
المؤسسة
الدولية
للتنمية

المؤسسة الدولية للتنمية
مجموعة البنك الدو��

النتائج 
� التعا��

الصمود



ي الب�ش والنمو والقدرة عىل الصمود  •  2
المؤسسة الدولية للتنمية  •  االستثمار �ف

 هذه المطبوعة هي نتاج عمل 
 مكتب نائب رئيس مجموعة 

البنك الدولي لشؤون تمويل التنمية

.1818 H Street, N.W
Washington, D.C. 20433

ida.worldbank.org
Facebook.com/ida.wbg

Twitter.com/wbg_ida
YouTube.com/worldbank

#IDAWorks

ي 2021
ين الثا�ف /ت�ش نوفم�ب

: ي
تصوير فوتوغرا�ف

ي بابوا غينيا الجديدة” الذي يسعى 
وع “القراءة �ف ي بابوا غينيا الجديدة، م�ش

اكة مع إدارة التعليم �ف لت المؤسسة الدولية للتنمية، ع�ب �ش الغالف، كونور أشليغ/البنك الدولي - موَّ

ي الشمالية  ي مقاطعة مورس�ب
ي مدرسة سانت جون االبتدائية بضاحية توكارا �ف

إل االرتقاء بمستويات القراءة من خالل إنشاء مكتبات بالفصول الدراسية. وتظهر عىل الغالف طالبة �ف

ي كان الطالب يطالعونها.
الغربية تشارك الكتب ال�ت

الصفحتان 4-5، إريك كاغالن/البنك الدولي

/مؤسسة التمويل الدولية ف الصفحتان 6-7، دومينيك شاف�ي

الصفحة 11، فنسنت تريمو/البنك الدولي

الصفحات 16-17، المكتب الُقطري لبنغالديش/البنك الدولي
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من نحن؟
ي أُنشئت 

المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً. وتهدف المؤسسة، ال�ت
ى “اعتمادات”( وِمَنح  ي عام 1960، إل الحد من الفقر من خالل تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة )تُسمَّ

�ف
ف االأحوال المعيشية للناس. امج تؤدي إل تعزيز النمو االقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحس�ي ل�ب

ي البنك الدولي - البنك 
قراض االأصىلي �ف وتُكِمل المؤسسة عمل ذراع االإ

. تدعم المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة  نشاء والتعم�ي الدولي لالإ
ي تمهد الطريق نحو تحقيق 

نمائية ال�ت متنوعة من االأنشطة االإ
المساواة، والنمو االقتصادي، وتوف�ي فرص العمل، ورفع مستويات 

ف االأحوال المعيشية. وتُعد المؤسسة من أك�ب مصادر  الدخل، وتحس�ي
 ، ف مة إل بلدان العالم االأك�ش فقراً االأربعة والسبع�ي المساعدات المقدَّ
ي تُقدم لتمويل 

كما أنها أك�ب مصدر منفرد الأموال الجهات المانحة ال�ت
ي هذه البلدان.

الخدمات االجتماعية االأساسية �ف

ي هذا أن سعر الفائدة 
وط مي�ة. ويع�ف وتقدم المؤسسة قروضا ب�ش

عىل اعتمادات المؤسسة إما صفر، وإما سعر منخفض للغاية مع 
ف 30 و40 سنة. ويتلقى أك�ش من نصف  اوح ب�ي ة ت�ت أجل سداد يمتد لف�ت

اض من المؤسسة جميع موارد المؤسسة،  البلدان المؤهلة لالق�ت
وط منح ال تشتمل عىل أقساط سداد عىل االإطالق.  أو نصفها، ب�ش

تستهدف هذه الِمَنح البلدان منخفضة الدخل الُمعرَّضة بدرجة أك�ب 
لمخاطر المديونية الحرجة.

ة والِمنح، تتيح المؤسسة مستويات  ضافة إل القروض المي�َّ وباالإ
عالية من المساعدات لتخفيف أعباء الديون، وذلك من خالل مبادرة 

ة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيض  تخفيف ديون البلدان الفق�ي
الديون متعددة االأطراف.

ي 30 يونيو/حزيران 2021، بلغت قيمة 
ي السنة المالية المنتهية �ف

و�ف
م منها 12.1 مليار  مجموع ارتباطات المؤسسة 36 مليار دوالر، ُقدِّ

دوالر عىل هيئة ِمَنح. وتلقت منطقة أفريقيا 70% من مجموع 
االرتباطات. وقد قامت المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 1960 

بإقراض 458 مليار دوالر إل 114 بلداً. وزادت االرتباطات السنوية زيادة 
ي المتوسط حوالي 29.4 مليار دوالر خالل السنوات 

مطردة، وبلغت �ف
الثالث الماضية )من السنة المالية 2019 - إل السنة المالية 2021(.

اض من المؤسسة، وأصبح كث�ي منها  وقد تخّرج 37 بلداً من أهلية االق�ت
ف وشيىلي والهند وكوريا  ضمن البلدان المانحة للمؤسسة، مثل الص�ي

الجنوبية وتركيا.

ن   المنجزات الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية ب�ي
1 يوليو/تموز 2011 و30 يونيو/حزيران 2021

 شخص حصلوا عىل خدمات الرعاية 
الصحية االأساسية

974.9 مليون

طفل تم تحصينهم

395.9 مليون

شخص أصبح بمقدورهم الوصول إل مصدر 
ن للمياه محسَّ

113.3 مليون

مت إليهم خدمة كهرباء جديدة   شخص ُقدِّ
نة أو محسَّ

71.5 مليون
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وس سبَّب صدمة أك�ش عنفاً من أي أزمة مرَّت  ي انتشار الف�ي
ية وتف�ش ي تاريخ الب�ش

 إن حجم أزمة كورونا غ�ي مسبوق �ف
ي مجموعة 

ي مسارها نحو تحقيق هد�ف
عىل المؤسسة الدولية للتنمية. وتواجه أشد بلدان العالم فقراً انتكاسات واضحة �ف

البنك الدولي وأهداف التنمية المستدامة.

ي العالم للمرة االأول منذ جيل كامل بسبب جائحة كورونا مع احتمال حدوث آثار طويلة االأجل. 
ايد �ف ف إن معدل الفقر ي�ت

ي البلدان 
وقد كان عام 2020 أول عام يزداد فيه معدل الفقر خالل أك�ش من عقَديْن، إذ تش�ي التقديرات إل أن عدد الفقراء �ف

ي عام 2015. 
ي عام 2021، مقابل 245 مليوناً �ف

اض من المؤسسة الدولية للتنمية سيصل إل 320 مليوناً �ف المؤهلة لالق�ت
اض من  ، إذ تش�ي التقديرات إل أن 25% من سكان البلدان المؤهلة لالق�ت وسيستمر هذا االتجاه ح�ت نهاية العقد الحالي

المؤسسة الدولية للتنمية سيعيشون تحت خط الفقر الدولي بحلول عام 2030.

ي حال غياب المساندة واالإصالحات الشاملة. 
اض من المؤسسة دائمة �ف ي البلدان المؤهلة لالق�ت

وقد تصبح الخسائر المؤقتة �ف
ة  ، وهو ما سيتطلب مساعدات كب�ي اض من المؤسسة لديها االآن احتياجات تمويلية أعىل بكث�ي  فالبلدان المؤهلة لالق�ت

. من المجتمع الدولي

ي يكتنفها كث�ي من التحديات، جاءت استجابة المؤسسة استثنائية من حيث ال�عة والنطاق 
ي ظل هذه الخلفية الصعبة ال�ت

�ف
كاء آخرين عىل  واالنتقائية. وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية بالتضامن مع كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف و�ش
اض منها. وسيشمل الدعم تقديم أك�ش من 50 مليار دوالر من  ف العالمي والُقطري لمساندة البلدان المؤهلة لالق�ت المستوي�ي

ة للغاية. كما اعتمدت المؤسسة عمليات لدعم طرح اللقاحات  وط مي�َّ ي شكل ِمَنح وب�ش
موارد المؤسسة الدولية للتنمية �ف

ي 2021.
ين الثا�ف /ت�ش تصل قيمتها إل 3.2 مليارات دوالر ح�ت 4 نوفم�ب

وعىل الرغم من أن حجم االأزمة يتجاوز قدرة أي مؤسسة منفردة عىل االستجابة، فإن المؤسسة الدولية للتنمية ال تزال 
م الدعم االأساسي الذي يعوِّل عليه كلٌّ من الجهات  ، إذ تُظِهر قيمة استثنائية مقابل المال وتقدِّ تضطلع بدور رئي�ي

كاء التنمية من أجل إجراءاتهم التدخلية. المتعاملة مع المؤسسة و�ش

للمزيد من المعلومات <<
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الرسعة والنطاق واالنتقائية
أبريل/نيسان 2020 – يوليو/تموز 2021

بناء انتعاش شامل للجميع وقادر عىل الصمود

56 مليار دوالر

قراض؟ ما حجم االإ

ه؟ إىل من يوجَّ

بلداً من البلدان االأشدِّ فقراً +70
عىل مستوى العالم والمؤهلة 

للحصول عىل التمويل من 
المؤسسة الدولية للتنمية

نصفها تقريباً 
من أفريقيا

ي من
 والبا�ت

ق آسيا والمحيط الهادئ  • �ش
 • أوروبا وآسيا الوسطى

ي  • أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
ق االأوسط وشمال أفريقيا  • ال�ش

• جنوب آسيا قراض؟  دواعي االإ
بناء انتعاش شامل للجميع وقادر عىل الصمود

 حماية الفقراء 
والفئات االأشد احتياجاً

 إعادة بناء
سياسات ومؤسسات واستثمارات 

زة عىل نحو أفضل معزَّ

إنقاذ االأرواح

 ضمان استدامة نمو االأعمال
وإيجاد فرص العمل
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ي 
نما�أ تركز المؤسسة الدولية للتنمية عىل تقديم التمويل االإ

ي تتصدى للتحديات 
ف القطاعات ال�ت َكة ب�ي والمساندة المش�ت

نمائية،  ف نواتجها االإ ي تحس�ي
العالمية المعقدة، وتساعد البلدان �ف

ر مصدراً  . كما توفِّ ي المجتمع الدولي
يكاً مهّماً �ف وهو ما يجعلها �ش

اض من  اً ومستقّراً للتمويل يمكن للبلدان المؤهلة لالق�ت كب�ي
ي جزء 

المؤسسة االعتماد عليه لتمويل أولويات التنمية لديها. يأ�ت
ر المؤسسة قناة تتسم  ، إذ توفِّ ف كاء المساهم�ي من التمويل من ال�ش

نمائية إل البلدان االأشد فقراً. بالكفاءة لتوجيه المساعدات االإ

ي أثناء االأزمات والحاالت الطارئة 
يك أساسي �ف والمؤسسة أيضاً �ش

من خالل أدوات مثل نافذة التصدي لالأزمات. ساندت النافذة 
ق أفريقيا  ي �ش

ي تمر بأزمات حادة، مثل المجاعة �ف
البلدان ال�ت

ي زلزال 
ي حدث �ف

ضافة إل الدعم بعد الزالزل، كما �ف واليمن، باالإ
ي عام 2010، وزلزال نيبال عام 2015، ومع بلدان غرب 

هاي�ت
ي إطار 

وس إيبوال. ومنذ إطالقها �ف ي ف�ي
رة من تف�ش أفريقيا المت�ف

ة لتجديد موارد المؤسسة، قدمت هذه  العملية السادسة ع�ش
النافذة 3 مليارات دوالر للتصدي لالأزمات والحاالت الطارئة 
ي خمس مناطق. 

اض من المؤسسة �ف ي 26 بلداً مؤهالً لالق�ت
�ف

وتكمل الدراسات التحليلية عمل المؤسسة فيما تقوم به من 
عمليات، وهي دراسات تساند عملية وضع سياسات الحد من 

م المؤسسة المشورة للحكومات بشأن طرق توسيع  الفقر. كما تقدِّ
قاعدة النمو االقتصادي وحماية الفقراء من الصدمات االقتصادية.

ي إدارة ديونها 
وتساعد مؤسسة التمويل الدولية البلدان المعنية �ف

ف جهود تخفيف أعباء الديون  قت عىل مر السن�ي أيضاً، وقد نسَّ
ي تعزيز شفافية 

ة. وتساعد المؤسسة البلدان �ف عن البلدان الفق�ي
الديون، وإدارة الديون، واستدامة المالية العامة، وذلك من خالل 

سياسة جديدة للديون تُدعى سياسة تمويل التنمية المستدامة.

ي أُُطر 
ع �ف ي تؤديها المؤسسة الدولية للتنمية يُجمَّ

إن كل االأعمال ال�ت
للسياسات مدتها ثالث سنوات تسمى عملية تجديد الموارد. وعملية 

ة من  ة وتغطي الف�ت التجديد الحالية هي العملية التاسعة ع�ش
1 يوليو/تموز 2020 إل 30 يونيو/حزيران 2023. ولكن نظراً لتأث�ي 
ي البلدان 

ي أدت إل ارتفاع االحتياجات التمويلية �ف
أزمة كورونا ال�ت

اض من المؤسسة، تم تقليص العملية التاسعة  المؤهلة لالق�ت
ي يوليو/تموز 2022 

ون �ف ة لمدة عام، وستبدأ العملية الع�ش ع�ش
وتمتد إل يونيو/حزيران 2025. والهدف من ذلك هو ضمان توافر 
ي وإعادة البناء عىل نحو أفضل.

ي التعا�ف
التمويل لمساعدة البلدان �ف

ي 
ين لتجديد الموارد �ن ف الرئي�ي للعملية الع�ش ك�ي ويتمثل محور ال�ت

إعادة البناء عىل نحو أفضل بعد الخروج من االأزمة: نحو مستقبٍل 
أخ�ن قادٍر عىل الصمود وشامٍل للجميع. وستحافظ العملية 

ون لتجديد موارد المؤسسة عىل المحاور االأربعة المتعلقة  الع�ش
ف  بكلٍّ من تغ�ي المناخ، والهشاشة وال�اع والعنف، والمساواة ب�ي
، والوظائف والتحوُّل االقتصادي، وذلك بهدف تحقيق  ف

ْ الجنَس�ي
ضافة إل استحداث  ف االستمرارية واالبتكار، وذلك باالإ التوازن ب�ي

ي. ، وهو تعزيز رأس المال الب�ش ف ف خامس متم�ي محور ترك�ي

ون أيضاً الجهود الرامية إل تحقيق  وستعمق العملية الع�ش
كة: القدرة  ف عىل أربع قضايا مش�ت ك�ي االنتعاش االقتصادي بال�ت
ل الدين والشفافية؛ والحوكمة والمؤسسات؛  عىل مواصلة تحمُّ
ب لمواجهة االأزمات بصفته قضية  والتكنولوجيا؛ وإدخال التأهُّ

كة  َكة. والقضايا الثالث االأول تَُعد كذلك قضايا مش�ت جديدة مش�ت
ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.  ي العملية التاسعة ع�ش

�ف
ي العملية التاسعة 

َكة �ف عاقة، وهي قضية مش�ت وسُتعاَلج مشكلة االإ
ين  ي العملية الع�ش

ي �ف ف رأس المال الب�ش ي إطار محور ترك�ي
ة، �ف ع�ش

لتجديد موارد المؤسسة. 

نمائية  المؤسسة الدولية للتنمية هي مؤسسة تهتم بالعديد من القضايا حيث تساند طائفة متنوعة من االأنشطة االإ
ف مناخ  ، وخدمات الرعاية الصحية االأساسية، والمياه النظيفة وال�ف الصحي، والزراعة، وتحس�ي ي

مثل التعليم االبتدا�أ
ممارسة أنشطة االأعمال، والبنية التحتية، واالإصالحات المؤسسية. وتؤدي تلك االإجراءات التدخلية إل تمهيد الطريق 
ف االأوضاع المعيشية. نحو تحقيق المساواة، وتعزيز النمو االقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة الدخل، وتحس�ي

أنشطتنا
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هة للقضاء  المساندة الموجَّ
عىل الفقر المدقع

يعيش 500 مليون شخص، أو ثلثا من 

ي بلدان 
يعانون الفقر المدقع حول العالم، �ف

ي 
ف االأشد فقراً ال�ت العالم االأربعة والسبع�ي

تساندها المؤسسة الدولية للتنمية.

إمكانية الحصول عىل 
الموارد الحيوية

ارتباطات قيمتها 82 مليار دوالر للعملية 

ة لتجديد موارد المؤسسة  التاسعة ع�ش

ي التنمية.
لتوسيع االستثمار �ف

ي  ي التصدِّ
 الريادة �ف

للتحديات العالمية
ر المؤسسة الدولية للتنمية التغطية  توفِّ

ي القطاعات 
ة �ف اكات والخ�ب العالمية وال�ش

والمناطق كافة.

مسار التنمية المستدامة

منذ إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية، تخرَّج 

اض من المؤسسة  37 بلداً من أهلية االق�ت

ولم تَُعد تعتمد عىل مساندتها.

القيمة مقابل المال

ي تقدمها 
سهامات ال�ت يتحول كل دوالر من االإ

الجهات المانحة إل ما يزيد عىل 3 دوالرات 

تقريباً من مساندة تمويل العملية التاسعة 

ة لتجديد موارد المؤسسة. ع�ش

: مؤ�ش شفافية  ي
أعىل مراتب التصنيف �ف

المعونات 2020 )ان�ش ما تموله(

الشفافية والمساءلة

ف عىل أفريقيا ك�ي ال�ت

ة لتجديد موارد  ثلثا تمويل العملية التاسعة ع�ش
المؤسسة لتعزيز النمو االقتصادي وبناء رأس 

ي. المال الب�ش

 إطالق العنان 
للقطاع الخاص

تسعى المؤسسة الدولية للتنمية إل تعبئة 
موارد القطاع الخاص بغية إطالق العنان 

نمائية. للنواتج االإ

النموذج المالي المختلط

دخلت المؤسسة الدولية للتنمية سوق رأس 
ي عام 2018، لزيادة المساندة المالية 

المال �ف
للبلدان المتعاملة معها.
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وتحصل المؤسسة منذ إنشائها عىل مواردها المالية بصفة رئيسية 
ي تقدمها حكومات البلدان االأعضاء )انظر 

سهامات ال�ت عن طريق االإ
ي موارد المؤسسة(. وتلتقي الجهات المانحة مرة كل 

ف �ف المساهم�ي
ثالث سنوات لتجديد موارد المؤسسة واستعراض إطار سياساتها. 
ي ارتفع عددها االآن إل ما 

ويكفل مسؤولو الحكومات المانحة ال�ت
يزيد عىل 50 )يُعرفون باسم “مندوبو المؤسسة الدولية للتنمية”(، 

ي سياسات المؤسسة  ضة أن تل�ب وممثلو البلدان االأعضاء المق�ت
وأُُطر تمويلها احتياجات تلك البلدان. وتتعاون المؤسسة كذلك مع 

ية والمراكز البحثية  ي والمؤسسات الخ�ي
منظمات المجتمع المد�ف

حول العالم عند تطوير أُُطر سياساتها.

ة عىل أحدث عملية لتجديد موارد  لقد ُوِضعت اللمسات االأخ�ي
/كانون االأول  ي ديسم�ب

ة- �ف المؤسسة - العملية التاسعة ع�ش
2019، وقد أسفرت عن مستوى قياسي من موارد التجديد بلغ 

ة السنوات  وعات عىل مدى ف�ت 82 مليار دوالر لتمويل الم�ش
ي 30 يونيو/حزيران 2023. وهذا التمويل 

الثالث المنتهية �ف
الذي يشمل أك�ش من 53 مليار دوالر الأفريقيا، سيساعد البلدان 

ي احتياجات شعوبها، وزيادة النمو االقتصادي، 
ي االستثمار �ف

�ف
ي مواجهة الصدمات المناخية 

وتعزيز القدرة عىل الصمود �ف
والكوارث الطبيعية.

كيفية تخصيص الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية

ضة من المؤسسة إل الحصول عىل موارد  تحتاج البلدان المق�ت
ف عىل المؤسسة 

َّ ة. ومن ثم، يتع�ي وط مي�َّ ة ب�ش تمويلية كب�ي
ف  اتخاذ قرارات بشأن كيفية تخصيص الموارد الشحيحة فيما ب�ي

اض. البلدان المؤهلة لالق�ت

، من بينها مستوى  وتستند قرارات التخصيص إل عدة معاي�ي
وعات  ي إدارة اقتصاداته وم�ش

دخل كل بلد وسجل أدائه �ف
المؤسسة الجاري تنفيذها لديه.

ف 
َّ ولكي تكون البلدان مؤهلة للحصول عىل التمويل، فإنه يتع�ي

عليها أوالً استيفاء المعاي�ي التالية:
، الذي يُعرَّف  	 ي ورة أن يكون معدل الفقر النس�ب �ف

بأنه نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، أقل من 
ي السنة المالية 2021، 

ف )يتم تحديثه سنويّاً(. و�ف حد مع�ي
بلغ هذا الحد 1185 دوالراً.

وط  	 اض ب�ش عدم التمتع بأهلية ائتمانية لالق�ت
نامج  ة لتمويل ال�ب السوق، ومن ثم الحاجة إل موارد مي�َّ

ي للبلد.
نما�أ االإ

ي 
عالوة عىل ذلك، تُقيَّم البلدان بعدئذ لتحديد مدى إجادتها �ف

ي من شأنها تعزيز النمو االقتصادي والحد 
تنفيذ السياسات ال�ت

من الفقر.

وعات المؤسسة الدولية للتنمية كيفية تنفيذ مرسش

وع بمساعدة فنية ومساندة من  ضة الم�ش ذ الحكومة المق�ت تنفِّ
. وتوضع سياسات وقائية وضوابط مالية وتعاقدية  البنك الدولي

كافية. وحالما يجري التنفيذ، ترفع الهيئة المسؤولة عن إدارة 
وع وتُِعد تقارير عن  التنفيذ تقارير منتظمة عن أنشطة الم�ش

أوضاعه.

وع ونواتجه وأثره عىل  ي الم�ش
ويُرَصد التقدم الُمحَرز �ف

المستفيدين طوال مرحلة التنفيذ، للحصول عىل بيانات لقياس 
الفعالية النهائية للعملية.

ي االأغلب 
َعة. و�ف تقاَرن النتائج النهائية بعد ذلك بالنتائج المتوقَّ

تُستخَدم المعلومات الُمكتسَبة لتحديد التداب�ي الحكومية 
ف القدرات الالزمة للحفاظ عىل المنافع  ضافية وتحس�ي االإ

وع. ة من الم�ش الُمستمدَّ

وع  إن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك تقيِّم أداء م�ش
وعاً  وعات )حوالي 70 م�ش ف أربعة م�ش  واحد تقريباً من ب�ي

ي السنة(، وتقيس النواتج بناًء عىل االأهداف االأصلية، 
�ف

واستدامة النتائج، وأثر تنمية القدرات المؤسسية.

كيف تعمل المؤسسة الدولية للتنمية؟
ي تشكِّل مجلس 

ي مواردها، وال�ت
تخضع المؤسسة الدولية للتنمية لرقابة 174 بلداً هي البلدان المساهمة �ف

. ويتول موظفو العمليات بالبنك الدولي والحكومات والهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ إدارة  ف المحافظ�ي
نمائية اليومية لعمل المؤسسة. االأنشطة االإ

فبحلول عام 2030، سيعيش 50% من فقراء العالم 

ي بلدان متأثرة بأوضاع تسودها الهشاشة وال�اع.
�ف
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النتائج عىل مستوى إجمالي

قياس 5

وع  ي الم�ش
التقدم المحرز �ف

وأثره عىل المستفيدين

مراقبة 4

النتائج مقابل االأهداف االأصلية 

واستدامة النتائج

تقييم 6

 المؤسسة مرة كل 

ثالث سنوات

1 تجديد موارد

بناًء عىل مستويات دخل 

البلدان وأدائها

التخصيص 2

وعات بمساندة  البلدان للم�ش

من المؤسسة الدولية للتنمية

تنفيذ 3
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ضة: ال يُستحق عليها أي قرض أو اعتماد قائم للمؤسسة بسبب دخولها   1  البلدان غ�ي المق�ت

ة طويلة. ي وضع عدم التحقق لف�ت
�ف

اض من المؤسسة الدولية للتنمية، لكنها أيضاً  2  البلدان المختلطة: هي البلدان المؤهلة لالق�ت

. نشاء والتعم�ي تتمتع باالأهلية االئتمانية الالزمة للحصول عىل بعض قروض البنك الدولي لالإ

ة. وط االقتصادات الصغ�ي اض ب�ش 3  االق�ت

اض المختلط. وط االق�ت اض ب�ش  4  االق�ت

اض من المؤسسة  اض من المؤسسة الدولية للتنمية؛ 59 بلداً مؤهالً لالق�ت 74 بلداً مؤهالً لالق�ت
اض المختلط من المؤسسة والبنك. فقط؛ و15 بلداً مؤهالً لالق�ت

ضة من المؤسسة الدولية للتنمية البلدان المق�ت
تتوقف أهلية الحصول عىل مساندة المؤسسة الدولية للتنمية 

ي البلد 
ي السائد �ف ء عىل معدل الفقر النس�ب ي

أوالً وقبل كل سش
، وهو ما يُعرَّف بأن يكون نصيب الفرد من إجمالي  ِّ ي

المع�ف
، ويتم تحديث بياناته سنويّاً. ف

َّ الدخل القومي أقل من حد مع�ي

كما تساند المؤسسة بعض البلدان، مثل البلدان الجزرية 
اض،  ي تتجاوز الحد العمىلي الفاصل الأهلية االق�ت

ة، ال�ت الصغ�ي
ي تمكنها من 

ولكنها ال تتمتع باالأهلية االئتمانية الكاملة ال�ت
. وهناك بعض  نشاء والتعم�ي اض من البنك الدولي لالإ االق�ت

اض من المؤسسة  البلدان، مثل كينيا وأوزبكستان، مؤهلة لالق�ت

بناء عىل متوسط دخل الفرد فيها، وتتمتع أيضاً باالأهلية االئتمانية 
نشاء  الالزمة للحصول عىل بعض قروض البنك الدولي لالإ

. ويُشار إل هذه البلدان باسم “البلدان المختلطة”. والتعم�ي

ي الوقت الحالي للحصول عىل 
يبلغ إجمالي عدد البلدان المؤهلة �ف

موارد المؤسسة الدولية للتنمية 74 بلداً. منذ إنشاء المؤسسة ، تخرَّج 
اض من المؤسسة، ولم تعد تعتمد عىل  37 بلداً من أهلية االق�ت

ي تمويل المؤسسة. 
ة منها تساعد االآن �ف مساندتها. بل هناك بلدان كث�ي

ضة من المؤسسة الدولية  يمكنك االطِّالع عىل قائمة البلدان المق�ت
https://ida.worldbank.org/  للتنمية من خالل هذا الرابط

about/borrowing-countries

أفريقيا
إثيوبيا

يا 1 إري�ت
أوغندا

ف ب�ف
بوركينا فاصو

بوروندي
تشاد
انيا ف ت�ف
توغو

جزر القمر 3
جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو 2 و 4
جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنوب السودان
الرأس االأخ�ف 2 و 3

رواندا
زامبيا 4

زيمبابوي 1 و 2
ي 3 سان تومي وبرنسي�ب

السنغال
السودان 1
اليون س�ي
الصومال

غامبيا
غانا 4
غينيا

غينيا-بيساو

ون 2 و 4 الكام�ي
كوت ديفوار 4

كينيا 2 و 4
يا لي�ب

ليسوتو 4

مالي
مدغشقر

مالوي
موريتانيا
موزامبيق

النيجر
يا 2 و 4 نيج�ي
ق آسيا �ش

بابوا غينيا الجديدة 2 و 4
توفالو 3

تونغا 3
قية 2 و 3 تيمور ال�ش

جزر سليمان 3 
جزر مارشال 3

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 4
ساموا 3

فانواتو 3
فيجي 2 و 3
كمبوديا 4
ي 3

يبا�ت ك�ي
ميانمار 4

3 FS يا ف ميكرون�ي

جنوب آسيا
أفغانستان

باكستان 2 و 4
بنغالديش

بوتان 3
المالديف 3

نيبال

أوروبا وآسيا الوسطى
أوزبكستان 2 و 4

ف غ�ي جمهورية ق�ي
طاجيكستان

كوسوفو 4

ي أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
دومينيكا 2 و 3

سانت فينسنت 2 و 3
سانت لوسيا 2 و 3

غرينادا 2 و 3
غيانا 3

نيكاراغوا 4

ي
هاي�ت

هندوراس 4 

ق االأوسط وشمال أفريقيا منطقة الرسش
ي 3 

جيبو�ت
سوريا 1 

اليمن

https://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
https://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
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تحقيق النتائج هو جوهر أعمال التطوير للمؤسسة الدولية 
للتنمية. طبقت المؤسسة الدولية للتنمية نظام قياس النتائج 
ة لتجديد مواردها.  ي إطار العملية الثالثة ع�ش

ي عام 2002 �ف
�ف

ف تطّور نظام قياس النتائج ليص�ي إطاراً قويّاً  ومنذ ذلك الح�ي
ي حققتها 

عة ال�ت دارة، إذ يرصد النتائج المجمَّ للمساءلة واالإ
ي خالل كل دورة 

المؤسسة الدولية للتنمية ويرفع تقارير بها �ف
من دورات تجديد الموارد. كما يقدم لمحة �يعة عن الفاعلية 

التنظيمية والتشغيلية للمؤسسة.

ي مساعدة 
إن نظام قياس النتائج يتيح للمؤسسة قياس دورها �ف

البلدان عىل تحقيق النمو والحد من الفقر. كما يتيح للمؤسسة 
، تم  ف إبالغ الجهات المانحة بفعالية إسهاماتها. وعىل مر السن�ي

ة لعمل  تنقيح نظام قياس النتائج دوريّاً ليعكس الطبيعة المتغ�ي
المؤسسة ويدمج الدروس المستفادة من تنفيذ نظام قياس النتائج.

ة عىل توسيع  ويعمل نظام إدارة النتائج للعملية التاسعة ع�ش
ة لتجديد موارد المؤسسة  طار الذي أُِعد للعملية الثامنة ع�ش االإ

اً مستمّداً من  اً، منها 69 مؤ�ش وتعميقه. وهو يتضمن 74 مؤ�ش
ة لتجديد موارد المؤسسة  نظام إدارة النتائج للعملية الثامنة ع�ش

ات إل  الدولية للتنمية. ويعمل إطار العمل عىل تصنيف المؤ�ش
ي البلدان المؤهلة 

م �ف ثالثة مستويات. )1( ما يتحقق من تقدُّ
ي تساندها المؤسسة، 

اض من المؤسسة، و)2( النتائج ال�ت لالق�ت
و)3( فاعلية عمليات المؤسسة والفاعلية التنظيمية لها.

كات  كما يتتبَّع نظام قياس النتائج االأولويات العالمية وال�ش
ي ذلك أهداف التنمية المستدامة، 

الحالية والناشئة، بما �ف
ي، ونهج مجموعة البنك الدولي  وع رأس المال الب�ش وم�ش

http://ida. :لتعظيم تمويل التنمية. لمزيد من المعلومات
worldbank.org/results/rms

كيف نتعرف عىل أنشطة المؤسسة الدولية للتنمية؟
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المؤسسة الدولية للتنمية تعمل بوصفها “المحرك  	
نمائية الصعبة. كما تحشد  االأول” للتصدي للتحديات االإ

المؤسسة أطرافاً أخرى من أجل تحقيق الصالح العام، 
ي جعل العالم أك�ش أمناً.

وتساعد �ف

كاء التنمية  	 المؤسسة تتوىل زمام القيادة. فهي أول �ش
ف الذين يديرون ويقدمون مساعدات ضخمة  الرئيسي�ي

ي تخلِّفها ال�اعات واالأزمات، حيث يكون 
ي البيئات ال�ت

�ف
وريّاً. الحد من المخاطر �ف

المؤسسة تتيح حلوالً عالمية لمواجهة التحديات  	
العالمية. وال يمكن معالجة كث�ي من المشكالت من خالل 

حلول بسيطة من قطاع واحد أو بلد واحد أو منظمة 
واحدة. وبدالً من ذلك، تتطلب الحلول تعاوناً وتبادالً 

ف كث�ي من القطاعات والبلدان والمنظمات. للمعارف فيما ب�ي

قدرة المؤسسة عىل الحشد ال تضاهيها قدرة أي  	
مؤسسة إنمائية أخرى. وتشمل مزاياها النسبية االنتشار 

ف  كة ب�ي العالمي، والحلول الُقطرية، والمعارف المش�ت
القطاعات، والقدرة عىل تطبيق االأدوات المالية المبتكرة، 

ات التشغيلية والتنفيذية. والخ�ب

المؤسسة تعمل عىل إحداث تحوالت. فهي تساعد  	
ي وضع حلول أدت إل إعادة تشكيل مشهد عالم 

البلدان �ف
التنمية –عىل مر تاريخها- بدايًة من الحلول الزراعية الهائلة 

، وصوالً إل عملها الرائد  ي
ي سبعينيات القرن الما�ف

االأثر �ف
ي تخفيف أعباء الديون، والتوقف التدريجي عن استخدام 

�ف
ين المحتِوي عىل الرصاص. ف الب�ف

يك ثابت. وقد انخرطت مع البلدان  	 المؤسسة �ش
ي مجاالت ال يعالجها 

ي معالجة قضايا ناشئة أو �ف
المختلفة �ف

ي البلد 
االآخرون أو ال يستطيعون معالجتها. فهي تبقى �ف

عالم عما تقوم به،  ِّ بعد انحسار أضواء وسائل االإ ي
المع�ف

لتؤكد تحقيق نمو طويل االأمد وضمان استدامة النتائج.

المؤسسة تقدم خدماتها للفئات االأشد فقراً. فهي  	
ف من الفقراء وتعمل عىل  تتيح الحياة الكريمة لمئات المالي�ي

االرتقاء بنوعية معيشتهم بتوف�ي المياه النظيفة والكهرباء 
وال�ف الصحي.

المؤسسة تجعل العالم مكاناً أفضل للفتيات والنساء.  	
ف الذي 

ْ ف الجنَس�ي ف ب�ي فهي تعمل عىل القضاء عىل التمي�ي
ف من خالل إلحاق الفتيات بالمدارس،  استمر الآالف السن�ي

وعات  ي الحصول عىل التمويل لبدء م�ش
ومساعدة النساء �ف

ف االآفاق  ي نهاية المطاف عىل تحس�ي
ة، والمساعدة �ف صغ�ي

. االقتصادية لالأ�ة والمجتمع المحىلي

المؤسسة توفر المنافع العامة العالمية. وتتيح  	
كة، وحماية  بيانات التنمية، ومعاي�ي العمل المش�ت

المشاعات البيئية العالمية، وإدارة الجوائح ومخاطر 
العدوى المالية.

المؤسسة الدولية للتنمية، بالعمل مع مجموعة  	
، تعتمد نهجاً متكامالً لتحقيق التنمية.  البنك الدوىلي

ن القطاع  ، وتمكِّ ي تهيئة بيئات تتيح ازدهار التغي�ي
وتساعد �ف

الخاص من إطالق استثماراته.

ي  	
المؤسسة تَُعد كذلك إحدى الجهات الرائدة �ن

مجال الشفافية، وتخضع الأشد التقييمات المستقلة 
ن المؤسسات الدولية. فعىل سبيل المثال:  رصامة من ب�ي

مؤ�ش شفافية المعونات لعام 2020 صنَّف المؤسسة 
ف 47 وكالة من وكاالت  ي المرتبة الثانية من ب�ي

الدولية للتنمية �ف
ي العالم. وتحافظ المؤسسة عىل تصنيفها 

التنمية الرئيسية �ف
ي عام 2010.

ي أعىل فئة منذ ن�ش هذا المؤ�ش الأول مرة �ف
�ف

وبالمثل، صنَّف تقييم أجراه مركُز التنمية العالمية  	
بالتعاون مع معهد بروكينجز عام 2018 المؤسسة 

الدولية للتنمية واحدًة من أعىل منظمات التنمية الدولية 
دارية المنخفضة للمؤسسة  اً إل التكاليف االإ أداًء، مش�ي

ي يمكن التنبؤ 
الدولية للتنمية وحجم تدفقات المعونة ال�ت

بها عىل نحو أفضل، مقارنًة بالجهات المانحة االأخرى.

ف التمويلية  	 ي ظل مناخ تتعرض فيه موارد المانح�ي
و�ف

لضغوط، تزيد الحاجة إل أن يستفيد المانحون 
من القنوات متعددة االأطراف عىل نحٍو أك�ب وأفضل، 
وتصدرت المؤسسة الدولية للتنمية هذه القنوات.

ف مباراته. ف الوطني�ي فاً بها بوصفها مؤسسة عالمية ذات أثر تحويىلي ال يمكن لفرادى المانح�ي أصبحت المؤسسة مع�ت

لماذا أُنشئت المؤسسة الدولية للتنمية؟
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ها
مات

ـزا
الت

ي ب
سة الدولية للتنمية تف

س
المؤ

و/تموز 2020 - 30 يونيو/حزيران 2021(
ولي

1 ي
(

ي انبعاثات غازات 
ي االنخفاض �ف

صا�ف
االحتباس الحراري

أ  11.6 مليون طن من مكا�ن
ي أكسيد الكربون سنويّاً

ثا�ن

نة اعتمدوا تكنولوجيا زراعية محسَّ

1.1 مليون مزارع

حصلوا عىل مرافق �ف صحي أفضل

ن شخص 4.4 مالي�ي

أضفت الطابع المؤس�ي عىل جهود 
الحد من مخاطر الكوارث باعتبار ذلك 

أولوية وطنية

62 بلداً

دة بدعم بناء القدرات  مزوَّ
االإحصائية لخدمات االأ� المعيشية

49 بلداً

 استثمارات خاصة حفزتها مجموعة 
ي البلدان المؤهلة 

البنك الدولي �ف
اض من المؤسسة الدولية للتنمية لالق�ت

6.4 مليارات

استفادوا من االإجراءات التدخلية 
ز عىل ُفرص العمل ي تركِّ

ال�ت

16.8 مليون 
شخص

 شخص أتيحت لهم إمكانية أفضل 
نت عريضة النطاق ن�ت للتمتع بخدمات االإ

19 مليون

قدرات توليد الطاقة المتجددة

3.4 جيجاوات

ين  تن�ش تقارير سنوية عن الدَّ
ي حينه.

العام �ف

19 بلداً

دة بأنظمة ري  المساحة المزوَّ
نة جديدة أو محسَّ

459790 هكتاراً

تلقوا خدمات مياه أفضل

ن شخص 7.4 مالي�ي

حصلوا عىل خدمات مالية

ن شخص 6.3 مالي�ي

توافرت لهم أوضاع معيشية 
نة ية ُمحسَّ ح�ف

ن  10.9 مالي�ي
شخص

شخص حصلوا عىل 
خدمات نقل أفضل

ن 9 مالي�ي

شخص تم تزويدهم بخدمة 
نة. كهرباء جديدة أو محسَّ

ن 10.7 مالي�ي

http://ida.worldbank.org/rms للمزيد من المعلومات يُرجى االطِّالع عىل
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ي استعادة عافيتها من االآثار 
ي عام 1944، لمساعدة أوروبا �ف

، �ف ، المعروف بالبنك الدولي نشاء والتعم�ي أ البنك الدولي لالإ أُن�ش
ي خلَّفتها الحرب العالمية الثانية. وسلط نجاح هذه المؤسسة الضوء عىل الحاجة إل مؤسسة جديدة تقدم التمويل 

المدمرة ال�ت
نشاء والتعم�ي تقديمها. ي يستطيع البنك الدولي لالإ

وط أك�ش مرونة من القروض التقليدية ال�ت للبلدان منخفضة الدخل ب�ش

ح تقرير لالأمم المتحدة إنشاء منظمة دولية جديدة تسمى إدارة االأمم المتحدة للتنمية االقتصادية  ي مطلع عام 1949، اق�ت
و�ف

ة  قراض البلدان الفق�ي ، دعمت الحكومة االأمريكية إنشاء برنامج الإ ي
ي الخمسينيات من القرن الما�ف

تحت رعاية االأمم المتحدة. و�ف
وط مي�ة بدعم من الجهات المانحة متعددة االأطراف. ب�ش

نبذة تاريخية

بدء عمل المؤسسة الدولية للتنمية

/أيلول 1960 بعد  ي 24 سبتم�ب
ي بلغ 912.7 مليون دوالر، بدأت المؤسسة عملها �ف

بتمويل مبد�أ
يا  ف ف وألمانيا والهند وإيطاليا ومال�ي اليا وكندا والص�ي نشاء، هي: أس�ت توقيع 15 بلداً عىل اتفاقية االإ
ويج وباكستان والسودان والسويد وتايلند والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وفييتنام.  وال�ف

ي غضون االأشهر الثمانية االأول من بدء عملها، بلغ عدد االأعضاء الذين انضموا للمؤسسة 
و�ف

51 بلداً، وقامت المؤسسة بتخصيص اعتمادات بلغت قيمتها 101 مليون دوالر الأربعة بلدان. 
ي عام 1961، أصبحت هندوراس أول بلد يحصل عىل اعتماد من المؤسسة الدولية للتنمية، 

و�ف
ف دوالر لتطوير طريق �يع. وكان عبارة عن منحة بقيمة 9 مالي�ي

ي المؤسسة ليبلغ 174 بلداً عضواً، كما أصبحت المؤسسة المصدر 
ازداد عدد البلدان االأعضاء �ف

اض  قراض المي�َّ لـ 74 دولة من أفقر دول العالم. وقد تخرَّج 37 بلداً من أهلية االق�ت الرئي�ي لالإ
من المؤسسة الدولية للتنمية، بل أصبح كث�ي منها حالياً من ضمن البلدان المانحة للمؤسسة.

ي
قرار مونرو�ن

اً من الزخم، القت هذه الفكرة دعماً من السناتور الديمقراطي مايك  مع اكتساب المبادرة كث�ي
ي ممثل أوكالهوما الذي كان مهتّماً بتقديم قروض مي�ة للبلدان النامية، إيماناً بدور البنك 

مونرو�ف
وع قرار مجلس الشيوخ االأمريكي رقم 264، الذي دعا إل  ي م�ش

ي تقديم المعونات. وقدم مونرو�ف
�ف

.” ي
إجراء دراسة بشأن إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية. وقد بات يُعرف باسم “قرار مونرو�ف

اتفاقية إنشاء المؤسسة

اح  ي عام 1958، رحبت الحكومة االأمريكية باق�ت
ي مجلس الشيوخ االأمريكي �ف

بعد تمرير القرار �ف
ي 

. وبعد مشاورات وافق مجلس محافظي البنك �ف إنشاء مؤسسة إنمائية مقرها البنك الدولي
ف  ي عام 1959 عىل قرار للواليات المتحدة يدعو فيه مجلس المديرين التنفيذي�ي

اجتماعه السنوي �ف
دة اتفاقية إنشاء المؤسسة. بالبنك لصياغة مسوَّ

م البنك اتفاقية إنشاء المؤسسة عىل االأعضاء  ي سنة 1960سنة، عمَّ
قبل نهاية يناير/كانون الثا�ف

ى موافقة البلدان االأعضاء، ومن بينها الواليات المتحدة االأمريكية،  للمصادقة عليها، وتلقَّ
ي ظل والية الرئيس دوايت د. أيزنهاور.

�ف حيب  الرئيس االأمريكي دوايت د. أيزنهاور يُلقي كلمة ال�ت
ي االجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد 

�ف
.) الدولي لعام 1959 )1629418، بعدسة: البنك الدولي

، أوكالهوما  ي
عضو مجلس الشيوخ االأمريكي مايك مونرو�ف

.) )بعدسة: المكتب التاريخي لمجلس الشيوخ االأمريكي

إنشاء طريق �يع شمال مدينة تيجوسيجالبا عاصمة 
.) هندوراس )1722302، بعدسة: البنك الدولي
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اء الثورة الخ�ن

وعات  ي سنوات نشأتها االأول عىل م�ش
ركزت المؤسسة الدولية للتنمية �ف

ة. ولم يمِض وقت طويل ح�ت أدركت إمكانيات  البنية التحتية الكب�ي
ي تخفيض واردات الغذاء، وإيجاد الوظائف، ومساعدة البلدان 

الزراعة �ف
 ، ي

ي منتصف الستينيات من القرن الما�ف
ي الخروج من دائرة الفقر. �ف

�ف
ي 

كانت مشاركة المؤسسة الدولية للتنمية إيذاناً بالنهضة الزراعية ال�ت
ي لمئات 

اء” وتوف�ي االأمن الغذا�أ شهدها جنوب آسيا، بن�ش “الثورة الخ�ف
ف من الناس. المالي�ي

الناس وسبل كسب العيش والمؤسسات

بمرور الوقت، أصبح النهج الذي تتبعه المؤسسة الدولية للتنمية أك�ش 
ي هذا 

ات المكتسبة �ف ي انعكاس للخ�ب
، �ف اتيجي أك�ب شموالً وذا طابع إس�ت

ة للتنمية. وأدركت المؤسسة قيمة استثمارات  الصدد، والطبيعة المتغ�ي
ها  ف الة، وزادت تدريجّياً ترك�ي ي وأهمية المؤسسات الفعَّ رأس المال الب�ش

عىل القطاعات االجتماعية الرئيسية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، 
والحماية االجتماعية، والمياه وال�ف الصحي، وكذلك الحكم الرشيد. 

ي القطاعات االجتماعية، 
واليوم، يُستثَمر 41% من موارد المؤسسة �ف

دارة العامة وإنفاذ القانون. ويذهب 14% إل االإ

ة، برز إيجاد الوظائف والنمو االقتصادي المستدام  ي االأعوام االأخ�ي
و�ف

اض من المؤسسة الدولية  ف للُبلدان المؤهلة لالق�ت باعتبارهما أولويت�ي
للتنمية. وتعمل المؤسسة من أجل تهيئة فرص عمل أك�ش عدداً وأفضل 

ي القطاع الخاص عن طريق بناء القدرات، وإنشاء االأسواق، وربْط 
نوعيًة �ف

العمال بالوظائف. فعىل سبيل المثال، تستفيد المؤسسة من االأدوات 
ي مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي لتحفز استثمارات القطاع 

�ف
الخاص من خالل نافذة القطاع الخاص التابعة لها عن طريق تخفيف 
ي االأسواق الهشة.

ي �ف
نما�أ وعات عالية االأثر االإ المخاطر المتعلقة بالم�ش

�عة االستجابة والتصدي لالأزمات

عند نشوب االأزمات، كانت المؤسسة الدولية للتنمية دائما حاسمًة 
ي إطار االستجابة لجائحة 

ي استجابتها. واليوم، و�ف
و�يعة التحرُّك �ف

ي تقدمها المؤسسة عىل إنقاذ االأرواح، 
كورونا الحالية، ركزت المساندة ال�ت

ة واالأشد احتياجاً، وتوف�ي فرص العمل، وإنقاذ  وحماية الفئات الفق�ي
منشآت االأعمال، وبناء تعاٍف أقدر عىل الصمود وتقديم ِمَنح جديدة 

للُبلدان منخفضة الدخل الُمعرَّضة بدرجة أك�ب لمخاطر المديونية الحرجة.

ي للتحديات العالمية ي التصدِّ
الريادة �ن

ي التصدي 
المؤسسة الدولية للتنمية تضطلع منذ تأسيسها بدور رائد �ف

ُّ المناخ وال�اع،   لتحديات عالمية، مثل االأوبئة والجوائح وتغ�ي
 من خالل إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وبناء القدرة عىل الصمود 

ي وجه التحديات.
�ف

وتساند المؤسسة البلدان المعنية عىل التكيف عن طريق تقديم حلول 
ف بيانات الطقس، والمحاصيل المقاومة للجفاف،  جديدة، مثل تحس�ي
نذار المبكر. وتساعد المؤسسة أيضاً  ف ضد الكوارث، وأنظمة االإ والتأم�ي
ي إيجاد سبل مبتكرة لتوليد الطاقة وتقليص االنبعاثات الكربونية عن 

�ف
طريق زيادة كفاءة الصناعات واستدامتها.

ي الهشاشة وال�اع والعنف. وتعمل 
ما انفكت البلدان النامية تعا�ف

كاء لتوسيع دورها  المؤسسة بالتعاون مع مجموعة واسعة من ال�ش
ي والتنمية وبناء السالم، ولتهيئة بيئة مواتية 

نسا�ف ي محور العمل االإ
�ف

أك�ش دعماً للتنمية.

ي صدارة االأولويات الرئيسية للمؤسسة 
ف �ف

ْ ف الجنَس�ي ي المساواة ب�ي
تأ�ت

ف من 
ْ ف الجنَس�ي الدولية للتنمية. وتعمل المؤسسة عىل سد الفجوات ب�ي

ي الدراسة، ومساعدة النساء 
خالل إلحاق الفتيات بالمدارس، وإبقائهن �ف

ي واالأصول المهمة االأخرى، 
ي الحصول عىل صكوك ملكية االأرا�ف

�ف
وضمان أن يحصلن عىل التمويل الالزم لبدء منشآت االأعمال.

ي تمويل التنمية
فصل جديد �ن

ف 
ْ ي عام 2016، حصلت المؤسسة الدولية للتنمية عىل أول تصنيَف�ي

�ف
انيتها  ف ف لها من الفئة الممتازة Aaa/AAA. وتُشكِّل زيادة م�ي

ْ �ي ف عامَّ
ْ ائتمانيَّ�ي

ي تاريخ 
اض أحد أبرز التحوالت الجذرية �ف العمومية عن طريق االق�ت

المؤسسة الدولية للتنمية. ففي عام 2018، دخلت المؤسسة رسمّياً 
ف مواردها واالستدانة من  سوق رأس المال العالمية. ومن خالل الجمع ب�ي
ة مساندتها المالية للبلدان  سوق رأس المال، عزَّزت المؤسسة بدرجة كب�ي

د هذا السبيل إل حزمة تمويل تاريخية بقيمة 82 مليار  المتعاملة معها. ومهَّ
ة لتجديد موارد المؤسسة. دوالر، من خالل العملية التاسعة ع�ش

وعىل مدى العقود الستة الماضية، أظهرت المؤسسة الدولية للتنمية 
مقدرة هائلة عىل النمو واالبتكار واالإصغاء الحتياجات البلدان، 

وعات،  ف تصميم الم�ش واستيعاب الدروس المستفادة من أجل تحس�ي
بُغية تحقيق نواتج إنمائية قوية الأشد الناس احتياجاً.

ي التاريخي للمؤسسة الدولية للتنمية.
استكشف التسلسل الزم�ف

ي مسار تطورها وتحقيق 
ي بدء فصول جديدة �ف

، ساندت المؤسسة الدولية للتنمية البلدان �ف من ِعْقٍد إل ِعْقد، ومن تحدٍّ إل تحدٍّ
ر، فيما يىلي نظرة إل الوراء عىل بعض المنجزات  ي تحقيق النتائج واالستماع لالآخرين والتطوُّ

ة. ومع استمرارها �ف  النتائج المرجوَّ
ي أمكن للمؤسسة تحقيقها:

ال�ت

ي 60 عاماً:
المؤسسة الدولية للتنمية �ن
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اض من المؤسسة  ي البلدان المؤهلة لالق�ت
وقد تصبح الخسائر المؤقتة �ف

دائمة بدون المساندة والمعالجة الشاملة، وال سيما مع تزايد تحول 
يد المؤسسة  ف أهداف التنمية المستدامة إل طموح بعيد المنال. وس�ت

اض منها، لضمان  الدولية للتنمية مساندتها للبلدان المؤهلة لالق�ت
ي تحتاج إليها لطي صفحة جائحة كورونا والبدء 

حصولها عىل الموارد ال�ت
ي أعقاب االأزمة.

اراً بالبيئة �ف ي إعادة البناء عىل نحو أفضل وأقل إ�ف
�ف

لكن نطاق هذا التحدي ومدى تعقيده قد سلَّطا الضوء عىل عمق 
ف لتحقيق االأهداف. 

ْ ي الكب�ي المستدام الالزَم�ي
ضا�ف ام والتمويل االإ ف االل�ت

ي التنمية، 
ف �ف وعالوة عىل ذلك، يطرح ذلك تحديات أمام جميع المشارك�ي

ضة، ومروراً بالجهات المانحة، ووصوالً إل  بداية من البلدان المق�ت
، كما تتطلب الحلول تعاوناً وتبادالً للمعارف  ي

منظمات المجتمع المد�ف
ف كث�ي من القطاعات والُبلدان والمنظمات. وبناًء عىل ذلك،  فيما ب�ي

اكات وتعميقها مع مجموعة متنوعة من  تواصل المؤسسة توسيع ال�ش
ي مجال التنمية، ويشمل ذلك المنظمات الدولية، 

الجهات الفاعلة �ف
ف ومتعددي االأطراف، والقطاع الخاص، والمجتمع  كاء الثنائي�ي وال�ش

. ، لزيادة تعزيز التأث�ي ي
المد�ف

ي العقد القادم عتبة نصيب 
من المرجح أن يتجاوز عدد من البلدان �ف

الفرد من الدخل والمحدد من جانب المؤسسة الدولية للتنمية. وستظل 
ة االنتقالية  ي خالل الف�ت

ف الفقراء، وال سيما �ف هذه البلدان موطناً لمالي�ي
قراض االأك�ش صعوبة. ويؤكد  وط االإ ة إل �ش قراض المي�َّ وط االإ من �ش
ة إل اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لتوسيع رقعة  ذلك الحاجة الُمِلحَّ

ي جميع المجاالت.
ته �ف هذا التقدم، وت�يع وت�ي

ة،  ات كب�ي بينما أصبح مشهد تمويل التنمية أك�ش تعقيداً، وشهد تغ�ي
نمائية الرسمية ستظل أهم مصدر للتمويل الخارجي  فإن المساعدات االإ

اض من المؤسسة الدولية للتنمية. لكن أحجام  للُبلدان المؤهلة لالق�ت
ي االنخفاض. وستكون تعبئة 

نمائية الرسمية آخذة �ف المساعدات االإ
الموارد المحلية أمراً أساسّياً، لكنها غ�ي كافية لتعويض أوجه القصور 
نمائية الرسمية. ويَُعد االستخدام االأك�ش ذكاًء لهذا  ي المساعدات االإ

�ف
ف مزيد من رأس المال وتعبئته  التمويل المي�َّ أمراً بالغ االأهمية لتحف�ي

ف العام والخاص، لمساندة أهداف التنمية المستدامة.
ْ من القطاَع�ي

ي إطار الجهود الرامية إل توسيع نطاق موارد مجموعة البنك الدولي 
و�ف

لتلبية احتياجات البلدان النامية، اعتمدت المؤسسة الدولية للتنمية 
ي عام 2016، حصلت المؤسسة الدولية 

نموذجاً مالّياً مختلطاً جديداً. �ف
.Aaa/AAA ف لها من الفئة الممتازة

ْ �ي ف عامَّ
ْ ف ائتمانيَّ�ي

ْ للتنمية عىل أول تصنيَف�ي

لقد دخلت المؤسسة الدولية للتنمية رسمّياً السوق العالمية لرأس المال 
ي عام 2018، مستخدمة أسهم رأس مالها من خالل مزج إسهامات 

�ف
ي ُجِمعت من خالل 

الجهات المانحة بالموارد الداخلية واالأموال ال�ت
اض أحد  انيتها العمومية عن طريق االق�ت ف أسواق الدين. وتُشكِّل زيادة م�ي

ي تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية.
أبرز التحوالت الجذرية �ف

ف القطاع الخاص، فإن المؤسسة  ي عام 2017، ومن أجل تحف�ي
و�ف

اك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية  الدولية للتنمية، باالش�ت
لضمان االستثمار، استحدثت نافذة القطاع الخاص لتعبئة استثمارات 

القطاع الخاص. وذلك عن� بالغ االأهمية لتلبية حجم التمويل الالزم 
ي االأوضاع الهشة.

ي البيئات الصعبة، وخصوصاً �ف
�ف

اض من المؤسسة الدولية  ي البلدان المؤهلة لالق�ت
ازدادت الديون �ف

، وذلك قد يُعرِّض  ي
للتنمية زيادة �يعة عىل مدى العقد الما�ف

ي عام 2020، طبقت المؤسسة سياسة 
نمائية للخطر. و�ف أهدافها االإ

ي ُقُدماً نحو شفافية 
ف البلدان عىل الم�ف تمويل التنمية المستدامة لتحف�ي

ف المؤسسة  الديون واستدامة المالية العامة. وستشجع التنسيق ب�ي
ف االآخرين، للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالديون. والدائن�ي

ي تبذلها المؤسسة الدولية للتنمية، 
إن هذه االبتكارات تعكس الجهود ال�ت

. وتعمل  ي دائم التغي�ي
نما�أ ي مواجهة مشهد التمويل االإ

كي تتطور �ف
ضة لمعالجة قضايا مثل  المؤسسة باستمرار مع البلدان المانحة والمق�ت
ها من  ي البلدان، وغ�ي

االستدامة المالية للمؤسسة، وأوضاع الهشاشة �ف
نمائية المستجدة. القضايا االإ

ي التاريخ الحديث، 
واليوم تواجه الحكومات، أك�ش من أي وقت م�ف �ف

ظهار نتائج مقابل كل دوالر يُنَفق  تمحيصاً، وتتعرض لضغوط هائلة الإ
ايدة الناجمة عن  ف ي خضم الضغوط الم�ت

من االأموال العامة، وال سيما �ف
ف فئات الدخل المختلفة. ال تزال المؤسسة الدولية  آثار جائحة كورونا ب�ي

للتنمية هي المنصة االأك�ب واالأك�ش فعالية لمكافحة الفقر المدقع. كما 
أنها أك�ش فعالية من ناحية التكلفة بالنسبة للجهات المانحة لتجميع 

ي بعض أك�ش البيئات صعوبة وهشاشة.
الموارد ومواصلة العمل �ف

وأظهرت المؤسسة مقدرة غ�ي عادية عىل النمو واالبتكار واالإصغاء 
ف  الحتياجات البلدان، واستيعاب الدروس المستفادة من أجل تحس�ي

وعات، بُغية تحقيق نواتج إنمائية قوية الأشد الناس احتياجاً.  تصميم الم�ش
ي مساندة البلدان، من 

ي مرونة المؤسسة �ف
وقد تجىل ذلك عىل نحو خاص �ف

ي من آثارها.
خالل جهودها الفورية للتصدي لجائحة كورونا والتعا�ف

المسار المستقبىلي للمؤسسة الدولية للتنمية
ي إنهاء الفقر المدقع 

ف �ف ي مجموعة البنك الدولي المتمثل�ي
ي مسارها نحو تحقيق هد�ف

ة �ف تواجه أشد بلدان العالم فقراً انتكاسات كب�ي
ي العالم للمرة االأول منذ جيل كامل، 

ايد �ف ف ك إضافة إل أهداف التنمية المستدامة. إن معدل الفقر ي�ت وتعزيز الرخاء المش�ت
ي 

اض من المؤسسة الدولية للتنمية، والذي تحقق �ف ي للبلدان المؤهلة لالق�ت
نما�أ ي تراُجع التقدم االإ

وتتسبب آثار جائحة كورونا �ف
. ي

ي خالل ربع القرن الما�ف
ف مستويات المعيشة �ف الحد من الفقر وتحس�ي
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