
االطلع عىل محفوظات أرشيف مجموعة البنك الدولي



أرشيف مجموعة البنك الدو��

ي أنشأتها مجموعة 
يحتوي أرشيف مجموعة البنك الدولي عىل أك�ث من 215 ألف قدم من السجلت ال�ت

ي عام 1944، مما يجعلها إحدى أک�ب مجموعات السجلت المتعلقة بالتنمية 
البنك أو تلقتها منذ تأسيسها �ف

ي العالم. ويحمي هذا االأرشيف الذاکرة المؤسسية لمجموعة البنك الدولي ويتيح للجمهور العام االطلع 
�ف

.(IDA) والمؤسسة الدولية للتنمية (IBRD) نشاء والتعم�ي عىل سجلت البنك الدولي للإ

وکما يمكن  أرشيف مجموعة البنك الدولي االطلع عىل مجموعة متنوعة من المصادر التاريخية والمواد 

نت. ن�ت ي قد تدعم أبحاثك ع�ب االإ
علمية ال�ت االإ

إذا �ان لديك سؤال حول عمل مجموعة البنك الدولي أو إذا كنت تود معرفة المزيد عن موضوع محدد 

ي االأرشيف 
يتعلق بالتنمية، فإننا ندعوك الستكشاف أدواتنا البحثية المتعددة، ثم االتصال بأحد أخصا�أ

ي تحتاج إليها.
لطلب الحصول عىل السجلت ال�ت



ابدأ بحثك

الوثائق والتقارير

قاعدة بيانات الوثائق والتقارير تسمح باالطلع عىل تقارير 

مجموعة البنك الدولي المتاحة للجمهور العام اعتبارا من 

عام 1946 ح�ت اال�ن. وتمثل هذه المجموعة المنسقة مكانا 

جيدا للإجابة عن أسئلتكم البحثية أو للحصول عىل معلومات 

تُستخدم لتوجيه طلبكم للحصول عىل المعلومات. 

.http://documents.worldbank.org :رابط الموقع

�
و�� لك�� الأرشيف ال�

ي معلومات ذات قيمة تاريخية وبحثية 
و�ف لك�ت يجمع االأرشيف االإ

ي 
نت، وذلك اعتبارا من عام 1998 ح�ت اليوم. للبحث �ف ن�ت من المواقع الخارجية لمجموعة البنك الدولي عىل شبكة االإ

.http://www.worldbank.org/webarchives :يرجى زيارة الرابط ، ي
و�ف لك�ت االأرشيف االإ

� خطابات رؤساء البنك السابق��

ف  ي مقاطع من خطابات رؤساء مجموعة البنك الدولي السابق�ي
ي تاريخ البنك من خلل البحث �ف

حدد نقاط التحول �ف

https://www.worldbank.org/en/about/archives/history/Presidentsspeeches. :وتصفحها واستمع إليها

توضيح أهداف بحثك استکشاف الموضوع محور اهتمامك بتعمق

       فيديو
تاريخ مجموعة البنك الدولي:

استکشاف الأرشيف

بالتعاون مع مكتب نائب الرئيس لشؤون 

اقتصاديات التنمية، أصدر أرشيف مجموعة 

البنك الدولي فيلم قصير يستقصي تاريخ 

المجموعة، ويعرض في الوقت ذاته 

االأنواع المختلفة للسجلت التي يمكن 

العثور عليها في محفوظات االأرشيف. 

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط:
.www.worldbank.org/archives-video



تعميق معرفتك بمجموعة البنك الدولي

علمية، �السجلت النصية،  تتألف محفوظات أرشيف مجموعة البنك الدولي من مجموعة متنوعة من الوسائط االإ

والصور الفوتوغرافية، والخرائط واالأفلم والفيديوهات والتسجيلت الصوتية. وتشتمل السجلت النصية على 

المراسلت المتعلقة بالعمليات التي توثق عمليات إقراض مجموعة البنك الدولي وعلقاتها مع البلدان االأعضاء، 

وکذلك السجلت المتعلقة بالدراسات االقتصادية والقطاعية، ووضع سياسات العمليات، والعلقات العامة، 

وأنظمة الحوکمة.

إجراء بحث متقدم

استکشاف الموضوع محور اهتمامك بتعمق



استکشف السجالت التاريخية

تمّكن توصيفات محفوظات أرشيف مجموعة البنك الدولي الباحثين من معرفة المزيد عن السجلت التاريخية 

وسياق إنشائها. ويتسنى للباحثين الوصول إلى عدد متزايد من السجلت الرقمية المفصح عنها عبر الرابط : 

.http://archivesholdings.worldbank.org

"Fonds الأرشيف حسب "مجموعات الوثائق �
البحث ��

تصنف محفوظات أرشيف مجموعة البنك الدولي إلى مجموعات يطلق عليها اسم ”مجموعات الوثائق“، التي تعكس 

المكتب أو الوظيفة أو الشخص المسؤول عن إنشائها أو جمعها. وتتوفر قائمة مجموعات الوثائق مع روابط التوصيفات 

.http://archivesholdings.worldbank.org/list-of-fonds :الخاصة بها عن طريق الرابط التالي

البحث في المشاريع من خالل نافذة المشاريع والعمليات

ي مختلف أنحاء 
ي تم تنفيذها �ف

تحتوي نافذة المشاريع والعمليات معلومات حول مشاريع مجموعة البنك الدولي ال�ت

 ،http://www.worldbank.org/projects : العالم. للطلع عىل سجلت المشاريع، يرجى الدخول عىل الرابط التالي

ي �ل صفحة 
"للوثائق" �ف والبحث عن المشاريع حسب البلدان والقطاعات. وتدرج علمة قسم "السجلت االأرشيفية"

ي يمكن للجمهور العام االطلع عليها وروابط إل 
من صفحات المشاريع عناوين مجلدات سجلت أرشيفية ال�ت

المجلدات الرقمية عند توفرها. ويتيح باب "معرض للصور" االطلع عىل الصور المتصلة بالمشاريع.



تقديم طلب

نشاء  تنظم سياسة البنك الدولي للحصول على المعلومات إجراءات االطلع على سجلت أرشيف البنك الدولي للإ
والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية الذي يحتفظ به أرشيف مجموعة البنك الدولي.

مكان تقديم طلبات الحصول عىل المعلومات من خلل تعبئة بيانات طلب الحصول عىل المعلومات ع�ب الرابط  باالإ
: http://www.worldbank.org/wbaccess. وبعد ذلك سيصلكم إشعار بتلقي استفساراتكم خلل 24 ساعة  التالي
ي غضون 20 يوم عمل. ومن الممكن أن يستغرق االأمر وقتا إضافيا 

من استلم الطلب، مع تقديم رد أك�ث شموال �ف
فصاح عن الوثيقة المطلوبة أو التشاور مع وحدات داخل مجموعة البنك الدولي أو  إذا لزم  إجراء مراجعة لقابلية االإ

. ف أطراف خارجية، أو اللجنة المعنية بالحصول عىل المعلومات، أو مجلس المديرين التنفيذي�ي

ف ي ب الأرش ت ك ارة م زي

ي ال تتوفر منها إال نسخ 
يمكن استعراض السجلت ال�ت

ي العاصمة واشنطن. 
ي مكتب قراءة االأرشيف �ف

 مطبوعة �ف
ف  علما بأن أوقات البحث المسموح بها هي من يوم االثن�ي
ح�ت يوم الجمعة، من الساعة 10:00 صباحا ح�ت الساعة 

4:00 مساء، وذلك بناء عىل طلب موعد مسبق.

طلب السجالت

التشاور مع أحد أخصائيي الأرشيف



برنامج التاريخ الشفوي

ي 
ي أجريت منذ عام 1961 منظورا تاريخيا يكمل المحفوظات ال�ت

تصور نصوص محا�ف وملخصات المقابلت ال�ت

ي تسجل 
تحتويها مجموعة البنك الدولي ضمن أرشيفها. للطلع عىل نصوص المحا�ف واالستماع إل المقاطع الصوتية ال�ت

.http://oralhistory.worldbank.org  :يرجى زيارة الرابط ، ي تاريخ مجموعة البنك الدولي
االأحداث والفعاليات الرئيسية �ف

مجموعة الصور التاريخية 

ي توثق المشاريع واالأحداث السابقة للبنك فضل عن کبار مسؤوليه 
يحتفظ االأرشيف باال�الف من الصور الفوتوغرافية ال�ت

يلها. زر الموقع: ف ي يمكن ت�ف
ايدا من هذه الصور ال�ت ف . وتوفر صفحة مجموعة الصور التاريخية عددا م�ت ف السابق�ي

.https://archivesphotos.worldbank.org

� لمجموعة البنك الدو��
طار الزم�� ال�

يشتمل هذا الموقع إطارا زمنيا ”للأحداث الرئيسية“ والعديد من ”االأحداث الزمنية الفرعية“ المتعلقة بموضوعات 

أخرى ذات صلة بالبنك. ويجري توضيح �ل حدث من االأحداث المتسلسلة زمنيا باستخدام مجموعة من الموارد، منها 

  : ي ع�ب الرابط التالي
ها. استكشف االإطار الزم�ف السجلت االأرشيفية، والصور، والمقاطع المسموعة والمرئية، والتقارير، وغ�ي

.http://timeline.worldbank.org



The World Bank Group Archives
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