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  التشاور عملية تقرير مسودة

  الدولي البنك مجموعة

 القطرية للمشاركة جديد نهج
  مقدمة .أوال

للمشاركة القطرية بغرض مساندة تنفيذ هدفي إنهاء الفقر تعكف مجموعة البنك الدولي حاليا على إعداد نهج جديد  .0
ستسعى هذه الورقة، بعد وضعها في صيغتها النهائية ورفعها رسميا  المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو قابل لالستمرار.

لنهج الجديد، بما في ذلك مقترح إلى مجالس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، إلى تزويد المديرين التنفيذيين بتفاصيل ا
األمر التوجيهي الجديد لمجموعة البنك الدولي بشأن المشاركة القطرية؛ والحصول على موافقة المديرين التنفيذيين على إجراء 

  بعض التغييرات في السياسات الضرورية لتنفيذ هذا النهج.

دة البلدان على تحقيق "هدفيها المتالزمين" الطموحين وقد أعدت مجموعة البنك الدولي إستراتيجية جديدة تلتزم بمساع .2
وُتعتبر اإلستراتيجية الجديدة أول إستراتيجية  المتعلقين بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو قابل لالستمرار.

ف ستعيد مجموعة البنك وتحدد اإلستراتيجية كي تغطي سائر مؤسسات مجموعة البنك الرئيسية بحيث تعمل معا ككيان واحد.
كما  ترتيب أوضاعها كي تتمكن من تقديم حلول إنمائية ُمصمَّمة حسب احتياجات البلدان، ومواءمة أنشطتها مع هذين الهدفين.

تدعو مجموعة البنك للعمل في شراكة أكبر مع األطراف األخرى، بما في ذلك القطاع الخاص؛ وتعزيز مستوى التعاون فيما 
  بين مؤسساتها.

يأتي في مقدمتها إعداد نهج جديد  يتطلب تنفيذ اإلستراتيجية الجديدة عددا من التغييرات التنظيمية والتشغيلية، .3
ويبني النهج الجديد على العملية  للمشاركة القطرية بغرض زيادة التركيز اإلستراتيجي للبرامج القطرية لمجموعة البنك الدولي.

ة القطرية، لكنه يدخل تحسينات ويضيف سمات جديدة من شأنها تمكين مجموعة البنك الحالية إلعداد إستراتيجيات المساعد
الدولي من العمل معا "ككيان واحد" في مساعدة البلدان على تحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وزيادة الرخاء المشترك على نحو 

  1قابل لالستمرار.

 

 الجديد النهج دوافع .ثانيا

يتمثل الدافع الرئيسي في إعداد النهج الجديد في اإلستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي، وكذلك التحديات التي  .4
 حددها جهاز اإلدارة والمديرون التنفيذيون في إستراتيجيات المساعدة القطرية ومذكرات اإلستراتيجية المؤقتة الحالية. 

                                                           
1
ستراتيجيات القطرية المساعدة إستراتيجيات    إستراتيجية" مصطلح الورقة هذه وستستخدم. مختلفين أسمين تحت ولكن المنتج نفس هما القطرية الشراكة وا 

 .اإلستراتيجيتين إلى لإلشارة" القطرية المساعدة
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   الدولي البنك مجموعة إستراتيجية .أ

ويضع ذلك الهدفين التوأمين في  تشكل اإلستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الدافع األول وراء النهج الجديد. .1
وتعتبر مجموعة البنك مهيأة لالضطالع بهذه المهمة نظرا لقدرتها الفريدة على العمل مع البلدان  صميم عمل مجموعة البنك.

ء من القطاعين العام والخاص لتزويد البلدان المتعاملة معها بحلول إنمائية ُمصمَّمة األعضاء، ووجود شبكة عالمية من الشركا
وتجمع مجموعة البنك بين الموارد المالية والمعرفة والخبرة والقيادة العالمية للمساهمة في تحقيق أجندة التنمية  حسب احتياجاتها.

اهات العالمية الناشئة وتغير طلب المتعاملين معها، تدرك مجموعة إال أنه وفي ضوء خبرتها واالتج على نحو ال يتوفر لغيرها.
عادة ترتيب أوضاعها كي تتمكن من تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء  البنك الدولي ضرورة تحسين طريقة عملها، وا 

 المشترك على نحو قابل لالستمرار. 

الة الحواجز المؤسسية، وزيادة تبادل المعرفة، وتحسين يتطلب جانب كبير من التغيير إجراء إصالحات داخلية مثل إز  .1
ومن المسائل الرئيسية تشجيع تحسين  توزيع الموارد البشرية واالستفادة منها، وتقوية القاعدة المالية لمجموعة البنك الدولي.

خاص في تقديم الحلول التعاون فيما بين مؤسسات مجموعة البنك، وكذلك زيادة التأكيد على االستفادة من دور القطاع ال
إال أن التركيز على تحقيق الهدفين المتالزمين يتطلب من مجموعة البنك كذلك إعادة التفكير في كيفية  للمشكالت اإلنمائية.

ويجب أن  فبرامجها يجب أن تكون أكثر قدرة على التكيف واالستجابة لألوضاع القطرية المتغيرة. عملها مع البلدان األعضاء.
قت الذي تستغرقه هذه البلدان لالستفادة من تجاربها العالمية وأن تتيح حلوال مؤكَّدة يتم تكييفها لتوافق األوضاع تختصر الو 

عالوة على ذلك، يجب على مجموعة البنك الدولي تحسين إشراكها للمواطنين ومختلف أصحاب المصلحة  المحلية لهذه البلدان.
  نفع على الفقراء، والتي تالئم ظروف هذه البلدان.الحقيقية في تطوير الحلول التي تعود بال

تتبنى مجموعة البنك الدولي حاليا ثقافة لتقديم الحلول اإلنمائية، وذلك استنادا إلى عقود طويلة من التجارب  .7
ية إلى ويعني هذا، بطبيعة الحال، االنتقال من التركيز على المشاريع الفرد والممارسات التي ثبت جدواها في حقل التنمية.

وستقوم برامج مجموعة البنك بدمج كل من خدمات المعرفة والخدمات  التأكيد على الحلول المكيفة حسب االحتياجات الخاصة.
وسيتزايد تأكيدها على أهمية المشاركة  المالية لتقديم المساندة الالزمة لمواجهة مجموعة واسعة النطاق من التحديات اإلنمائية.

كما ستدعم األنشطة ذات النتائج التي  ر إنمائي كبير، وتحسين الظروف المعيشية للفقراء والمهمشين،التي يمكنها تحقيق أث
وستتسم برامجها باالنتقائية، وستركز مواردها المحدودة على  يمكن قياسها ويمكن تكرارها عبر مختلف القطاعات والمناطق.

مدى على أوضاع الفقر، وتساعد البلدان في االنتقال إلى مسار المشاريع والتدخالت التي ستحدث على األرجح أثرا بعيد ال
  إنمائي أعلى وأكثر استدامة.

حيث ستعمل مجموعة البنك، وهي بصدد التحول إلى  إال أن هذه األنشطة الطموحة ستنطوي على قدر من المخاطرة، .8
وتحديد درجات لتحمل المخاطر الذكية، مع االلتزام في ثقافة تقديم الحلول، على زيادة التركيز على تحقيق النتائج اإلنمائية، 

جراءاتها الوقائية البيئية واالجتماعية.   الوقت نفسه بسالمة قواعدها المالية والتعاقدية ومعايير النزاهة الصارمة، وا 

ر الشراكة يرتكز على إطا يتطلب التوجه اإلستراتيجي الجديد لمجموعة البنك الدولي نهجا جديدا للمشاركة القطرية .9
وستقوم  ويبني على أفضل عناصرها. القطرية الذي يحل محل العملية الحالية إلعداد وثائق إستراتيجية المساعدة القطرية،

عملية إعداد اطار الشراكة القطرية إلى تحليل يقوم على الشواهد واألدلة من شأنه مساعدة برامج مجموعة البنك في القيام على 
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ومن شأن النهج الجديد  المجاالت التي لها أكبر تأثير في مساندة البلدان على تحقيق الهدفين المتالزمين.نحو انتقائي بمعالجة 
أن يعزز الفعالية اإلنمائية لمجموعة البنك الدولي من خالل تحسين التركيز على تحقيق النتائج، ودمج جهود كافة مؤسسات 

كما أنه يتبني نهجا استباقيا وأكثر تفاعال  لى تحقيق أثر إنمائي كبير.المجموعة على نحو أوثق لمساعدة البلدان األعضاء ع
  ويرد في األقسام التالية من هذه الورقة شرح أكثر تفصيال لهذا النهج الجديد. في إدارة المخاطر.

فرق يقوم جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي حاليا بإعداد برنامج كامل من أنشطة التدريب والتواصل لضمان فهم  .01
إال أنه ال يمكن لألوامر التوجيهية أو اإلجراءات أو اإلرشادات أو البرامج التدريبية  المجموعة للنهج الجديد وقدرتهم على تنفيذه.
فنجاح التنفيذ يتطلب تغيرا في ثقافة مجموعة البنك الدولي للتأكيد على تحديد  الجديدة أن تضمن وحدها تحقيق النجاح.

كما أنه يتطلب تسليما بعدم  ى تحقيق النتائج، والعمل المشترك داخل مؤسسات المجموعة وخارجها.األهداف، والتركيز عل
قدرتها على تغطية كافة المجاالت، وبضرورة اقتصار تركيز البرامج القطرية لمجموعة البنك الدولي بصورة انتقائية على 

  المجاالت األكثر أهمية كي تتمكن من إحداث أثر إنمائي ملموس.

  القُطرية المساعدة بإستراتيجيات المتصلة التحديات .ب

ثمة دوافع ثانوية وراء النهج الجديد المقترح تتمثل في التحديات التي يعانى منها النموذج الحالي إلستراتيجية المساعدة  .00
وازداد حجمها من وثيقة  السرية،التي تطورت بشكل مطرد منذ بدايتها األولى كإحدى وثائق البنك الداخلية  القطرية للبنك الدولي

وفي  صفحة ملحقة بوثائق القرض إلى وثيقة مستقلة تحظى بمناقشة كاملة من مجلس المديرين التنفيذيين. 01إلى  01تضم 
( ضرورة أن يقوم البنك بإعداد إستراتيجيات IDA9، قررت العملية التاسعة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية )0991عام 
، قرر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك 0991عدة القطرية لجميع البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة، وفي عام المسا

، اتخذ جهاز إدارة البنك خطوة كبيرة 1111وفي عام  مناقشة إستراتيجيات المساعدة القطرية لجميع البلدان المقترضة النشطة.
لمساعدة القطرية استنادا إلى النتائج، والتي أصبحت منذ ذلك الحين الوسيلة الرئيسية أخرى بتطبيقه عملية إعداد إستراتيجيات ا

  التي تصوغ من خاللها مجموعة البنك الدولي نهجها اإلنمائي في أي بلد.
كان الغرض من عملية إعداد إستراتيجيات المساعدة القطرية استنادا إلى النتائج هو المساعدة على زيادة الطابع  .02

وكان متوقعا أن يقود التركيز على تحقيق النتائج فرق عمل  اتيجي واالنتقائي لبرامج مجموعة البنك الدولي القطرية.اإلستر 
مجموعة البنك إلى توجيه إجراءاتها التدخلية نحو القطاعات التي لها أكثر األثر؛ مع أخذ الطلب القطري بعين االعتبار، والميزة 

وكان متوقعا أيضا أن يقود التركيز على قياس النتائج برامج البنك إلى تفادي  تنمية األخرين.النسبية للبنك، وأنشطة شركاء ال
ومنذ تطبيقها، أصبحت عملية إعداد إستراتيجيات المساعدة  المجاالت التي يكون فيها األثر إما هامشيا أو ال يمكن قياسه.
و  1111وبين عامي  وعة البنك الدولي في البلدان األعضاء.القطرية استنادا إلى النتائج عنصرا أساسيا في نموذج عمل مجم

 إستراتيجية مساعدة قطرية وعددا كبيرا من التقارير المرحلية للتقدم المحرز في تنفيذ هذه الوثائق. 091، أصدر البنك 1102
المستندة إلى النتائج، وهناك بعض وتنفذ معظم البلدان األعضاء بالبنك حاليا وثيقتها الثانية من إستراتيجيات المساعدة القطرية 

 البلدان التي نفذت أكثر من اثنتين. 
فقد أدى إلى زيادة التركيز على  حقق نهج إستراتيجيات المساعدة القطرية المستندة إلى النتائج الكثير من المنافع. .03

 دولي وأولويات البلدان األعضاء.تحقيق النتائج، وعزز من مستوى االتساق بين البرامج واألنشطة القطرية لمجموعة البنك ال
وأثبتت المراجعات التقييمية أن مرونة هذه األداة أتاح لها تكييف البرامج بحيث تلبي احتياجات مجموعة البلدان المتعاملة مع 
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والتعمير،  البنك التي تزداد تنوعا، بما في ذلك البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء
إال أن إستراتيجية  باإلضافة إلى ذلك، فقد أصبحت هذه الوثائق مع مرور الوقت أصغر حجما وأكثر تركيزا . 2والدول الهشة.

المساعدة القطرية المستندة إلى النتائج لم تحقق جميع التوقعات، واستمر نموذج المشاركة القطرية لمجموعة البنك الدولي يواجه 
  ت.عددا من التحديا

بالرغم من التأكيد على تحقيق النتائج، فإن بعض إستراتيجيات المساعدة القطرية ال تزال تتبع نهجا يستند إلى  .04
وقد أظهر تحليل لمجموعة التقييم  المعامالت بدال من التركيز على األهداف األكثر إستراتيجية لعمل البنك والنتائج المتوقعة.

وبدال من تقديم وصف  ال يشكل تحديا أمام عملية إعداد إستراتيجيات المساعدة القطرية.المستقلة أن ضعف أطر النتائج ال يز 
واضح لسالسل النتائج التي تؤدي إلى تحقيق آثار إنمائية ملموسة، فإن بعض إستراتيجيات المساعدة القطرية تعرض قائمة من 

طة بصفة عامة مع رسالة مجموعة البنك الرامية إلى وفي حين تتسق هذه األنش األنشطة التي تمتد عبر العديد من القطاعات.
الحد من الفقر، فإنها تفتقر إلى التركيز، وقد ال تكون مركزة على القضايا واإلجراءات التدخلية التي يرجح أن يكون لها أعظم 

عرض أقساما مطولة ففي بعض الحاالت، ت ويتجلى نقص التركيز هذا في بعض األحيان أيضا في تكوين الوثائق نفسها. األثر.
  للمعلومات األساسية المأخوذة من التحليالت المسبقة، وال تتيح سوى معالجة سطحية للنتائج المتوقعة من البرامج.

يمثل دمج "الدروس المستفادة" من اإلستراتيجيات السابقة عنصرا أساسيا في عملية إعداد إستراتيجيات المساعدة  .01
المستفادة" الواردة في بعض تقارير إنجاز إستراتيجيات المساعدة القطرية يغلب عليها في بعض إال أن "الدروس  القطرية.

وتركز هذه الدروس في الغالب على النتائج  األحيان العمومية، وال تفيد دائما في تصميم إستراتيجية المساعدة القطرية التالية.
باإلضافة إلى ذلك، ال توجد طريقة منهجية لتتبع  لدولي في هذا البلد.القطرية األوسع نطاقا، بدال من أثر عمل مجموعة البنك ا

  أنشطة التعّلم فيما بين البلدان أو المناطق نتيجة لتقارير إنجاز إستراتيجيات المساعدة القطرية.

اء مع يجري إعداد معظم إستراتيجيات المساعدة القطرية حاليا باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، وعند االقتض .01
وقد أدت اإلستراتيجيات المشتركة إلى زيادة التركيز على تحقيق التآزر والتعاون والتنسيق  الوكالة الدولية لضمان االستثمار.

إال أنه ورغم الجهود القوية في بعض البلدان، فإن مشاركة  على المستوى القطري فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
الوكالة الدولية لضمان االستثمار في عملية إعداد إستراتيجيات المساعدة القطرية قد تباينت من حالة مؤسسة التمويل الدولية و 

ففي البلدان التي تشهد أنشطة كبيرة لمؤسسة التمويل الدولية، فإن إستراتيجيتها وبرامجها القطرية تشكل في العادة  إلى أخرى.
أما في البلدان التي بها إجراءات تدخلية محدودة لمؤسسة التمويل الدولية  نك.جزءا ال يتجزأ من الحلول اإلنمائية لمجموعة الب

 والوكالة الدولية لضمان االستثمار، فإن مساهمتهما تنحصر في أقسام قليلة ومختصرة من إستراتيجيات المساعدة القطرية.
عتبارها كيانا واحدا، ويمكن أن يكون تنسيق وغالبا ال تحدد مجموعة البنك الدولي أولويات لمشاركتها داخل البلد المعني با

 . لغرض خاصاألنشطة بينها 

ففي الغالب،  أظهرت التجربة أيضا ضعف النقاش الخاص بالمخاطر في الكثير من إستراتيجيات المساعدة القطرية. .07
أنه ال يشير إلى المخاطر ال يربط القسم الخاص بالمخاطر بين المخاطر المحددة وبرنامج إستراتيجية المساعدة القطرية، كما 

                                                           
2
 ".4119 الدولي البنك المستقبلية، والتوجهات التقييمي االستعراض: الُقطرية المساعدة إستراتيجيات" انظر  
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وال توجد طريقة نمطية الستعراض المخاطر في وثيقة إستراتيجية المساعدة القطرية، ومن ثم يصعب التمييز  التي ستتم إدارتها.
  بين اإلستراتيجيات ذات المخاطر المرتفعة من اإلستراتيجيات ذات المخاطر المنخفضة.

  المؤقتة اإلستراتيجية بمذكرات المتصلة التحديات .ج

ثمة دافع آخر وراء مقترح النهج الجديد للمشاركة القطرية يتمثل في عدم الرضى عن الخيار الحالي لمذكرة  .08
فمذكرات اإلستراتيجية المؤقتة كانت مصممة أساسا بحيث تكون مذكرات مختصرة لتوجيه أنشطة مجموعة  اإلستراتيجية المؤقتة.

إال أن السياسات واإلجراءات واإلرشادات القائمة ينقصها  3م إعداد إستراتيجية تامة.البنك الدولي في حاالت الصراع إلى أن يت
وهكذا جرى  الوضوح، وتم إعطاء قدر كبير من السلطات التقديرية للفرق القطرية لتحديد متى يتم استخدام هذه المذكرات.

مجموعة البنك الدولي عملها في بلد ما بعد استخدامها في مجموعة واسعة النطاق من األوضاع، بما في ذلك عندما تعاود 
انقطاع طويل، وعند ارتفاع مستوى غموض األوضاع السياسية، وعندما تكون هناك حاجة لتحقيق المواءمة بين إستراتيجية 

وفي  ت.المساعدة القطرية وخطة التنمية الوطنية التي يعتزم البلد المعني إصدارها، وكذلك في البلدان التي تعاني من الصراعا
مذكرة إستراتيجية مؤقتة في بلدان مختلفة مثل الصومال، حيث ال يوجد له إال برنامج  12السنوات األربع األخيرة، أصدر البنك 

وفي حاالت كثيرة، اختارت فرق عمل البنك استخدام  ناشئ، ومصر التي بها حافظة حالية كبيرة من االستثمارات طويلة األجل.
وتدعو  تة متعددة، وفي بعض البلدان جرى تنفيذ ما يصل إجماال إلى ثالث مذكرات على التوالي.مذكرات إستراتيجية مؤق

إال أن بعض  إرشادات البنك إلى أن تكون مذكرات اإلستراتيجية المؤقتة مختصرة، وال تشترط أن تتضمن مصفوفة للنتائج.
وأيا  طويلة األمد وتضم مصفوفات تفصيلية بالنتائج.المذكرات التي صدرت في اآلونة األخيرة كانت طويلة، وحددت أهدافا 

 كانت النوايا والمقاصد، فقد أصبح العديد من هذه المذكرات إستراتيجيات مساعدة قطرية تغطي عامين. 

فهي ال تخضع للتقييم  ينطوي االفراط في االعتماد على مذكرات اإلستراتيجية المؤقتة على جوانب قصور بارزة؛ .09
كما أنها ال تخضع لالستعراض الدوري من جانب مجموعة التقييم المستقلة بالطريقة  فرق المشاركة القطرية،الرسمي من جانب 

وعندما تأتي مذكرة إستراتيجية مؤقتة بعد إستراتيجية  نفسها التي تتعامل بها المجموعة مع إستراتيجيات المساعدة القطرية.
تراتيجية المساعدة القطرية لحين إعداد إستراتيجية المساعدة التالية، ويغطي المساعدة القطرية، ال يتم إعداد تقرير إنجاز إس

وفي البلدان التي تم فيها اعتماد عدة  حينئذ كال من إستراتيجية المساعدة القطرية السابقة وفترة مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة.
 01ء استعراض رسمي لإلستراتيجية القطرية ألكثر من مذكرات إستراتيجية مؤقتة على التوالي، فإن ذلك يعني احتمال عدم إجرا

ونظرا ألن مذكرات اإلستراتيجية المؤقتة ال تتطلب وجود مصفوفات  سنوات، تكون الدروس المستفادة حينها قد عفا عليها الزمن.
ان التي تعاود مجموعة وال يثير ذلك اهتماما ُيذكر إلى حد ما في البلد للنتائج، فمن الصعوبة بمكان على أية حال تقييمها.

أما في البلدان التي بها حوافظ كبيرة من عمليات االستثمار  البنك الدولي عملها فيها بوتيرة بطيئة ولها حافظة صغيرة فيها.
طويلة األجل أو االستثمارات الكبيرة التي قيد اإلعداد، فإن عدم وجود إطار للنتائج أو عملية منتظمة إلعداد التقارير يشكل 

  ر قلق.مصد
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جراءات/ العمليات سياسة منشور انظر    االستشارية المذكرات عن التفاصيل من مزيد على لالطالع( والصراع اإلنمائي التعاون) 4.31 رقم البنك وا 
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 القطرية للمشاركة جديد نهج ثالثا.

يهدف النهج الجديد المقترح للمشاركة القطرية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالنهج الحالي، والمساعدة في تفعيل  .21
النهج الحالي ويبني النهج الجديد على  اإلستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي والهدفين المتالزمين على المستوى القطري.

إلستراتيجية المساعدة القطرية، ويعززه ويدخل عناصر جديدة لمساندة تنفيذ إستراتيجية مجموعة البنك، والتحول إلى المشاركة 
ويتميز النهج الجديد بالمرونة وقابلية التكيف، ويمكن تطبيقه في جميع فئات البلدان األعضاء التي  التي تركز على الحلول.

  4لبنك بها برنامج جاري تنفيذه أو تعتزم تنفيذه.يوجد لمجموعة ا

ال يزال النهج الجديد ذا تركيز قطري، إال أنه يساعد على ضمان اتساق األهداف اإلنمائية التي تدعمها مجموعة  .20
المعني تتيح  ويبدأ هذا النهج بإجراء دراسة تشخيصية قطرية جديدة ألوضاع البلد البنك الدولي مع إستراتيجيتها وميزتها النسبية.

تحليال دقيقا وفي الوقت المناسب للتحديات اإلنمائية التي يواجهها هذا البلد، ويشكل هذا التحليل ركيزة إلعداد وثيقة الشراكة 
وستدمج عملية إعداد إطار الشراكة القطرية الدروس المستفادة بصورة أكثر انتظاما مقارنة بالعملية السابقة إلعداد  الالحقة.
يات المساعدة القطرية، مما يتيح للفرق القطرية تكييفها بمزيد من السهولة بحيث تلبي احتياجات البلد المعني وخبرتها إستراتيج

  كما ستدمج التقييم المنهجي الجديد للمخاطر. في التنفيذ.

بأهداف إنمائية يميز النهج الجديد بشكل واضح بين البلدان التي ال تستطيع مجموعة البنك الدولي فيها االلتزام  .22
ن كانت المجموعة ال تزال بإمكانها  متوسطة أو طويلة األمد، والبلدان التي تعاني من ارتفاع درجة الغموض وعدم اليقين، وا 

  وسيوضح النهج الجديد توقيت استخدام مختلف األدوات ومقتضيات كل منها. المشاركة فيها على األمد المتوسط.

قطرية إلى عملية تشاور ومشاركة واسعة النطاق مع كافة األطراف المعنية صاحبة سيستند إعداد إطار الشراكة ال .23
وتماشيا مع هذا التأكيد على المشاركة، يعكس  حيث سيتم أخذ أصوات المواطنين والقطاع الخاص بعين االعتبار. المصلحة،

الداخلي والخارجي، وذلك في إطار صياغة نهج المشاركة القطرية لمجموعة البنك الدولي عمليات تشاور مكثفة على الصعيدين 
  إستراتيجية المجموعة، ومن ثم، على كيفية تحسين فعالية برامجها القطرية.

ن كانت المكونات األخرى  يتألف النهج الجديد من أربعة عناصر رئيسية. .24 فهو يتمحور حول إطار الشراكة القطرية؛ وا 
ويرد وصف عناصر النهج الجديد، وكذلك مقترح خيار مذكرة المشاركة  ية.ال تقل أهمية في توفير نهج شامل للمشاركة القطر 

 القطرية الجديدة في األقسام التالية من التقرير. 

                                                           
4
 أو والتعمير لإلنشاء الدولي البنك أو للتنمية الدولية المؤسسة تمولها أنشطة فيها الدولي البنك لمجموعة توجد التي الحاالت إلى البرنامج يشير  

 عمل يقتصر التي للبلدان قطرية مشاركة مذكرات أو قطرية شراكة إطار إعداد اشتراط اإلدارة جهاز يقترح وال. البنك يديرها التي االستئمانية الصناديق
 .تكاليفها تسترد التي االستشارية الخدمات على فيها البنك مجموعة
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 (التشخيصية الدراسة) المنتظمة القطرية التشخيصية الدراسة .أ

سيتيح إجراء دراسة تشخيصية جديدة تقييما قائما على الشواهد واألدلة وفي التوقيت المناسب للقيود التي يتعين على  .21
بلد ما التصدي لها، والفرص التي يمكنه االستفادة منها لتسريع عجلة التقدم المحرز نحو تحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع 

وبالرغم من أن حفز النمو الشامل للجميع سيمثل  نحو قابل لالستمرار بيئيا واجتماعيا وماليا.وتعزيز الرخاء المشترك على 
وتستفيد هذه  المحور المركزي لتحليل الدراسة التشخيصية، فإن الدراسة ستولي أيضا مزيدا من االهتمام بقضايا االستدامة.

وستعكس الدراسة التشخيصية نتائج تقييم أجري  يال جديدا.الدراسة من كافة المعلومات المتاحة، وستشمل عند الضرورة تحل
مؤخرا عن أوضاع المساواة بين الجنسين، وحسب االقتضاء، نتائج تقييمات أوضاع الدول الهشة، ومذكرات اقتصادية قطرية، 

وستستفيد أيضا  دولي.وتحليال ألثر تغير المناخ وغير ذلك من التقارير االقتصادية والقطاعية التي تصدرها مجموعة البنك ال
ولن يقتصر  من العمل الذي تقوم به المصادر الخارجية مثل المانحين والشركاء اآلخرين، والباحثين المحليين، والحكومات.

تحليل الدراسة التشخيصية على المجاالت أو القطاعات التي تنشط فيها مجموعة البنك الدولي حاليا، ولكنها ستركز على 
ومن خالل عدم تقييد نطاق التحليل، من المتوقع أن تؤدي الدراسة  لتي تعوق تحقيق الهدفين المتالزمين.التحديات المهمة ا

التشخيصية إلى تحفيز إجراء حوار منفتح ومتطلع إلى المستقبل بين مجموعة البنك الدولي والبلد المعني، مع التركيز على 
  ، بدال من حافظة مجموعة البنك.العناصر المهمة بالنسبة ألجندة التنمية في هذا البلد

سيتم إعداد الدراسة التشخيصية قبل إعداد إطار الشراكة القطرية، وستحدد مجموعة مختارة من مجاالت التركيز ذات  .21
األولوية التي ينبغي على البلد المعني معالجتها بغرض تسريع عجلة التقدم نحو بلوغ الهدفين المتالزمين على نحو يراعي 

ورغم إعداد هذه الدراسة التشخيصية بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية والقطاع الخاص وأصحاب  برنامج.استدامة ال
وستصبح نقطة مرجعية لعمليات التشاور مع البلدان  المصلحة اآلخرين، فإنها ستعكس وجهات نظر مجموعة البنك الدولي.

البلد المعني ومجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية اآلخرين  والجهات المتعاملة مع المجموعة، وستساعد على تركيز جهود
  حول األهداف التي سيكون لها أكبر تأثير على بلوغ الهدفين المتالزمين.

ففي البلدان التي يتاح فيها قدر كبير من  ستتفاوت درجة شمولية الدراسة التشخيصية وفقا لظروف البلد المعني. .27
ذه الدراسة أكثر عمقا عنه في البلدان التي توجد فيها قيود على الحصول على المعلومات، كما البيانات والمعلومات، ستكون ه

الدراسة 
التشخيصية 

 القطرية المنتظمة

إطار الشراكة 
 القطرية

استعراض األداء 
 والتعلم

استعراض 
 اإلنجاز والتعلم
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ويتمثل أحد أدوار هذه الدراسة في تحديد الفجوات القائمة في المعرفة والبيانات التي تحول  هو الحال في بعض الدول الهشة.
م، فإن الدراسة التشخيصية، في البلدان التي يتوفر فيها قدر محدود ومن ث دون الفهم الكامل للتحديات التي تواجه البلد المعني.

بيد أن جميع الدراسات التشخيصية ستحدد مجموعة  من البيانات، ستحدد األولويات الخاصة بتحسين قاعدة الشواهد واألدلة.
  واضحة من مجاالت التركيز ذات األولوية باستخدام أفضل المعلومات المتاحة.

وستخضع الدراسة لعملية  متعدد القطاعات بإعداد الدراسة التشخيصية تحت توجيه جهاز اإلدارة القطرية.سيقوم فريق  .28
ولضمان أن تقدم الدراسة تحليال على أعلى مستوى من الجودة، وأن تحظى توصياتها بمستوى  استعراض دقيقة وقابلة للنقاش.

 بعة في األعمال االقتصادية والقطاعية اإلقليمية المهمة األخرى.عال من الثقة، ستتبع الدراسة نفس عملية االستعراض المت
وسيرأس اجتماعات االستعراض نواب الرئيس لشؤون مناطق عمل البنك، وستكون هناك مشاركة فاعلة من جانب كافة 

دارات الممارسات المؤسسات المعنية بمجموعة البنك، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثما ر، وا 
وسيتم إرسال الدراسات التشخيصية إلى المديرين التنفيذيين لالطالع عليها، شأنها في ذلك  العالمية ومجاالت الحلول المشتركة.

  شأن التقارير االقتصادية والقطاعية الحالية.

 القطرية الشراكة إطار .ب

القطرية، وسيصبح األداة الرئيسية لتوجيه المساندة التي سيحل إطار الشراكة القطرية محل إستراتيجية المساعدة  .29
وسيحافظ إطار الشراكة القطرية على النموذج المدفوع  تقدمها مجموعة البنك الدولي لبرنامج التنمية الخاص بأي بلد عضو.

مائية على النحو المبين في باالعتبارات القطرية الذي تعتمده مجموعة البنك الدولي، وسيبدأ من رؤية البلد العضو ألهدافه اإلن
وسيتم  وسيواصل البنك والبلد المعني البناء على الدراسة التشخيصية في إعداد أهداف إطار الشراكة القطرية. إستراتيجيته.

استخالص هذه األهداف من تلك األهداف اإلنمائية القطرية التي تعكس الميزة النسبية لمجموعة البنك الدولي، وكذلك االتساق 
وسيحدد  هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو قابل لالستمرار، كما هو مبين في الدراسة التشخيصية.مع 

وسيتضمن  إطار الشراكة القطرية بعد ذلك برنامجا انتقائيا ومرنا من شأنه مساعدة البلد المعني في تحقيق األهداف الواردة فيه،
ولي، بغض النظر عن طريقة تمويلها، وأهداف الصناديق االستئمانية التي سيتم دمجها فيه جميع أنشطة مجموعة البنك الد

عالوة على ذلك، سيأخذ برنامج إطار الشراكة القطرية بعين االعتبار صراحة أنشطة شركاء التنمية اآلخرين،  بشكل كامل.
  وسيسعى إلى تعزيز أنشطتها لدعم الهدفين المتالزمين.
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 مّرشحات انتقائية إطار الشراكة القطرية :2الشكل 

 
رغم استناد إطار الشراكة القطرية إلى تحليل للدراسة التشخيصية قائم على الشواهد واألدلة، فإنه لن ُيعتبر جزءا من  .31

تعرض مستوى كافيا  –صفحة  11تزيد على ال  –ويعتبر إطار الشراكة وثيقة مختصرة ومركزة  العمل االقتصادي والقطاعي.
وسيعزز اإلطار تركيز العمل القطري لمجموعة البنك الدولي على  من المعلومات والبيانات األساسية لتحفيز البرنامج المقترح.

ي تحقيقها، تحقيق النتائج، وسيقوم على إطار للنتائج يحدد األهداف التي يتوقع أن تساعد أنشطة مجموعة البنك البلد المعني ف
وسيحدد أيضا كيفية مساهمة هذه  وسلسلة النتائج التي تربط أهداف اإلطار باألهداف اإلنمائية ومؤشرات التقدم المحرز.

وستبقى إستراتيجيات مجموعة البنك الدولي، مع إطار  األهداف في تحقيق الهدفين المتالزمين على نحو قابل لالستمرار.
 تعديلها بحيث تعكس أية تغيرات في أولويات البلد وأوضاعه، باإلضافة إلى التعّلم من التنفيذ.الشراكة القطرية، مرنة ويمكن 

وفي البلدان التي تتسم بقدر كبير من الغموض وعدم التيقن، كما هو الحال في الدول الهشة، قد ال تكون أهداف إطار الشراكة 
إال  محددة تحديدا جيدا في الوثيقة األولية إلطار الشراكة القطرية.القطرية وأنشطة مجموعة البنك الدولي في السنوات األخيرة 

 أن مرونة عملية إعداد إطار الشراكة القطرية ستتيح إمكانية تنقيحها وتحديثها، ومن ثم تحديدها تحديدا كامال في مرحلة الحقة. 

 امج جارية لمجموعة البنك الدولي.سيتم إعداد أطر الشراكة القطرية كل أربع إلى ست سنوات للبلدان التي لديها بر  .30
وسيجري تمديد أجل أطر الشراكة من فترة األربع سنوات المستخدمة في عملية إعداد إستراتيجيات المساعدة القطرية العادية، 

ورغم ذلك، سُيطلب من فرق العمل تحديث بيانات إطار الشراكة كل  وذلك كي تسمح بمزيد من الوقت لتحقيق النتائج اإلنمائية.

 
 األهداف اإلنمائية

 للبلد 
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وسيتيح ذلك  ومن الممكن كذلك تمديد أجله لفترة عامين آخرين عند نهايته وذلك إذا وجدت ظروف تبرر ذلك. عامين،
إستراتيجية جديدة لحكومة  لمجموعة البنك الدولي إمكانية االستمرار في إستراتيجيتها الحالية ريثما تحدث تغيرات كبيرة، كإصدار

وعلى غرار إستراتيجيات المساعدة القطرية، سيتم إرسال أطر الشراكة القطرية إلى مجلس المديرين التنفيذيين  البلد المعني.
وسيتم نشرها على شبكة اإلنترنت للجمهور العام بعد أن  لمناقشتها، وستخضع ألحكام سياسة إتاحة الحصول على المعلومات،

  المجلس. يناقشها

  والتعلم األداء استعراض .ج

ففي أثناء مرحلة التنفيذ، سيشارك البلد المعني  سيؤكد النهج الجديد للمشاركة القطرية على التعّلم في جميع المراحل. .32
م التي وستقود هذه العملية كل عامين إلى استعراض لألداء والتعلّ  ومجموعة البنك الدولي في عملية مستمرة من المتابعة والتعلم.

طالع مجالس المديرين التنفيذيين بمؤسسات مجموعة البنك  سيتم استخدامها في تطبيق التغييرات الضرورية على البرنامج، وا 
وسيكون استعراض األداء والتعّلم وثيقة مختصرة تركز على التطورات  الدولي على آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز.

تنفيذ إطار الشراكة القطرية، وعلى التقدم المحرز في البرنامج/الحافظة ومستوى أدائه، وذلك األساسية بالبلد المعني منذ بدء 
بغرض استخالص الدروس المستفادة من مرحلة التنفيذ، واتخاذ إجراءات تصحيحية في منتصف المدة، وتحديث إطار النتائج، 

األداء والتعّلم لشرح التفاصيل الخاصة باألهداف  ستخدم استعراضوسيُ  وتمديد أجل إطار الشراكة القطرية حسب الضرورة.
اإلنمائية واألنشطة الضرورية لتحقيق هذه األهداف التي لم تكن واضحة وقت إعداد وثيقة إطار الشراكة القطرية أو عند 

المعني، ودمج  وستسمح هذه العملية الديناميكية لفرق العمل بأن تستجيب للتغيرات غير المتوقعة في البلد تحديثها أخر مرة.
وفي نهاية فترة إطار  الدروس المستفادة من التنفيذ في البلد الذي يحظى بمساندة إطار شراكة قطرية وغيره من البلدان األخرى.

 الشراكة القطرية، يجوز استخدام استعراض األداء والتعّلم لتمديد أجل اإلطار لفترة تصل إلى عامين. 

فظة جزءا ال يتجزأ من متابعة التقدم المحرز إلطار الشراكة القطرية، وستشكل ستكون االستعراضات المنتظمة للحا .33
وستنظر استعراضات الحافظة إلى وضع الحافظة وستحدد القضايا األساسية  5مدخال مهما في استعراض األداء والتعلم.

مستوى العمليات في استعراض األداء  وستصب بيانات هذا التحليل على المتعلقة بالعمليات واألنظمة التي بحاجة إلى تناولها.
وبدال من تنفيذ استعراض الحافظة كإجراء منفصل، فإن دمجه في استعراض  والتعّلم لتنفيذ برنامج إطار الشراكة القطرية.

البرنامج القطري بشكل عام سيساعد في ضمان ربط مناقشات قضايا التنفيذ الخاصة بالمشروع بشكل وثيق بالجهود الرامية إلى 
  تحقيق أهداف أسمى.

 والتعلم اإلنجاز استعراض .د

صدار  .34 مع نهاية فترة إطار الشراكة القطرية، ستشارك مجموعة البنك الدولي مع البلد المعني في إتمام تقييم ذاتي وا 
الية وسيشكل استعراض اإلنجاز والتعّلم وسيلة لتعزيز معرفة مجموعة البنك الدولي لزيادة الفع استعراض االنجاز والتعلم.

وفي إطار استعراض اإلنجاز والتعلم، سينجز الفريق القطري تقييما ذاتيا ألداء البرنامج، وأداء  اإلنمائية، وكذلك أداة للمساءلة.
وسيستند التقييم الذاتي إلى إطار النتائج المستخلص  مجموعة البنك الدولي، ومدى اتساق اإلستراتيجية مع الهدفين المتالزمين.

                                                           
5
 وعدم ،73.71 رقم البنك إجراءات/العمليات سياسة منشور سحب المقترح فمن للحافظة، استعراضا سيتضمن والتعّلم األداء استعراض ألن نظرا  

 .القطرية الحافظة أداء الستعراض منفصلة عملية على اإلبقاء
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ومن المتوقع أن تقوم مجموعة التقييم المستقلة بإقرار التقييمات الذاتية لمجموعة البنك  اض لألداء والتعلم.من أحدث استعر 
 والتحقق مما خلصت إليه من نتائج واستنتاجات. 

ورغم كون المساءلة محور تركيز مهم، فإن الغرض  سينصب تركيز استعراض االنجاز والتعّلم على محور التعلم. .31
هذا االستعراض سيكون تطوير المعرفة التي من شأنها مساعدة مجموعة البنك الدولي على تحسين المساندة الرئيسي من 

 المقدمة داخل البلد الذي يعد خبراء البنك استعراض االنجاز والتعّلم من أجله، وعبر حافظة استثمارات مجموعة البنك الدولي.
ويمكن بعد  فرق العمل إلى التركيز على تحديد دروس مستفادة بعينها، ولتحقيق ذلك، ستدعو ارشادات مجموعة البنك الدولي

ذلك تجميع هذه الدروس من كافة مؤسسات مجموعة البنك الدولي بغرض تقديم المعلومات حول الممارسات الناجحة مصنفة 
ة منتظمة لنهج إطار الشراكة وسيجري جهاز إدارة مجموعة البنك مراجعات تقييمي حسب القطاعات أو أنواع التحديات اإلنمائية.

  القطرية لفهم الممارسات الجيدة واستخالص الدروس المستفادة.

سيتم اتمام استعراضات االنجاز والتعّلم مع نهاية كل فترة من فترات إطار الشراكة القطرية، ويجب استخدامها لتوفير  .31
وسيتم إرفاقها بوثيقة اإلستراتيجية التالية  ة القطرية التالية،المعلومات الالزمة إلعداد اإلطار التالي للشراكة أو مذكرة المشارك

  كمرفق، ومناقشتها في عملية االستعراض المؤسسي.
 القطرية المشاركة مذكرة .ه

في حاالت نادرة، قد ال تتمكن مجموعة البنك الدولي من إعداد إطار شراكة قطرية نظرا لحالة عدم اليقين التي تجعل  .37
وفي  بأهداف تفصيلية، ووضع برنامج عمل، أو االنخراط على نطاق واسع في أنشطة متوسطة األمد. من المستحيل االلتزام

تكون مختصرة ومركزة وتصف عمل البنك  هذه الحاالت المحدودة، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإعداد مذكرة مشاركة قطرية
وستغطي مذكرة المشاركة القطرية في العادة فترة  مد.في األمد القصير، فيما تعد مجموعة البنك أنشطة ذات أثر متوسط األ

شهرا، وقد تعقبها مذكرة مشاركة قطرية أخرى إذا كانت األوضاع غير مناسبة إلعداد إطار شراكة  12إلى  01تتراوح بين 
  قطرية.

دامها في البلدان ستحل مذكرة المشاركة القطرية محل مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة التي تم إعدادها أساسا بغرض استخ .38
 التي تمر بصراعات، ولكنها، كما ُنوقش أعاله، ُتستخدم حاليا على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من األوضاع والظروف.
ولن يستند إعداد مذكرة المشاركة القطرية إلى وجود صراعات اضطرابات سياسية بالبلد المعني، ولكن على األحرى على 

وحتى في البلدان التي تمر بصراعات أو البلدان غير المستقرة سياسيا، ستقوم  عة البنك الدولي.اإلطار الزمني ألهداف مجمو 
مجموعة البنك الدولي بإعداد إطار شراكة قطرية يشير إلى المخاطر ذات الصلة، وذلك إذا كان يمكنها المشاركة في أنشطة 

اسب إعداد مذكرة مشاركة قطرية في البلدان التي تعاود فيها وربما يكون من المن تقود إلى تحقيق أثر متوسط أو طويل األمد.
مجموعة البنك عملها بعد انقطاع طويل، أو في البلدان المتأثرة بالصراعات حيث ال يوجد برنامج حكومي محدد بشكل جيد، أو 

  في األوضاع األخرى التي تحول دون إعداد برنامج متوسط األمد.

وكذلك لن يتم إعداد  ا، فلن يسبق مذكرة المشاركة القطرية إجراء دراسة تشخيصية،ونظرا للظروف التي ُتستخدم فيه .39
إال أنها ستشمل أهدافا محددة قصيرة األمد، وستتيح أيضا بعض الدالالت على رؤية البلد طويلة األمد التي  إطار كامل للنتائج.

 ة أيضا تحليال كافيا لمساندة إعداد البرنامج المقترح.ويجب أن تتضمن مذكرة المشاركة القطري تساندها مجموعة البنك الدولي.
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وبالتالي، فإن  وفي الكثير من الحاالت، فإن نقص المعلومات هو من يجبر مجموعة البنك الدولي على الحد من مشاركتها.
أوضاع الفقر، جمع المزيد من المعلومات من خالل العمل االقتصادي والقطاعي، مثل تقييمات أوضاع الدول الهشة، دراسات 

  دراسات قطاعية، إلخ.. سيكون هدفا مهما لمذكرة المشاركة القطرية.

 

 القطرية للمشاركة الجديد للنهج أخرى جوانب رابعا.

 واحدة دولي بنك مجموعة .أ

وسيعالج  يجب أن تعمل جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي معا لتقديم الحلول اإلنمائية كي تحقق أكبر أثر ممكن. .41
وستكون  الجديد العديد من التحديات التي جعلت في الماضي من الصعب تنسيق أنشطة مختلف المؤسسات بشكل تام.النهج 

جميع الدراسات التشخيصية، وأطر الشراكة القطرية، ومذكرات المشاركة القطرية أدوات مشتركة لمجموعة البنك الدولي تتطلب 
أن مستوى مشاركة كل مؤسسة في أي بلد ستتحدد على ضوء التحديات  إال موافقة أجهزة إدارة جميع المؤسسات األعضاء.

وفي  والفرص التي يواجهها كل بلد على حدة، وحسب قدرة كل مؤسسة من مؤسسات مجموعة البنك الدولي على المشاركة.
ها بعضا في القطاع البلدان التي تشارك فيها اثنتان أو أكثر من مؤسسات المجموعة بقوة وتسعى إلى تحقيق أهداف يكمل بعض

وستساعد هذه األداة اإلدارية في تنسيق أنشطة مختلف  نفسه، يمكن لفرق العمل في هذه الحالة إعداد خطة تنفيذ مشتركة.
مؤسسات المجموعة لضمان حسن توجيهها وتسلسلها وتوفير الموارد الالزمة كي تحدث أكبر أثر ممكن في المساعي الرامية 

وفي البلدان التي توجد فيها أنشطة كبيرة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان  مين.لتحقيق الهدفين المتالز 
االستثمار، من الممكن أن ترأس هاتان المؤسستان أو تشاركان في رئاسة استعراضات الدراسات التشخيصية وأطر الشراكة 

  القطرية.

ذا طبيعة ية إعداد إستراتيجيات المساعدة القطرية أحيانا كان التنسيق بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي في عمل .40
ولضمان وجود مستوى مناسب من التنسيق في جميع الحاالت، تقوم  ، واعتمد بقدر ما على فرق العمل المنفردة.خاصة

إلقليمية من وهي عبارة عن اجتماعات ربع سنوية ألجهزة اإلدارة ا مجموعة البنك الدولي حاليا بوضع آليات تنسيق إقليمية،
مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والوكالة الدولية لضمان االستثمار، ستقوم باستعراض الدراسات التشخيصية وأطر الشراكة 

ويمكن لهذه االجتماعات أيضا أن تحدد  القطرية التي مازالت قيد اإلعداد، وتحديد المستوى المناسب للمشاركة لكل مؤسسة.
ضات الدراسات التشخيصية وأطر الشراكة القطرية سترأسها مؤسسة اطط التنفيذ المشتركة، وأي استعر متى توجد حاجة لخ

  التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار أو ستشارك في رئاستها.

 للمخاطر المنتظمة المحاسبة .ب
عداد إستراتيجيات المساعدة القطرية سيستعيض إطار الشراكة القطرية عن المناقشة المخصصة للمخاطر في عملية إ .42

وتضمن األداة الجديدة أن تراعي فرق العمل جميع المخاطر  بنهج منتظم يستند إلى أداة تقييم معيارية لمخاطر العمليات.
وستعمل على زيادة الشفافية وتحسين توفير معلومات  الرئيسية، وأن تنظر في الخيارات المتاحة إلدارة المخاطر األكثر حدة.

أفضل لكافة األطراف المعنية ذات الصلة بالمخاطر التي تواجهها النتائج اإلنمائية في البلدان المعنية )بما في ذلك كل من 
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وسيتيح تحليل  ية.أهداف إطار الشراكة القطرية وأية عواقب سلبية ممكنة غير مقصودة( مصاحبة لبرنامج إطار الشراكة القطر 
  أكثر انتظاما للمخاطر لجهاز اإلدارة إمكانية إيالء مزيد من االهتمام والمساندة للبرامج األكثر خطورة.

سيتيح القسم الخاص بالمخاطر في إطار الشراكة القطرية نقاشا حول أشد المخاطر، وكيف يمكن إدارتها من خالل  .43
دى إطار الشراكة القطرية وضع سيناريوهات متعددة، سيكون بوسع فرق العمل وفي حين سيتفا العمل معا مع البلد المعني.

ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة  المعنية بقسم المخاطر أن تشير إلى كيفية تعديل البرنامج في حالة وقوع المخاطر األشد حدة.
  في الدول الهشة والبيئات األخرى التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين والخطورة.

 الشراكات وبناء المواطنين إشراك .ج

لفهم األوضاع السائدة في البلد المعني فهما تاما والوقوف على احتياجاته التنموية، من الضروري التشاور مع  .44
شراكها، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم. ولذلك، واتساقا  األطراف المعنية صاحبة المصلحة وا 

طار الشراكة القطرية،  –جية مجموعة البنك الدولي، سيتم إعداد جميع أدوات النهج الجديد مع إستراتي الدراسة التشخيصية، وا 
من خالل إجراءات تشاركية  –واستعراض األداء والتعلم، واستعراض اإلنجاز والتعلم، وقدر اإلمكان مذكرة المشاركة القطرية 

سعى مجموعة البنك الدولي، في سياق إعداد الدراسة التشخيصية، إلى التعاون وست مناسبة تشمل أصحاب المصلحة الحقيقية.
كما ستعمل فرق  أو العمل المشترك مع فرق العمل الحكومية ومؤسسات الفكر اإلستراتيجي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أولوياتهم وتفضيالتهم، وذلك من خالل إعداد الدراسات التشخيصية على الحصول على آراء ومساهمات المواطنين فيما يتعلق ب
إال أن الدراسة  إجراء عمليات تشاور مع مختلف أصحاب المصلحة المباشرة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.

التشخيصية ستكون إحدى األدوات التحليلية لمجموعة البنك الدولي التي تتضمن توصيات محددة تحديدا واضحا للمجاالت التي 
عين على البلد المعني تركيز جهوده عليها إلحداث أكبر تقدم نحو إنهاء الفقر المدقع وزيادة الرخاء المشترك على نحو قابل يت

  ولن تؤدي المشاركة الواسعة للمواطنين إلى أن تصبح هذه الدراسة وصفا عاما آلراء جميع من تم التشاور معهم. لالستمرار.
طار الشراكة القطرية باالشتراك الوثيق مع حكومة البلد المعني، وعادة ما يكون ذلك من سيتم إعداد البرنامج الفعلي إل .41

إال أن المشاركة القطرية ستتجاوز الحكومة وتشمل  خالل العمل مع العديد من الوزارات والهيئات على مختلف المستويات.
إطار إعداد البرنامج ومتابعة التقدم المحرز، وفي  مشاركة باقي أطراف المجتمع، كما هو الحال في الدراسة التشخيصية.

ستسعى مجموعة البنك إلى العمل الوثيق مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، 
  والجهات المانحة األخرى النشطة في البلد المعني.

ولتحقيق  الدولي مع شركاء التنمية االخرين. سيعكس برنامج إعداد إطار الشراكة القطرية أيضا تعاون مجموعة البنك .41
االستفادة القصوى من الموارد والسعي لزيادة التناغم واالتساق فيما بين مؤسسات مجموعة البنك، وتحسين التوافق مع األولويات 

الشراكة القطرية  وسيحدد إطار اإلنمائية للبلد المعني، ستعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الجهات المانحة األخرى.
ويكتسي ذلك أهمية خاصة في  بشكل واضح هذا التعاون وسيصف كيف تكمل جهود مختلف المؤسسات بعضها بعضا.

 المجاالت التي رأت الدراسة التشخيصية أن مجموعة البنك الدولي تفتقر إلى اإلمكانات أو الموارد الالزمة لمعالجتها بمفردها.
أن يصف إطار الشراكة القطرية كيفية معالجة هذه األولويات من جانب الشركاء اآلخرين أو وفي هذه الحاالت، من المتوقع 

  بالتعاون معهم.
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 البنك خبراء بين المشتركة االستشارية والمذكرة الفقر من الحد إستراتيجية إعداد متطلبات إلغاء .د
  والصندوق

الفقر، يقترح جهاز اإلدارة إلغاء شرط السياسة الذي يلزم نظرا لزيادة تركيز نهج المشاركة الجديد على معالجة أوضاع  .47
البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم وثيقة إستراتيجية الحد من الفقر إلى البنك الدولي قبل إعداده 

بلد المعني على تحقيق خططها وسيساند إطار الشراكة القطرية الجديد حكومة ال اإلستراتيجية القطرية الخاصة بهذا البلد.
بيد أن البلد المعني يجب أن يقوم بنفسه بتحديد شكل  اإلنمائية الوطنية، بما في ذلك هدفا إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

للحد من  ويشكل التوقع السائد بقيام البلد المعني بإعداد وثيقة إستراتيجية كاملة هذه الخطط وفقا إلجراءاته الوطنية وقدراته.
وفي بعض األحيان، ُيساء فهم  الفقر كل عدة سنوات عبئا ثقيال على قدرات العديد من البلدان منخفضة الدخل المجهدة بالفعل.

التوقع الحالي بأن تقوم البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم وثائق إستراتيجيات الحد من الفقر الخاصة 
ك الدولي قبل مناقشته إستراتيجيات المساعدة القطرية على أنه يمثل "موافقة واشنطن" على إستراتيجية التنمية في بها إلى البن
ويمكن للبلدان المعنية االستمرار في إعداد إستراتيجياتها باستخدام نهج إعداد إستراتيجيات الحد من الفقر إن هي  البلد المعني.

 يتعين عليها رفعها إلى البنك الدولي قبل مناقشة إطار الشراكة القطرية.  وفي هذه الحالة، ال رغبت في ذلك.

مذكرة استشارية إلزامية مشتركة  إلرفاقستغني الدراسات التشخيصية وأطر الشراكة القطرية الجديدة أيضا عن الحاجة  .48
وُيتوقع أن تقوم  مديرين التنفيذيين.بين خبراء البنك والصندوق بكل وثيقة من وثائق إستراتيجية الحد من الفقر إلى مجلس ال

سداء  مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حاليا باستعراض وثيقة إستراتيجية الحد من الفقر الخاصة بالبلد المعني وا 
ة المشورة للهيئات المعنية بهذا البلد، ومجالس المديرين التنفيذيين بالمؤسستين، وغير ذلك من األطراف المعنية صاحب

وتجسد وثيقة إستراتيجية الحد من الفقر، عند االنتهاء من إعدادها وموافقة البلد المعني عليها، بالفعل مشاورات  المصلحة.
باإلضافة إلى ذلك، سيبحث  واسعة داخل هذا البلد، وكذلك المشورة التي قدمتها مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين مسبقا.

البنك الدولي، عند إصدار الدراسة التشخيصية، خطط التنمية لدى البلد المعني، وسيقدم إطار فريق العمل التابع لمجموعة 
ويقترح جهاز اإلدارة إلغاء شرط السياسة بإعداد  الشراكة القطرية تقييما شامال ودقيقا لهذه الخطة أعده خبراء مجموعة البنك.

  المذكرات االستشارية المشتركة للخبراء.

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه المقترحات، واتفقوا على أن يواصل البنك تعاونه الوثيق مع وقد ناقش خبراء  .49
عالوة على ذلك، سيعمل خبراء البنك مع خبراء الصندوق إلعداد المذكرات االستشارية  الصندوق على المستوى القطري.

نسبة للحاالت المتبقية من مبادرة تخفيض أعباء البلدان المشتركة كلما طلب منهم ذلك )مثال، عندما يكون ذلك ضروريا بال
(، أو إذا كان ذلك ال يزال مطلوبا في إطار نوافذ التمويل لدى الصندوق الخاصة بالبلدان HIPCالفقيرة المثقلة بالديون )

  منخفضة الدخل(.

 الدولي البنك عمليات دليل تحديث .ه

 6.ال عدد من التعديالت والتنقيحات في دليل العمليات الحالي للبنكيتطلب تطبيق النهج الجديد للمشاركة القطرية إدخ .51
)إستراتيجيات المساعدة القطرية( بأمر توجيهي جديد لمجموعة البنك  1100وباإلضافة إلى استبدال منشور إجراءات البنك رقم 

                                                           
6
رشادات إجراءات تنقيح على حاليا االستثمار لضمان الدولية والوكالة الدولية التمويل مؤسسة تعكف    .الجديد النهج الستيعاب لديهما الداخلية اإلدارة وا 
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 1، بما في ذلك ما يلي )ترد بالمرفق الدولي عن المشاركة القطرية، يلزم إدخال تغييرات أخرى على دليل عمليات البنك الدولي
 قائمة كاملة بالتغييرات(: 

 دمج سيغني (:القطرية الحوافظ أداء استعراضات) 73.71 رقم البنك إجراءات/العمليات سياسة منشور سحب .أ
 الحوافظ ألداء منفصل استعراض إلجراء الحاجة عن والتعّلم األداء استعراض في الحوافظ أداء استعراض
  .المنشور لهذا ضرورة هناك تعد لم ذلك على وبناء القطرية،

 التعاون) 4.31 رقم البنك إجراءات/العمليات سياسة منشور من المؤقتة اإلستراتيجية مذكرات إلى اإلشارة حذف .ب
 ستدرج التي القطرية المشاركة مذكرة محلها وستحل المؤقتة اإلستراتيجية مذكرة إلغاء سيتم (:والصراع اإلنمائي

 في القطرية باإلستراتيجيات الخاصة المعلومات كافة يضع مما القطرية، بالمشاركة الخاص التوجيهي األمر في
  .العمليات دليل من المؤقتة اإلستراتيجية مذكرات إلى اإلشارات جميع وسُتحذف .واحد مكان

 البنك خبراء بين المشتركة االستشارية والمذكرات الفقر من الحد إستراتيجية بوثائق الخاصة 4 الحاشية حذف .ج
 إلغاء مع الحاشية هذه إلى الحاجة ستنتفي (:الفقر من الحد) 1.00 رقم العمليات سياسة منشور من والصندوق

  .والصندوق البنك خبراء بين المشتركة االستشارية المذكرة إعداد شرط

 إستراتيجية إلى منها العديد يشير – البنك إجراءات/العمليات سياسة منشورات في أخرى تحريرية تغييرات .د
 القطرية الشراكة إطار إلى اإلشارات هذه تغيير الضروري ومن .المؤقتة اإلستراتيجية ومذكرة القطرية المساعدة
 من اإلستراتيجيات، بين االتساق وتحقيق االنتقائية درجة ولتفعيل ذلك، إلى باإلضافة .القطرية المشاركة ومذكرة

 القطاعية المسائل لبعض القطرية الشراكة أطر تتناول أن وجوب لتوضيح عديالتالت ببعض القيام الضروري
 من بمزيد 4 المرفق يبين كما) ملزما شرطا باعتبارها وليس ،"واالقتضاء الحاجة حسب" فقط والمواضيعية

 (. التفصيل

  

 التالية الخطوات .خامسا

المبين أعاله سيساند اإلستراتيجية المؤسسية لمجموعة البنك يرى جهاز اإلدارة أن النهج الجديد للمشاركة القطرية  .10
ولتنفيذ مقترح النهج الجديد  الدولي، وسعيها لتحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو قابل لالستمرار.

صول على موافقة مجالس المديرين ولذلك، يعتزم جهاز اإلدارة السعي للح تنفيذا كامال، من الضروري تنقيح دليل العمليات.
وتعكس التغييرات  أعاله. 2من القسم  24التنفيذيين على التغييرات المقترحة على السياسات على النحو الوارد وصفه في الفقرة 

 المقترحة التعليقات التي جرى جمعها من خالل مناقشات ثنائية مكثفة مع مختلف مكاتب المديرين التنفيذيين، وعبر مؤسسات
  مجموعة البنك الدولي ككل، وكذلك مع البلدان والجهات المتعاملة مع مجموعة البنك وأصحاب المصلحة الحقيقية الخارجيين.

إال أنه  سيمضي جهاز اإلدارة قدما في تنفيذ اإلطار الجديد بشكل كامل وذلك بعد موافقة مجالس المديرين التنفيذيين. .54
وستقتصر  س المديرين التنفيذيين خاللها تلقي إستراتيجيات المساعدة القطرية.ستكون هناك فترة انتقالية تواصل مجال

أو بعده على أطر الشراكة  1102يوليو/تموز  0استعراضات القرارات الخاصة بتصور اإلستراتيجيات المقرر إجراؤها في 
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أما كافة اإلستراتيجيات المقدمة إلى  القطرية، وقد بدأت فرق العمل بالفعل في إعداد الدراسات التشخيصية الالزمة لدعمها.
فستقتصر على أطر الشراكة اإلستراتيجية أو مذكرات المشاركة  1101يناير/كانون الثاني  0مجالس المديرين التنفيذيين بعد 

، فإن مجالس المديرين التنفيذيين ستستمر في تلقي وثائق 1101غير أنه وحتى األول من يناير/كانون الثاني  القطرية.
إلستراتيجية )إستراتيجيات المساعدة القطرية أو المذكرات االستشارية المؤقتة( التي كان العمل فيها قد بدأ بالفعل وشارف على ا

وقد أصدر جهاز اإلدارة إرشادات مؤقتة توجه فرق العمل بضرورة مراعاة هدفي  .1102االنتهاء قبل األول من يوليو/تموز 
ويجب أن تضع كافة الوثائق  نتظار لحين االنتهاء من إعداد أطر الشراكة القطرية ذات الصلة.المؤسسة الجديدين فورا وعدم اال

المتبقية إلستراتيجيات المساعدة القطرية وتقارير التقدم المحرز فيها صلة واضحة بين برنامج مجموعة البنك الدولي وهدفي 
  الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

 

  

 


