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 آخر المستجدات بشأن مجموعة البنك الدولي
 

 دیفید مالباس، رئیس مجموعة البنك الدولي
 كلمة أمام الجلسة العامة لالجتماعات السنویة لمجلس المحافظین

 
 ، واشنطن العاصمة2019أكتوبر/تشرین األول،  18

 

 ألغراض اإلیجاز)بالصیغة المعدة لإللقاء (ُحررت الكلمة التي أُلقیت 
 

خیّوم، السیدة جورجیفا مدیر عام صندوق النقد الدولي، السادة المحافظون، الضیوف الكرام، أشكركم على  -السید الرئیس سیّد  

مشاركتنا في حضور االجتماعات السنویة. وأود أن أرحب بالسید جیمس وولفنسون رئیس مجموعة البنك الدولي األسبق الذي 

على عملكم الدؤوب وعلى ما أبدیتموه من قیادة  - -وشكرا للقادة اآلخرین الحاضرین  --. شكرا یا جیم یحضر معنا الیوم

 وقدمتموه من خدمات. 

 

عاما ظالال كثیفة من  75وأشكرك سیدي الرئیس على كلمتك. لقد واجھ المندوبون الذین اجتمعوا في مؤتمر بریتون وودز قبل  

الشك وعدم الیقین. كانت الحرب مستعرة في أوروبا والمحیط الھادئ. وكان االقتصاد العالمي قد ظل یعاني ألكثر من عشر 

 الكساد، والحروب. سنوات من ارتفاع الحواجز الجمركیة، و

 

وفي حفل افتتاح المؤتمر حینئذ، قال وزیر الخزانة األمریكي مورجنثو إن النظام العالمي الجدید یجب أن یقوم على أساس  

فكرتین اثنتین. أوال، أنھ ال حدود أمام تحقیق الرخاء. ثانیا، أن الرخاء الذي یتسع نطاق المشاركة فیھ یعود بالنفع على الجمیع. 

مورجنثو عن أملھ في إنشاء "اقتصاد عالمي دینامیكي" تتاح الفرصة فیھ لشعوب كل البلدان "لرفع مستوى معیشتھم  وأعرب

 والتمتع بصورة متزایدة بثمار التقدم المادي". 

 

إننا في مجموعة البنك الدولي عازمون على مساعدة البلدان على تحویل ھذا األمل إلى واقع ملموس. وحتى عندما یواجھ 

االقتصاد العالمي وقتا عصیبا، فإننا نعتقد أن باإلمكان رفع مستویات المعیشة في الكثیر من البلدان. ونحن ملتزمون بتحقیق 

اللذین یأتیان في صمیم الغرض من مؤسسات بریتون وودز وفي صمیم  --ھدفینا إلنھاء الفقر المدقع وتعزیز الرخاء المشترك 

 اجتماعاتنا السنویة. 

 

 

ز الوقت القصیر الذي أمضیتھ في منصبي ھذا قناعتي بالطابع العاجل والملّح الذي تتسم بھ رسالتنا والتحدیات التي لقد عز 

نواجھھا. وقد قطعت بعض البلدان خطوات كبیرة في مساعدة مواطنیھا من الفقراء، إال أنھ ال یزال ھناك شخص واحد یعیش 

یعیش الكثیرون من ھؤالء في مناطق ھشة مزقتھا الصراعات. وال تستطیع شخصا في العالم، و 12في فقر مدقع من بین كل 
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المؤسسات القائمة في أحوال كثیرة أن تقدم خدمات مفیدة لمن ھم في حاجة إلیھا، وتظھر توقعات النمو الخاصة بالعدید من 

 البلدان أن معدالت الفقر مرشحة لالرتفاع ولیس العكس. 

 

المثمرة إلى بعض البلدان النامیة، وھي: مصر وإثیوبیا ومدغشقر وموزامبیق. وأتوقع أن أزور لقد استفدت كثیرا من رحالتي  

كال من الھند وباكستان والمكسیك والصین في األسابیع القادمة لتشجیعھا على تسریع عجلة التقدم المحرز نحو تحسین 

ن أكثر األنشطة ذات القیّمة ذلك الوقت الذي أمضیتھ السیاسات، وتوسیع قاعدة النمو، ورفع مستویات المعیشة للجمیع. ومن بی

نحو مائة من رؤساء الدول منذ تسمیتي لشغل منصبي ھذا. فأنا استمع إلى آرائھم  --في اجتماعاتي الفردیة مع قادة العالم 

النمو وفرص العمل  وأتعلم من التحدیات التي تواجھھا بلدانھم واستبشر خیرا بتقبلھم لإلصالحات التي یمكن أن تزید معدالت

 ومستویات الدخل. 

 

وأود أن أعرض علیكم صورة شاملة بآخر المستجدات عن عمل مجموعة البنك الدولي. تستند ھذه الصورة إلى اثنتین من  

الكلمات التي ألقیتھا مؤخرا. ففي معھد بیترسون، قدمت وصفا لآلفاق االقتصادیة العالمیة الضعیفة، التي تتجلى بصورة خاصة 

ي أوروبا، وكذلك حركة التجارة وغموض األوضاع الجیوسیاسیة، وتراجع معدالت االستثمار، ورأس المال المجمد في ف

السندات ذات العائد المنخفض. وذكرت أن ھذا المزیج من العوامل یشكل تحدیات خطیرة أمام التنمیة. وفي جامعة ماك غیل 

تي تدعونا للتفاؤل. فنحن نسعى إلى إحداث تأثیر جوھري من حیث توسیع األسبوع الماضي، وصفت بعض أدواتنا اإلنمائیة ال

وذلك بالعمل على نحو فاعل من خالل مجموعة  --قاعدة النمو، والشفافیة وسیادة القانون، وتوسیع مشاركة القطاع الخاص

ي أسھم رأس المال والتأمین متنوعة من المنتجات واألدوات، منھا القروض واالعتمادات والضمانات والمنح واالستثمارات ف

والخدمات االستشاریة وخدمات إدارة المخاطر. وأدعو السادة المحافظین إلى تقدیم إسھاماتھم ورؤاھم حول ھذه الموضوعات، 

 وأرحب باآلراء الحكیمة والمتبصرة للحاضرین ھنا الیوم وغیرھم في مجتمع التنمیة. 

 

 تنفیذ زیادة رأس المال 
 

. وأرغب في 2018تعھداتنا الرئیسیة في تنفیذ حزمة الزیادة في رأس المال التي وافق علیھا مساھمونا في عام یتمثل أحد 

اغتنام ھذه الفرصة ألشكرھم على دعمھم الذي یمكننا من تنفیذ اإلصالحات األساسیة. لقد قدم العدید من البلدان األعضاء وثائق 

)، وأتم بعضھم بالفعل إجراءات دفع اكتتاباتھم. وأنا في ھذا المقام أحث IBRDعمیر (اكتتاباتھم في البنك الدولي لإلنشاء والت

 األعضاء اآلخرین على أن یحذوا حذوھم أیضا.

 

% من 75ویسرني أن أبلغكم أنھ منذ أن وصلت زیادة رأسمال البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر إلى المستوى المطلوب البالغ 

% من الزیادة 15ملیار دوالر، أي بحوالي  8.7فإن رأس مالھ المكتتب فیھ قد ارتفع حوالي  موافقات المساھمین قبل عام،

 المتفق علیھا. 

 

) من المستویات المطلوبة لموافقة المساھمین. ولذا، فقد قمنا IFCوتقترب حزمة زیادة رأسمال مؤسسة التمویل الدولیة ( 

ي مؤسسة التمویل الدولیة في تنفیذ خطة زیادة رأسمالھا، حیث تحول . وتمض2020مارس/آذار  18بتمدید فترة التصویت إلى 
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تركیزھا إلى العمل "المسبق" لفتح أسواق جدیدة وإطالق مشروعات من شأنھا زیادة االستثمارات الخاصة في جمیع البلدان، 

 وخاصة األشد فقرا.

 

. 2020 - 2018ستراتیجیتھا للسنوات المالیة ) نموا كبیرا في إطار إMIGAوشھدت الوكالة الدولیة لضمان االستثمار (

ویرجع السبب في ھذا النمو إلى تعمیق شراكتھا مع البنك ومؤسسة التمویل الدولیة، وزیادة تركیزھا على تطویر أنشطة 

% من إجمالي 70األعمال وابتكار المنتجات واألدوات الجدیدة. وقد وسعت الوكالة أنشطتھا إلعادة التأمین لتصل إلى 

مسؤولیات الضمانیة. وسیمكنھا ذلك من مواصلة نموھا في األجل المتوسط مع تطور أوضاع االقتصاد الكلي العالمیة ال

 وظروف العمل. 

 

ونعمل حالیا على زیادة حصة القروض لتلك البلدان المقترضة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر التي یقل دخلھا عن حد 

زء من أطر شراكاتنا القُطریة للبلدان المقترضة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ذات التخرج من أھلیة االقتراض. وكج

الدخل األعلى، نقوم على نحو منھجي بتحلیل العناصر األساسیة لسیاسة التخرج من أھلیة االقتراض من البنك الدولي لإلنشاء 

كبیرة، مما یساعد البلدان األشد احتیاجا لھ، لكنھ یشكل والتعمیر وتقییمھا. ومن شأن ذلك أن یغیر شكل إقراض البنك بصورة 

عبئا على صافي دخلھ. وقد عدلنا أسعار قروضنا، وننفذ حالیا تدابیر مالیة أخرى لتحسین االستدامة المالیة للبنك الدولي لإلنشاء 

نوي إلقراضنا للتأكد من والتعمیر. وفي یونیو/حزیران، وافق المجلس على مخصص للوقایة من األزمات، وكذلك على حد س

 استمرار تمتع البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر باالستدامة المالیة من دون الحاجة إلى إجراء زیادة رأسمالیة أخرى. 

 

ملیار دوالر من الوفورات  4.8ویلتزم جھاز اإلدارة بممارسة االنضباط في التكالیف طوال العام. وقد حققت مراجعة اإلنفاق  

، ویجري إحراز تقدم نحو تحقیق مكاسب تراكمیة إضافیة نتیجة لزیادة 2030وحتى  2019ي السنوات المالیة المتوقعة ف

ملیار دوالر من حزمة رأس المال. وبالنسبة للبنك، فإن انضباط التكالیف سیتحقق من خالل إحكام النطاقات  1.8الكفاءة قدرھا 

ھي  2019المصروفات اإلداریة إلى إیرادات األعمال. وكانت السنة المالیة المستھدفة التي تشكل "ركیزة الموازنة"، أي نسبة 

األولى على مدى عقود عدیدة تقل فیھا المصروفات اإلداریة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والمؤسسة الدولیة للتنمیة عن 

ف طموح جدید یتمثل في خفض نسبة إیرادات أعمالھما. وفي إطار زیادة رأسمال مجموعة البنك الدولي، فإننا نلتزم بھد

الموازنة اإلداریة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر إلى الدخل المتحقق من ھامش اإلقراض تدریجیا، ونستھدف أن یكون ذلك في 

 . وال شك أن ھذه األھداف األساسیة قاسیة، لكن البنك ملتزم بتحقیقھا. 2030% بحلول السنة المالیة 60 - 50حدود 

 

 تجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة إعادة 
 

إن ضمان تمتع المؤسسة الدولیة للتنمیة بموارد تمویلیة مناسبة یشكل خطوة بالغة األھمیة في دعم بلدان القرن األفریقي ومنطقة 

ا فاعلیة في محاربة الساحل وأھدافنا اإلنمائیة في مختلف أنحاء العالم. وتُعتبر المؤسسة الدولیة للتنمیة أكبر المنصات وأكثرھ

)، التي تستمر لثالث IDA 19الفقر المدقع على مستوى العالم. وتحقق الدورة التاسعة عشرة الحالیة لتجدید موارد المؤسسة (

سنوات، تقدما كبیرا، وأنا متفائل بمشاركة البلدان المانحة. وستتواصل المشاورات مع شركاء المؤسسة في األشھر المقبلة 

 النھائیة على حزمة السیاسات وإطار التمویل الخاصین بھذه الدورة. لوضع اللمسات 
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وفي الوقت نفسھ، تواصل المؤسسة الدولیة للتنمیة العمل لتحقیق نواتج إنمائیة جیدة وفقا لالعتمادات المالیة الحالیة. وقد عملنا  

وكذلك تدعیم قدرة البلدان المقترضة على على مضاعفة ارتباطاتنا للبلدان المتأثرة بأوضاع الھشاشة والصراع والعنف، 

، ساعدت الموارد التمویلیة التي قدمتھا 2010التصدي لألزمات، بما في ذلك من خالل نافذة االستجابة لألزمات. ومنذ عام 

ملیون شخص على الحصول على خدمات أساسیة في مجاالت الرعایة الصحیة والتغذیة والسكان، وشمل ذلك  769المؤسسة 

ملیون شخص على الحصول  100ملیون طفل. وأدت جھود المؤسسة إلى تحسین قدرة حوالي  300لقاحات ألكثر من  توفیر

ألف  146ملیون معلم، وعلى إنشاء أو تحسین أكثر من  13على خدمات میاه الشرب، كما ساعدت على تعیین أو تدریب 

 كیلومتر من الطرق. 

 

للتنمیة، ونحن نعول على استمرار الدعم القوي من البلدان المساھمة والمانحة في ھناك حاجة ملحة لتمویل المؤسسة الدولیة 

) على خمسة IDA19تمویل المؤسسة ونحن نواجھ ھذه التحدیات. وترتكز العملیة التاسعة عشرة لتجدید موارد المؤسسة (

غیر المناخ؛ والمساواة بین الجنسین محاور تركیز خاصة، ھي: الوظائف والتحول االقتصادي؛ والھشاشة والصراع والعنف؛ وت

والتنمیة؛ والحوكمة والمؤسسات. كما أنھا ستدمج أربع قضایا مشتركة أخرى في عملھا، ھي: معالجة أوجھ الضعف المتصلة 

 بالدیون، واستغالل الفرص التي تتیحھا التكنولوجیا الرقمیة، واالستثمار في البشر لبناء رأس المال البشري، وتشجیع احتواء

ذوي اإلعاقة. وتشتمل ھذه الحزمة على توسع كبیر في البرنامج اإلقلیمي، وكذلك زیادة أخرى في الموارد المخصصة لمواجھة 

أوضاع الھشاشة والصراع والعنف. وستواصل نافذة القطاع الخاص، التي استحدثھا البنك في إطار العملیة الثامنة عشرة 

ن مع مؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار، المساعدة في تعبئة )، بالتعاوIDA18لتجدید موارد المؤسسة (

 رأس المال الخاص والتوسع في تنمیة القطاع الخاص، السیما في األوضاع الھشة.

 

وستوسع العملیة التاسعة عشرة نطاق البرنامج اإلقلیمي للمؤسسة، وكذلك ستزید الموارد المخصصة لمواجھة أوضاع  

لھشاشة. ونحن نتوقع أن یصبح الفقر أكثر ترّكزا في الدول الھشة والمتأثرة بالصراعات، مع فرار الكثیر من الالجئین إلى ا

بلدان تواجھ بالفعل مصاعب في توفیر الخدمات األساسیة واألمن والسالم لمواطنیھا. ومن الجدیر بالمالحظة، أن ارتباطات 

 .2019الھشاشة والصراع والعنف قد بلغت ثمانیة ملیارات دوالر في السنة المالیة  المؤسسة للبلدان المتضررة من أوضاع

 

فیما یتعلق بالسالم واألمن، اسمحوا لي أن أسلط الضوء على اجتماع واحد فقط من بین عشرات االجتماعات البارزة. في نھایة 

بشغف وحماس عملھ على ترسیخ السالم في  شھر أبریل/نیسان، التقیت رئیس الوزراء اإلثیوبي آبي أحمد الذي وصف لي

المنطقة، ورحالتھ إلى البلدان المجاورة لتحقیق ذلك، وبرنامجھ االقتصادي الرائع الذي نسانده من خالل أحد أكبر برامجنا في 

إحدى أبرز العالم. لقد اتصلت برئیس الوزراء آبي یوم الجمعة بعد إعالن فوزه بجائزة نوبل للسالم. وھنأتھ على حصولھ على 

الجوائز العالمیة وأرقاھا، وذلك في وجود عدد من كبار المسؤولین بمكتبي من مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي، نساء 

ورجاال ممن یعملون بجد لمساعدة إثیوبیا والمنطقة. وبفضل الجھود التي شارك فیھا آبي أحمد وغیره في المنطقة، ھناك فرصة 

 لقرن األفریقي للخالص من دوامة العنف التي طال أمدھا. سانحة اآلن أمام منطقة ا
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وفي األسابیع األخیرة، أتیحت لي الفرصة لمقابلة بعض زعماء الدول المجاورة وتشجیعھم وھي، دولة السودان والصومال  

وكینیا ورواندا ومصر، وسیلتقي كذلك مسؤولون آخرون بالبنك الدولي بزعماء كل من جنوب السودان وإریتریا وجیبوتي. 

 ن أفضل السبل لمساعدة ھذه المنطقة المھمة على التقدم إلى األمام بخطى كبیرة. ویمكننا جمیعا الیوم أن نتوقف لبرھة للبحث ع

 

 موظفونا مفتاح النجاح
 

ھذا یقودني إلى أھمیة موظفي مجموعة البنك الدولي الذین یواصلون جھودھم المتفانیة ویبرھنون على مھاراتھم وخبراتھم في 

ع المئات من موظفینا وخبرائنا العاملین في مجال التنمیة. وكانت العمل یومیا. وأنا أرحب بقضاء بعض الوقت القیم م

كریستالینا جورجییفا أحد أكثر موظفینا نشاطا وحیویة، وأود أن أغتنم ھذه الفرصة اآلن لإلشادة بمنجزاتھا وتھنئتھا على تعیینھا 

 مدیرا عاما لصندوق النقد الدولي. 

 

سسات مجموعة البنك الدولي وأروقتھا، لكننا نتطلع إلى قیامك بدور قیادي قوي في تھانینا كریستالینا. سنفتقدِك جمیعا في مؤ 

 صندوق النقد الدولي، وإلى العمل معك في برامج النمو في البلدان النامیة. 

 

كما أود أیضا أن أطلعكم على التحول الذي یحدث في قیادة البنك. یمضي ھذا التحول بخطى سریعة ولكن سلسة. وأود أن  

التي  --. كثیرون منكم ھنا یعرف مدى عمق تجاربھ وخبراتھ الواسعة أكسیل فان تروتسنبرغنئ مدیرنا المنتدب الجدید، أھ

تشمل على سبیل المثال ال الحصر العملیات اإلقلیمیة وعملیات إعادة تجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة، وعالقاتھ مع 

ادیة. وأنا أعمل بشكل وثیق مع أكسیل، ونتطلع إلى المزید من األفكار المبتكرة في األطراف المعنیة، فضال عن مھاراتھ القی

 مجموعة البنك الدولي، واستمراریة الغایة، وقوة التنفیذ. 

 

أكتوبر/تشرین األول منصب رئیس الخبراء  7وأقدم تھانئي كذلك إلى المدیرة المنتدبة أنشوال كانت التي تولت أیضا في  

عاما من الخبرة في العمل المصرفي والتمویل والتكنولوجیا واإلدارة، وشغلت حتى وقت  35ع أنشوال بأكثر من المالیین. تتمت

 قریب منصب المدیر العام لمصرف ستیت بنك أوف إندیا. 

 

رة لتجدید وأشكر فیلیب لو ھورو المسؤول التنفیذي األول لمؤسسة التمویل الدولیة على المشاركة في رئاسة العملیة التاسعة عش

 موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة، بجانب مھامھ الحالیة، مع أنطوانیت سایح. 

 

كما أود أن أشكر كایكو ھوندا على السنوات الست التي قضتھا في الوكالة الدولیة لضمان االستثمار. ونحن بصدد االنتھاء من  

 عملیة بحث واسعة إلیجاد خلف لھا، ویحدوني األمل في أن أوافیكم بآخر المستجدات في األسابیع القادمة. 

 

فإننا ندرك التحدیات المتعلقة بالتحول في قیادة البنك، لكننا ندرك أیضا  وبالنظر في مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي،

الفرص المتاحة للتركیز على رسالتنا والعمل الدؤوب واالستفادة من ھذا التغییر. وأنا أتطلع إلى إسھامات الموظفین وآرائھم 

بل الضروریة من أجل عملیة  –الشائعة وكذا غیرھم من أصحاب المصلحة. وفي حین یُعد اختالف وجھات النظر من األمور 
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فإن ما یسعدني ویثلج صدري ھو كیف یعمل الجمیع معا، وأنا واثق من أننا في وضع جید یُمكننا من  --اتخاذ القرارات الجیدة 

 إحراز تقدم ثابت نیابة عن أصحاب المصلحة المباشرة. 

 

نمیة ومؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار معا یعمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والمؤسسة الدولیة للت 

لجعل مجموعة البنك أكثر فاعلیة وكفاءة وخضوعا للمساءلة. وتشتمل الخطوات التي تم اتخاذھا على تنسیق برامجنا القُطریة، 

كییف األثر العالمي لمجموعة البنك الدولي والتشارك في المكاتب، ومواءمة ھیكل موظفینا لیالئم احتیاجات البرامج القُطریة، وت

لزیادة تواجدنا في البلدان األقل دخال، ومنح موظفینا مزایا جذابة لالضطالع بعملھم وعادلة بالنسبة ألصحاب المصلحة، 

أیضا  وتطویر منابر قُطریة من شأنھا مساعدة الحكومات على العمل بمزید من الفاعلیة مع مجتمع المستثمرین بأكملھ. ونشجع

على التوسع في تبادل موظفینا بین مؤسسات ووحدات مجموعة البنك، وتكوین المزید من الفرق المشتركة للعمل معا إزاء أي 

مشكلة للتوصل إلى حلول أفضل من أجل البلدان المتعاملة معنا. ویمثل النجاح في تنفیذ ھذه التدابیر عنصرا بالغ األھمیة في 

 تحقیق رسالتنا. 

 

 المالیة النتائج 
 

یونیو/حزیران  30على مدى األشھر القلیلة الماضیة، أفدنا عن نتائجنا المالیة بعدة طرق. فیما یتعلق بالسنة المالیة المنتھیة في 

، نشرنا ارتباطاتنا وقوائمنا المالیة و"مناقشات وتحلیالت جھاز اإلدارة" التفصیلیة، وتقاریرنا السنویة التي صدرت 2019

ؤمن بأھمیة الشفافیة للبلدان المقترضة ونرغب في ممارستھا بأنفسنا. وأبرزت النتائج المالیة لھذه السنة قوة مؤخرا. ونحن ن

 المراكز المالیة لمؤسسات مجموعة البنك، والطلب المطرد على التمویل، والدعم المستمر الذي تتلقاه من البلدان المساھمة.

 

البلدان األقل دخال في سعیھا لتحسین آفاق مستقبلھا اإلنمائي، ولتوجیھ الموارد  إننا نعمل لزیادة ارتباطات قروضنا لمساعدة

صوب البلدان التي تعاني أوضاع الھشاشة والصراع والعنف. وقد ضاعفنا المخصصات األساسیة للبلدان المتأثرة بأوضاع 

امنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدولیة ملیار دوالر في إطار العملیة الث 14الھشاشة والصراع والعنف لتصل إلى أكثر من 

ملیار دوالر من  2.5ملیون دوالر لتعبئة أكثر من  500للتنمیة. وقدم البرنامج العالمي لتسھیالت التمویل الُمیسَّر منحا بحوالي 

مساعدتھا على تلبیة التمویل المیسَّر لمساعدة األردن ولبنان على التصدي آلثار تدفق الالجئین السوریین، وكذلك لكولومبیا ل

 ملیون نازح فنزویلي والمجتمعات المحلیة المضیفة لھم. 1.4احتیاجات أكثر من 

 

 ملیار دوالر.  60، بلغت ارتباطات مجموعة البنك الدولي حوالي 2019بالنسبة للسنة المالیة  

 

ملیار دوالر، بینما زادت  23وكانت ارتباطات البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر مساویةً لمستواھا في العام السابق، إذ بلغت 

. وبلغت ارتباطاتنا للبلدان التي یقل دخلھا عن 2019ة المالیة ملیار دوالر في السن 20% لتبلغ 16المبالغ المنصرفة بنسبة 

% العام الماضي. ومن أجل تقویة إدارتھ المالیة، قام البنك 70الحد الوارد في مناقشة التخرج من أھلیة االقتراض أكثر من 

 الدولي لإلنشاء والتعمیر بتطبیق إطار لالستدامة المالیة وحد لإلقراض.
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. وزاد ھذا 2019ملیارات دوالر في السنة المالیة  10اط القروض المسددة، بلغ صافي المبالغ المنصرفة وبالنظر إلى أقس 

% عن مستواھا قبل عام. وفي الموازنة 5ملیار دوالر أي بزیادة  193محفظة قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر إلى 

التعمیر بحساب مركز أصولھ من المشتقات المالیة ومركز ، قام البنك الدولي لإلنشاء و2019العمومیة للسنة المالیة 

الخصومات بالصافي وفقا للمعاملة المحاسبیة المفضلة والممارسات السائدة باألسواق. وقام البنك بتعبئة دیون متوسطة إلى 

س الداخلي الذي وھو المقیا-. وبلغ الدخل القابل للتخصیص 2019ملیار دوالر في السنة المالیة  54طویلة األجل بقیمة 

ملیار دوالر، وھو ما یعكس التأثیر التدریجي  1.19 -یستخدمھ البنك في اتخاذ القرارات المتصلة بتخصیص صافي الدخل

 لمقاییس التسعیر الجدیدة، وسوف یُستخدم في زیادة االحتیاطیات ومساندة المؤسسة الدولیة للتنمیة.

 

، وزاد صافي المبالغ المنصرفة 2019ملیار دوالر في السنة المالیة  22طاتھا أما المؤسسة الدولیة للتنمیة فقد بلغت ارتبا

ملیار دوالر. واستخدمت المؤسسة أدواتھا للدین قصیرة  152بمقدار الثلث تقریبا، لیصل رصید القروض غیر الُمسدَّدة إلى 

. وفي 2019یونیو/حزیران  30حتى  ملیار دوالر 1.9األجل في أسواق رأس المال، ووصل رصید الدیون غیر المسددة إلى 

 ملیار یورو بأجل استحقاق یبلغ سبع سنوات.  1.25األسبوع الماضي، أصدرت سندا دولیا بقیمة 

 

ملیار دوالر من حسابھا  8.9بمحفظة قروض طویلة األجل قدرھا  2019اختتمت مؤسسة التمویل الدولیة السنة المالیة  

ملیار  19افیة من مستثمرین آخرین، لیصل إجمالي برنامج اإلقراض إلى أكثر من ملیار دوالر إض 10.2الخاص، وعبَّأت 

لت المؤسسة دخال من محفظة القروض وسندات الدین بلغ بعد خصم تكالیف التمویل المخصص  ملیون  872دوالر. وسجَّ

الیین دوالر في السنة المالیة م 909ما قیمتھ  -وھو المقیاس الداخلي األساسي  -دوالر. وبلغ حجم الدخل المتاح للتخصیص 

. وفي السنة 2019ملیار دوالر في السنة المالیة  11. وقامت المؤسسة بتعبئة دیون متوسطة إلى طویلة األجل بقیمة 2019

أیضا، اعتمدت المؤسسة معیارا محاسبیا جدیدا نتج عنھ تسجیلھا كل األرباح والخسائر على االستثمارات في  2019المالیة 

 ق الملكیة في خانة الدخل الصافي.أسھم حقو

 

تقدم الوكالة الدولیة لضمان االستثمار التأمین ضد المخاطر السیاسیة وكذلك أدوات تعزیز االئتمان. وأصدرت الوكالة  

ملیار دوالر  9.3، أي ضعف ما أصدرتھ قبل ستة أعوام، كما عبأت 2019ملیار دوالر في السنة المالیة  5.5ضمانات بقیمة 

ملیار دوالر، أو أكثر من  23.3تمویل اإلنمائي. وبلغ إجمالي التغطیة الضمانیة التي قدمتھا الوكالة مستوى قیاسیا قدره من ال

لت الوكالة دخال صافیا قدره  . وعلى الرغم 2019ملیون دوالر في السنة المالیة  82.4ضعفي ما قدمتھ قبل ستة أعوام. وسجَّ

نسبة استغالل رأس المال (وھو مقیاس كفایة رأس المال في الوكالة) ظلت مستقرة عند  من نمو محفظة عملیات الوكالة، فإن

%. ویعكس ھذا استمرار الوكالة في استخدام قدرات إعادة التأمین في القطاع الخاص في إدارة رأسمالھا، مع التنازل عن 47

 .2019الیة % من إجمالي التغطیة الضمانیة لصالح إعادة التأمین بنھایة السنة الم64

 

وفي ظل تمتعنا بإحدى أكبر الموازنات العمومیة ذات آجال االستحقاق الطویلة المرتبطة بسعر الفائدة المعمول بھ فیما بین  

)، فإننا نتطلع للعمل على أساس استباقي ومنظم للتحول إلى اعتماد سعر فائدة اللیبور في الخدمات LIBORمصارف لندن (

 على سالمة النموذج المالي للبنك، وفي الوقت ذاتھ تطبیق مبادئ اإلنصاف والشفافیة. المالیة، ومن ثم الحفاظ
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 برنامج العمل
 

د بإیجاز تلك التحدیات، وأن أُبیِّن بعض النھج التي  استشرافا للمستقبل، فإننا نواجھ عددا من التحدیات اإلنمائیة. وأود أن أُحّدِ

وال تكفي معدالت االستثمار في البلدان النامیة لتلبیة االحتیاجات اإلنمائیة، وتزداد  نتبعھا. لقد تراجعت وتیرة النمو العالمي،

نظم الرعایة الصحیة، ونواتج التعلم والتكنولوجیا بعدا عن تلبیة االحتیاجات، وتتسبَّب تغیرات المناخ والظواھر المناخیة العاتیة 

رعة أكبر كثیرا من الموارد والقدرات المتاحة، ویعاني الكثیر من في خسائر فادحة، وفي بعض البلدان تنمو أعداد السكان بس

البلدان من أوضاع الھشاشة والصراع والعنف، وھو ما یجعل التنمیة أكثر إلحاحا وأشد صعوبة من أي وقت مضى. ونتیجة 

 إلیھ رسالتنا. ذلك كلھ ھي أن عدة بلدان تواجھ زیادة معدالت الفقر وتناقص متوسط الدخول، على النقیض مما ترمي

 

وإننا نشحذ تركیزنا على وضع برامج قُطریة قویة لتعزیز النمو وتحسین نواتج التنمیة. ومن قبیل المبالغة في التبسیط، أقول  

نعمل من خالل المكاتب القُطریة  -أقصد البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار -إننا

طریین وبدعم من الخبراء الفنیین ومدیري البرامج لمساعدة الحكومات على تحقیق تحسینات. ویمكن تصمیم ھذه والمدیرین القُ 

 البرامج بما یالئم الظروف الفریدة لكل بلد ومنطقة.

 

ع على تحسی  ن تنفیذ إن التنسیق مع بنوك التنمیة متعددة األطراف األخرى جزء رئیسي من عملنا في مجال التنمیة. ونحن نُشّجِ

برامج التأھیل، وتمایز األسعار لتفادي تقویض أعمال وتعھدات ومعاییر البعض على ید البعض اآلخر. ونعمل بالتعاون مع 

البلدان ومجتمع التنمیة إلطالق منابر قُطریة. إذ یمكنھا مساعدة البلدان على تحدید أولویات قضایاھا اإلنمائیة الرئیسیة، 

لمانحون غیر التقلیدیین على المشاركة على نحو بناء للغایة. والتزال الكثیر من المجموعات الدولیة وتشجیع المانحین، ومنھم ا

تقوم بتشكیل المزید من فرق المناقشة لبحث كیفیة تعریف المنابر القُطریة وتوحیدھا ونشرھا مركزیا وتوجیھھا. ولكن وجھة 

ت وافیة، وتم التوصل إلى تقاریر ختامیة. والخطوات التالیة ذات النظر القویة لمجموعة البنك الدولي ھي أنھ جرت مناقشا

طبیعة عملیة، على سبیل المثال مساعدة البلدان على تنظیم اجتماعات داخلیة ھذا الشھر لتحدید أولویات أنشطتھا مع الجھات 

النواتج بما یتسق وظروف البلدان  بلدا حتى اآلن. وسیجري تصمیم 11المانحة الرئیسیة. ونحن نعمل بشأن المنابر القُطریة مع 

واحتیاجاتھا، وستزید ھذه النواتج التركیز على إشراك القطاع الخاص وأنشطتھ. والھدف المراد تحقیقھ ھو أن تقوم مجموعة 

 البنك الدولي ومجتمع التنمیة األوسع بدور فاعل قدر المستطاع في مساعدة البلدان على تحقیق نواتج إنمائیة جیدة.

 

یاق ھذه العملیة، ینبغي للبلدان القیام بدور ریادي قوي في اختیار مسار یمكن أن ینجح على كافة األصعدة االقتصادیة وفي س 

واالجتماعیة والسیاسیة. وقد بات واضحا أن جودة السیاسات والمؤسسات لھا دور رئیسي في تفسیر السبب في أن بعض 

ر، بینما عجزت بلدان أخرى عن تحقیق تقدم. ومن الجلي أیضا أن التنمیة ال البلدان النامیة نجحت في الخالص من براثن الفق

 یمكن فرضھا من الخارج، فریادة البلد المعني ومسؤولیتھ أمران مھمان.

 

لقد كانت الوظائف والتحول االقتصادي موضوعا رئیسیا في مناقشات لجنة التنمیة ھذا األسبوع. وتشمل المحاور الرئیسیة  

لھذا الموضوع الحصول على الماء النظیف، وإمكانیة الحصول المنتظم على الكھرباء، واألسواق، وأسعار السوق السیما 

ع على الشفافیة للمستلزمات والمنتجات الزراعیة. والخطوات  الرئیسیة للتنمیة ھي إرساء سیادة قانون یمكن التعویل علیھ، یُشّجِ
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في التعاقدات الحكومیة ومعاشات التقاعد، ویحارب الفساد، ویبني مؤسسات قویة وخاضعة للمساءلة، ویتیح تكافؤ الفرص حتى 

كومة نفسھا منافسةً عادلة. وبالنسبة لكثیر من یتسنى للقطاع الخاص أن ینافس المشروعات المملوكة للدولة، والجیش، والح

دھا عوامل السوق، وتحریر تدفقات رؤوس األموال.  البلدان یتطلب ھذا فتح أسواقھا المغلقة والمحمیة، والسماح لألسعار أن تُحّدِ

، ویمكنھا تحقیق نمو وثمرة ھذا ھي أن البلدان التي تتخذ ھذه الخطوة تجتذب قدرا أكبر من االستثمارات، األجنبیة والمحلیة

 یعود بالنفع على قطاع أوسع من السكان.

 

ویجب أن یضطلع القطاع الخاص بدور محوري في التنمیة. ومع ركود المساعدات اإلنمائیة الرسمیة، وازدیاد دیون القطاع  

لق بیئة تجتذب مستثمري العام في الكثیر من البلدان، أصبح من الضروري أن ننتھج حلوال مستمدة من القطاع الخاص، وأن نخ

یھ "النھج التعاقبي" الذي یھدف إلى تبنِّي الحلول  القطاع الخاص. وقد ابتكرت مؤسسة التمویل الدولیة والبنك الدولي ما نُسّمِ

ھ برامج البنك الدولي للتغلب على العقبات في إطار القطاع الخاص.  المستمدة من القطاع الخاص للتحدیات اإلنمائیة، ویُوّجِ

 ھذا النھج أھمیة بالغة الجتذاب استثمارات جدیدة وتعزیز أثر كل دوالر ینفق على التنمیة.ول

 

وتھدف الدراسة التشخیصیة القُطریة المنھجیة للبنك الدولي والدراسة التشخیصیة القُطریة للقطاع الخاص لمؤسسة التمویل  

وإننا نعمل لتعمیق  وتوصیان بسبل تذلیلھا والتغلب علیھا. الدولیة إلى تقییم الحواجز التي تعوق استثمارات القطاع الخاص،

أسواق رأس المال، وھو عامل رئیسي للتنمیة على األمد الطویل. ومن خالل برنامج أسواق رأس المال المشترك، تساعد 

االستثمارات من مؤسسة التمویل الدولیة والبنك الدولي البلدان على إقامة أسواق محلیة لرأس المال عن طریق اإلصالحات و

 بنغالدش إلى المغرب.

 

وثمة عقبة كبیرة في طریق االستثمار أال وھي حجم الدیون السیادیة ودیون المؤسسات المملوكة للدولة للبلد المعني، وغیاب 

نشھدھا منذ الشفافیة بشأن الدیون. فقد قفزت الدیون العامة في بلدان األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل إلى مستویات لم 

ثمانینیات القرن الماضي، وجزء كبیر من تلك الدیون یفتقر إلى الشفافیة. وبعض المقرضین، ومنھم مقرضون لیسوا أعضاء 

في نادي باریس ودائنون من القطاع الخاص، یفرضون بنودا صارمة تشترط عدم اإلفصاح عن المقترضین من الحكومات، 

التعھد السلبي في تعاقدات قروضنا، ویستخدمون معاییر أضعف فیما یتعلق  ویطلبون امتیازات وضمانات تنتھك شروط

بالمشتریات والتعاقدات الحكومیة والجوانب البیئیة واالجتماعیة، ویقدمون دیونا مضمونة لمنشآت مملوكة للدولة وأدوات ذات 

ا كافیا لسیاسات االقتراض غیر أغراض خاصة تقوض القدرة على االستمرار في تحمل أعباء الدیون، وال یولون اھتمام

 الُمیسَّر ذات األھمیة البالغة للخالص من براثن الفقر.

 

ى البلدان الشفافیة في سیاساتھا، فإنھا تتمتَّع في العادة بتصنیفات ائتمانیة أفضل، وتكالیف أقل لالقتراض، وقدرة   وحینما تتحرَّ

جدنا أن أقل من نصف البلدان التي استعرضنا أوضاعھا تلبي الحد أكبر على اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر. ولكننا و

األدنى من المتطلبات الالزمة لتسجیل الدیون ومتابعتھا واإلبالغ عنھا. وینبغي للُمقِرضین التحلِّي بمزید من الشفافیة، وإلغاء 

 البنود السریة غیر المعلنة في قروضھم للھیئات السیادیة المقترضة.
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أیضا تحري الشفافیة في النفقات العامة ومعاشات التقاعد العامة. ونحن نساند استعراضات النفقات العامة لفھم ومن الضروري  

أوجھ النقص والقصور في تقدیم الخدمات فیما یتصل بقرارات تخصیص الموارد، واالختناقات المتصلة بھذه العملیة. وتساعد 

ج أكثر فاعلیة وشفافیة في تخصیص موارد الموازنة، بما في ذلك ما یتصل ھذه األنشطة التشخیصیة البلدان على اعتماد نُھُ 

 بقطاعات ُمعیَّنة، مثل الرعایة الصحیة أو التعلیم أو البنیة التحتیة.

  

مھ من تمویل ألغراض سیاسات التنمیة یقوم على صرف األموال على أساس تحقیق إصالحات ُمؤثرة على صعید   إن ما نُقّدِ

ا، وسیلعب ھذا التمویل على نحو متزاید دورا مھما في التشجیع على اتباع ممارسات اقتراض أكثر شفافیة السیاسات مسبق

واستدامة، وكذلك نفقات عامة وإصالحات للسیاسات أكثر فاعلیة وكفاءة؛ حتى یمكن للمواطنین االطالع على التزامات 

 حكومتھم واستخدامھا لحصیلة القروض.

 

ى اجتذاب التمویل واالبتكار والخبرات حتى یمكن للبلدان إقامة البنى التحتیة التي تحتاج إلیھا. فھذه إن الشفافیة تساعد عل 

البلدان تعاني أوجھ نقص حاد في خدمات الماء النظیف والكھرباء والطرق واالتصاالت السلكیة والالسلكیة، وھو ما یحد من 

لى الوصول إلى األسواق. ویمثل تیسیر التجارة جزءا حیویا في الترابط الشبكي، ویضعف جھود خلق الوظائف، والقدرة ع

مثل –الكثیر من برامجنا القُطریة ألن المنافع االقتصادیة التي تتمخض عن التجارة والتبادل التجاري ھائلة، والسیاسات البناءة 

 یمكن تحقیقھا. -األعمال الجمركیة، والمواءمة بین التعریفات، وسندات الشحن الموحدة

 

% من عملیات 60، ساعد ما یربو على 2019ونحن نوجھ موارد كبیرة لجھود سد الفجوة بین الجنسین. ففي السنة المالیة  

عت على اإلدماج  البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والمؤسسة الدولیة للتنمیة مجتمعین على معالجة الفجوات بین الجنسین، وشجَّ

تریلیون دوالر من ثرواتھا بسبب التفاوت بین الرجال  160یة. وعالمیاً، تخسر البلدان الكامل للنساء في األنشطة االقتصاد

والنساء في مستویات الدخل التي یحققونھا خالل حیاتھم. وفي وقت الحق من الیوم سأنضم إلى حلقة نقاشیة ألتحدث عن إطالق 

 إمكانیات رائدات األعمال.

 

أعوام في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة  10من نصف كل األطفال في سن  إننا نستثمر في رأس المال البشري. فأكثر

الدخل ال یمكنھم القراءة، وھو أمر غیر مقبول. وفي بیانات عن التعلیم والتعلم ھذا األسبوع، وضعنا ألنفسنا ھدفا ھو تقلیص 

لرعایة الصحیة. ومن بین أھدافنا إنھاء الوفیات فقر التعلم بمقدار النصف على األقل. ونقوم أیضا باستثمارات مھمة في مجال ا

النفاسیة ووفیات األطفال التي یمكن الوقایة منھا، وتیسیر حصول النساء واألطفال على الخدمات الصحیة الشاملة، وتقلیص 

 معدالت اإلصابة بالتقزم في األطفال.

 

تقبل. وھو ینطوي على تحدیات جسیمة، ویخلق فرصا، إن النمو الھائل للمدن جزء حتمي ال مفر منھ من آفاق الوضع في المس 

للتنمیة. ومثال مھم على ذلك ھو تصمیم وتنفیذ شبكات إنارة الشوارع مع نمو المدن. وتساعد مجموعة البنك الدولي في بناء 

لبلدیات على مدن مستدامة عن طریق االستثمار المباشر في مرافق البنیة التحتیة الحضریة، ومساعدة الحكومات الوطنیة وا

 وضع أنظمة للمالیة العامة والخدمات المالیة تكفل زیادة اإلیرادات وتتیح الوصول إلى رأس المال الخاص.
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، ارتبطنا بتقدیم 2019إن االستثمارات المناخیة والبیئیة جزء رئیسي من عمل مجموعة البنك الدولي، وفي السنة المالیة  

ذات صلة بالمناخ. وبین بنوك التنمیة المتعددة األطراف والمنظمات الدولیة األخرى، ملیار دوالر من أجل استثمارات  17.8

ل منفرد لألنشطة المناخیة، إذ قدَّمنا ما یقرب من نصف التمویل اإلجمالي المتصل بالمناخ. واشتمل أكثر من  كنا أكبر ُممّوِ

لدولیة للتنمیة ومؤسسة التمویل الدولیة على منافع % من ارتباطات اإلقراض للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر/المؤسسة ا30

، وھو ما یتعدى المستوى الذي كنا نستھدفھ. وقد ضاعفنا المستویات المستھدفة 2019مناخیة مشتركة في السنة المالیة 

 ملیار دوالر. 200إلى  2025-2021الرتباطاتنا اإلقراضیة المتصلة بالمناخ للسنوات المالیة الخمس 

 

)، وھو صندوق استئماني شامل، لتعزیز الجھود PROGREENوقمنا في اآلونة األخیرة بتدشین صندوق بروجرین (

الرامیة إلى وقف إزالة الغابات، وتأھیل األراضي المتدھورة، وتحسین سبل كسب الرزق للمجتمعات الریفیة الفقیرة. ونعمل 

لمساعدة البلدان على تنمیة  -ني شامل جدید متعدد المانحینوھو صندوق استئما –) PROBLUEمن خالل صندوق بروبلو (

اقتصاداتھا الزرقاء تنمیة مستدامة. ونسعى حثیثا لتوسیع عملنا فیما یتصل بالنفایات البالستیكیة البحریة والوقایة من التلوث 

ة، وحفظ سالمة المحیطات، وتزوید البحري. وتساعد المساندة التي نقدمھا البلدان على توفیر الھواء النظیف، والمیاه النظیف

المدن بالقدرة على الصمود في وجھ الصدمات، ووضع أنظمة غذائیة وزراعیة مستدامة. ولتوسیع نطاق االستثمارات المتصلة 

بالمناخ، أطلقنا مبادرات مثل مبادرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسیة، التي تساعد البلدان على تسریع وتیرة إقامة محطات 

لي مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامیة. وخالل  كبیرة للطاقة الشمسیة. ونحن من أكبر ُممّوِ

دورة التمویل الحالیة التي تستمر ثالث سنوات للمؤسسة الدولیة للتنمیة، سنساھم بأكثر من ملیار دوالر سنویا في الحلول 

رباء وغیر المرتبطة بھا لتیسیر الحصول على الكھرباء في البلدان التي تعاني نقصا كبیرا في المرتبطة بالشبكة العامة للكھ

 إمدادات الكھرباء.

إن اعتماد التقنیات الرقمیة المتقدمة طریق حیوي آخر للتنمیة. وانخفاض تكالیف المعامالت مفید للغایة للداخلین الجدد إلى  

غیرة، والفقراء. ونحن اآلن على وشك التوصل إلى أنظمة ستتیح للفقراء أن یتلقوا، األسواق، والنساء، ومنشآت األعمال الص

بوسائل إلكترونیة، التحویالت، والمساعدات األجنبیة، ومدفوعات شبكات األمان االجتماعي، ودخول أعمالھم، ومن ثم تمكینھم 

ه التقنیات، قد یتبیَّن أن االبتكارات تمثل تقدما كبیرا من االدخار وإجراء المعامالت بحریة. وحینما یستخدم مزید من البلدان ھذ

في السیاسة اإلنمائیة یعادل في أھمیتھ التطورات التي مكَّنت الناس من االنتقال من اقتصاد المقایضة إلى اقتصاد السوق. وثمة 

ومحاربة اإلرھاب. ونحن نساعد  تحد مھم یتمثل في جعل األنظمة الجدیدة متسقة مع اھتمام العالم بجھود مكافحة غسل األموال

البلدان المتعاملة معنا على الحفاظ على البنوك المراسلة والتفاعل مع مجموعة العمل المالي الدولیة، ونساعد ھیئات إقلیمیة على 

 غرار ھذه المجموعة على التعامل مع البلدان النامیة.

 

یة على طریق التنمیة. ونحن نستخدم أداة تمویل البرامج وفقا إن تحقیق الشمول المالي وتحریر الخدمات المالیة خطوات حیو 

للنتائج في طائفة من البلدان لتشجیعھا على تحقیق نواتج ملموسة وضمان الخضوع للمساءلة. ونعكف على توسیع عملنا 

بناء أنظمة مالیة أقوى، لمساندة العالقات المصرفیة مع بنوك المراسلة لخدمة البلدان النامیة، وھي إحدى المھام الرئیسیة في 

 والمساعدة على االستفادة من الحلول التي تستند إلى مبتكرات التكنولوجیا في تحسین مستویات الشمول المالي.
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ونرید في عملنا مع البلدان االستماع إلى أفكار واضحة جدیدة، وأفضل الشواھد المتاحة. وفي ھذا الصدد، نسعى إلى إنتاج  

ك الدولي بوصفھ مبتكًرا في مجال التنمیة ورائًدا من رواد الفكر. وقد أسعدني أن أرى أن جائزة نوبل بحوث تعزز سمعة البن

 في االقتصاد التي أعلن عنھا في اآلونة األخیرة سلطت الضوء على التنمیة وأھمیة البیانات والتقییم الدقیق للنتائج.

 

ونة األخیرة كیف أن توسیع سالسل التورید العالمیة ساعد البلدان وقد شرح تقریرنا عن التنمیة في العالم الذي صدر في اآل 

على تقلیص معدالت الفقر وتعزیز الرخاء المشترك. ویلقي تقریر ممارسة أنشطة األعمال الذي سنصدره في وقت الحق من 

واألعمال والقانون على ھذا الشھر الضوء على ما تحقَّق من تقدم في قواعد تكوین منشآت األعمال. ویساعد تقریر النساء 

ن تقریر مؤسسة التمویل الدولیة  رصد الحواجز التي تحول دون اإلدماج الكامل للنساء في المجتمعات واالقتصادات. وتضمَّ

المعنون " االستثمار من أجل إحداث أثر إیجابي" مسحا استقصائیا لسوق االستثمار المؤثر، وبحث الشروط الالزمة لتمكین 

إمكاناتھا الواسعة. ویتتبع تقریر اآلفاق االقتصادیة العالمیة نصف السنوي االتجاھات االقتصادیة السائدة.  السوق من تحقیق

نت نسخة التقریر التي صدرت في یونیو/حزیران خفضا لتوقعاتنا آلفاق النمو االقتصادي العالمي، وإنني أتوقع خفضا  وتضمَّ

 آخر في اإلصدار القادم للتقریر.

 

 دیاتالتصدي للتح 
 

أعلم أنني أغفلت كثیرا من أجزاء برنامج عملنا، لكنني أردت أن أذكر بعض األجزاء الرئیسیة. فالتنمیة العالمیة عملیة ُمعقَّدة،  

ولكن إذا حافظنا على یقظتنا وجعلنا رسالتنا نصب أعیننا، فإنني على یقین بأنھ سیكون بوسعنا المساعدة في تحسین النواتج. 

لدینا ثقافة قویة تستند إلى مبادئنا التأسیسیة ویجسدھا موظفونا المتفانون في عملھم. ومن  -البنك الدولي في مجموعة-وإننا

الضروري أن نتحلى باالنفتاح والشفافیة بشأن كیفیة أداء عملنا، والنتائج التي نحققھا. وأود أال یتحرج الموظفون والمساھمون 

 ل المنفتح والصریح.من إثارة القضایا في ثقافة قوامھا التواص

  

إن أداء رسالتنا أصبح ملحا. وقد منحنا مساھمونا توجیھا واضحا من خالل حزمة زیادة رأس المال، ولدیھم تطلعات إنمائیة  

عالیة بالنسبة للعملیة التاسعة عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة. وال یمكن تحقیق مقترحات العملیة التاسعة عشرة 

ساندة قویة من كل شركاء التنمیة. وأتقدم بالشكر إلى شركائنا في المؤسسة الدولیة للتنمیة على إخالصھم وسخائھم. بدون م

وإنني على یقین بأنھ بالعمل معا یمكننا تھیئة ظروف أفضل، من خالل أُُطر أقوى للسیاسات، ومؤسسات أكثر نشاطا تسعى إلى 

 من الفقر وتعزیز الرخاء المشترك. تحقیق نمو ذي قاعدة عریضة یؤدي إلى الحد

  

 شكرا لكم. 

 

 

  


