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أعد هذا التقرير السنوي، الذي يغطي الفترة من 1 يوليو/متوز 2011 
إلى 30 يونيو/حزيران 2012، املديرون التنفيذيون لكل من البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية للتنمية ـ اللذان يُعرفان معاً باسم 
البنك الدولي ـ وفقاً للنظام الداخلي لكل من املؤسستني. وقد قدم 

الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس البنك واملؤسسة ورئيس مجلس املديرين 
التنفيذيني، هذا التقرير، مرفقاً به املوازنات اإلدارية والقوائم املالية 

املراجعة، إلى مجلس احملافظني.
جميع املبالغ الدوالرية املستخدمة في هذا التقرير السنوي هي باألسعار 

اجلارية للدوالر األمريكي ما لم يذكر غير ذلك. ونتيجة لعملية التقريب 
إلى أقرب رقم صحيح، فإن األرقام الواردة في اجلداول قد ال تطابق اجملاميع 
والنسب في األشكال تطابقاً كامالً. ويشير مصطلحا •البنك الدولي“ و 
•البنك“ في أنحاء التقرير إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة 
الدولية للتنمية. وتشير •مجموعة البنك الدولي“ كمجموعة إلى: البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير، واملؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل 

الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار، واملركز الدولي لتسوية 
منازعات االستثمار.

وتنشر على نحوٍ منفصل التقارير السنوية ملؤسسة التمويل الدولية، 
والوكالة الدولية لضمان االستثمار، واملركز الدولي لتسوية منازعات 

االستثمار.
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 البنك الدولي ملتزم بتحقيق النتائج 
واإلبالغ عنها. 

في إطار التزامه املستمر بالعمل على القضاء على الفقر والعمل 
على إتاحة الفرص أمام الناس في البلدان النامية، يشهد البنك 

الدولي حاليا إحراز تقدم على الصعيدين الداخلي وامليداني، ويواصل 
جهوده لتحسني طريقة خدمة البلدان املتعاملة معه. ويعرض التقرير 

السنوي هذا العام بطاقة قياس األداء املؤسسي للبنك الدولي  - 
وهي عبارة عن حملة سريعة عن النتائج القطرية التي حققتها البلدان 

الشريكة بدعم من البنك. ومع اقترابنا بسرعة من عام 2015، وهو 
العام املستهدف لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن اشتمال 

مؤشرات عن النتائج املتحققة هذا  العام يكتسي أهمية خاصة. 

وسترى على غالف هذا التقرير بعضا من النتائج التي حققتها 
البلدان الشريكة في مشاريع يساندها البنك في مختلف أنحاء 
العالم. وتوضح هذه النتائج، التي حتقق معظمها في السنوات 

 )IBRD( العشر األخيرة، جهود البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 واملؤسسة الدولية للتنمية )IDA(، اللذان يشكالن معا البنك 

الدولي، خالل العقد األخير.

ونحثك على قراءة فصول التقرير في القرص املدمج املرفق بالتقرير 
ملعرفة املزيد عن عمل البنك الدولي؛ وأنشطته ونواجت عمله في 

مناطق العالم الست؛ ونتائج محددة في البلدان النامية مع تطور 
الوقت؛ والبيانات الشاملة لقروض البنك، وعرض عن قروض البنك 

الدولي؛ والقوائم املالية الكاملة للبنك. ويورد التقرير العديد من 
الروابط بغرض متكني القارئ من االطالع على املزيد من املعلومات. 

وندعوك لزيارة املواقع اإللكترونية اخلاصة بكل من بالتقرير السنوي، 
وبطاقة قياس األداء )مع تعريفات كاملة للمؤشرات(، والنتائج 

 املتحققة، وذلك بغرض توسيع فهمك لكيفية عمل البنك الدولي 
مع البلدان األعضاء به:

 worldbank.org/annualreport/2012  

corporatescorecard.worldbank.org  
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إلى 30 يونيو/حزيران 2012، املديرون التنفيذيون لكل من البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية للتنمية ـ اللذان يُعرفان معاً باسم 
البنك الدولي ـ وفقاً للنظام الداخلي لكل من املؤسستني. وقد قدم 

الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس البنك واملؤسسة ورئيس مجلس املديرين 
التنفيذيني، هذا التقرير، مرفقاً به املوازنات اإلدارية والقوائم املالية 

املراجعة، إلى مجلس احملافظني.
جميع املبالغ الدوالرية املستخدمة في هذا التقرير السنوي هي باألسعار 

اجلارية للدوالر األمريكي ما لم يذكر غير ذلك. ونتيجة لعملية التقريب 
إلى أقرب رقم صحيح، فإن األرقام الواردة في اجلداول قد ال تطابق اجملاميع 
والنسب في األشكال تطابقاً كامالً. ويشير مصطلحا •البنك الدولي“ و 
•البنك“ في أنحاء التقرير إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة 
الدولية للتنمية. وتشير •مجموعة البنك الدولي“ كمجموعة إلى: البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير، واملؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل 

الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار، واملركز الدولي لتسوية 
منازعات االستثمار.

وتنشر على نحوٍ منفصل التقارير السنوية ملؤسسة التمويل الدولية، 
والوكالة الدولية لضمان االستثمار، واملركز الدولي لتسوية منازعات 

االستثمار.
البنك الدولي

البنك الدولي



1

التقرير السنوي 2012

كانت السنوات اخلمس األخيرة فترة اختبار جملموعة البنك 
الدولي ولقدرتها على االستجابة الحتياجات البلدان واجلهات 

املتعاملة معها. إذ واجهت البلدان النامية واملتقدمة خطرا 
ثالثيا متثل في أزمتي الغذاء والوقود واألزمة املالية. وقد 

واجهت هذه البلدان خطر اجلوع والفقر والبطالة والديون - 
وهي أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية لها تداعيات وآثار 

 سياسية. وفي هذه األوقات العصيبة، كثفت مجموعة 
البنك الدولي مساندتها للبلدان املتعاملة معها على نحو 

اتسم باملرونة والسرعة واالبتكار مع التركيز على حتقيق 
النتائج. وكنا دوماً نبحث عن الفرص واألمل في إطار تصدينا 

لهذه التحديات. 
ساندت البلدان املساهمة في مجموعة البنك الدولي أولوياتنا ومستوى أدائنا من خالل 
تقدمي مساندة مالية من الطراز األول. وفي عامي 2007 و 2010، جنحت جهود عمليتي جتديد 
موارد املؤسسة الدولية للتنمية في تعبئة مستوى قياسي من املوارد بلغ أكثر من 90 مليار 
دوالر. وفي عام 2010، ساندت البلدان املساهمة أول زيادة في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء 

والتعمير منذ أكثر من 20 عاماً. واليوم، لدينا بنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وتصنيف 
 .AAA ائتماني من الفئة

لقد قمنا بتحديث نظام تعددية األطراف من أجل إيجاد اقتصاد عاملي تتعدد فيه أقطاب 
النمو، وإضفاء الطابع الدميقراطي على عملية التنمية من خالل زيادة االنفتاح واملساءلة، 
وتبادل املعرفة واملعلومات. ونعمل اآلن على وضع األسس الالزمة لتوسيع نطاق املساءلة 

االجتماعية، ومكافحة الفساد، وبناء نظم أفضل للحوكمة واإلدارة العامة. وقد حافظنا على 
تركيزنا على الفقراء في جميع مناطق عمل البنك، وخاصة في أفريقيا، مشددين على احلاجة 

إلقامة شبكات أمان إنسانية مسؤولة ماليا حلماية الفئات األكثر معاناة وتأثرا. وفي الوقت 
نفسه، طوعنا منتجاتنا وأدواتنا اجلديدة مبا يتالءم مع احتياجات البلدان متوسطة الدخل التي 
أصبحت محركات للنمو العاملي تزداد أهميتها يوما بعد يوم. وتضمنت أجندة عملنا القضايا 

املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، واألمن الغذائي، وتغير املناخ والتنوع البيولوجي، واالستثمار في 
مرافق البنية التحتية، واتقاء الكوارث، واألدوات املالية املبتكرة، واالشتمال. 

وقد أولت مجموعة البنك الدولي اهتماما خاصا للدور احملوري الذي يضطلع به القطاع 
اخلاص في مجال التنمية. وتساند اجملموعة حالياً تهيئة بيئة مواتية لالستثمار وأنشطة 

القطاع اخلاص؛ وإتاحة التمويل ملنشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة ومؤسسات التمويل 
األصغر؛ ومساندة أنشطة متويل التجارة؛ وزيادة االهتمام بالشراكات بني القطاعني العام 

واخلاص؛ وتشجيع االستثمار في البلدان التي تشتد حاجتها إليه، وخاصة الدول الهشة واملتأثرة 
بالصراعات. 

وفي السنة املالية 2012، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقدمي 52.6 مليار دوالر من 
القروض واملنح واالستثمارات الرأسمالية والضمانات للبلدان األعضاء ومؤسسات األعمال 
اخلاصة. وبلغ مجموع ارتباطات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 20.6 مليار دوالر مقابل 26.7 
مليار دوالر في عام 2011. في حني بلغت ارتباطات املؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق 

البنك ملساعدة البلدان األشد فقراً في العالم، ما قيمته 14.8 مليار دوالر، في مقابل 16.3 مليار 
دوالر في عام 2011.

وهذا التقرير السنوي يتضمن بطاقة قياس األداء املؤسسي للبنك الدولي - وهي عبارة 
عن حملة موجزة مركزة عن األداء العام للبنك. ويتمثل الغرض منها في مساعدة جهاز اإلدارة 
 ومجلس املديرين التنفيذيني على تقييم التقدم احملرز، وحتديد البرامج واملبادرات التي بحاجة 

إلى حتسني. 

رسالة من روبرت زوليك
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يأتي حتقيق النتائج في صميم بطاقات قياس األداء املؤسسي. وميكنك االطالع على 
العديد من اجنازات البنك الدولي في الفصل اخلاص •بنك دولي من أجل حتقيق النتائج 2012” 
في القرص املدمج املرفق بالنسخة املطبوعة من التقرير السنوي. وهذا العام، وضعنا غالبية 
محتويات التقرير - مثل استجابة البنك لألزمة االقتصادية العاملية، وملخصات مناطق عمل 
البنك الست - في أشكال إلكترونية بغرض تلبية أفضليات جمهور القراء، وخفض استخدام 

األوراق، وتقليل التكلفة. 
تشكل •املساواة بني اجلنسني والتنمية“ أحد اجملاالت املهمة لنتائج البنك - والتي كانت 
محور تركيز مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2012. فقد تغيرت حياة البنات والنساء 

تغيرا جذريا خالل العقدين املاضيني: فاليوم، هناك املزيد من البنات والنساء املتعلمات، وازداد 
عدد امللتحقات بالتعليم، واملشاركات بالقوى العاملة، وأصبحت املرأة تعيش حياة أطول من أي 

وقت مضى. بيد أن النساء مازلن متأخرات عن الرجال في مستوى األجور واإلنتاجية، وفي قوة 
تأثيرهن في اجملتمع، ويعانني من ضعف الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها. وتتمثل الرسالة 

الرئيسية لهذا التقرير في أن املساواة بني اجلنسني تُعد هدفا إمنائيا رئيسيا في حد ذاته، 
باإلضافة إلى كونها اقتصادا حصيفا - وذلك ملا حتققه من تعزيز لإلنتاجية وحتسني لآلفاق 

املستقبلية أمام األجيال القادمة. ويشير التقرير إلى اجملاالت ذات األولوية التي يجب معاجلتها 
في السياسات العامة في الفترة املقبلة، ومنها سد الفجوات القائمة بني اجلنسني في: 

معدالت وفيات اإلناث، والتعليم، وقدرة النساء على احلصول على الفرص االقتصادية، وتعزيز 
تأثير النساء وقدرتهن على االختيار في محيط اجملتمع. 

يتصدى جهاز موظفي البنك الدولي حاليا لهذه التحديات وغيرها باستخدام أدوات 
ووسائل جديدة ومبتكرة. وتتراوح هذه األدوات من •متويل البرامج وفقا للنتائج PforR“، وهو 

أداة إقراض جديدة تقوم على وجه التحديد بالربط بني تقدمي التمويل والنتائج املتحققة؛ إلى 
املستودع املفتوح للمعارف OKR، وهو نافذة مفتوحة جلميع نواجت بحوث البنك الدولي ومنتجاته 
املعرفية؛ ونهج النظم من أجل حتسني نتائج التعليم SABER، وهو عبارة عن قاعدة معلوماتية 

عاملية تساعد في توجيه عملية إصالح نظم التعليم. ويبرز التقرير السنوي لهذا العام الدور 
احملوري لهذه البرامج واألدوات وغيرها في مساعدتنا على حتسني مساندتنا في تلبية احتياجات 

البلدان املتعاملة معنا مقارنة بالسنة املاضية. 
وهذه الرسالة هي األخيرة لي باعتباري رئيساً جملموعة البنك الدولي. وأود أن أغتنم هذه 

الفرصة ألشكر مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي ومجلس مديريها التنفيذيني 
والشركاء اآلخرين على ما أبدوه من إرشاد ومساندة في دفع العمل الذي تضطلع به هذه 

املؤسسة احليوية إلى األمام. وقبل كل شيء، أود أن أشكر فريق قيادة مجموعة البنك الدولي 
وجهاز موظفي اجملموعة الذين عملوا بجد وتفان وإخالص. فأنتم من بعثتم احلياة في عمل 

التنمية في جميع أنحاء املعمورة. لقد كان مبعث فخر لي أن أعمل معكم. 

روبرت ب. زوليك
 رئيس مجموعة البنك الدولي 

ورئيس مجلس املديرين التنفيذيني
 2012-2007
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رسالة من الدكتور جيم يونغ كيم

يسعدني أن أحيل التقرير السنوي للبنك الدولي لعام 2012. 
يبرز هذا التقرير ما حققته املؤسسة من منجزات وما أبدته 

من فاعلية في عملها، رغم البيئة االقتصادية العاملية بالغة 
الصعوبة. ويؤكد التقرير أيضاً على أهمية التعاون فيما بني 

مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وعلى العمل مع الشركاء 
اخلارجيني للمضي قدما بهدفنا املشترك املتمثل في حتقيق 

الرخاء والرفاهية والقضاء على الفقر. 
واليوم، لدى مجموعة البنك الدولي فرصة فريدة من 
نوعها لتسريع خطى النمو املستدام والشامل للجميع 
والتقدم االجتماعي. وسنواصل دعمنا للبلدان واجلهات 

املتعاملة معنا وهي تستجيب للضغوط املباشرة، وخاصة 
من خالل مساعدة البلدان على تطوير شبكات أمان اجتماعي بتكلفة معقولة. ولكننا أيضا 

في وضع جيد ميكننا من مساعدة البلدان في تصميم وتنفيذ إستراتيجيات إمنائية أطول أمدا، 
وذلك من خالل ما نقدمه من قروض ومعرفة وخبرات متخصصة وجتارب عملية. 

وأتطلع للعمل مع مجلس املديرين التنفيذيني والشركاء والبلدان واجلهات املتعاملة مع 
مجموعة البنك، وكذلك مع جهاز موظفينا اخمللصني العاملني في مقراتنا بواشنطن العاصمة 
ومكاتبنا في مختلف أنحاء العالم. إن رسالتنا ال تزال أكثر أهمية من أي وقت مضى - وتتمثل 

في مساعدة البلدان النامية على االستجابة للضغوط املباشرة، والتطلع إلى الفرص 
املستقبلية. إنه من دواعي فخري واعتزازي أن أضطلع بهذا العمل العظيم.

الدكتور جيم يونغ كيم
 رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس 

مجلس املديرين التنفيذيني 
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تقوم مجموعة التقييم املستقلة (IEG) التي ترفع تقاريرها إلى مجلس املديرين التنفيذيني، 
بتقدمي املشورة املستقلة بشأن مدى مالءمة واستمرارية وتأثير العمليات. ويراقب اجمللس 

أيضاً مدى التزام املشاريع بسياسات البنك وإجراءاته اخلاصة بالعمليات، وذلك من خالل هيئة 
 ،http://worldbank.org/ieg :التفتيش املستقلة التي ترفع تقاريرها مباشرة إليه. )انظر 

 .)http://worldbank.org/inspectionpanel و

إجنازات اجمللس في عام 2012
واصل مجلس املديرين التنفيذيني اإلشراف على عمل مجموعة البنك في خضم وضع 

اقتصادي عاملي بالغ الصعوبة، مؤكداً على ضرورة اإلصالحات للنهوض بجهود احلد من الفقر 
وتعزيز النمو الشامل للجميع، وكذلك دعم جهود البلدان في الوقوف في وجه األزمات. 

وبحث اجمللس عددا من الوثائق األساسية ملعاجلة تلك الشواغل واخملاوف. وشملت هذه الوثائق 
مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2012: املساواة بني اجلنسني والتنمية، وتقرير •شبكات 

األمان حتقق النجاح: خالل أوقات األزمات والرخاء“، الذي يركز على حتسني تصميم برامج 
شبكات األمان االجتماعية القائمة وكفاءتها، وإنشاء شبكات جديدة حيثما تدعو الضرورة 

لذلك. واستعرض مجلس املديرين التنفيذيني أيضاً بتركيز مطبوعة تقرير عن التنمية في 
العالم 2013: الوظائف. 

ناقش مجلس املديرين التنفيذيني التقدم احملُرز نحو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية في تقرير 
الرصد العاملي: أسعار الغذاء، والتغذية، واألهداف اإلمنائية لأللفية. باإلضافة إلى ذلك، ناقش 

املديرون التنفيذيون جهود اإلصالح الرئيسية، مثل مبادرة البيانات واملعرفة واحللول املفتوحة في 
التقرير املعنون •آخر املستجدات بشأن حتديث أسلوب عمل البنك: النتائج واالنفتاح واملساءلة“. 

وأولى اجمللس أيضاً اهتمامه للحوار اجلاري على املستوى الوزاري بشأن التنمية املستدامة دعماً 
ملؤمتر قمة ريو20+ وخطوات وأنشطة مجموعة العشرين، ورحب بالتقرير املعنون ابتكارات 

مجموعة البنك الدولي في تعبئة جهود القطاع اخلاص من أجل التنمية. 

املديرون التنفيذيون اخلمسة والعشرون مسؤولون عن تسيير العمليات العامة للبنك الدولي، 
وذلك مبوجب الصالحيات اخملولة لهم من مجلس احملافظني. ووفقاً ملا جاء في اتفاقية إنشاء 

البنك الدولي، يتم تعيني خمسة من املديرين التنفيذيني من قبل البلدان اخلمسة التي متلك 
أكبر عدد من أسهم رأس املال. أما الباقون فتنتخبهم البلدان األعضاء األخرى لتشكل دوائر 

انتخابية في عملية انتخاب جتُرى كل سنتني.
وينظر اجمللس ويبّت في االقتراحات التي يقّدمها رئيس البنك الدولي اخلاصة بقروض 
وضمانات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، واعتمادات وُمنح وضمانات املؤسسة الدولية 

للتنمية. ويسهم املديرون التنفيذيون بدْورٍ مهم في وضع السياسات لتوجيه عمليات البنك 
العامة وتوّجهه اإلستراتيجي، بحيث ميثل ذلك تطورات وجهات نظر البلدان األعضاء بشأن 
الدْور العاملي الذي يضطلع به البنك، وكذلك جتارب البلدان املتعاملة مع البنك. كما يتولى 
املديرون التنفيذيون مسؤولية أن يعرضوا على مجلس احملافظني أثناء االجتماعات السنوية 

 تقريراً عن مراجعة احلسابات، واملوازنة اإلدارية، والتقرير السنوي للبنك الدولي حول نتائج 
السنة املالية وعملياته وسياسته. 

ويعمل املديرون التنفيذيون كذلك أعضاًء في واحدة أو أكثر من اللجان الدائمة، وهي: جلنة 
مراجعة احلسابات، وجلنة املوازنة، واللجنة املعنية بالفاعلية اإلمنائية، واللجنة املعنية باحلوكمة 

واملسائل اإلدارية، وجلنة املوارد البشرية. كما جتتمع بانتظام اللجنة التوجيهية للمديرين 
التنفيذيني، وهي هيئة استشارية غير رسمية.

يقوم املديرون التنفيذيون بزيارات دورية للبلدان األعضاء الستعراض ما حتقق من تقّدم 
في استخدام مساعدات البنك الدولي. ويلتقون مبجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب 

املصلحة املباشرة، من بينهم املسؤولون احلكوميون، واملستفيدون من عمليات البنك، وممثلون 
عن املنظمات غير احلكومية، والشركاء اآلخرون في التنمية، ومجتمع األعمال، باإلضافة إلى 
 موظفي البنك. وفي شهر أكتوبر/تشرين األول 2011 وشهري فبراير/شباط ومايو/أيار 2012، 

زار املديرون التنفيذيون بلدانا في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وغرب أفريقيا. 

رسالة من مجلس املديرين التنفيذيني 

 ،Piero Cipollone ،Merza Hasan ،Agapito Mendes Dias ،Ingrid Hoven ،Rogerio Studart )من اليسار إلى اليمني )وقوفا 
 Sid Ahmed Dib ،Hekinus Manao ،Marta Garcia Jauregui ،Shaolin Yang ،Marie-Lucie Morin ،Vadim Grishin ،Jorg Frieden

 )ers ،)Alternate�Alternate( In-Kang Cho ،Konstantin Huber ،Ruud Tre(، Prasad .Mukesh N ,Hassan Ahmed Taha؛ )جلوسا( 
 ،Anna Brandt ،Abdulrahman Almofadhi ،Susanna Moorehead ،Ambroise Fayolle ،Felix Alberto Camarasa ،Ian Solomon

 .Nobumitsu Hayashi ،Renosi Mokate
Frank Vincent :صورة فوتوغرافية
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واصل املديرون التنفيذيون دعم جهود اإلغاثة من اجملاعة واجلفاف في القرن األفريقي 
باستخدام •نافذة التصدي لألزمات“ التي أسسها البنك، وأكدوا التزامهم بتنفيذ االتفاق 
اجلديد من أجل العمل في الدول الهشة، وبتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصة في 

املناطق املتأخرة والدول الهشة، وفيما يتعلق بالفئات الفقيرة واملعرضة للمعاناة واملُستبعدة 
من السكان. 

وقد اختار املديرون التنفيذيون الدكتور جيم يونغ كيم رئيسا للبنك الدولي لوالية متتد 
خلمس سنوات تبدأ في األول من يوليو/متوز 2012. الدكتور كيم هو رئيس مجموعة البنك 

الدولي ورئيس مجلس املديرين التنفيذيني. 
ووافق اجمللس على تقدمي حوالي 35.3 مليار دوالر من املساعدات املالية في السنة املالية 

2012، منها قروض بقيمة حوالي 20.6 مليار دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، 

ومساعدات قدرها 14.8 مليار دوالر من املؤسسة الدولية للتنمية. واستعرض املديرون 
التنفيذيون أيضاً 49 إستراتيجية مساعدة قطرية، مت إعداد 41 وثيقة منها باالشتراك مع 

مؤسسة التمويل الدولية. ووافق اجمللس على ميزانية إدارية للبنك الدولي تقل قليال عن 1.9 
 .)http://worldbank.org/boards :مليار دوالر للسنة املالية 2013. )انظر



7

التقرير السنوي 2012

 التزام البنك الدولي بتحقيق النتائج: 
بطاقة قياس األداء املؤسسي

تتيح بطاقة قياس األداء املؤسسي معلومات حول األداء العام للبنك الدولي والنتائج التي 
حققتها البلدان املتعاملة معه. وتسهل البطاقة احلوار بني اجلهاز اإلداري للبنك ومجلس 

املديرين التنفيذيني بشأن ما مت إحرازه من تقدم واجملاالت التي حتتاج إلى مزيد من االهتمام. 
وتغطي البطاقة التي تتألف من أربعة مستويات، والتي شرع البنك في تطبيقها قبل عامني، 

كامل أنشطة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية للتنمية. 
يعرض املستوى األول من البطاقة السياق اإلمنائي العاملي - حيث تظهر املؤشرات النواجت 
التنموية طويلة األجل التي حتققها البلدان، وتقدم الظروف واالجتاه العام لعمل البنك. وهذه 

النواجت عالية املستوى ال ميكن عزو الفضل في حتقيقها مباشرة إلى البنك الدولي، ذلك ألن 
البلدان املعنية وشركاء التنمية جميعا قد أسهموا في حتقيق هذه املنجزات خالل فترة طويلة 
من خالل مزيج متنوع من اإلجراءات التدخلية والتدابير والقرارات اخلاصة بالسياسات الشاملة 

لعدة قطاعات. كما أن هذه املؤشرات تخضع لعوامل خارجية مؤثرة، مثل األزمات العاملية. 
أما املستوى الثاني فيتعلق بالنتائج القطرية التي يدعمها البنك. ويبرز هذا املستوى النتائج 

اإلمنائية التي حققتها البلدان بدعم من البنك. ويتيح املستوى الثالث، الذي يتناول النواجت 
التنموية وفاعلية العمليات، معلومات بشأن عمليات البنك وما يقدمه من خدمات. ويضطلع 

املستوى الرابع، الذي يتعلق بفاعلية الهيكل التنظيمي وعملية التحديث، بتقييم مستوى أداء 
البنك ومدى تأقلمه لتحسني مساندته للبلدان األعضاء في حتقيق النتائج املرجوة. باإلضافة 

 إلى ذلك، يشغل البنك نظاما شامال لإلبالغ عن النتائج على شبكة اإلنترنت. 
 .)corporatescorecard.worldbank.org انظر(

Iاملستوى األول: السياق اإلمنائي
ما هو التقدم اإلمنائي في البلدان املتعاملة مع البنك في مجملها؟ 

النمو والوظائف والفقر
املؤسسات واحلوكمة

التنمية البشرية واملساواة بني اجلنسني
التنمية املستدامة

تنمية القطاع املالي والقطاع اخلاص والتجارة

IIاملستوى الثاني: النتائج القطرية التي يدعمها البنك
كيف يساند البنك البلدان األعضاء في حتقيق النتائج املرجوة؟ 

Yاملؤسسات واحلوكمة 

Gالتنمية البشرية واملساواة بني اجلنسني

Gالتنمية املستدامة

Gتنمية القطاع املالي والقطاع اخلاص والتجارة

III املستوى الثالث: النواجت التنموية وفاعلية العمليات
هل يدير البنك أداء أنشطته بفاعلية لتحقيق النتائج؟ 

Yالنواجت التنموية

Yعمليات اإلقراض

Gأنشطة املعرفة

Gاستخدام األنظمة القطرية

IVاملستوى الرابع: فاعلية الهيكل التنظيمي وعملية التحديث
 هل يدير البنك املهارات والقدرات واملوارد واإلجراءات بكفاءة؟ هل متضي عملية حتديث أسلوب العمل 

على املسار الصحيح؟

Gاملوارد واملواءمة 

Yالقدرات واملهارات

Yحتديث أسلوب العمل

Gالعمل القطاعي املتعلق بتوجهات البنك فيما بعد األزمة

مفتاح اجلدول
G تظهر غالبية املؤشرات في هذه اجملموعة إما أنها حتقق حتسناً أو متضي على املسار الصحيح.

Y ليس هناك اجتاه واضح؛ ففي حني تظهر بعض املؤشرات حتسنا، فإن البعض اآلخر يظهر تراجعا أو عدم حدوث أي تغيير. 

R تظهر غالبية املؤشرات في هذه اجملموعة تراجعا أو انحرافا عن املسار الصحيح.

NA ال تتوفر بيانات كافية أو ال تظهر اجتاهات للمؤشرات في هذه اجملموعة. 

بالنسبة للمستوى األول، لم يتم وضع إشارات لونية نظرا ألن هذا املستوى يتناول السياق اإلمنائي العام. 
وبالنسبة للمستوى الثاني، فإن اجلدول املوجز يعرض التقديرات التصنيفية العامة استنادا إلى تقييم جهاز اإلدارة لتقدم األنشطة التي 
يساندها البنك. وال تُعطى التقديرات التصنيفية للمؤشرات املنفردة في اجلدول التفصيلي نظرا ألنها مدفوعة بجانب الطلب من البلدان.

األداء
النتائج
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املستوى األول: تظهر أحدث بيانات عن الفقر تراجع 
أعداد الفقراء في جميع مناطق العالم النامية 

للمرة األولى، واستمرار انخفاض نسبة الفقر في 
العالم بشكل عام على الرغم من األزمات األخيرة. 

وتشير دراسة تقديرية أولية للبنك الدولي لعام 
2010 تستند إلى مسح استقصائي وعينة أصغر 

حجما إلى أن معدل الفقر العاملي عند مستوى 
1.25 دوالر للفرد في اليوم قد انخفض إلى أقل من 

نصف ما كان عليه عام 1990 من حيث القيمة، 
مما يشير إلى أن الهدف األول من األهداف اإلمنائية 
لأللفية املتعلق بتخفيض معدل الفقر املدقع عن 

مستواه عام 1990 قد حتقق بالفعل قبل عام 2015. 
كما قطعت البلدان النامية خطوات أخرى عديدة. 

وارتفع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي 
السنوي في البلدان النامية. كما حتسنت أوجه 

املساواة بني اجلنسني في مرحلتي التعليم االبتدائي 
والثانوي في عام 2010. وبحلول عام 2010، كان نحو 

86 في املائة من سكان العالم يتمتعون مبصادر 
محسنة للمياه الصاحلة للشرب. 

حتجب هذه االجتاهات العاملية تباينات كبيرة بني 
البلدان وداخلها. ومازالت فئات السكان األكثر فقرا 

عرضة للمعاناة، ولم يتحقق سوى تقدم محدود 
على صعيد خلق الوظائف، ونظم احلوكمة، والتنوع 

البيولوجي، فضالً عن مجاالت أخرى ذات أولوية. 
وتأخرت الوفيات النفاسية ومعدالت وفيات األطفال 

بشدة عما هو محدد لها في األهداف اإلمنائية 
لأللفية. وأدت أزمتا الغذاء والوقود واألزمة املالية 

على مدى السنوات األربع املاضية إلى آثار سلبية 
حادة على الفئات الضعيفة من السكان، وإبطاء 

وتيرة احلد من الفقر في بعض البلدان. 

املؤشرات

الروابطاحلاليةخط األساس
 الغايات املرتبطة 

 باألهداف اإلمنائية لأللفية 
2015-1990 السنةالقيمةالسنةالقيمة

توجهات 
البنك 

فيما بعد 
األزمة 

األهداف 
اإلمنائية 
لأللفية

الهدف 31.1200222.7200811

1,65720062,08020111,2

55.2200574.720111,2

الهدف 62.1200561.220101,21
الهدف 68.4200667.520101,23

6.220066.320124

2.892006/073.2020104

50.01200756.942010/114

6620056720114

الهدف 7020066320101,54

الهدف 0.820090.820091,56 

الهدف 290200523020101,55

الهدف 20.1200517.720101,51
الهدف 85.1200589.220101,22
60.7200566.720101,2

الهدف 94.4200596.920101,23

31.61999–0350.62005–091,2

الهدف 83.4200586.420101,27

الهدف 53.2200556.420101,27

[56.3]2004[61.3]20081,2

الهدف 3320067320101,28

2,89420063,11020101,2,5

685200676120101,2,5

الهدف 0.6520050.60200837
الهدف 12.0200612.120101,37
الهدف 101,37–000.22000–0.31990

9.720119.720111,2

الهدف 2.520072.620121,2,38
الهدف 1,2,38

0.2420050.212009

0.2320050.212009

5020073620112

املستوى األول: السياق اإلمنائي

النمو والوظائف والفقر
 السكان الذين يعيشون حتت مستوى 1.25 دوالر أمريكي 

للفرد في اليوم )وفقاً لتعادل القوى الشرائية( + 
نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي+

االئتمان احمللي املقدم إلى القطاع اخلاص
نسبة التشغيل إلى عدد السكان )+15( 

نسبة مشاركة النساء إلى الرجال في القوى العاملة+ 

املؤسسات واحلوكمة
مؤسسات دولة ذات هيكل سلطة راسخ ومتمايز

حكومة فاعلة وخاضعة للمساءلة 
وصول اجلمهور إلى املعلومات 
مستوى القدرات اإلحصائية 

التنمية البشرية واملساواة بني اجلنسني
معدل الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة+

انتشار فيروس ومرض اإليدز بني النساء 

معدل الوفيات النفاسية+

انتشار نقص الوزن بني األطفال+ 
معدل إمتام الدراسة في املرحلة االبتدائية+

معدل إجمالي االلتحاق باملدارس الثانوية 
مؤشر املساواة بني اجلنسني في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي+

التنمية املستدامة
البنية التحتية

الطرق املعبدة 

إمكانية الوصول إلى مصدر مياه محسن+ 

توفير مرافق الصرف الصحي احملّسنة +

معدل توصيل الكهرباء لألسر+
االشتراكات في خدمات الهاتف احملمول+

اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي
محصول احلبوب 

القيمة املضافة في قطاع الزراعة لكل عامل 
تغير املناخ والبيئة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون+

املناطق األرضية احملمية 
املعدل السنوي إلزالة الغابات 

تنمية القطاع املالي والقطاع اخلاص والتجارة
 الفجوة بني الذكور واإلناث في من ميلكون 

حسابات في مؤسسة مالية رسمية
مؤشر أداء لوجستيات التجارة: عرض عام+

تنويع التجارة 
  • تنويع املنتجات التصديرية 

  • تنويع األسواق 
الوقت الالزم لتأسيس الشركة اجلديدة+ 

 (%)

)باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي في عام 2000(
)% من إجمالي الناجت احمللي(

(%)

(%)

)مقياس: 10-1(
)مقياس: 7-1(
)مقياس: 100-1(
)مقياس: 100-1(

)عدد الوفيات لكل ألف والدة حية(

)% من الشريحة العمرية 15-24 عاما(

)عدد الوفيات لكل 100 ألف والدة حية(

)% من األطفال دون سن اخلامسة(
)% من الفئة العمرية املعنية(
)%، اإلجمالي(
(%)

)% من إجمالي الطرق املعبدة(

)% من السكان(

)% من السكان(

)% من األسر(
)لكل 100 شخص(

)كجم للهكتار(
)باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي في عام 2000(

)كغم لكل دوالر أمريكي من إجمالي الناجت احمللي بقيمة عام 2005(
 )% من إجمالي املساحة السطحية(
(%)

)% من السكان في الشريحة العمرية 15 عاما فأكبر( 

)مقياس: 1= منخفض، 5 = مرتفع(

)املؤشر: 1-0(
)املؤشر: 1-0(
)أيام(

تخفيض نسبة الفقراء بواقع النصف من مستوى 
خط األساس البالغ 42.3 في املائة في عام 1990

تخفيض املعدل بواقع الثلثني من مستوى خط 
األساس البالغ 100 حالة وفاة في عام 1990 

وقف االنتشار بحلول عام 2015، وبدء انحساره
تخفيض املعدل بواقع ثالثة أرباع من مستوى خط 

األساس البالغ 440 حالة وفاة في عام 1990

100% )خط األساس %69، 1991(

100% )خط األساس %84، 1991(

تخفيض نسبة السكان الذين ال يتوفر لديهم مصدر 
محسن بواقع النصف )من خط األساس البالغ %28، 1990( 

تخفيض نسبة السكان الذين ال يتوفر لديهم مصدر 
محسن بواقع النصف )من خط األساس البالغ %57، 1990(

مفتاح اجلدول

الروابط
توجهات البنك فيما بعد األزمة )5-1)

 االرتباط بتوجهات البنك فيما بعد األزمة: 
 1( استهداف الفقراء واحملرومني، 

 2( إتاحة الفرص من أجل حتقيق النمو، 
 3( تشجيع التدابير اجلماعية العاملية، 

 4( تدعيم نظم احلوكمة واإلدارة الرشيدة، 
5( إدارة اخملاطر واالستعداد ملواجهة األزمات.

األهداف اإلمنائية لأللفية
الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.

البيانات 
 [   ]  البلدان املتعاملة مع املؤسسة الدولية 

للتنمية فقط.
+  املؤشرات املستخدمة في النظام املقترح لقياس 

نتائج العملية السادسة عشرة لتجديد موارد 
املؤسسة الدولية للتنمية.

مالحظة: بالنسبة للمستوى األول، لم يتم وضع 
إشارات لونية نظرا ألن املستوى األول يتناول السياق 

اإلمنائي العام في البلدان املؤهلة لالقتراض من البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير/املؤسسة الدولية للتنمية 

)البنك/املؤسسة(. 
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املستوى الثاني: يقدم البنك املوارد املالية، ويتبادل 
املعرفة والتحليالت، ويساند املؤسسات والقدرات 
 القطرية، ويسهل بناء الشراكات وتبادل املعرفة 

فيما بني البلدان النامية بغرض مساعدتها على 
التصدي لتحديات التنمية. ويساند البنك أولويات 

التنمية الوطنية، التي تتطور مع تغير الظروف 
واألحوال القطرية. 

وباعتباره مساهما وشريكا في برامج التنمية 
القطرية، يضطلع البنك، الذي توجد له مكاتب 
في أكثر من 120 بلدا على مستوى العالم، بدور 

تنسيقي وحاشد لشركاء التنمية. ويتضمن 
املستوى الثاني بيانات إجمالية جرى جمعها عن 

طريق املؤشرات القطاعية املوحدة. وتظهر البيانات 
النتائج القطرية التي تدعمها عمليات البنك. 
وتشمل البيانات النتائج ذات الصلة بالتنمية 

البشرية، والبنية التحتية، ومدى توفر اخلدمات 
للفقراء واملعرضني للمعاناة، باإلضافة إلى مدى 

إتاحة الفرص من أجل حتقيق النمو. وقد أسهمت 
املساندة التي قدمها البنك في النتائج الكبيرة 

التي حققتها البلدان املتعاملة مع البنك في 
قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وخاصة فيما 

يتعلق باملرأة والفتيات؛ وفي التنمية املستدامة 
للبنية التحتية، والزراعة، وإيجاد بيئة مواتية للنمو 

وتوفير فرص احلصول على اخلدمات؛ والتمويل، 
وتنمية القطاع اخلاص. 

مفتاح اجلدول
الروابط

توجهات البنك فيما بعد األزمة (5-1)
 االرتباط بتوجهات البنك فيما بعد األزمة:

 1( استهداف الفقراء واحملرومني، 
 2( إتاحة الفرص من أجل حتقيق النمو، 
 3( تشجيع التدابير اجلماعية العاملية، 

 4( تدعيم نظم احلوكمة واإلدارة الرشيدة، 
5( إدارة اخملاطر واالستعداد ملواجهة األزمات.

الفئة
ستحل مؤشرات النواجت محل مؤشرات اخملرجات عندما تتوفر 

البيانات على مستوى البلدان.

البيانات
السنة

 متثل السنة املالية أو السنة التقوميية عندما كانت البيانات 
األحدث متاحة.

املؤشرات املستخدمة في النظام املقترح لقياس نتائج  +
العملية السادسة عشرة لتجديد موارد املؤسسة الدولية 

للتنمية.

مالحظة: بالنسبة للمستوى الثاني، لم يتم وضع إشارات 
لونية للمؤشرات الفردية نظرا ألنها متثل النتائج القطرية التي 

حتققت بدعم من البنك الدولي وكانت مدفوعة بجانب الطلب. 
وقد بدأ البنك أوال في جتميع البيانات باستخدام املؤشرات 

القطاعية األساسية في مشاريع املؤسسة الدولية للتنمية 
في السنتني املاليتني 2010 و 2011، وشمل ذلك البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير، ولذلك يتم تنقيح القيم األساسية واحلالية 

لبعض املؤشرات، وتكون لها القيم نفسها. 

النوعاملؤشرات

االرتباط احلاليةخط األساس
بتوجهات 

البنك فيما 
بعد األزمة

السنةالقيمةالسنةالقيمة

املستوى الثاني: النتائج القطرية التي يدعمها البنك

مساندة املؤسسات واحلوكمة       
2,4 السنة املالية 2012   13 السنة املالية 2007   6 النواجت  )العدد(  بلدان لديها أنظمة إحصائية وطنية معززة  

2,4,5 السنة املالية 2012   85 السنة املالية 2010   64 اخملرجات  )العدد(  بلدان بها برامج يدعمها البنك بشأن إدارة األصول واخلصوم واخملاطر  

بلدان بها برامج إدارة عامة معززة في مجال:       

2,4 السنة املالية 2012   28 السنة املالية 2012   28 اخملرجات  )العدد(      •  اخلدمة املدنية واإلدارة العامة  

2,4 السنة املالية 2012   27 السنة املالية 2012   27 اخملرجات  )العدد(      •  السياسة الضريبية وسبل إدارتها 

2,4 السنة املالية 2012   57 السنة املالية 2012   57 اخملرجات  )العدد(      •  أنظمة إدارة الشؤون املالية العامة 

2,4 السنة املالية 2012   11 السنة املالية 2012   11 اخملرجات  )العدد(      •  املشتريات والتوريدات 

2,4 السنة املالية 2012   72 السنة املالية 2011   61 اخملرجات  )العدد(      •  الشفافية والقدرة على الوصول إلى املعلومات 

مساندة التنمية البشرية واملساواة بني اجلنسني       
1,2 السنة املالية 2012   1.1 السنة املالية 2011   0.8 النواجت  )باملليون(  التعاقد مع املعلمني و/أو تدريبهم+  

1,2 السنة املالية 2011   29 السنة املالية 2010   25 اخملرجات  )العدد(  بلدان بها عمليات يدعمها البنك لتقييم التعليم  

1,5 السنة املالية 2012   19,5 السنة املالية 2011   18,2 النواجت  )باملليون(  األشخاص الذين ميكنهم احلصول على حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية + 

1,5 السنة املالية 2012   131 السنة املالية 2011   86 النواجت  )باملليون(  األطفال الذين حصلوا على تطعيمات+ 

1,5 السنة املالية 2011   114 السنة املالية 2009   114.1 النواجت  )باملليون(  املنتفعون ببرامج شبكات األمان االجتماعي 

قضايا اجلنسني       

1,5 السنة املالية 2012   50 السنة املالية 2011   17 النواجت  )باملليون(  النساء احلوامل الالتي يتلقني رعاية قبل الوالدة+  

1,2 السنة املالية 2012   78 السنة املالية 2012   78 النواجت  )باملليون(  النساء والفتيات الالئي يستفدن من برامج احلماية االجتماعية والبرامج األخرى املوجهة 

مساندة التنمية املستدامة       
البنية التحتية       

1,2 السنة املالية 2012   57,252 السنة املالية 2011   56,504 اخملرجات  )بالكيلومتر(  الطرق التي أنشئت أو مت إصالحها+  

1,2,5 السنة املالية 2012   39,6 السنة املالية 2012   39,6 النواجت  )باملليون(  األشخاص الذين لديهم مصادر مياه محسنة+ 

1,2,5 السنة املالية 2012   3.1 السنة املالية 2012   3.1 النواجت  )باملليون(   األشخاص الذين لديهم مرافق صرف صحي محسنة+ 

2 السنة املالية 2012   36,354 السنة املالية 2011   10,740 اخملرجات  )بالكيلومتر(  خطوط نقل وتوزيع الكهرباء التي أنشئت أو مت إصالحها  

2 السنة املالية 2012   5,040 السنة املالية 2010   3,719 اخملرجات  )ميجاوات(  قدرات توليد الطاقة التقليدية واملتجددة  

1,2 النواجت                    بيانات سيتم اإلبالغ عنها في 2013   )باملليون(  األشخاص الذين تتوفر لديهم الكهرباء 

اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي       

1,2,5 السنة املالية 2012   1.1 السنة املالية 2011   0.7 اخملرجات  مليون هكتار  مناطق بها خدمات ري 

1,2,5 السنة املالية 2012   531,868 السنة املالية 2012   531,868 النواجت  )العدد(  مزارعون يعتمدون تكنولوجيا زراعية محسنة 

تغيّر املناخ والبيئة       

3,5 السنة املالية 2012   315 السنة املالية 2012   315 النواجت  )مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مبليون طن سنويا(  خفض االنبعاثات مبساندة من األدوات اخلاصة لتمويل األنشطة املناخية  

1,2,3,5 السنة املالية 2012   74 السنة املالية 2010   76 اخملرجات  )العدد(  بلدان حتظى بدعم في مجال إدارة الكوارث الطبيعية 

مساندة تنمية القطاع املالي والقطاع اخلاص والتجارة       
1,2,5 السنة املالية 2012   31 السنة املالية 2012   31 النواجت  )باملليون(  عدد حسابات قروض التمويل األصغر النشطة 

1,2,3 السنة املالية 2012   15 السنة املالية 2012   15 النواجت  )العدد(  بلدان لديها أدوات تشخيصية تطبيقية ذات صلة بالتجارة 
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املستوى الثالث: تعزز سياسات وأنظمة وإجراءات 
البنك تأكيده على حتقيق النتائج. ويشمل ذلك 
ضمان اجلودة؛ ورصد النتائج ومستوى األداء في 
الوقت الفعلي؛ والتقييم الذاتي املنتظم معززاً 

بتقييم الحق مستقل لإلستراتيجيات واألنشطة 
تضطلع به مجموعة التقييم املستقلة. ويستعرض 

هذا املستوى النجاح العام ألنشطة البنك الدولي 
في بلوغ أهدافه اإلمنائية، وكذلك مدى فاعلية 
عملياته، مبا في ذلك جودة عملياته وأنشطته 

املعرفية وتوجهها نحو حتقيق النتائج، وأداء حافظة 
إقراضه، ودمج املساواة بني اجلنسني في عملياته، 

واملرئيات واملالحظات التقييمية التي ترفعها البلدان 
املتعاملة معه، واستخدامه لألنظمة القطرية. 

املؤشرات
االرتباط احلاليةخط األساس

بتوجهات البنك 
فيما بعد األزمة

الوضعمعيار األداء
السنةالقيمةالسنةالقيمة

R

Y

R

Y

G

Y

Y

Y

Y

G

G

G

G

G

Y

G

NA

Y

G

G

G

G

G

G

Y

املستوى الثالث: النواجت التنموية وفاعلية العمليات

ثالثا- أ: التقديرات التصنيفية لنواجت عملية التنمية  
 إجناز مرض إلستراتيجية املساعدة القطرية

70 السنة املالية 2012    63.0 السنة املالية 2010   59.0 )% تقدير مجموعة التقييم املستقلة(  / إستراتيجية الشراكة القطرية+ 

قيد الرصد   السنة املالية 2010    70.5 السنة املالية 2008   76.8 )% تقدير مجموعة التقييم املستقلة(  نواجت مرضية للعمليات املنجزة )البنك/املؤسسة(+  

80 السنة املالية 2010    70.5 السنة املالية 2008   76.5 )% تقدير مجموعة التقييم املستقلة(  بلدان مؤهلة لالقتراض من البنك  

 75 السنة املالية 2010    70.0 السنة املالية 2008   77.0 )% تقدير مجموعة التقييم املستقلة(  بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية 

70 السنة املالية 2010    71.4 السنة املالية 2008   82.6 )% تقدير مجموعة التقييم املستقلة(  عمليات )البنك/املؤسسة( في البلدان الهشة* 

80 السنة املالية 2011    71.0 السنة املالية 2008   72.0  (%) األهداف املنجزة لألنشطة التحليلية واالستشارية+  

7 السنة املالية 2011    6.7 السنة املالية 2008   6.9 )مقياس: 10-0(  انطباع البلدان املتعاملة مع البنك حول فاعلية عملياته 

ثالثا-ب: فاعلية العمليات 
عمليات اإلقراض

كفالة سالمة وجودة أداء حافظة العمليات  

90 السنة املالية 2011    83 السنة املالية 2009   76  (%) جودة تصميم عمليات االستثمار+  

90 السنة املالية 2011    78 السنة املالية 2009   83  (%) جودة دعم تنفيذ عمليات االستثمار  

قيد الرصد   السنة املالية 2012    85.5 السنة املالية 2008   88  (%) تنفيذ مرض للعمليات اجلارية 

قيد الرصد  السنة املالية 2012    30.8 السنة املالية 2008   19.6 )مبليارات الدوالرات األمريكية(  إجمالي املدفوعات 

20 السنة املالية 2012    20.0 السنة املالية 2008   21.3  (%) نسبة مدفوعات القروض + 

قيد الرصد   السنة املالية 2011    7.51 السنة املالية 2008   12 )باألشهر(  متوسط الوقت املستغرق من حلظة املوافقة وحتى صرف أول دفعة 

قيد الرصد   السنة املالية 2012    3.6 السنة املالية 2008   2.9 )مبليارات الدوالرات األمريكية(  مدفوعات الصناديق االستئمانية التي تنفذها البلدان املتلقية  

إدارة العمليات من أجل حتقيق النتائج والرصد والتقييم 

 100 السنة املالية 2012    91 السنة املالية 2009   83  (%) مشاريع لها مؤشرات ترصد جميع جوانب الهدف اإلمنائي+ 

 100 السنة املالية 2012    95 السنة املالية 2012   95  (%) تقارير إجناز تنفيذ املشاريع والنتائج / اإلبالغ عن النتائج األساسية+ 

قيد الرصد   السنة املالية 2011    22 السنة املالية 2011   22  (%) عمليات للبنك مع تعليقات تقييمية من املستفيدين 

تعزيز املساواة بني اجلنسني 

 55  1,2 السنة املالية 2012   80 السنة املالية 2010   60  (%) مشاريع لها تصاميم مراعية للمساواة بني اجلنسني+  

 إستراتيجيات مساعدة وشراكة قطرية ترتكز على نتائج 
100  1,2 السنة املالية 2012   100 السنة املالية 2008   60  (%) تقييمات أبعاد املساواة بني اجلنسني وتناقشها 

أنشطة تبادل املعارف
قيد الرصد      2011  6.8   2008   1.7 )مليون زيارة(  البيانات املتاحة مجانا لعموم املستخدمني  

قيد الرصد     2010  18,000  2010  18,000 )العدد(  املطبوعات مبا فيها البحوث الوارد ذكرها في اجملالت الدورية املتخصصة 

استخدام األنظمة القطرية
55   2011  55  2006  40  (%) استخدام األنظمة القطرية ألغراض التوريدات واملشتريات )استقصاء رصد إعالن باريس( + 

65   2011  71  2006  42  (%) استخدام األنظمة القطرية ألغراض إدارة الشؤون املالية )استقصاء رصد إعالن باريس( + 

قيد الرصد   السنة املالية 2012    77 السنة املالية 2009   72  (%) استخدام أنظمة الرصد والتقييم القطرية+ 

 66   2011  59  2006  49  (%) أنشطة حتليلية واستشارية تعاونية )استقصاء رصد إعالن باريس( +  

مفتاح اجلدول
الروابط 

توجهات البنك فيما بعد األزمة (5-1)
 االرتباط بتوجهات البنك فيما بعد األزمة: 

 1( استهداف الفقراء واحملرومني، 
 2( إتاحة الفرص من أجل حتقيق النمو، 
 3( تشجيع التدابير اجلماعية العاملية، 

 4( تدعيم نظم احلوكمة واإلدارة الرشيدة، 
5( إدارة اخملاطر واالستعداد ملواجهة األزمات.

البيانات
تتغير قائمة البلدان التي تُعتبر •هشة“ سنويا.  *

+  املؤشرات املستخدمة في النظام املقترح لقياس نتائج العملية 
السادسة عشرة لتجديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية.

السنة
متثل السنة املالية أو السنة امليالدية عند مراجعة البيانات. 

معايير األداء
تتم إتاحة معايير/أهداف األداء حيثما توفرت. ويتم •رصد“ املؤشرات 
متى كان معيار أو هدف األداء غير ذي صلة. وتبني اخلاليا الفارغة أنه 

لم يتم بعد إعداد بعض املعايير. 

الوضع
على املسار الصحيح. حتقيق زيادة ذات مغزى عن خط األساس،    G

أو بالنسبة للمؤشرات ذات معايير األداء، أن يلبي اإلجناز أو يتجاوز 
معيار األداء احملدد. 

الثبات. ليست هناك زيادة أو نقصان ذا مغزى عن خط األساس،   Y

أو بالنسبة للمؤشرات ذات معايير األداء، كان اإلجناز قريبا من 
معيار األداء احملدد، لكنه ال يلبيه. 

االنحراف عن املسار الصحيح. تراجع ذو مغزى عن مستوى   R

 خط األساس احملدد، أو بالنسبة للمؤشرات ذات معايير األداء، 
لم يقترب مستوى اإلجناز من معيار األداء احملدد.

غير منطبق. البيانات غبر كافية لتأسيس اجتاه محدد، أو ال   NA

يتوفر معيار لقياس األداء
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املستوى الرابع: يواصل البنك العمل على حتسني 
كفاءته التنظيمية، والتوفيق بني مهارات وقدرات 
جهاز موظفيه وأولوياته اإلستراتيجية على نحو 

أفضل، وتنفيذ أجندة حتديثه كي يصبح أكثر 
استجابة وخضوعا ملساءلة أصحاب املصلحة 

املباشرة. ويعمل البنك باطراد على حتسني فاعليته 
التنظيمية. وقد حقق البنك، في ظل تطبيقه 
موازنة حقيقية ثابتة منذ السنة املالية 2006، 

حتسنا مستمرا في أسلوب تخصيص موارده وكيفية 
استخدامها. 

املستوى الرابع: فاعلية الهيكل التنظيمي وعملية 
التحديث 

املؤشرات

الروابط بني احلاليةخط األساس
توجهات البنك 
فيما بعد األزمة 

والتحديث 

الوضعمعيار األداء
السنةالقيمةالسنةالقيمة

G

Y

G

NA

G

Y

Y

Y

Y

Y

NA

G

G

G

R

Y

Y

Y

G

G

R

Y

G

G

G

رابعا-أ- املوارد واملهارات وحتديث أسلوب العمل
املواءمة بني املوارد

قيد الرصد   السنة املالية 2012    63.2 السنة املالية 2008   62.6 )% من إجمالي التكلفة(   خدمات املتعاملني مع البنك  

قيد الرصد   السنة املالية 2012    5.9 السنة املالية 2008   4.9 )% من إجمالي التكلفة(   خدمات املتعاملني مع البنك في املناطق الهشة واملتأثرة بالصراعات 

قيد الرصد   السنة املالية 2012    35.3 السنة املالية 2008   24.7 )مبليارات الدوالرات األمريكية(  ارتباطات اإلقراض )البنك/املؤسسة( 

قيد الرصد   السنة املالية 2012    6.08 السنة املالية 2008   4.69 )مبليارات الدوالرات األمريكية(  ارتباطات صناديق الوساطة املالية  

قيد الرصد   السنة املالية 2012    3.9 السنة املالية 2008   2.9 )مبليارات الدوالرات األمريكية(  ارتباطات الصناديق االستئمانية التي تنفذها البلدان املتلقية  

قيد الرصد   السنة املالية 2012    45.1 السنة املالية 2008   31.6  (%) نسبة خدمات املعرفة التي متولها الصناديق االستئمانية 

قيد الرصد   السنة املالية 2012    14.9 السنة املالية 2008   10.3  (%) استخدام الصناديق االستئمانية في مساندة إعداد وتنفيذ قروض البنك/املؤسسة 

القدرات واملهارات
 1.00 السنة املالية 2012    0.89 السنة املالية 2008   0.85 )مؤشر(  تنوع املوظفني  

قيد الرصد   السنة املالية 2012    4.39 السنة املالية 2008   4.39  (%) تنقالت املوظفني  

قيد الرصد   السنة املالية 2010    80 السنة املالية 2008   78  (%) مشاركة املوظفني 

حتديث أسلوب العمل
 األدوات واخلدمات من أجل حتقيق النتائج

قيد الرصد  حتديث  السنة املالية 2012،    
2

السنة املالية 2012،    
0 )العدد(  الربع األخير  إقراض البرامج وفقاً للنتائج  الربع 3      

قيد الرصد   السنة املالية 2012    646  2008  131 )العدد املنشور على اإلنترنت(   مواضيع ومواجز نتائج البنك/املؤسسة 

 7 السنة املالية 2012    24 السنة املالية 2009   0 )العدد(  قطاعات/محاور تركيز لها مؤشرات أساسية لكل من البنك/املؤسسة  

الهيكل التنظيمي
قيد الرصد   حتديث  السنة املالية 2012   78 السنة املالية 2011   78  (%) االنفتاح: طلبات احلصول على املعلومات املستوفاة في الوقت املناسب 

 10 حتديث  السنة املالية 2012   6.8 السنة املالية 2008   7.5  (%) االرتباط مبجلس القطاع: وقت املوظفني املهنيني في مهام بوحدات خارج البنك  

قيد الرصد   حتديث  السنة املالية 2012   44.4 السنة املالية 2008   40.6  (%) الالمركزية: اخلدمات التي يقدمها موظفو البنك املوجودون في البلدان املتعاملة معه+ 

اإلجراءات واألنظمة من أجل حتقيق املرونة والكفاءة
قيد الرصد   حتديث  السنة املالية 2012   38 السنة املالية 2011   45  (%) مشاريع ذات إطار جديد إلدارة اخملاطر تتسم بسرعة اإلجراءات 

12 شهرا  حتديث  السنة املالية 2012   14 السنة املالية 2008   17 )باألشهر(  سرعة اإلعداد من وقت إصدار وثيقة مذكرة التصورات وحتى املوافقة على وثيقة املشروع+ 

قيد الرصد   حتديث  السنة املالية 2012   357,000 السنة املالية 2008   359,000 )املتوسط بالدوالر األمريكي(  متوسط تكلفة إعداد مشروع إقراض+ 

قيد الرصد   حتديث  السنة املالية 2012   132,000 السنة املالية 2008   115,000 )املتوسط بالدوالر األمريكي(  متوسط التكلفة السنوية لدعم تنفيذ املشروع+ 

 5 السنة املالية 2013    3.1 السنة املالية 2008   3.2  (%) مرونة امليزانية عند بدء السنة املالية 

التوقعات   رابعا-ب: اإلجراءات القطاعية املتصلة بتوجهات البنك فيما بعد األزمة     
 املساندة املقدمة لقطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة 

)2012-2010( 6.4-4.5  1,2,5 السنوات املالية    4.3 السنوات املالية   2.9 )املتوسط مبليارات الدوالرات/سنويا(    )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، املؤسسة الدولية للتنمية،  
2012-2010   2008-2006 صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم(   

 املساندة املقدمة لقطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة

قيد الرصد  3,1,2
السنوات املالية    

19.5
السنوات املالية    

8.2 )املتوسط مبليارات الدوالرات/سنويا(     )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، املؤسسة الدولية للتنمية،  
2012-2009   2007-2004  وصندوق البيئة العاملية، والصناديق االستئمانية التي ينفذها    

البلد املستفيد، صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم(  

2012-2011 3.0-2.0  1,4
  السنتان املاليتان 

2.4
السنوات املالية    

1.5 )املتوسط مبليارات الدوالرات/سنويا(    املساندة املقدمة لقطاع الصحة والتغذية والسكان 
2012-2011   2007-2004  )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، املؤسسة الدولية للتنمية،(   

1.1 )السنوات املالية  
1,2 السنة املالية 2012   1.7

السنوات املالية    
1.0

)املتوسط مبليارات الدوالرات/سنويا(     املساندة املقدمة لقطاع التعليم 
)2015-2010     2009-1995 )املؤسسة الدولية للتنمية(   

مفتاح اجلدول
الروابط 

توجهات البنك فيما بعد األزمة (5-1)
 االرتباط بتوجهات البنك فيما بعد األزمة: 

 1( استهداف الفقراء واحملرومني، 
 2( إتاحة الفرص من أجل حتقيق النمو، 
 3( تشجيع التدابير اجلماعية العاملية، 

 4( تدعيم نظم احلوكمة واإلدارة الرشيدة، 
5( إدارة اخملاطر واالستعداد ملواجهة األزمات.

حتديث = حتديث أسلوب العمل

البيانات
+  املؤشرات املستخدمة في النظام املقترح لقياس نتائج العملية 

السادسة عشرة لتجديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية.
السنة

متثل السنة املالية أو السنة امليالدية عند مراجعة البيانات.  

معايير األداء
تتم إتاحة معايير/أهداف األداء حيثما توفرت. ويتم •رصد“ املؤشرات 
متى كان معيار أو هدف األداء غير ذي صلة. وتبني اخلاليا الفارغة أنه 

لم يتم بعد إعداد بعض املعايير. 

التوقعات
تستند التوقعات على التقديرات احلالية لطلب البلدان املتعاملة مع 

البنك في املستقبل. 

الوضع
على املسار الصحيح. حتقيق زيادة ذات مغزى عن خط األساس،    G

أو بالنسبة للمؤشرات ذات معايير األداء، أن يلبي اإلجناز أو يتجاوز 
معيار األداء احملدد. 

الثبات. ليست هناك زيادة أو نقصان ذا مغزى عن خط األساس، أو   Y

بالنسبة للمؤشرات ذات معايير األداء، كان اإلجناز قريبا من معيار 
األداء احملدد، لكنه ال يلبيه. 

االنحراف عن املسار الصحيح. تراجع ذو مغزى عن مستوى خط   R

األساس احملدد، أو بالنسبة للمؤشرات ذات معايير األداء، لم 
يقترب مستوى اإلجناز من معيار األداء احملدد.

غير منطبق. البيانات غبر كافية لتأسيس اجتاه محدد، أو ال يتوفر   NA

معيار لقياس األداء. 
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يقدم أيضا البنك الدولي لإلنشاء والتعمير للبلدان املتعاملة معه أدوات مالية تتيح 
لها العمل بكفاءة على متويل برامجها التنموية وإدارة اخملاطر ذات الصلة بكل من: العمالت، 

وأسعار الفائدة، وأسعار املواد األولية، والكوارث الطبيعية. وفي السنة املالية 2012، أجنزت وحدة 
خدمات اخلزانة بالبنك معامالت حتوّط حلساب البلدان األعضاء تعادل قيمتها 2.5 مليار دوالر، 

منها معامالت حتوط ضد تقلبات أسعار الفائدة مبا يعادل 2.3 مليار دوالر، ومعامالت حتوط ضد 
تقلبات أسعار العمالت مبا يعادل 149 مليون دوالر )كافة عمليات التحويل إلى عمالت محلية(. 

كما نفذت معامالت مقايضة مبا يعادل 9.5 مليار دوالر إلدارة تأثير اخملاطر على مركزه املالي. 
باإلضافة إلى ذلك، أجنزت وحدة خدمات اخلزانة بالبنك ما تعادل قيمته 269 مليون دوالر من 

عمليات املقايضة حلساب برنامج التمويل الدولي للتحصني.

موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
يصدر البنك الدولي لإلنشاء والتعمير سندات في أسواق األموال الدولية، ويقدم قروضا طويلة 

األجل إلى البلدان متوسطة الدخل. وفي السنة املالية 2012، قام البنك الدولي لإلنشاء 
والتعمير بتعبئة ما يعادل 38.4 مليار دوالر من خالل إصدار سندات في 23 عملة. ونظراً ملكانته 

في أسواق رؤوس األموال وقوته املالية، استطاع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير اقتراض هذه 
املبالغ الكبيرة بشروط مناسبة للغاية بالرغم من الظروف املتقلبة التي متر بها األسواق. 

وتستند قوة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إلى سياساته وممارساته املالية املُتحوّطة، التي 
تساعده على االحتفاظ بتصنيفه االئتماني من الفئة AAA. وتتألف املساهمات في رأس مال 

البنك على نحوٍ رئيسي من رأس املال املدفوع واالحتياطيات. ومبوجب شروط الزيادة العامة 
والزيادة االنتقائية في رأس املال التي وافق عليها مجلس احملافظني في 16 مارس/آذار 2011، من 
املتوقع أن يرتفع رأس املال املكتتب بواقع 86.2 مليار دوالر، يبلغ رأس املال املدفوع منها 5.1 مليار 

دوالر، وذلك على مدى خمس سنوات. وفي 30 يونيو/حزيران 2012، بلغ إجمالي الزيادة التراكمية 
في رأس املال املكتتب واملبالغ املدفوعة ذات الصلة فيما يتعلق بقرارات زيادة رأس املال هذه ما 

قيمته 15.3 مليار دوالر و 0.9 مليار دوالر على الترتيب. 
وبصفته مؤسسة تعاونية، ال يسعى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إلى تعظيم أرباحه 
وإمنا يسعى إلى حتقيق دخل يكفي لضمان قوته املالية واستمرارية أنشطته اإلمنائية. واقترح 

مجلس املديرين التنفيذيني إضافة مبلغ 390 مليون دوالر من صافي دخل البنك الدولي لإلنشاء 
والتعمير القابل للتخصيص إلى االحتياطي العام، كما اقترح أن يوافق مجلس احملافظني على 

حتويل مبلغ 608 ماليني دوالر إلى املؤسسة الدولية للتنمية. 
ومتاشياً مع الرسالة اإلمنائية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، تتمثل اخملاطر الرئيسية 

التي يتعرض لها في اخملاطر الُقطرية املتأصلة في حافظة قروضه وضماناته. وتُعتبر نسبة 
املساهمات في رأس املال إلى قروض البنك واستثماراته طويلة األجل مقياساً موجزاً لصورة 
اخملاطر التي يتحملها البنك، وهي نسبة تتم إدارتها بإحكام مبا يتفق مع اآلفاق املالية وآفاق 

اخملاطر التي ميكن أن يتعرض لها البنك. وبلغت تلك النسبة 27.0 في 30 يونيو/حزيران 2012. 

دور املؤسسة الدولية للتنمية
تُعد املؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي ملساعدة أشّد بلدان العالم فقراً، 

أكبر قناة متعددة األطراف لتقدمي التمويل املُيسر في العالم. وتساند املوارد املالية التي 
تقدمها املؤسسة جهود البلدان الرامية إلى: تعزيز النمو االقتصادي، واحلد من الفقر، وحتسني 

 األحوال املعيشية للفقراء. وفي السنة املالية 2012، بلغ مجموع البلدان املؤهلة للحصول 
 على املساعدة من املؤسسة 81 بلداً. 

.)  http://www.worldbank.org/ida انظر(

االرتباطات املالية للمؤسسة الدولية للتنمية
بلغت ارتباطات املؤسسة الدولية للتنمية في السنة املالية 2012 ما مجموعه 14.8 مليار 

دوالر، وشمل ذلك 12.1 مليار دوالر من االعتمادات، و2.2 مليار دوالر من املنح، و 0.4 مليار دوالر من 
الضمانات. ووجهت املؤسسة أكبر حصة من مواردها إلى منطقة أفريقيا التي تلقت 7.4 مليار 

املؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي
تتألف مؤسسات مجموعة البنك الدولي من: البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (IBRD) واملؤسسة 

 ،(IFC) وهما يشّكالن معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IDA) الدولية للتنمية
 .(ICSID) واملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ،(MIGA) والوكالة الدولية لضمان االستثمار
وتعمل هذه املؤسسات معاً ويكمل كل منها أنشطة األخرى لتحقيق هدفها املشترك املتمثّل 
في احلد من الفقر وحتسني حياة الناس. ويتزايد التعاون فيما بينها عندما يعمل البنك على نحو 

أوثق مع القطاع اخلاص. ويفصح كل منها عن أبرز مالمح سنتها املالية في تقرير سنوي منفصل.

دور البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير هو مؤسسة تعاونية متلكها البلدان املساهمة والبالغ عددها 

188 بلداً. ويعمل البنك مع البلدان األعضاء لتحقيق منو اقتصادي مستدام ومنصف في 

اقتصاداتها الوطنية، وإيجاد حلول للمشكالت اإلقليمية والعاملية امللحة التي تواجه عملية 
التنمية االقتصادية، وفي مجاالت أخرى مهمة، مثل حتقيق االستدامة البيئية. وهو يسعى 
لتحقيق هدفه األساسي - املتعلق بالقضاء على الفقر وحتسني مستويات املعيشة - على 

نحوٍ رئيسي عن طريق تقدمي القروض وأدوات إدارة اخملاطر وخبرات في التخصصات الفنية 
املتعلقة بالتنمية، وعن طريق تنسيق تدابير التصدي لتحديات السياسات على الصعيدين 

.)http://www.worldbank.org/ibrd اإلقليمي والعاملي. )انظر

االرتباطات واخلدمات املالية من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
بلغت ارتباطات اإلقراض اجلديدة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ما قيمته 20.6 مليار دوالر 

في السنة املالية 2012، وتشمل 93 عملية- وهو مستوى أعلى كثيرا من املتوسط التاريخي 
البالغ 13.5 مليار دوالر الذي حتقق في السنوات املالية 2005-2008، لكنه أقل من املستوى 

القياسي البالغ 44.2 مليار دوالر في السنة املالية 2010 عندما بلغت األزمة العاملية ذروتها، 
وأقل كذلك من 26.7 مليار دوالر في السنة املالية 2011. وتلّقت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 

ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أكبر نسبة من هذه القروض اجلديدة بواقع 6.2 
مليار دوالر لكل منهما، تلتها منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ بواقع 5.4 مليار دوالر. وحصلت 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على 1.4 مليار دوالر، ثم منطقة جنوب آسيا 1.2 مليار 

دوالر، وأخيرا منطقة أفريقيا 147 مليون دوالر. وعلى صعيد القطاعات، حظي قطاع اإلدارة 
العامة والقانون والعدالة بأعلى نصيب من االرتباطات التي قّدمها البنك )5.4 مليار دوالر(، 

تاله قطاع النقل )3.4 مليار دوالر(، ثم قطاع الطاقة والتعدين )2.8 مليار دوالر(، وقطاع الرعاية 
الصحية واخلدمات االجتماعية األخرى )2.5 مليار دوالر(. وكانت محاور التركيز التي تلقت 

أكبر حصة من االرتباطات هي: تنمية القطاع املالي والقطاع اخلاص )16 في املائة(، وحوكمة 
القطاع العام )13 في املائة(، والتنمية البشرية )13 في املائة(.

نسبة مئوية
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نسبة املساهمات في رأس املال إلى القروض واالستثمارات 
طويلة األجل للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

| في 30 يونيو/حزيران 2012 
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دوالر من اجملموع الكلي الرتباطات املؤسسة. وحصلت منطقة جنوب آسيا ومنطقة شرق آسيا 
واحمليط الهادئ أيضاً على حصتني كبيرتني من ارتباطات املؤسسة بواقع 5.3 مليار دوالر و 1.2 مليار 

دوالر على الترتيب، تلتهما منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )0.4 مليار دوالر( ومنطقة أوروبا 
وآسيا الوسطى )0.4 مليار دوالر(، ثم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )0.1 مليار دوالر(. 

وكانت الهند والنيجر أكبر البلدان تلقياً للتمويل، بواقع 2.7 مليار دوالر و 1.3 مليار دوالر على التوالي. 
وبلغت االرتباطات التي قدمتها املؤسسة إلى مشاريع البنية التحتية، مبا في ذلك 

قطاعات الطاقة والتعدين، والنقل، وإمدادات املياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات، 
وتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ما قيمته 5.1 مليار دوالر. كما ارتبطت املؤسسة بتقدمي 

مساندة كبيرة إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية األخرى )3.4 مليار 
دوالر مجتمعة(، وقطاع اإلدارة والقانون والعدالة )3.3 مليار دوالر(، وقطاع الزراعة )2 مليار دوالر(. 

وكانت محاور التركيز التي تلقت أكبر حصة من االرتباطات: التنمية الريفية )24 في املائة(، 
والتنمية البشرية )16 في املائة(، والتنمية احلضرية )13 في املائة(. 

موارد املؤسسة الدولية للتنمية
حتصل املؤسسة الدولية للتنمية على معظم مواردها التمويلية من املساهمات املقدمة 

من احلكومات املانحة. ويأتي التمويل اإلضافي الذي حتصل عليه املؤسسة من: التحويالت من 
صافي دخل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، واملُنح من مؤسسة التمويل الدولية، وحصيلة 

سداد االعتمادات السابقة التي حصلت عليها البلدان املقترضة من املؤسسة. وتعقد 
احلكومات املانحة وممثلو البلدان املقترضة من املؤسسة الدولية للتنمية اجتماعاً كل ثالث 

سنوات ملناقشة سياسات املؤسسة وأولوياتها، ومن ثّم االتفاق على حجم املوارد اجلديدة 
الالزمة لتمويل برنامج اإلقراض على مدى السنوات املالية الثالث التالية. 

 ،IDA16 وفي إطار العملية السادسة عشرة لتجديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية
التي تغطي السنوات املالية 2012-2014، يبلغ إجمالي املوارد )مت تنقيحها كي تعكس حتوط 

العمالت وآخر املستجدات التالية ملناقشات عملية التجديد باملؤسسة( ما قيمته 33.9 مليار 
وحدة سحب خاصة )ما يعادل 50.9 مليار دوالر(. ويشمل ذلك املبلغ: موارد من املانحني قدرها 

17.6 مليار وحدة )26.4 مليار دوالر( من 51 بلداً، منهم 7 مانحني جدد؛ وتعويضات من املانحني 

قدرها 3.5 مليار وحدة سحب )5.3 مليار دوالر( عن شطب الديون؛ وحصيلة سداد االعتمادات 
مببلغ 8.9 مليار وحدة سحب )13.4 مليار دوالر(، منها أموال من السداد املعجل لالعتمادات 
 والتمييز في أسعار الفائدة على اإلقراض املقدم للبلدان املقترضة اخلليطة أو التي تواجه 
 فجوة في التنمية؛ والتحويالت داخل مجموعة البنك الدولي، منها 1.9 مليار وحدة سحب 
)2.8 مليار دوالر( من الدخل املُتحقق من االستثمارات؛ والرصيد املتبقي املرحل من عمليات 

 التجديد السابقة والبالغ 2.0 مليار وحدة سحب )2.9 مليار دوالر(. وتستند املبالغ املعادلة 
للدوالر األمريكي إلى سعر الصرف املرجعي اخلاص بالعملية السادسة عشرة، وهذه املبالغ 
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الشكل 3 

إقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية 
للتنمية حسب املناطق  |  السنة املالية 2012

حصة من مجموع اإلقراض البالغ 35.3 مليار دوالر

أفريقيا

شرق آسيا واحمليط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

جنوب آسيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
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الزراعة، والصيد، واحلراجة

التعليم

الطاقة والتعدين

التمويل
الرعاية الصحية واخلدمات 

االجتماعية األخرى

الصناعة والتجارة

إمدادات املياه والصرف
 الصحي والوقاية من الفيضانات

النقل

اإلدارة العامة، 
والقانون، والعدالة 

املعلومات واالتصاالت

الشكل 4

إقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية 
للتنمية حسب محاور التركيز  |  السنة املالية 2012

حصة من مجموع اإلقراض البالغ 35.3 مليار دوالر
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إدارة االقتصاد

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية

تنمية القطاع املالي 
والقطاع اخلاص

التنمية البشرية

إدارة القطاع العام

التنمية احلضرية

التجارة والتكامل

احلماية االجتماعية وإدارة اخملاطر

التنمية االجتماعية، واملساواة بني 
اجلنسني، واالشتمال

التنمية الريفية

سيادة القانون

الشكل 5

إقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية 
للتنمية حسب القطاعات  |  السنة املالية 2012

حصة من مجموع اإلقراض البالغ 35.3 مليار دوالر
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الشكل 2

عمليات جتديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية 
مبليارات الدوالرات

العملية السادسة عشرة لتجديد موارد املؤسسة،  العملية اخلامسة عشرة لتجديد موارد املؤسسة،   العملية الرابعة عشرة لتجديد موارد املؤسسة،    
السنوات املالية 2014-2012 السنوات املالية 2011-2009  السنوات املالية 2008-2006   

تعويضات من املانحني عن شطب الديون في إطار املبادرة متعددة األطراف لتخفيض الديون املوارد الداخلية للمؤسسة الدولية للتنمية أ 
مساهمات الدول واجلهات املانحة ب حتويالت البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  

ومؤسسة التمويل الدولية

مالحظة: غ.م. = غير منطبق. )*( البيانات تعكس التقارير النهائية املتفق عليها لعمليات إعادة جتديد موارد املؤسسة 
وأسعار الصرف املستخدمة في مناقشات التجديد.

أ.   املوارد الداخلية للمؤسسة تشمل مدفوعات سداد أصل االعتمادات والرسوم والدخل من االستثمارات.
ب. صافي الفجوة الهيكلية في التمويل.

هي ألغراض التوضيح فقط، حيث تتم تغطية مخاطر الصرف اخلاص بالتدفقات النقدية 
للمؤسسة باستخدام وحدات السحب اخلاصة، وهي العملة التي يتم بها تسجيل سلطة 

االرتباط اخملولة للمؤسسة الدولية للتنمية.
ويتمثل محور التركيز الرئيسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد املؤسسة الدولية 

للتنمية في حتقيق النتائج اإلمنائية. وتشمل محاور التركيز اخلاصة لهذه العملية التصدي 
لألزمات، وقضايا املساواة بني اجلنسني، وتغير املناخ، والدول الهشة واملتأثرة بالصراعات. وتضم 

العملية تقدمي موارد متويلية لصالح نافذة مخصصة للتصدي لألزمات، وذلك ملساعدة البلدان 
منخفضة الدخل في التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصادية احلادة. 
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 20,582   26,737   44,197   32,911   13,468  

 10,333   9,524   20,588   15,532   3,967           

 19,777   21,879   28,855   18,565   10,490  

 9,052   10,582   17,425   9,138   3,485           

 11,970   13,885   11,624   10,217   12,610  

 7,806   7,994   17,231   8,347  (2,120)  

 136,325   132,459   120,103   105,698   99,050  

 62,916   64,435   63,574   51,125   38,176  

 783   1,023   800   572   2,271  

 37,636   38,689   36,106   36,328   36,888  

%27  %29  %29  %34  %38  

     

14,041أ  14,550   16,269   14,753    11,235  

 1,827   2,032   2,370   2,820   2,672           

 11,061   10,282   11,460   9,219   9,160  

 2,092   1,944   3,228   1,872   2,813           

 4,023   2,501   2,349   2,209   2,182  

 7,037   7,781   9,111   7,010   6,978  

 123,576   125,287   113,474   112,894   113,542  

 37,144   38,059   30,696   29,903   27,539  

 6,161   6,830   5,837   5,652   5,522  

 2,062   2,793   2,583   2,575   3,151  

موجز العمليات I السنة املالية 2012
مباليني الدوالرات

السنة املالية 2012 السنة املالية 2011  السنة املالية 2010  السنة املالية 2009  السنة املالية 2008  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
االرتباطات

         منها اإلقراض ألغراض سياسات التنمية

إجمالي املدفوعات

         منها اإلقراض ألغراض سياسات التنمية

سداد أصل القروض )شامال السداد قبل مواعيد االستحقاق(

صافي املدفوعات

القروض القائمة )غير املسددة( 

القروض غير املدفوعة
الدخل من العمليات أ

رأس املال القابل لالستخدام واالحتياطيات

نسبة املساهمات في رأس املال إلى القروض

 أ. ُمدرج في البيانات املالية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير •كدخل قبل تعديل القيمة املُنصفة اخلاصة 
بحوافظ األدوات املالية غير القابلة للتداول، والصافي، والتحويالت التي وافق عليها مجلس احملافظني”.

السنة املالية 2012 السنة املالية 2011  السنة املالية 2010  السنة املالية 2009  السنة املالية 2008  املؤسسة الدولية للتنمية 
االرتباطات

         منها اإلقراض ألغراض سياسات التنمية

إجمالي املدفوعات

         منها اإلقراض ألغراض سياسات التنمية

سداد أصل القروض )شامال السداد قبل مواعيد االستحقاق(

صافي املدفوعات

االعتمادات القائمة )غير املسددة(

االعتمادات غير املدفوعة

املنح غير املدفوعة

مصروفات منح التنمية

أ. تشمل منحة بقيمة 45.5 مليون دوالر مقدمة في إطار مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون إلى كوت ديفوار.
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1,293  655  3,950  2,305  397  248  

3,997  6,102  4,337  5,085  2,662  2,017  

4,743  7,981  17,726  9,695  6,156  4,261  

4,961  4,228  8,421  6,379  2,281  4,089  

4,035  4,518  5,750  6,108  4,347  3,390  

126  169  207  16  304  424  

5,443  5,636  5,004  4,299  2,277  3,176  

1,247  908  952  813  1,003  1,250  

3,502  5,691  5,006  5,296  882  1,648  

1,872  2,604  1,818  3,444  1,393  1,570  

4,118  4,514  5,575  3,467  3,001  2,623  

 35,335  43,006  58,747  46,906  24,702  24,696  

3,134  2,128  2,618  3,400  1,361  1,717  

2,959  1,733  4,945  3,445  1,927  2,022  

5,000  5,807  9,925  6,267  4,180  1,784  

1,764  897  9,137  4,236  1,541  1,614  

4,190  6,707  6,792  6,305  1,608  2,752  

1,352  2,167  1,251  2,806  1,544  1,181  

158  640  146  329  57  149  

8,728  9,673  10,828  9,492  5,296  5,468   

4,445  8,638  9,002  6,261  4,830  4,949  

3,605  4,617  4,103  4,365  2,360  3,059  

 35,335  43,006  58,747  46,906  24,702  24,696   

20,582 26,737  44,197  32,911  13,468  12,829  

14,753  16,269  14,550  13,995  11,235  11,867  

 إقراض البنك الدولي حسب القطاعات ومحاور التركيز | 
السنوات املالية 2012-2007

ماليني الدوالرات

السنة املالية 2012 السنة املالية 2011  السنة املالية 2010  السنة املالية 2009  السنة املالية 2008  السنة املالية 2007  محور التركيز 
إدارة االقتصاد

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية

تنمية القطاع املالي والقطاع اخلاص

التنمية البشرية

إدارة القطاع العام

سيادة القانون

التنمية الريفية

التنمية االجتماعية، واملساواة بني اجلنسني، واالشتمال

احلماية االجتماعية وإدارة اخملاطر

التجارة والتكامل

التنمية احلضرية

مجموع محاور التركيز

السنة املالية 2012 السنة املالية 2011  السنة املالية 2010  السنة املالية 2009  السنة املالية 2008  السنة املالية 2007  القطاع 
الزراعة والصيد واحلراجة

التعليم

الطاقة والتعدين

التمويل

الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية األخرى

الصناعة والتجارة

املعلومات واالتصاالت

اإلدارة العامة والقانون والعدالة 

النقل

إمدادات املياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات

مجموع القطاعات 

منه البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
منه املؤسسة الدولية للتنمية

مالحظة: قد ال تطابق األرقام اجملاميع نتيجة التقريب إلى أقرب رقم صحيح. ويتضمن إقراض املؤسسة الدولية 
للتنمية في السنة املالية 2009 املنح املقدمة في إطار مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون ما 

مجموعه 45.5 مليون دوالر.
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 Asia وتولت شركة .River Rock Creative من مؤسسة
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www.worldbank.org/infoshop

املراجعة البيئية
البنك الدولي ملتزم باحلفاظ على الغابات واملوارد 

الطبيعية املعرضة للخطر. وقد اختار مكتب الناشر 
أن يطبع النسخة اإلجنليزية والنسخ املترجمة من 

التقرير السنوي للبنك الدولي 2012 باستخدام ورق 
معاد تدويره من ألياف نفايات املستهلكني وذلك وفقاً 

للمعايير املوصى بها اخلاصة باستخدام الورق التي 
وضعتها مبادرة الصحافة اخلضراء، وهي برنامج غير 

هادف للربح يساند الناشرين في مجال استخدام 
األلياف املأخوذة من مصادر غير الغابات املعرضة 
للخطر. للمزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع: 

 .www.greenpressinitiative.org



 البنك الدولي ملتزم بتحقيق النتائج 
واإلبالغ عنها. 

في إطار التزامه املستمر بالعمل على القضاء على الفقر والعمل 
على إتاحة الفرص أمام الناس في البلدان النامية، يشهد البنك 

الدولي حاليا إحراز تقدم على الصعيدين الداخلي وامليداني، ويواصل 
جهوده لتحسني طريقة خدمة البلدان املتعاملة معه. ويعرض التقرير 

السنوي هذا العام بطاقة قياس األداء املؤسسي للبنك الدولي  - 
وهي عبارة عن حملة سريعة عن النتائج القطرية التي حققتها البلدان 

الشريكة بدعم من البنك. ومع اقترابنا بسرعة من عام 2015، وهو 
العام املستهدف لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن اشتمال 

مؤشرات عن النتائج املتحققة هذا  العام يكتسي أهمية خاصة. 

وسترى على غالف هذا التقرير بعضا من النتائج التي حققتها 
البلدان الشريكة في مشاريع يساندها البنك في مختلف أنحاء 
العالم. وتوضح هذه النتائج، التي حتقق معظمها في السنوات 

 )IBRD( العشر األخيرة، جهود البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 واملؤسسة الدولية للتنمية )IDA(، اللذان يشكالن معا البنك 

الدولي، خالل العقد األخير.

ونحثك على قراءة فصول التقرير في القرص املدمج املرفق بالتقرير 
ملعرفة املزيد عن عمل البنك الدولي؛ وأنشطته ونواجت عمله في 

مناطق العالم الست؛ ونتائج محددة في البلدان النامية مع تطور 
الوقت؛ والبيانات الشاملة لقروض البنك، وعرض عن قروض البنك 

الدولي؛ والقوائم املالية الكاملة للبنك. ويورد التقرير العديد من 
الروابط بغرض متكني القارئ من االطالع على املزيد من املعلومات. 

وندعوك لزيارة املواقع اإللكترونية اخلاصة بكل من بالتقرير السنوي، 
وبطاقة قياس األداء )مع تعريفات كاملة للمؤشرات(، والنتائج 

 املتحققة، وذلك بغرض توسيع فهمك لكيفية عمل البنك الدولي 
مع البلدان األعضاء به:

 worldbank.org/annualreport/2012  

corporatescorecard.worldbank.org  

 worldbank.org/results  
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األطفال الذين حصلوا على تطعيمات  496,800,000

األشخاص الذين تغطيهم برامج شبكات  266,000,000
األمان االجتماعي

النساء احلوامل الالتي تلقني رعاية قبل الوالدة  188,600,000

األشخاص الذين حصلوا على مصادر مياه  145,420,000
محسنة

األطفال الذين حصلوا على جرعة من  124,670,000
فيتامني أ

األشخاص الذين حصلوا على خدمات صحة  65,790,000
أساسية 

الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشرية التي مت  34,900,000
توزيعها للوقاية من املالريا 

األشخاص املستفيدون من توصيل مرافق 9,910,000
الصرف الصحي احملسنة

املعلمون الذين مت التعاقد معهم و/أو  4,140,000
تدريبهم 

الكوادر الصحية التي مت تدريبها 2,660,000

األسر اإلضافية التي مت توصيلها بخدمات  1,960,000
شبكة املياه

 نقاط املياه احملسنة التي أنشئت أو مت  330,000
إصالحها في اجملتمعات احمللية 

أطوال الطرق بالكيلومترات التي أنشئت أو مت  180,000
إصالحها

التقرير السنوي 2012

بيان رسالة البنك الدولي
حلمنا هو حتقيق عالم خاٍل من الفقر.

محاربة الفقر بتفاٍن ومهنية من أجل حتقيق نتائج دائمة.

مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم وبيئتهم، وذلك من خالل إتاحة املوارد وتبادل املعلومات 
وبناء القدرات وإقامة الشراكات في القطاعني العام واخلاص.

أن يكون البنك الدولي مؤسسة ممتازة قادرة على اجتذاب واستنفار همة ورعاية موظفني متنوعني 
وملتزمني ذوي مهارات ممتازة ويعرفون كيف يصغون ويتعلمون.

مبادئنا
تركيز االهتمام على العمالء، والعمل ضمن شراكات، واملسؤولية عن النتائج من حيث نوعيتها، 

وااللتزام التام بالنزاهة املالية وفاعلية التكلفة، وأن نكون ملهمني ومبتكرين.

قيمنا
األمانة الشخصية، النزاهة، االلتزام، العمل معاً في فريق - بانفتاح وثقة، متكني اآلخرين واحترام 

االختالفات، تشجيع اخملاطرة واملسؤولية، االستمتاع بعملنا وعائالتنا.

1818 H St NW
Washington DC 20433
هاتف: 202-473-1000 

www.worldbank.org :موقع اإلنترنت
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محتويات القرص املدمج للتقرير السنوي لعام 2012 
التقرير السنوي للبنك الدولي 2012 )كتيب(، في ثماني لغات  
االستجابة باستخدام اخلبرة واملعرفة العاملية، في ثماني لغات  

املناطق  
بنك دولي من أجل حتقيق النتائج 2012  

القوائم املالية  
الدخل حسب املناطق  

بيانات اإلقراض  
العمليات اجلديدة التي متت املوافقة عليها  

معلومات عن الهيكل التنظيمي  
عرض تقدميي عن قروض البنك الدولي    
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أعد هذا التقرير السنوي، الذي يغطي الفترة من 1 يوليو/متوز 2011 
إلى 30 يونيو/حزيران 2012، املديرون التنفيذيون لكل من البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية للتنمية ـ اللذان يُعرفان معاً باسم 
البنك الدولي ـ وفقاً للنظام الداخلي لكل من املؤسستني. وقد قدم 

الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس البنك واملؤسسة ورئيس مجلس املديرين 
التنفيذيني، هذا التقرير، مرفقاً به املوازنات اإلدارية والقوائم املالية 

املراجعة، إلى مجلس احملافظني.
جميع املبالغ الدوالرية املستخدمة في هذا التقرير السنوي هي باألسعار 

اجلارية للدوالر األمريكي ما لم يذكر غير ذلك. ونتيجة لعملية التقريب 
إلى أقرب رقم صحيح، فإن األرقام الواردة في اجلداول قد ال تطابق اجملاميع 
والنسب في األشكال تطابقاً كامالً. ويشير مصطلحا •البنك الدولي“ و 
•البنك“ في أنحاء التقرير إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة 
الدولية للتنمية. وتشير •مجموعة البنك الدولي“ كمجموعة إلى: البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير، واملؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل 

الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار، واملركز الدولي لتسوية 
منازعات االستثمار.

وتنشر على نحوٍ منفصل التقارير السنوية ملؤسسة التمويل الدولية، 
والوكالة الدولية لضمان االستثمار، واملركز الدولي لتسوية منازعات 

االستثمار.
البنك الدولي

البنك الدولي


