
لماذا المشاركة؟ 

البرلمانيون شركاء لهم قيمتهم بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فهم يصوغون 
السياسات ويراجعونها، ويناقشون موازنات المعونات الخارجية ويوافقون عليها، 

ويصدقون على القروض، ويخِضعون الحكومات للمساءلة عن البرامج التي تمولها 
مجموعة البنك الدولي. ومن خالل التعامل مع المسؤولين المنتخبين، تعمل مجموعة 

البنك الدولي على األخذ بصوت المواطن في المشروعات التي تقوم بها. 

وللبرلمانيين مصلحة في التعامل مع مجموعة البنك الدولي، ليس فقط كمصدر 
للتمويل، ولكن أيضا نظرا لقدرة مجموعة البنك الدولي على حشد الجهود والجمع 

بين مختلف األطراف وخبرتها بشأن القضايا األكثر إلحاحا. 

المشاركة البرلمانية

يعمل فريق العمل المعني بالمشاركة البرلمانية العالمية كمنتدى الجتماعات أعضاء 
البرلمان من جميع أنحاء العالم للتفاعل مع نظرائهم الدوليين ومجموعة البنك الدولي 

بشأن أولويات التنمية المشتركة. ويعمل هذا الفريق على بناء التفاهم بشأن أهداف 
مجموعة البنك الدولي ومساندتها، وتعزيز تبادل المعرفة والدعوة إلى التنمية مع 
المشرعين وفيما بينهم بهدف تحقيق نتائج مستدامة في البلدان المعنية. ويتبع هذا 

الفريق مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العالقات الخارجية والمؤسسية.

مجموعة البنك الدولي 
المشاركة 
 البرلمانية

إشراك النواب المنتخبين كداعمين للتنمية العالمية



بوابة المشاركة 

على المستوى العالمي

تجتمع الوفود البرلمانية مع الخبراء وجهاز اإلدارة العليا على مدار السنة بصورة 
مباشرة أو بصورة افتراضية عبر اإلنترنت. والحدثان الرئيسيان هما حلقات العمل 
البرلمانية والمؤتمر البرلماني العالمي في االجتماعات السنوية واجتماعات الربيع 
لمجموعة البنك الدولي حيث يتبادل أعضاء البرلمان المعرفة وأفضل الممارسات 

باإلضافة إلى وضع إستراتيجيات للتنمية المستدامة والشاملة للجميع. 

وتشمل المشاركات العالمية األخرى ما يلي:

الزيارات الميدانية التي تتيح للنواب )أعضاء البرلمان( االطالع على أثر مشروعات 
مجموعة البنك الدولي على أرض الواقع، وتبادل الخبرات واآلراء مع أصحاب 

المصلحة واألطراف المعنية على المستوى المحلي، واالستفادة من الخبرات 
والتجارب والسياسات الفعالة وطرحها في برلماناتهم الوطنية.

وتمثل المبادرة العالمية للبرلمانيين الشباب منصة للتواصل والتعاون بين أعضاء 
البرلمان البالغين من العمر 40 عاما أو أقل بشأن تحديات التنمية التي تواجه 

الشباب.

على المستويين اإلقليمي والقطري

يتواصل البرلمانيون مع فرق العمل اإلقليمية والقطرية التابعة لمجموعة البنك الدولي 
للتعاون بشأن مبادرات التنمية، واالطالع على حافظة المشروعات التي تخص 

بلدانهم، والمشاركة في المشاورات وزيارات المشروعات، واالستفادة من التدريب 
والمعارف والخبرات لتحقيق نتائج أفضل لبلدانهم. 

وتعمل البيانات الموجزة التي تتناول محاور التركيز المهمة على ربط البرلمانات 
بجهاز اإلدارة العليا لمجموعة البنك الدولي وخبراء مجموعة البنك الدولي للحصول 
على أحدث البيانات والمعارف المهنية بشأن الموضوعات ومحاور التركيز اإلنمائية 
المحددة إلثراء المناقشات التشريعية، والقرارات الخاصة بالسياسات، وتنفيذ البرامج.

وتعزز حلقات العمل المعنية ببناء القدرات مهارات النواب في مجاالت بالغة األهمية 
مثل دورة الموازنة، وإدارة الموارد، واإلدارة البرلمانية، ودور البرلمان في مكافحة 

الفساد.

ومن شأن المشاورات الحصول على آراء ومالحظات من النواب بشأن إطار 
الشراكة اإلستراتيجية الخاص بالبلد المعني، فضال عن الدراسات التشخيصية 

المنهجية الخاصة بهذا البلد، وإستراتيجية البنك الدولي وسياساته، على سبيل المثال 
إطار العمل البيئي واالجتماعي، والمساواة بين الجنسين.



الشراكات

تعتبر الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الُمَحاور
البرلماني الرئيسي للبنك. وهذه الشبكة منظمة غير حكومية مستقلة، كما أنها منبر 

للبرلمانيين من البلدان األعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدعوة إلى 
 http://www.parlnet.org/.زيادة المساءلة والشفافية في التعاون اإلنمائي

وتضم قائمة الشركاء الرئيسيين اآلخرين العديد من المؤسسات البرلمانية في جميع
أنحاء العالم، فضال عن الهيئات البرلمانية اإلقليمية.

تابعونا

http://www.worldbank.org/parliamentarians
parliamentarians@worldbank.org

روابط مفيدة

بوابة المشاورات
https://consultations.worldbank.org/

مشاركة البلدان
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies

إطار العمل البيئي واالجتماعي
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework

إتاحة الحصول على المعلومات
https://www.worldbank.org/en/access-to-information

 المعرفة المفتوحة
تعمل “مبادرة إتاحة البيانات للجميع” التابعة للبنك الدولي على تمكين النواب من الوصول إلى 

مجموعة شاملة من البيانات عن التنمية وأحدث البحوث مجانا وبصورة منفتحة. 
http://data.worldbank.org/
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