتيجيات وضع
القطاعية.  اإلستراتيجيات وثائق ست من إصدار 2009 املالية السنة شهدت

على بناءً إعداده مت الذي وبالتنمية، املناخ بتغير املعني اإلطار اإلستراتيجي وسيقوم
الدولي البنك التنمية، بتوجيه ومساندة استجابة عمليات مجموعة من جلنة طلب
مجلس املديرين املناخ العاملي. وبحث تغير يشكلها التي اجلديدة للتحديات اإلمنائية
تقارير منها تلك االستراتيجيات، تنفيذ في احملرز التقدم عن تقارير أربعة التنفيذيني
الصحة بشأن واإلستراتيجية الفساد؛ ومكافحة احلوكمة بشأن عن: اإلستراتيجية
الدولي البنك مجموعة مستجدات خطة عمل وتقرير ثان عن والسكان؛ والتغذية

بشأن املدة منتصف في املستجدات عن وتقرير اجلنسني؛ بني باملساواة املعنية
عن  مؤقت تقرير رفع 2009 أيضاً املالية السنة في وجرى القطاع اخلاص. تنمية
التنفيذيني. املديرين مجلس إلى املالي القطاع بشأن إستراتيجية احملرز التقدم

اإلقراضية غير الفنية واملساعدة والقطاعي االقتصادي العمل
اجلزء اإلقراضية غير الفنية واملساعدة والقطاعي العمل االقتصادي أنشطة تشكل
أجنز  ،2009 املالية السنة وفي الدولي. البنك يقدمها التي املعارف خدمات األكبر من

من  و 545 نشاطاً والقطاعي، االقتصادي العمل أنشطة من نشاطاً 437 البنك
القانون قطاع شكل التغطية القطاعية، وعلى صعيد الفنية. املساعدة أنشطة

العمل ألنشطة الرئيسي التركيز التمويل، قطاع يليه العامة، واإلدارة والعدالة
على باطراد تؤكد التي األنشطة، وهذه الفنية. واملساعدة االقتصادي والقطاعي

وبناء الشراكة وعالقات واإلجراءات التشاركية بها وااللتزام لها البلدان ملكية
القطرية. البرامج املشروعات ووضع لتصاميم أساساً كثيرة في أحوال القدرات، تتيح

والتطوير البحوث
قضايا الدولي البنك البحوث في مجموعة تناولت ،2009 املالية السنة في

والنمو، الكلي االقتصاد في: األساسية بحوثها برامج إطار في اجلوهرية التنمية
والتنمية وعدم املساواة، والفقر اخلاص، والقطاع والتمويل والتكامل، والتجارة

وتظهر والطاقة. والبيئة الريفية، والتنمية والزراعة العامة، واخلدمات البشرية
رواجاً تلقى البحوث مجموعة وبرمجيات وبيانات نتائج أن االستقصائية الدراسات
بها يستعينون الذين بالسياسات املعنيني اخلارجيني وأوساط صفوف الباحثني بني
التحليلية. املعلومات األساسية والقدرات على واحلصول التنمية قضايا فهم في

املتعلقة  البحوث على الطلب في مفهوماً ارتفاعاً 2009 املالية السنة شهدت
تدفقات بقضايا: األزمة في اجلديدة البحوث واهتمت احلالية. العاملية باألزمات

واالستجابات والهجرة، التجارة واالستجابات على صعيد الدولية، األموال رؤوس
والتنمية الفقر أوضاع على األزمات وتأثير االجتماعي، اإلنفاق صعيد على

استجابات في واإلخفاق النجاح حاالت من كالً اموعة بحوث وحددت البشرية.
ميكن للبلدان النامية ملموسة تدابير إلى وأشارت السابقة، لألزمات السياسات
بآفاق الضرر دون إحلاق فقرائها حماية ومنها احلالية، لألزمة التصدي في اتخاذها

األمد. الطويلة التنمية
نامياً،  45 بلداً البحوث مجموعة أجرتها التي القطرية البحوث وغطت

العام هذا نتائج توثيق وجرى البلدان. بني فيما املقارن العمل أنشطة باإلضافة إلى
مختلفة، وأكثر  كتب فصالً في و69 ومتخصصة، علمية مقالة و161 كتاباً 21 في
السنة  في واملُستكملة اجلديدة البيانات مجموعات وساعدت عمل. ورقة 176 من

العامة،  البرامج وتقييم الفقر، أوضاع رصد على: 2009 مستخدميها املالية
احلوكمة. نوعية وقياس واملالية، التجارية التنظيمية وتقييم اللوائح

عن جديدة تقديرات الدولي البنك باحثو أصدر أغسطس/آب 2008،  وفي
منذ الفقر الدولي خط تقييم إلعادة عملية أول وهي ـ العالم في الفقر أوضاع
الفقر تقليص معدالت تغيير لن تؤدي إلى التقديرات بأن هذه علماً .1990 العام

معتقداً كان مما أعلى إلى أن مستوى الفقر في العالم تشير حتققت، ولكنها التي
كانت عما الدخل املتوسطة البلدان في عمقاً ازداد الفقر وأن انتشار السابق، في

إليه التقديرات السابقة. تشير

الفقر خط أساس على بالفقر اخلاصة الدولي بتعديل تقديراته البنك وقام
باألسعار  اليوم في للفرد دوالر 1.25 عند مستوى معايرته إعادة متت الذي الدولي

فقر في يعيشون من عدد انخفض لهذا اخلط، ووفقاً .2005 العام في السائدة
النامية (واحد  العالم بلدان في 2005 إلى نحو 1.4 مليار شخص العام في مدقع
في  اثنني) كل من (واحد شخص مليار 1.9 مقابل أربعة أشخاص)، وذلك كل من

.1981 العام

الدولي البنك معهد
املعارف، وتبادل التعلّم، عمليات تسهيل: على (WBI) الدولي البنك معهد يعمل

البلدان احتياجات املعهد التنمية. ويحدد مجال والعاملني في املمارسني وابتكارات
الالزمة لتلبيتها. التعلّم بإعداد أنشطة القدرات، ويقوم من البنك مع املتعاملة
املكيفة التعلّم وعمليات العاملية املعارف على للطلب السريع التزايد وحفز

مؤسسات مع شراكاته زيادة على الدولي البنك معهد احمللية االحتياجات حسب
املعهد حالياً ويعكف .2009 السنة املالية والوطنية في اإلقليمية املعرفية التعلّم

واألزمة بالصراعات، واملتأثرة الضعيفة الدول عن: جديدة برامج إعداد على
األولويات من مختار عدد إلى باإلضافة املناخ، وتغير واحلوكمة، العاملية، االقتصادية

العام القطاعني بني والشراكات الصحية، الرعاية أنظمة بينها: ومن القطاعية
املستدامة. احلضرية والتنمية األساسية، البنية مجالي في واخلاص
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لتنسيق عمليات مشترك شراكة منتجة يرتكز عليها منهج األساس الالزم لبناء
االستجابات.

األزمة موضع انتهاء بعد ما وأوضاع باألزمة وضع البيان اخلاص حالياً ويجري
التنفيذبطريقتني.حتددمذكرةالعملياتالتزاماتملموسةقابلةللتطبيق

يتعلقبتقييم وخاصةفيما للمؤسستنيبهدفتدعيمأوجهالتعاونبينهما،
اجلهات املتعددة االستئمانية والصناديق األزمة انتهاء بعد ما لفترة االحتياجات

وكاالت  من و11 عليه البنك الدولي وقع االئتمانية الذي املبادئ اتفاق ويسهل املانحة.
للمؤسسات السماح طريق عن املناسب الوقت في األمم املتحدة حتويل األموال

االستئمانية الصناديق تنفيذ عند كل منها وإجراءات سياسات باستخدام املوقعة
الالزم األساس هذه الوثائق إعداد األخرى. وأرسى املوقعة املؤسسات تديرها التي

والبنك األمم املتحدة اإلمنائية، مؤخراًمجموعة عليه وقعت صلة ذي اتفاق إلى للتوصل
تقييم مجاالت في بالتعاون الثالث املنظمات يلزم وهو األوروبية، واملفوضية الدولي،

االقتصادي. االنتعاش حتقيق أجل من املساندة وتعبئة وتخطيط

املسروقة واألموال األصول مبادرة استرداد
الدولي  بني البنك شراكة هي (StAR) املسروقة واألموال استرداد األصول مبادرة
في هذه املبادرة من الغرض ويتمثل واجلرمية. بادرات املتحدة املعني األمم ومكتب

سرقتها متت واألموال التي األصول استعادة وتسهيل واألموال، األصول سرقة ردع
والبلدان املتقدمة البلدان تقاسم على هذه املبادرة وتؤكد الفساد. ألفعال نتيجة

التعاون الدولي ضرورة للفساد، وعلى التصدي املشتركة في املسؤولية النامية
للسرقة. تعرضها دون واحليلولة األصول استرداد في تسهيل اجلماعي والعمل

لقياس  ومعياراً لهذا التعاون الفساد إطاراً ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية  وتتيح
حتقيقه. سيتم الذي التقدم مدى

ـ املسروقة واألموال استرداد األصول مبادرة وأظهرت املصادقات األخيرة على
استرداد تسهيل تستهدف التي العشرين مجموعة واتفاقات إجراءات خالل من

الدولي تنامي االلتزام ـ أكرا سياق برنامج عمل في املسروقة واألموال األصول
منهجيات إعداد خالل من اجلهود الدولية هذه املبادرة وتساند بهذه األجندة.

في القدرات وبناء السياسات، إصالح وتشجيع املسروقة، األموال السترداد مبتكرة
املساندة والدعم وإتاحة املمارسني، شبكات عمل وتسهيل الشريكة، البلدان

التي التوصيات مع املسروقة. ومتشياً األموال استرداد إلى الرامية البلدان ملبادرات
التعاون تعزيز بشأن العشرين مجموعة عن املنبثق العمل فريق تقرير طرحها

في أبريل/ لندن قمة خالل صدر الذي املالية في األسواق النزاهة الدولي وتشجيع
حول الدولي التعاون لتدعيم واقتراح آليات مبراجعة املبادرة ستقوم ،2009 نيسان
ورصد احلقيقيني املستفيدين الصلة بتحديد املعايير ذات وإنفاذ األصول استرداد

إجراء على حالياً املبادرة وتعكف العامة. مناصبهم بحكم ااطر األشخاص ذوي
ااالت. هذه من كل في وأدوات بشأن السياسات توصيات لوضع حتليلي عمل

واألجهزة مساعدة السلطات املبادرة تقدمها التي القطرية املساعدة وتستهدف
األصول السترداد برامجها بشأن ومستنيرة واعية قرارات اتخاذ على الوطنية

على النامية البلدان أيضاً املبادرة تساعد أمني، إطار دورها كوسيط وفي واألموال.
وتسهيل التعاون معها. املالية املراكز مع صالت تكوين

لآلراء: العاملي االستطالع  نتائج
املستقبل في الدولي البنك دور

بإجراء مجموعة البنك الدولي مؤسسة غالوب كلفت ،2008 عام ربيع  في
املباشرة املصلحة أصحاب آراء بحث بغرض العالم في الرأي قادة آلراء استطالع

البنك يضطلع به أن ينبغي الذي والدور الدولية، التنمية مجال الرئيسيني في
الدولية املالية املؤسسة هي الدولي البنك ومجموعة السياق. هذا الدولي في

هذا النطاق مبثل الرأي لقادة معيارية مرجعية دراسة إجراء طلبت التي الوحيدة
في 42 بلداً  2600 شخص من أكثر مقابلتهم: متت الذين األشخاص والعمق وعدد

عينة املشاركني في اختيار والبلدان الصناعية). وجرى البلدان النامية (من
األجهزة ذلك في مبا اتمع، فئات من متنوعة مجموعة من عشوائياً االستطالع
ووسائل احمللي)، املستوى والوالية/احملافظة وعلى البلد مستويي (على احلكومية

سلسلة الدولي البنك معهد أطلق واالقتصادية، لألزمتني املالية واستجابة
حتديات تواجه التي البلدان مجموعات لفائدة التوقيت احملكمة العاملية من احلوارات

وبلدان الدخل متوسطة بلدان من مسؤولون وقام السياسات. صعيد على مماثلة
العاملية الشبكة عبر طريق الفيديو عن الربط بينهم خالل من الدخل، منخفضة

جتاربهم وخبراتهم املتعلقة باألزمات بتبادل ،(GDLN) أجل التنمية للتعلّم من
(.http://www.gdln.org (انظر والسابقة. احلالية

ملساعدتكم“، الكربون ”متويل برنامج بإدارة أيضاً الدولي البنك معهد ويقوم
على النامية البلدان يساعد املانحة استئماني متعدد اجلهات صندوق وهو

،2009 املالية السنة الكربون العاملية. وفي سوق الفعالية في من مبزيد املشاركة
في  الكربون غاز انبعاثات تخفيض متويل مجال في تدريبياً برنامجاً 24 املعهد قدم
اإلنترنت  عن طريق تعلّم برامج إعداد في ، وبدأ ختصّ مُ مهني لنحو 3000 20 بلداً

نظم منتديات كما غاز الكربون. تخفيض انبعاثات متويل أوجه مختلف عن
آسيا؛ وجنوب وأمريكا الالتينية الوسطى، وآسيا في أفريقيا، الكربون عن إقليمية

إجراء ر ويسّ 2009؛ لعام الكربون سوق واجتاهات حالة مطبوعة إصدار وساند
الطاقة قطاعي في تخفيف حدة انبعاثات غاز الكربون إمكانات حول دراسات

أفريقيا. في األسمنت وصناعة
عاملية  مسابقة وهو التنمية، سوق برنامج أصبح ،2009 املالية السنة في
وتشجيع الفقر ملكافحة املبتكرة الطرق حتديد تستهدف الدولي البنك برعاية

وتركز مسابقة الدولي. ملعهد البنك االبتكاري العمل من جزءاً املستدامة، التنمية
موضوع  العاملية، على البيئة صندوق مع رعايتها في املعهد شارك التي ،2009 عام
في التنمية عن ”تقرير موضوع مطبوعة مع ذلك وتصادف تغير املناخ، مع يف التكّ

التصفيات بلغوا الذين املتسابقني وستتم دعوة املناخ“. وتغير التنمية العالم 2010:
إلى الواحدة قيمة منح تصل على حتصل أن ملشروعاتهم ميكن النهائية، والذين

املسابقة  فعاليات حلضور سنتني، غضون في تنفيذها متويل من أجل ألف دوالر 200
الثاني 2009. 3-5 نوفمبر/تشرين الفترة في العاصمة واشنطن في

املشترك التمويل
من املقدمة املالية املوارد الربط بني إطاره في ترتيب يتم أي املشترك هو التمويل

للموارد، وذلك البلد املتلقي خارج من مصادر من املقدمة املالية واملوارد الدولي البنك
65 مشروعاً من مشروعات  قام ،2009 املالية السنة وفي حددة. مُ إقراض لعملية

املشترك. وشملت اجلهات  التمويل موارد من دوالر مليار 5.5 قيمته ما بتعبئة البنك
دوالر)،  مليون 839) للتنمية البنك األفريقي من كالً التمويل في املشاركة الرئيسية

الثالث األكثر  املناطق وكانت دوالر). مليون 417 ) البريطانية الدولية التنمية ووزارة
 1561) أفريقيا وشمال دوالر)، والشرق األوسط مليون 2677) أفريقيا استفادة:
قطاعات:  في مشروعات وتلقت دوالر). مليون 458) آسيا وجنوب مليون دوالر)،

مليون دوالر،  1846 ما قيمته االجتماعية واحلماية والتعليم، والتعدين، الطاقة
الوكاالت  وبلغت مساهمات على التوالي. دوالر مليون و816 دوالر، و1045 مليون

دوالر. مليار 1.5 قيمته ما املشترك التمويل الثنائية في

مع الشركاء العمل
تكون أن يجب جسور في االستجابة التي املساعدة في إقامة للبنك الدولي ميكن

االقتصادية األزمة ملواجهة والسرعة واملرونة والتنسيق بالتعددية متسمة
الدولي واملنظمات البنك دفع هائلة للتعاون بني التحدي قوة هذا وخلق العاملية.

إعادة جرت العشرين التي ومجموعة اخلاص القطاع ذلك في الشريكة، مبا
أفرقة كافة الدولي في النقد وصندوق الدولي البنك من وشارك خبراء تفعيلها.

جوانب هيكل بإصالح املعنية العشرين مجموعة مالية لوزراء األربعة العمل
واملؤسسي. والتنظيمي املالي الدولي  النظام

الدولي والبنك املتحدة األمم بني الشراكة إطار
رسمياً تقرّ املبادئ تقوم على التي الدولي والبنك املتحدة األمم بني الشراكة وثيقة

مساندة في املؤسستان هاتان بها تقوم التي ة األهمية واملُتتامّ احلاسمة باألدوار
وهي ترسي وبعدها. األزمات خالل واملستدام املبكر االقتصادي اإلنعاش حتقيق
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املدني. اتمع ومنظمات احلكومية، غير واملنظمات اخلاص، والقطاع اإلعالم،
على ومقدرته الدولي البنك عن مستنيرة بآراء عام بوجه الفئات هذه وتتمتع

بلدانها. في الرأي على التأثير
املشمولة) (في البلدان االستطالع في املشاركني عن أن البحث هذا وكشف
أعداد تخفيض في الدولي موعة البنك القصوى تتمثل األولوية أن ضرورة يرون
مناطق: في املباشرة املصلحة أصحاب نصف حوالي إلجابات وفقاً وذلك الفقراء،

(47 في  الكاريبي والبحر الالتينية وأمريكا املائة)، في 52) واحمليط الهادئ آسيا شرق
 47) املشمولة البلدان الصناعية وكذلك في املائة)، في 46) آسيا وجنوب املائة)،
الوسطى وآسيا أوروبا منطقتي في في اآلراء أكبر ع تنوّ هنالك وكان املائة). في

املائة)  في 39) أفريقيا منطقتي أكثرية في وترى وشمال أفريقيا. األوسط والشرق
على  جهوده البنك بتركيز يقوم ضرورة أن في املائة) 26) الوسطى وآسيا وأوروبا

أن يركز ضرورة ترى التي تقريباً املئوية نفس النسبة (وهي البنية األساسية تنمية
الشرق منطقة بلدان املشاركون في يرى بينما الفقراء)، أعداد تخفيض البنك على

النمو  على حتقيق التأكيد املائة) ضرورة في 33) أفريقيا وشمال األوسط
اقتصادات البلدان. االقتصادي وتدعيم

العاملية العمل قوة
أشخاص من عاملي حقيقي، مجتمع وهو الدولي، البنك موظفي يتألف جهاز

لإلنشاء والتعمير  العالم. ويقوم بعمل البنك الدولي بلدان من بلداً 165 ميثّلون
األمريكية  العاصمة في يعملون موظف 9000 حوالي للتنمية الدولية واملؤسسة

العالم.  مناطق مختلف في 120 بلداً حوالي في منتشرة مكاتب وفي واشنطن،
املكاتب  تلك في الدولي البنك موظفي جهاز من املائة في 37 وتعمل حالياً نسبة

البنك األعضاء البلدان تزايد تواجد موظفي البنك في يساعد حيث القطرية،
البلدان في الشريكة اجلهات وأوضاع الحتياجات فهمه حتسني على الدولي

املناسب. الوقت في خدماته وتقدمي عمله، فعالية معه وزيادة املتعاملة
مؤسسات فعالية حتقيق في: األهمية حاسم املوظفني جهاز ع تنوّ يُعتبر

بني واجلمع عضويته، عاملية وجتسيد موظفيه، مهارات قاعدة وإثراء الدولي، البنك
بتخفيض املتعلق على عمله للتأثير النظر وجهات النطاق من مجموعة واسعة
املائة من  في 62 النامية البلدان رعايا من البنك موظفو ويشكل الفقراء. أعداد

الفنية  واملناصب اإلدارة مناصب من املائة في 47 ويشغلون املوظفني، مجموع
ويشغلن 35  املوظفني، مجموع من املائة في 52 فيشكلن حالياً النساء العليا. أما

في هدف البنك ويتمثل العليا. واملناصب الفنية مناصب اإلدارة من املائة في
رعايا ويشكل .2012 عام بنهاية مناصب اإلدارة في اجلنسني بني املساواة حتقيق

املائة من  في 17 الكاريبي البحر ومنطقة الصحراء جنوب أفريقيا منطقة بلدان
الفنية  واملناصب اإلدارة مناصب من املائة في 11 ويشغلون املوظفني، مجموع
رعايا من عشر ثالثة :27 عددهم البالغ الدولي البنك مديري كبار ويضم العليا.

الصحراء. جنوب أفريقيا بلدان وتسع نساء، وثالثة من رعايا النامية، البلدان
ع واشتمال تنوّ إستراتيجية الدولي البنك اعتمدت مجموعة ،2007 العام في

تركيز محاور أربعة على د تؤكّ وهي سنوات، خمس مدتها موظفيها جهاز بشأن
تعيني املوظفني، وخطوات إجراءات اشتمالية وزيادة القيادة، مساءلة - رئيسية
على ز تركّ جديدة ومقاييس السلوك، تغيير لتشجيع التعلّم اجلديدة وعمليات

جنوب أفريقيا بلدان ومواطني اجلنسني، النامية، واملساواة بني البلدان مواطني
عاملية أجندة الدولي استخدام البنك ويواصل البحر الكاريبي. وبلدان الصحراء

ذوي من ومن هم قني املعوّ بني للموظفني من دعماً واالشتمال ع التنوّ شاملة بشأن
وستركز العاصمة. وفي واشنطن القطرية في مكاتبه وذلك جنسية، ميول أية

اللغوية املهارات في املستقبل على املوجهة للسياسات والبحوث وسائل القياس
أكثر ع تنوّ لتحقيق وذلك نقلها، ميكن التي املهارات ومجموعات والتثقيف

العمل. قوة بني اشتماالً األكثر املمارسات وتشجيع استدامة،
استجابته زيادة إلى الالمركزية بتحقيق اخلاصة البنك الدولي مبادرة تهدف
وتشير والقطرية. العاملية املعارف بني التكامل وحتسني معه املتعاملة للبلدان

أكثر أصبح الدولي البنك إلى أن األخيرة السنوات شهدتها التي العملية اخلبرة
عشر سنوات. قليالً على يزيد ما قبل العملية هذه بدء منذ وفعالية استجابة
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ملوارد عشر اخلامس التجديد إطار كان آخرها في مستمرة، نداءات هنالك ومازالت
منطقة في الالمركزية، وخاصة تعزيز مبواصلة للبنك للتنمية، املؤسسة الدولية
االجتاه لذلك، استمر ونتيجة بالصراعات. واملتأثرة الضعيفة البلدان وفي أفريقيا،

في العام القطرية إلى املكاتب البنك مقر من املوارد من نقل املزيد الرامي إلى
على كبيرة ضغوطاً تشكل بوجود ميداني مازالت االحتفاظ تكلفة أن إال .2009

من العديد في الزيادة هذه في الرئيسية العوامل وترجع للبنك. السنوية امليزانية
واملصروفات الرواتب في التوقعات كافة جتاوز الذي االرتفاع الكبير إلى البلدان

هذه وتفاقمت البلدان. بعض في األمنية التكاليف إلى باإلضافة املكتبية،
العمالت من مقابل عدد األمريكي قيمة الدوالر النخفاض نتيجة التكاليف
جهود لتوجيه إستراتيجية إعداد على حالياً الدولي البنك ويعكف العاملية.

واخلدمات البشرية، باملوارد اخلاصة سياساته وتعديل املستقبل، في الالمركزية
الالمركزية. حتقيق تسهيل بغرض املساندة

وتعلّمهم املوظفني معارف بناء
على الدولي البنك مجموعة قدرة لتحقيق أساسيان عنصران والتعلّم املعرفة
جلهاز املعرفية واألدوات األنشطة التعليمية قائمة وتُتاح برسالتها، االضطالع

البنك. رسالة لتحقيق وخبراتهم مهاراتهم شحذ مواصلة حتى ميكنهم املوظفني
وتوسيع نطاق الفنية، راية الدِّ تعزيز الرامية إلى األنشطة املتاحة: اخليارات وتشمل

مع املتعاملة اجلهات ومع اآلخرين مع التعامل وتدعيم مهارات الثقافي، الوعي
بالنسبة أهمية انطالق تزداد نقطة الشركاء ومن مع التعلّم ويشكل البنك.

استخداماته نطاق بتوسيع النتائج. ويقوم البنك حالياً في حتقيق العمل ألفرقة
وملساعدة القطرية، املكاتب مع التواصل لتسهيل املبتكرة والوسائل للتكنولوجيا

محلية. حلول البحث عن في العاملية اخلبرات من االستفادة على هذه األفرقة

احمللية اتمعات مع اجلسور بناء
واشنطن منطقة في عمل رب أكبر ثالث باعتبارها الدولي، البنك مجموعة تدرك

التي املنطقة هذه واملؤسسية في الفردية املسؤولية حتمل ضرورة العاصمة،
تخفيض الرامية إلى البنك رسالة مع موظفيها. ومتشياً جهاز فيها ويعمل يعيش

األحوال حتسني إلى احمللية اتمعات مع بناء اجلسور برنامج يسعى الفقراء، أعداد
البرنامج هذا ويشجع وضواحيها. العاصمة منطقة في البنك املعيشية جليران

العمل جلمع التبرعات، مكان في برنامجاً وينظم املوظفني، جهاز لدى التطوع روح

للطالب، الثانوية الداخلي للمدارس التدريب سنوياً ملنح صيفياً برنامجاً يدير كما
بغرض تقوية اتمعات باملنطقة العاملة اجلماعات مع شراكة عالقة ويدخل في

مع  للتواصل الدولي للبنك السنوية احلملة عبأت ،2009 املالية السنة وفي احمللية.
من 250  أكثر لصالح دوالر مليون 1.25 على احمللية مبلغاً قياسياً يزيد اتمعات

تبرعات لهذه الذين قدموا الدولي البنك موظفي عدد محلية. وزاد جمعية خيرية
نسبته 41 في  ما أو 3675 موظفاً، إلى وصل ـ حيث مضى أي وقت عن احلملة

احلالي، االقتصادي املناخ بصعوبة منها وإقراراً البنك. مبقر العاملني كافة من املائة
تتيحها التي النظيرة األموال واحدة في ملرة زيادة الدولي البنك مجموعة قدمت

دوالر.  ماليني أكثر من 4 إلى التبرعات اخليرية رفع مجموع مما املائة، 200 في بنسبة

املوظفني جهاز جهود تقدير
سنوياً  املتميزين مبنح جوائز للمديرين املوظفني رابطة تقوم ،1996 العام منذ

واإلدارة. وفي القيادة سمات من مستوى أعلى أظهروا الذين األفراد تكرمي بغرض
مجال القيادة في جوائز التوالي، جرى توزيع على وللعام السادس ،2009 مارس/آذار

اآلخرين، زمالؤهم باحترام لهم شهد ممن واألفرقة على األفراد واالشتمال التنوع
حتقيق في الفريق أعضاء كافة اشتمال وتشجيع االختالف، من قيمة واالستفادة

األعمال. نتائج

الدولي البنك موظفي جهاز
مناطق  لشؤون الستة الرئيس نواب مكاتب في املائة في نسبة 56 تعمل  ● 

البنك. عمل
املهنية  للشبكات التابعة املائة في ”وحدات الربط“ في نسبة 15 تعمل  ●

ووحدات العمليات األخرى.
والوحدات  اإلدارية والشؤون التمويل وحدات في املائة في نسبة 29 تعمل  ●

املؤسسية.
الشبكات  مع إحدى صالت البنك موظفي جهاز من املائة في لنسبة 74  ●

املهنية داخل البنك.
و37  القطرية الشؤون ومديري املديرين القطريني من املائة في نسبة 89 توجد  ●

املكاتب وتعنيّ القطرية، البنك في املكاتب موظفي من جهاز املائة في
محلياً. املوظفني من املائة في 31 نسبة القطرية
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