تقرير بأثر رجعي لعملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية الثامنة عشرة
ملخص تنفيذي -
االستثمار في النمو والمرونة والفرص من خالل االبتكار

يذيفنت صخلم
اتسم التجديد التاريخي الثامن عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (الدورة
 )18بقدر كبير من االبتكار والتنفيذ ،وبالمرونة استجابة لالحتياجات الملحة
لمختلف البلدان ،بما في ذلك جائحة فيروس كورونا (الشكل  .)1وتمثل الحزمة
التمويلية في الدورة  18زيادة بنسبة  42%في تنفيذ عمليات اإلقراض مقارنة
مع الدورة  ،17وشكلت الدورة  18نصف جميع تمويالت البنك الدولي
خالل هذه الفترة .كما اتسمت الدورة  18بارتفاع نسبة الرفع المالي ،حيث
بلغت الموارد اإلجمالية ثالثة أضعاف مساهمات المانحين ،كما عبأت أموال
المؤسسة حوالي ستة أمثال حجم الموارد التمويلية من االستثمارات الخاصة
(بما في ذلك من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار).
ونجحت الدورة  18في توفير التمويل المستهدف لتلبية احتياجات الفئات
األكثر ضعفا ،بما في ذلك  64%من إجمالي االرتباطات التمويلية لمنطقة
أفريقيا .وبالمقارنة مع الدورة  ،17تلقت دول أوضاع الهشاشة والمتأثرة
بالصراعات أكثر من ضعف حجم التمويل ،وتلقت الدول الصغيرة ثالثة
أمثاله تقريباً 1.وأخيرا ،فإن إيالء قدر أكبر من االهتمام بالقدرة على الصمود
والتأهب ،فضال عن المرونة الالزمة إلعادة تخصيص الموارد المخصصة
أصال ،ساعد على وضع الدورة  18في مركز يتيح لها التصدي السريع
لجائحة كورونا التي بدأت التفشي في األشهر األخيرة من الدورة  .18فخالل
الربع األخير من السنة المالية  ،2020قدمت الدورة  18نحو  6.4مليار
دوالر لالستجابة المنسقة والسريعة للجائحة ،التي تسببت في انتكاسات هائلة
.في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية
وش ّكلت التحوالت في النماذج في الدورة  18تغيراً كبيراً تاريخيا ً بالنسبة
للمؤسسة الدولية للتنمية .وكان تجديد الموارد ،الذي يعكس االلتزام بخطة
التنمية  2030وهدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في الحد من الفقر
وتحقيق الرخاء المشترك ،بمثابة تغيير تدريجي للمؤسسة الدولية للتنمية.
وشمل ذلك تحوالت في النماذج تتعلق بنموذج التمويل وعملية تجديد الموارد
والمستفيدين المستهدفين .أوال ،كان االبتكار المالي سمة رئيسية من سمات
الدورة  .18فللمرة األولى ،قامت المؤسسة بتعبئة موارد تمويلية والرفع
المالي لحقوق الملكية بالمؤسسة من خالل االستفادة من أسواق السندات،
وهو تحوّ ل كبير في كيفية عمل النافذة الميسرة .ومع بقاء مساهمات المانحين
عنصرا ضروريا لدعم الطبيعة الميسرة وهي األساس لقروض المؤسسة،
أتاح النموذج المختلط زيادة ملموسة في الموارد المالية للدورة  18وكذلك
من أجل تجديد الموارد مستقبال عن طريق زيادة كفاءة مساهمات الرفع
المالي لمساهمات المانحين .وأعقب تجديد موارد الدورة  18مجموعة من
التدابير التحويلية ضمن حزمة زيادة رأس المال لتعزيز القدرات بمؤسسات
مجموعة البنك الدولي ،بما في ذلك زيادة الدعم المقدم إلى البلدان المؤهلة
لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية .ثانيا ،زاد تركيز الدورة  18على
العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية ،وعززت الدعم المقدم إلى البلدان
المتعاملة التي تعاني من أوضاع هشة متنوعة ،بما في ذلك عن طريق تقديم
الدعم المالي لمساعدة البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين .وقد

ممرضة مُدربة تستمع إلى عدد دقات قلب رضيع بمستشفى ماكارا في بريا هيهير،
كمبوديا .،والذي لديه القدرة على جذب أعضاء األطقم الطبية من ذوي المهارات
العالية ألنها تقدم حوافز من خالل منحة تقديم الخدمات الصحية .تصوير :تشور
.سكونتيا/البنك الدولي

أسهمت الزيادة في المحفظة التمويلية ،التي أتاحها الرفع المالي للنموذج
المالي ،في تحقيق زيادة كبيرة في المخصصات القطرية لبلدان األوضاع
الهشة والمتأثرة بالصراعات .ثالثا ،استحدثت الدورة  18آلية مبتكرة
للتخفيف من المخاطر وتحفيز االستثمار الخاص ،وهي األولى لبنك إنمائي
متعدد األطراف ،مع التركيز على زيادة االستثمار في أشد البلدان هشاشة.
وعلى هذا النحو ،طوّ رت المؤسسة الدولية للتنمية من دورها ،حيث تحمّلت
مخاطر القطاع الخاص مباشرة لتحفيز االستثمارات الخاصة .ولم تؤد
زيادة تمثيل العمالء في إطار تحالف المانحين والعمالء اآلخذ في االتساع
 إلى جانب إضافة رئيس مشارك خارجي  -إلى تعزيز الشمول والشفافيةفحسب ،بل ساعدت أيضا ً في دفع التحوالت في نموذج الدورة  18والتأثير
على السمات الرئيسية لتجديد الموارد ،مثل محاور التركيز الخاصة .كما
زاد العدد اإلجمالي للمانحين ،بما في ذلك تزايد عدد البلدان المتعاملة مع
مجموعة البنك الدولي ،في الدورة .18

 1يشير هذا التقرير إلى قائمة مجموعة البنك الدولي المنسقة لألوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات .ويشار إلى البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على أنها مصنفة دول
األوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية .ويشير مصطلح األوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات إلى ما تثيره أوضاع الهشاشة والصراع
والعنف من تحديات بغض النظر عن تصنيفها كبيئات هشة ومتأثرة بالصراعات .وتشير الدول الصغيرة في هذا التقرير إلى الدول الصغيرة المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية
للتنمية وعددها  21دولة ويبلغ عدد سكانها  1,5مليون نسمة أو أقل حتى نهاية السنة المالية .2020
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وأوفت الدورة  18بجميع ارتباطات السياسات المتعلقة بمحاور التركيز
الخاصة ،مما أثر على برامج المؤسسة وزيادة األثر .واعتمدت محاور
التركيز الخاصة في الدورة  18على ثالثة محاور في عمليات سابقة لتجديد
الموارد وأدخلت محورين جديدين ،وذلك لدعم مواصلة التركيز على
السياسات والقضايا الرئيسية ذات األهمية الحيوية للتنمية في البلدان المؤهلة
لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية .وساعدت الطبيعة المتعددة القطاعات
ّ
وتعزز
والروابط الهامة بين محاور التركيز الخاصة على إحداث األثر،
التنفيذ من خالل الشراكات الرئيسية:
الوظائف والتحول االقتصادي .كان محور التركيز هذا
يمثل إضافة حاسمة للدورة  ،18حيث نشر تحليالت
وبيانات تهدف إلى تعزيز التحول االقتصادي وتعميق
خلق فرص العمل.
المساواة بين الجنسين والتنمية .واصلت الدورة
 18تركيزها على سد الفجوات بين الجنسين ،بما في
ذلك من خالل دعم خدمات الصحة اإلنجابية الجيدة،
وتحسين النواتج التعليمية ،وتشغيل المرأة ،مع معالجة
القضايا المستجدة مثل منع العنف القائم على نوع الجنس
واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي.
تغ ُّير المناخ .عمّقت الدورة  18دعمها لتعميم مراعاة
المناخ ،مع زيادة كبيرة في المنافع المناخية المشتركة،
بما في ذلك من خالل االستخدام المستدام لألراضي،
والوصول إلى الطاقة النظيفة المستدامة للجميع ،وإدارة
التغيرات المناخية والكوارث.
الهشاشة والصراع والعنف .زادت الدورة  18من دعمها
لمعالجة قضايا الهشاشة والصراع والعنف من خالل
نهج متمايز يساند مختلف أوضاع الهشاشة قبل الصراع
وأثناءه وبعده ،مع التركيز على التحليالت مثل تقييمات
المخاطر والقدرة على مواجهتها.
الحوكمة والمؤسسات .دعم هذا المحور ،الذي اس ُتحدث
في الدورة  ،18البلدان المتعاملة مع المؤسسة في بناء
مؤسسات منفتحة فعالة وخاضعة للمسؤولية ،بما في ذلك
من خالل دعم تعبئة الموارد المحلية ،وإدارة الديون،
وإشراك المواطنين ،وكذلك تعزيز التأهب لمواجهة
األوبئة والطوارئ.

وتعالج النوافذ المخصصة احتياجات التنمية المستهدفة لتكملة المخصصات
القطرية .وتضمنت الدورة  18خمسة نوافذ ،بما في ذلك توسيع نافذتين
قديمتين واستحداث نافذتين اثنتين:
•النافذة اإلقليمية – استمرت هذه النافذة كآلية فعّالة لدعم المشاريع
المتعدّدة البلدان ،والمنافع العامة اإلقليمية ،والتكامل اإلقليمي ،مع
التركيز بشكل كبير على أفريقيا وأوضاع الهشاشة والتأثر بالصراعات.
•نافذة االستجابة لألزمات – واصلت هذه النافذة تطورها في الدورة 18
بتقديم الدعم الحاسم لمعالجة بعض األزمات األكثر تدميراً في البلدان
المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ،بما في ذلك الكوارث
الطبيعية وجائحة كورونا.
•النافذة الفرعية اإلقليمية لالجئين والمجتمعات المضيفة  -شددت هذه
النافذة الجديدة على اعتبارات التنمية طويلة األجل ونهج “الحكومة
بأكملها” لدعم الالجئين والمجتمعات المضيفة خالل فترة النزوح
المتزايدة.
انقر على رمز
االستجابة السريعة
أو امسحه ضوئيا
لمشاهدة الفيديو

•نافذة القطاع الخاص – كانت هذه النافذة ابتكاراً رئيسيا ً تم استحداثه
في الدورة  ،18حيث تضمنت آلية للتخفيف من المخاطر لالستفادة
من أوجه التآزر بين المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية
والوكالة الدولية لضمان االستثمار في الرفع المالي من االستثمارات
الخاصة من أجل التنمية ،وعلى األخص في البلدان المؤهلة لالقتراض
من المؤسسة الدولية للتنمية األكثر صعوبة وهشاشة.
انقر على رمز
االستجابة السريعة
أو امسحه ضوئيا
لمشاهدة الفيديو

•تسوية المتأخرات  -ال تزال عمليات التسوية المتعلقة بالمتأخرات تسهّل
التقدم في البلدان الخارجة من ظروف صعبة .وقد دعمت الدورة 18
الصومال الذي بلغ وضع تسوية المتأخرات بعد دعم كبير من المؤسسة
الدولية للتنمية والجهات المانحة الثنائية.
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كما دعم التمويل المخصص آليتين لتقديم القروض غير الميسرة .إذ قدمت
الدورة  18موارد بشروط إقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير للدعم
المؤقت لكل من بوليفيا وسري النكا وفيتنام على أساس استثنائي لتسهيل
انتقالها إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بعد تخرجها من المؤسسة الدولية
للتنمية في نهاية الدورة  .17وقدم برنامج التسهيالت الموسعة الدعم للبلدان
المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بغرض استكمال مخصصاتها
القطرية بتمويل غير ميسر لمبادرات ذات أثر تحوّ لي بعائد مرتفع متوقع
على االستثمار وأثر إنمائي قوي.
ودعمت الدورة  18نتائج قوية في إطار محور التركيز الشامل للنمو والقدرة
على الصمود والفرص ،مع التركيز بقوة على بلدان األوضاع الهشة والمتأثرة
بالصراعات وأزمة كورونا غير المتوقعة .وظهرت نتائج هامة تتصل بالنمو
في التقنيات الزراعية المحسنة ،وزيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة،
والحصول على الخدمات المالية ،والطرق التي تم بناؤها أو إصالحها،
وخدمات الري والصرف ،وتحفيز االستثمار الخاص .واستمرت النتائج
المتعلقة بالشمولية في التركيز على الصحة والتعليم  -مثل تدريب المعلمين،
والصحة ،والتغذية ،والخدمات السكانية ،وبرامج شبكات األمان االجتماعي
 فضال عن تمويل خدمات البنية التحتية مثل الحصول على مصادر المياهوتحسين خدمات الصرف الصحي وظروف المعيشة في المناطق الحضرية.
وشملت نتائج االستدامة والقدرة على الصمود ضمان تحقيق وفورات ضخمة
في الوقود والطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ،فضال عن تعزيز
قدرات القطاع العام وتقديم الخدمات ،بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث،
وتحصيل الضرائب ،والقدرات اإلحصائية ،والشفافية الحكومية .وكان تتبع
وتحقيق النتائج في بلدان األوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات من السمات
الرئيسية للدورة  ،18كما كان الحال في الدورة  .17وقد تحسنت المؤشرات
في عدة مجاالت – بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية
وخدمات الري وبرامج شبكات األمان االجتماعي وخدمات الصرف الصحي
وخدمات الكهرباء والتدخالت التي تركز على فرص العمل – مما يظهر
نتائج هامة للمستفيدين في البلدان الهشة والمتأثرة بالصرعات أثناء الدورة
 .18وعلى الرغم من اإلطار الزمني القصير منذ الموافقة على الدورة ،18
فإن النتائج المشجعة بدأت تظهر أيضا ً من عمليات الدورة  18لالستجابة
لجائحة كورونا ،بما في ذلك دعم حمالت التوعية العامة ،ومراكز الفحص
المختبري والعالج .وقد تجاوزت الدورة  18معايير األداء في عدة مجاالت
خالل فترة تجديد الموارد.
وشمل المستوى القياسي من القروض الذي سجلته الدورة  18تحوالت في
استخدام األدوات المالية لدعم إصالح السياسات ودعم النتائج ،فضال عن
توليد المعارف ونشرها على نطاق واسع .وقد تم ترجمة زيادة الموارد
في الدورة  18إلى تحقيق رقم قياسي في القروض بلغ  76,4مليار دوالر
( 77.7مليار دوالر شامال نافذة القطاع الخاص) 2.واتسمت الدورة 18
بزيادة شاملة في تمويل سياسات التنمية وتمويل األداء من أجل النتائج ،مما
يعكس زيادة التركيز على السياسات والنتائج .كما اس ُتحدث خيار التخفيض
السحب المؤجل في مواجهة الكوارث لتعزيز قدرة أي بلد على قدرات
إدارة مخاطر الكوارث من خالل إصالح السياسات وتعزيز مستوى التأهب

واالستجابة للكوارث ،بما في ذلك الكوارث المناخية والصحية .وشهدت
فترة الدورة  18ارتفاعا ضخما في المنح ،عوضها جزئيا زيادة متواضعة
في االئتمانات المختلطة وانخفاض الضمانات .ونفذت الدورة  18محفظة
واسعة من المنتجات المعرفية على المستويات المؤسسية واإلقليمية ودون
اإلقليمية ،مع منتجات رئيسية  -مثل استراتيجية أوضاع الهشاشة والصراع
والعنف واستراتيجية مجموعة البنك الدولي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
 تحدد التوجيه المؤسسي وتدعم السياسات والعمليات .واستكملت هذهالمنتجات المعرفية بجمع البيانات وتقييمات إلثراء العمليات ،فضال عن
التقارير التحليلية على المستوى القطري ،ومذكرات السياسات ،والمشورة،
والتدريب .وتدعم هذه المدخالت الحوار القطري ،وتدعم تصميم البرامج
والعمليات القطرية ،وتعزز المؤسسات ،وتبني القدرات ،وتثري السياسات.
وحققت الدورة  18مستويات صرف قوية ،وتواجدا ميدانيا متناميا ،وحافظة
قوية وأداء ماليا متينا .ومع الزيادة الملوسة في االرتباطات ،زاد حجم
الحافظة القائمة لدى المؤسسة الدولية للتنمية زيادة ضخمة خالل الدورة
 .18وعلى الرغم من هذه الزيادات ،كانت نسب الصرف مستقرة إلى حد
كبير وتتماشى بشكل عام مع مستويات الدورة  ،17مما يشير إلى استمرار
الطاقة االستيعابية القوية للبلدان المتعاملة .باإلضافة إلى ذلك ،كان أحد
التغييرات الهامة في الدورة  18هو الوجود الميداني المتنامي ،وال سيما في
بلدان أوضاع الهشاشة والصراع العنف؛ وقد أظهرت المشاريع المنفذة في
أوضاع الهشاشة والصراع والعنف أداء قويا حيث عززت المؤسسة الدولية
للتنمية أنماط العمليات وزادت من وجودها الميداني في هذه البلدان .وأخيرا،
تجاوزت محفظة الدورة  18واألداء المالي معايير أداء نظام قياس النتائج
على طول معظم األبعاد.
وقد أثمرت تجربة الدورة  18دروسا قيمة تتعلق بتركيز المؤسسة ومرونتها
وتكاملها مع شركاء التنمية اآلخرين ،مما يمهد الطريق لنجاح الدورة .19
وتضمنت الدورة  18ابتكارا ملموسا ،يشمل النموذج المالي المختلط الجديد
والنوافذ الجديدة ومحاور التركيز الخاصة .وقد نقل النموذج المالي المختلط
المؤسسة الدولية للتنمية إلى أسواق رأس المال ،حيث أنها طرف جديد نسبيا
مع المستثمرين ووكاالت التصنيف ،مما يؤكد الحاجة إلى إدارة متأنية من
خالل السياسة المالية وسياسة المخاطر وأُطر كفاية رأس المال .وأشارت
التجربة مع محاور التركيز الخاصة إلى ضرورة االستمرارية التي تتجاوز
دورات تجديد الموارد ،وكانت الروابط بين محاور التركيز الخاصة عامال
رئيسيا في زيادة تأثيرها .وأظهرت النوافذ الجديدة بالدورة  18بعض
التحديات األولية ،حيث أوضحت ضرورة تحسين التخطيط األولي ألي
نوافذ جديدة مستقبال .كما أظهرت الدورة  18أيضا قدرتها على التكيف مع
األحداث غير المتوقعة والتصدي لها ،معتمدة في ذلك على قدرتها على إعادة
تخصيص الموارد بمرونة من خالل اإلجراءات القانونية الواجبة .وأتاح
ذلك للمؤسسة الدولية للتنمية تلبية االحتياجات الناشئة واالستخدام الكامل
للمحفظة خالل فترة السنوات الثالث .كما أشارت الدورة  18إلى الدور
الحاسم للشراكات ،مما مكن المؤسسة من العمل بطريقة تكاملية مع الشركاء،
وهو ما أثبت أهميته بشكل خاص مع تحرك المؤسسة بشكل أكثر حزما
لدعم بلدان أوضاع الهشاشة والصراع والعنف والتشريد القسري واالستجابة

 2يعزى الفرق بين مبلغ التمويل الذي يبلغ  75مليار دوالر وتنفيذ عمليات إقراض بإجمالي  77.7مليار دوالر إلى التغيرات في أسعار الصرف وإعادة االلتزام بموارد المؤسسة
الدولية للتنمية السابقة.
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لألزمات والكوارث .واستنادا إلى الخبرات المكتسبة من الدورة  ،18زادت
الدورة  19المخصصات القطرية ،ووحدت المخصصات المتصلة بأوضاع
الهشاشة والصراع والعنف مع محفظة أوضاع الهشاشة والصراع والعنف؛
وأضافت محاور تركيز متداخلة لزيادة تعزيز حزمة سياسات المؤسسة
الدولية للتنمية؛ والحفاظ على عدد النوافذ وصقل النوافذ القائمة .وأخيرا،
استحدثت الدورة  19سياسة تمويل التنمية المستدامة ،التي وضعت مسألة
ضعف الديون في صدارة الحوار السياسي مع البلدان المؤهلة لالقتراض من
المؤسسة الدولية للتنمية.
وسيكون لالبتكارات في الدورة  18إرث طويل األمد من الخبرات ،مما يتيح
القدرة على توجيه دورات تجديد الموارد في المستقبل .وسيكون للنموذج
المالي في الدورة  18أثر دائم على قدرة المؤسسة على زيادة الموارد على
نحو ملموس من أجل دورات تجديد الموارد المستقبلية .وكان زيادة الموارد
ٍ
أمرا حاسما لزيادة أثر المؤسسة الدولية للتنمية واالستجابة للطلبات في

WSP-ADI
AGIM & CFI
RFA
PAE
ACE
CAL
ANM
RAS

الدورة  .19كما أن ابتكار نافذة القطاع الخاص لالستفادة من تمويل المؤسسة
في تعبئة الموارد الخاصة كان له أثر عملي كبير ،إذ فتح فرصا استثمارية
في بعض األسواق األكثر صعوبة وزاد من التمويل الخارجي .وقد وضع
التركيز على أوضاع الهشاشة والصراع والعنف المؤسسة الدولية للتنمية
في وضع شريك رئيسي في دعم البلدان التي تواجه أشد التحديات وأكبر
االحتياجات .ومع انتشار الجائحة على نطاق واسع في األشهر األخيرة من
الدورة  ،18واستمرارها في الدورة  ،19ستحتاج البلدان المؤهلة لالقتراض
من المؤسسة الدولية إلى مضاعفة جهودها للتعافي بعد تعرضها النتكاسات
مرتبطة للجائحة .وتشير البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية
للتنمية إلى الحاجة إلى دعم قوي من المجتمع الدولي ،والمنظمة الدولية
للتنمية مَدعوّ ة إلى القيام بدور أكبر .وستحتاج تلك البلدان إلى مواصلة
التركيز على تحقيق األهداف اإلنمائية الطويلة األجل واالستفادة من الفرص
المتاحة إلعادة البناء بشكل أفضل من خالل االنتعاش األخضر المستدام
والقادر على الصمود.

نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية
مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ
منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
منطقة جنوب آسيا
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* ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻧﺻرﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ رﺻﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر
اﻟﻣﻧﺻرﻓﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﺣﺳب(
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