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يبّين التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية 

ز البنك التنمية المستدامة في البلدان 
ِّ
كيف يعز

األعضاء وفي العالم أجمع. 

رسالة الرئيس 

ــي فــي  ــك المشــهد اإلنمائ ــي العالمــي - وكذل ــر المشــهد اإلنمائ يتغّي
ــر الظــروف الجيوسياســية،  ــًرا ســريًعا بســبب تغّي ــا األعضــاء - تغي بلدانن
وأوجــه التقــّدم التكنولوجــي، فضــال عــن الوتيــرة التــي يتغيــر بهــا 
 علــى تقديــم اســتجابات ســريعة 

ً
ــر قــدرة العالــم. ويســتلزم هــذا التغّي

مــن خــالل إضافــة القيمــة وفهــم احتياجــات البلــدان األعضــاء. فالتحّديــات 
 األوجــه وتتخــذ شــكل تزايــٍد فــي 

ُ
التــي تواجــه بلداننــا األعضــاء متعــددة

أعــداد الشــباب، وزيــادٍة فــي العجــز التجاري، وبــطٍء في النمــو االقتصادي، 
وارتفــاٍع فــي مســتوى البطالــة، وزيــادٍة فــي الهشاشــة. إن االحتياجــات 
 مــن 

ّ
العاجلــة للبلــدان األعضــاء - وكثيــر منهــا مــن أقــل البلــدان نمــوا - أقــل

المتوســط   العالمــي لمعــّدل إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة، وينبغــي 
لنــا أن نحــِرز تقّدمــا فــي تحقيــق خطــة أهــداف التنمية المســتدامة لســنة 
هــا تســتلزم مــن »البنــك« ســرعة التكّيــف مــع 

ّ
2030. هــذه التحديــات كل

ــر  ــدة. ويســعدني أن أقــّدم إليكــم تقري ــة الجدي ــق العالمي هــذه الحقائ
ــى تســليط  ــذي يهــدف إل ــة الســنوي لســنة 2019، ال ــة اإلنمائي الفعالي
الضــوء علــى مــا يقــوم بــه »البنــك« فــي ســبيل تلبيــة احتياجــات البلــدان 

ــق مــن نتائــج خــالل ســنة 2019.
ّ

األعضــاء وعلــى مــا تحق

لقــد بــذل »البنــك« فــي الســنين األخيــرة جهــوًدا لتعديــل نمــوذج عملــه 
ــة 

ّ
ــع البرنامــُج الخماســي للرئيــس خط

َ
والتصــدي لهــذه التحديــات. ووض

تحقيــق  وباإلمــكان  اقتصادًيــا.  األعضــاء  بلداننــا  لتمكيــن  طموحــة 
ــّدد كل منهــا  ــى أن يح ــدان األعضــاء عل ــك مــن خــالل مســاعدة البل ذل
القطاعــات والصناعــات االســتراتيجية التــي يمتلكهــا أو التي بمقدوره 
بنــاء مزايــا نســبية فيهــا علــى الصعيــد العالمــي. ويبــادر »البنــك« إلــى 
التواصــل مــع البلــدان األعضــاء مــن خــالل نموذجــه الجديــد القائــم 
ــد  ــة، ويتعــاون معهــا علــى تحدي طري

ُ
علــى اســتراتيجية الشــراكة الق

للتدخــالت  المــوارد  لتعبئــة  المحتملــة، وإقامــة شــراكات  الصناعــات 
القائمــة علــى سالســل القيمــة العالميــة. ونعتقــد أن نمــوذج »جعــل 
األســواق تعمــل مــن أجــل التنميــة« هــذا أساســٌي لتســريع التصنيــع، 
ــه  ــاه الل ــة، وحب ــر بمــوارد طبيعي ــا األعضــاء يزخ ــد مــن بلدانن إذ إن العدي
بموقــع جغرافــي اســتراتيجي، والكثيــر مــن ســكانه مــن الشــباب، 
ــة  ــاج ذات القيم ــى أنشــطة اإلنت ــّول إل ــك عناصــر رئيســة للتح  ذل

ّ
وكل

المضافــة العاليــة فــي القطاعــات والصناعــات التــي تتمتــع فيهــا 
ــزة نســبية. ــدان األعضــاء بمي البل

خدمــات  تعزيــز  فــي  الفريــد  موقعــه  مــن  »البنــك«  اســتفاد  وقــد 
ــادل  ــامل والع ــو الش ــق النم ــى تحقي ــة إل ــالمي الرامي ــل اإلس التموي
ــبكة  ــاء ش ــّوة إنش ــن بق ــا نؤم ــض. إنن ــل المنخف ــدان ذات الدخ ــي البل ف
ــاد  ــارف وإيج ــادل المع ــوارد وتب ــة الم ــن بقصــد تعبئ للشــركاء اإلنمائيي
حلــول مبتكــرة. وقــد أطلــق »البنــك« برامــج شــتى لتعزيــز مهــارات 
ريــادة األعمــال والتمكيــن االقتصــادي للشــباب والمــرأة ومؤسســات 
العلــوم  تــؤدي  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــا  الصغيــرة.  األعمــال 
والتكنولوجيــا واالبتــكار دورا حيويــا مــن حيــث هــي عامــل تمكيــٍن 
وتســريٍع للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. وبالتالــي، يقــوم نمــوذج 
التمكيــن االقتصــادي الشــامل الــذي نتبعــه علــى هــذه الركائــز الثالث: 
سلســلة القيمــة، واالبتــكارات، والتمويــل اإلســالمي عــن طريــق بنــاء 

شــراكات ذات مغــزى مــع مؤسســات إنمائيــة األخــرى.

ــى  ــك« عل ــاال، شــّدد »البن ــذا فع ــد تنفي ــل الجدي ــوذج العم ــذ نم ولتنفي
ــرا 

ّ
أهميــة التنفيــذ والنتائــج. وُيجّســد هــذا النمــوذَج الجديــَد مــا تــّم مؤخ

مــن تعديــل للهيــكل التنظيمــي. ومــن خــالل برنامــج الالمركزيــة، يجــري 
إيفــاد المزيــد مــن الموظفيــن ليكونــوا أقــرب إلــى العمــالء. وقــد حّســن 
»البنــك« كفاءتــه التشــغيلية عــن طريــق توخــي الفعاليــة فــي اختيــار 
العمليــات الجديــدة بنــاًء علــى نمــوذج عملــه الجديــد، وبالتالــي ربــط 

اســتراتيجية »البنــك« بمــوارد الميزانيــة.

وإذ يواصــل »البنــك« الســير بخطــى ثابتــة نحــو تنفيــذ نمــوذج عملــه 
الجديــد هــذا، يعيننــا تقريــر الفعاليــة اإلنمائيــة الســنوي هــذا علــى رصــد 
فعاليــة تدخالتنــا وتحســين آليــات عملنــا لتحقيــق أفضــل قيمــة مقابــل 
ــة  ــداف التنمي ــات أه ــق غاي ــو تحقي ــر نح ــد األخي ــل العق ــال. وإذ ندخ الم
المســتدامة لســنة 2030، تحتــاج البلــدان والبنــوك اإلنمائيــة المتعــددة 
أولويــات تدخالتهــا،  تحديــد  إلــى  المنظمــات  مــن  األطــراف وغيرهــا 
ووضــع جميــع اآلليــات الممكنــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
 مفيــدة لالحتفــاء بالمنجــزات 

ٌ
ــر الفعاليــة اإلنمائيــة هــذا هــو أداة وتقري

واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لتــدارك أوجــه القصــور فــي بلــوغ الغايــات. 
ــن، مــن خــالل الرؤيــة واالســتراتيجية الواضحتيــن، فضــال 

ّ
وأملــي أن نتمك

عــن أدوات الرصــد واإلبــالغ، مــن إحــراز تقــّدم واتخــاذ تدابيــر محــّددة 
األهــداف غايتهــا بلــوغ هدفنــا المشــترك المتمثــل فــي تحقيــق التنمية 
الســبعة  األعضــاء  البلــدان  فــي  الفعالــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

ــر األعضــاء. ــدان غي والخمســين وفــي الجاليــات اإلســالمية فــي البل

د. بندر محمد حجار

رئيس »البنك اإلسالمي للتنمية«
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التوزيع القطاعي للمشاريع المعتمدة في سنة 2019

نظرة عامة على المصروفات في سنة 2019

اتجاه االلتزامات التراكمية غير المصروفة

)مليون دوالر أمريكي(مليون دوالر أمريكيعدد العمليات

تم ربط القطاعات بأرقام أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

2010-16مراحل دورة المشروع
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ق من نتائجأهم التحدياتvأهم اإلنجازات
ّ

أهم ما تحق

ضت الفترة الزمنية الفاصلة 
ّ

ف
ُ
خالل الفترة 2017-2019، خ  

بين تاريخ االعتماد وتاريخ أول صرف بمقدار 5 أشهر.

تم صرف 2.98 مليون دوالر أمريكي لعمليات مشاريع   
ومنح، وهو ما يفوق المبلغ المصروف في سنة 2018 

بنسبة %16.

غدت سبعة مراكز إقليمية تعمل بشكل كامل ويعمل   
فيها ما مجموعه 165 موظفا يؤدون رسالة البنك 

انطالقا منها.

صّمم البنك إطارا للبرمجة االستراتيجية المتكاملة تدمج   
فيه موارد الميزانية في برنامج عمل يربط بين ثالثة عناصر 

رئيسية: االستراتيجية، والعمل، واإلدارة. 

يتوقع أن ينمو عدد الشباب   
بمقدار 100 مليون نسمة بين 

سنتي 2015 و2030. 

تواجه البلدان األعضاء زيادة في   
العجز التجاري في 22 من أصل 25 

صناعة.

بلغت النسبة العامة إلنجاز   
البلدان األعضاء أهداف التنمية 

المستدامة 56%، أي 4% أقل من 
المتوسط العالمي البالغ %60. 

بناء 11.000 منزل/مأوى للفقراء.  

سقي 60.000 هكتار.  

استعادة 10.000 شخص للبصر.  

تعليم 2.4 مليون طالب وتقديم   
1.200 منحة دراسية.

ربط 240.000 أسرة بالكهرباء.  

5 10من االعتماد إلى التوقيع

6 10 من التوقيع إلى النفاذ

5 14 من النفاذ إلى أول صرف 

19 24 من االعتماد إلى أول صرف

50 51 من أول صرف إلى آخر صرف المجموعالمياهالنقلالتجارة

القطاع االجتماعيالقطاع العامالصناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التمويلالطاقةالتعليمالزراعة

آسيا

أفريقيا وأمريكا الالتينية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وأوروبا

1،291 مليون دوالر 
أمريكي )٪46(

850 مليون دوالر 
أمريكي )٪30(

664 مليون دوالر 
أمريكي )٪24(

الطاقة

الزراعة

النقل

التعليم

المياه والصرف 
الصحي 

الصناعة والتعدين

الصحة و القطاعات 
االجتماعية

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

لمحة موجزة عن األداء في سنة 2019

 976
مليون دوالر أمريكي 

)٪35(

 593
مليون دوالر أمريكي 

)٪21(

 382
مليون دوالر أمريكي 

)٪14(

 351
مليون دوالر أمريكي 

)٪12(

 243
مليون دوالر أمريكي 

)٪9(

 213
مليون دوالر أمريكي 

)٪8(

 34
مليون دوالر أمريكي 

)٪1(

 4
مليون دوالر أمريكي 

)٪0.5(
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 مؤشرات من نتائج سنة 2019 والتخطيط لتحقيق نتائج من المشاريع المعتمدة خالل هذه السنة:
ْ

قيت
ُ
انت

ط لبناء العدد نفسه من المالجئ إليواء الفقراء والنازحين.
َّ
ُبنَي 11.000 مأوى، ويخط 	

ط لري 29.000 هكتار أخرى.
َّ
ُرِوَي أكثر من 60.000 هكتار، ويخط 	

 آخرين.
ً
ط لتوفيرها لـنحو 38 مليونا

َّ
 الخدمات الصحية لـنحو 1.8 مليون شخص، ويخط

ْ
َرت

ِّ
ُوف 	

ط لتوفيره لـنحو 600.000 طالب آخرين.
َّ
َر التعليم لـنحو 2.4 مليون طالب، ويخط

ِّ
ُوف 	

ط لتوفيرها لـنحو 103.000 أسرة أخرى.
َّ
 مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لـنحو 25.000 أسرة، ويخط

ْ
رت

ِّ
ُوف 	

ط لربط 2.5 مليون أسرة أخرى.
َّ
 240.000 أسرة بالكهرباء، ويخط

ْ
ت

َ
ُرِبط 	

ط لتوظيف وتدريب 83.000 شخص آخرين.
ّ
َب نحو 90.000 شخص، ويخط  وُدرِّ

َ
ف

ِّ
ُوظ 	

ط لبناء 1.200 كيلومتر أخرى.
ّ
ُبِنَي 10.500 كيلومتر من الطرق المحلية والسريعة، ويخط 	

ر خدمات اإلنترنت العالي السرعة لنحو 60 مليون شخص.
ّ

ط إلقامة شبكة ألياف بصرية طولها 5.300 كيلومتر، ستوف
ّ
ُيـخط 	

ّ
نجز على صعيد ركائز النتائج الست

ُ
أهّم ما أ

الع على معلومات السوق
ّ
بناء القدرات وتحسين فرص االط

التعاون بين البلدان األعضاء وفتح عملية التخطيط الوطنية

إجراء األعمال وفق منوال الصناعة 4.0 

إعادة تحديد موقع التمويل اإلسالمي لتحقيق التنمية

بناء أنظمة سوٍق قادرة على الصمود

بناء البنية التحتية الداعمة لسلسلة القيمة الخضراء

ّصــص مبلــغ 350.000 دوالر أمريكــي لتعزيــز التكامــل اإلقليمــي، وُحشــد 1.15 مليــون دوالر أمريكــي مــن جهــات إنمائيــة 
ُ
خ 	

شــريكة شــتى.

		اســتفاد أكثــر مــن 175 مــن كبــار المســؤولين والخبــراء فــي 34 بلــًدا عضــًوا مــن برامــج »البنــك« فــي مجــال إنمــاء القــدرات 
البشــرية والمؤسســية للبلــدان؛ للتكّيــف مــع نظــام التجــارة المتعــدد األطــراف الجديــد.

ــا، والمغــرب، وجــزر المالديــف(،  ــون، وتركي ــة-2 )الغاب طري
ُ

ــع اســتراتيجيات شــراكة ق ــرع فــي ســنة 2019 فــي تنفيــذ أرب
ُ

ش 	
طريــة-2 )الســنغال، وماليزيــا، وإندونيســيا، وغينيــا، والمملكــة العربيــة 

ُ
ــط لســبع اســتراتيجيات شــراكة ق

ّ
فــي حيــن يخط

ــا( فــي ســنة 2020. الســعودية، وباكســتان، ونيجيري

اســتعاد أكثــر مــن 10.000 شــخص بصرهــم مــن خــالل جراحــات الســاد المجانيــة، واســتفاد أكثــر مــن 50.000 شــخص مــن  	
ــه. ــن تفادي ــى الممك ــة العم ــك« لمكافح ــف »البن ــالل تحال ــن خ ــة م ــون المجاني ــارات العي استش

ارتفعــت محفظــة مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فــي ســنة 2019، إلــى 4.3 مليــار دوالر أمريكــي )%17  	
مــن محفظــة »البنــك« للمشــاريع الجاريــة(، وتشــمل 45 مشــروًعا فــي 17 بلــدا عضــوا.

ــادرة االســتثمار  ــة، ومب ــادرة ويتيكــر للســالم والتنمي ــل »اليونســكو«، ومب ــات )مث ــع منظم ــدة م أقيمــت شــراكة جدي 	
البحــري( للنهــوض بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي البلــدان األعضــاء مــن خــالل العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكارات.

؛ و205 طــالب ماجســتير؛ 
ً
 جامعيــا

ً
ــا ــًدا )826 طالب فــي ســنة 2019، اختــار »البنــك« 1.201 مــن الطــالب والباحثيــن فــي 110 بل 	

و170 طالــب دكتــوراه(.

ــا )المعتمــد فــي ســنة  ــر »برنامــج تعزيــز قــدرة المنشــآت ذات القيمــة المضافــة علــى الصمــود« فــي نيجيري
ّ

ر أن يوف ُيقــدَّ 	
ــرأة. ــب 640 ام ــى تدري ــة إل ــرأة، باإلضاف ــنحو 1.400 ام ــل لـ ــرَص عم 2019( ف

 األصغــر لنحــو 145.000 شــخص، وفــرَص 
َ

ــرت المشــاريع التــي اكتملــت مؤخــًرا فــي قطاعــات التمويــل اإلســالمي التمويــل
ّ

وف 	
عمــل لـــنحو 40.000 مــن الفقــراء.

ج معرفي حول مواضيع التمويل اإلسالمي والحكم الشرعي.
َ
صِدر أكثر من 100 مطبوعة ومنت

ُ
أ 	

 6 منظمات غير حكومية بمبلغ 1 مليون دوالر أمريكي؛ لتنفيذ برامج لتنمية المرأة والشباب أعّدت 12 دراسة حالة.
ْ

ُدِعَمت 	

َر تمويل تناهز قيمته 300.000 دوالر أمريكي لتنفيذ مشاريع تغّير المناخ في نيجيريا ولبنان.
ِّ

ُوف 	
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أحــدث  هــذا  الســنوي«  اإلنمائيــة  الفعاليــة  »تقريــر  يقــّدم 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  آفــاق  عــن  المعلومــات 
ــك  ــن أداء »البن ــين، وع ــبعة والخمس ــاء الس ــا األعض ــي بلدانن ف
النتائــج  فــي  ومســاهماته  )»البنــك«(  للتنميــة«  اإلســالمي 
اإلنمائيــة فــي البلــدان األعضــاء والجاليــات اإلســالمية فــي 
هــذا  ويشــتمل   .2019 ســنة  فــي  األعضــاء  غيــر  البلــدان 
ــه  ــك« وتقديرات ظــم »البن

ُ
ــات مســتقاة مــن ن ــى بيان ــر عل التقري
خارجيــة. مصــادر  ومــن  وتقييماتــه 

البرنامج الخماسي للرئيس

إن فجــوة التمويــل الالزمــة لبلــوغ البلــدان األعضــاء أهــداف 
ر فجــوة التمويــل بمبلــغ 1 تريليــون  التنميــة المســتدامة )تقــدَّ
دوالر أمريكــي ســنوًيا( أكبــُر بكثيــر مــن التمويــل العالمــي 
المتــاح للمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية، البالــغ 135 مليــار دوالر 
أمريكــي ســنوًيا. ويتجــاوز التصــدي لهــذه التحديــات قــدرة 
البنــك  اعتمــدت »مجموعــة  لذلــك،  أي مؤسســة بمفردهــا. 
اإلســالمي للتنميــة« )»مجموعــة البنــك«( نمــوذج عمــل جديــًدا 
ــز للتنميــة، وقــد ُجّســد هــذا 

ّ
يتمحــور حــول النهــوض بــدور المحف

ــس. ــج الخماســي للرئي ــي البرنام ــوذج ف النم

المــوجـــز

األهداف )التأثير في البلدان األعضاء(

واالســتجابة  عملــه  نمــوذج  لتعديــل  جهــوًدا  »البنــك«  بــذل 
فــي  التغّيــر  الســريع  واالقتصــادي  االجتماعــي  للمشــهد 
العالــم وفــي البلــدان األعضــاء. وعلــى المســتوى اإلجمالــي، 
ســّجلت البلــدان األعضــاء فــي »البنــك« أدنــى مســتوى فيمــا 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  مؤشــر  فــي   9 الهــدف  يخــّص 
المســتدامة )22% فقــط(. وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي لبلداننــا 
األعضــاء أن تســّرع وتيــرة التصنيــع واالبتــكار، وأن تمتلك البنية 
ــة الماســة  ــد كان ســّد هــذه الحاج ــة األساســية. وق التحتي
فــي صميــم نمــوذج عمــل »البنــك« الجديــد القائــم علــى ثــالث 
ركائــز: سالســل القيمــة، واالبتــكار، والتمويــل اإلســالمي. 
ــز 

ّ
وتمحــور نمــوذج العمــل الجديــد حــول االضطــالع بــدور المحف

وقــد  للرئيــس.  الخماســي  البرنامــج  فــي  رجــم 
ُ
وت للتنميــة، 

ــا األعضــاء  ــن بلدانن وضــع هــذا البرنامــج خطــة طموحــة لتمكي
اقتصاديــا. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل مســاعدة البلــدان 
األعضــاء علــى تحديــد القطاعــات والصناعــات االســتراتيجية 
التــي يملكهــا البلــد، أو التــي بإمكانــه بنــاء مزايــا نســبية فيهــا 
ــك«، مــن خــالل نموذجــه  ــادر »البن ــد العالمــي. ويب ــى الصعي عل
طريــة، إلــى التواصــل مــع 

ُ
الجديــد الســتراتيجية الشــراكة الق
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البلــدان، ويتعــاون معهــا علــى تحديــد الصناعــات المحتملــة، 
ــة المــوارد لتنفيــذ تدخــالت مدروســة  ويقيــم الشــراكة لتعبئ

ــة.  ــة العالمي ــى سالســل القيم تســتند إل

سّجلت التنمية البشرية عموما تحّسنا، تجّسد في 

زيادة طفيفة في مؤشر التنمية البشرية من 0.6 في 

سنة 2006 إلى 0.627 في سنة 2019 

استعاد 10.000 شخص البصر بعد عمليات جراحية 

مجانية، واستفاد 50.000 شخٍص من فحوص مجانية 

على العيون من خالل تحالف »البنك« لمكافحة العمى 

الممكن تفاديه 

بلغ معدل اإلنجاز العام للبلدان األعضاء في »البنك« 

فيما يخص أهداف التنمية المستدامة 56٪، أي ٪4 

فقط أقل من المتوسط   العالمي البالغ ٪60  

التحديات االقتصادية الكلية التي تواجه البلدان األعضاء

ال تتقــّدم البلــدان األعضــاء بالوتيــرة نفســها نحــو بلــوغ   
تقــّدم  قيــاس  ويشــير   . المســتدامة التنميــة  أهــداف 
ــة مــن  ــق التنمي ــو تحقي ــك« نح ــدان األعضــاء فــي »البن البل
ســنة 2006 إلــى ســنة 2018 إلــى أن البلــدان األعضــاء تتبايــن 

ــة. ــق التنمي ــرة تحقي ــث وتي ــن حي م

ينبغــي تلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للشــباب الذيــن يتوقــع أن  	

و2030.  2015 ســنتي  بيــن  مليــون   100 بمقــدار  أعدادهــم  تزيــد 

تواجــه البلــدان األعضــاء زيــادات حــادة فــي العجــز التجــاري   
فــي 22 مــن أصــل 25 صناعــة.

النتائج

 مــن الركائز اإلســتراتيجية 
ّ

 فــي كل
ً
 كبيــرا

ً
حقــق »البنــك« تقّدمــا

ــص 
ّ
 فــي إطــار االســتراتيجية الُعشــرية. ويــرد أدنــاه ملخ

ّ
الســت

ألهــم األنشــطة واإلنجازات.

تطويــر القــدرات وتحســين فــرص االطالع علــى معلومات    .1
السوق

التكامــل  لتعزيــز  أمريكــي  دوالر   350.000 مبلــغ  صــص 
ُ
خ 	

اإلقليمــي، وُحشــد مبلــغ إضافــي قــدره 1.15 مليــون دوالر 
أمريكــي مــن مختلــف الجهــات اإلنمائيــة الشــريكة.

اســتفاد أكثــر مــن 175 مــن كبــار المســؤولين والخبــراء مــن  	

34 بلــدا عضــوا مــن برامــج »البنــك« الخاصــة بتطويــر القــدرات 
علــى  لمســاعدتها  للبلــدان؛  والمؤسســية  البشــرية 
ــد.  ــدد األطــراف الجدي ــارة المتع ــع نظــام التج ــف م التكّي

2. التعــاون بيــن البلــدان األعضــاء وفتــح ســيرورة التخطيــط 
الوطنيــة

الشــراكة  باســتراتيجية  متزايــدا  ارتباطــا  البرمجــة  ترتبــط 
طريــة-2 التــي تتبــع البرنامــج الخماســي للرئيــس وإطــار 

ُ
الق

قائمــة  إلعــداد   
ً

أداة باعتبارهــا  العالميــة  القيمــة  سالســل 
طلقــت 

ُ
المشــاريع مــن خــالل تقييــم اســتباقي لالحتياجــات. وأ

طريــة-2 
ُ

ق شــراكة  اســتراتيجيات  أربــع   2019 ســنة  فــي 
حيــن  فــي  المالديــف(،  وجــزر  والمغــرب،  وتركيــا،  )الغابــون، 
خــَر )الســنغال، وماليزيــا، وإندونيســيا، 

ُ
ــط إلطــالق ســبٍع أ

ّ
يخط

وغينيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية، وباكســتان، ونيجيريــا( 
فــي ســنة 2020.

اســتعاد أكثــر مــن 10.000 شــخص البصــر مــن خــالل جراحــات الســاد   
فحــوص  مــن  شــخص   50.000 مــن  أكثــر  واســتفاد  المجانيــة، 
ــى  ــة العم ــك« لمكافح ــف »البن ــالل تحال ــن خ ــون م ــة للعي مجاني

الممكــن تفاديــه.

ــادل  ــات تب ــالل عملي ــدان أعضــاء مــن خ ــة بل ــن ثماني ــك بي ــط البن رب  
ــك« فــي  ــه »البن ــذي يتبع ــرات، وهــو األســلوب ال ــارف والخب المع
دعــم التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي بيــن البلــدان 

ــرى. ــة األخ ــج اإلنمائي ــتى البرام ــي ش ــاء ف األعض

اســتفاد أكثــر مــن 175 مــن كبــار المســؤولين والخبــراء مــن   
ــى  ــز قدراتهــم عل ــى تعزي ــدا عضــوا مــن برنامــٍج ســاعد عل 34 بل
التفــاوض وتنفيــذ االتفاقــات التجاريــة اإلقليميــة والمتعــددة 
ــات عــن التعــاون والتكامــل  ــك« 9 مطبوع األطــراف. وأصــدر »البن

اإلقليمييــن.
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3. إجــراء األعمــال وفــق منــوال الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
)4.0 )الصناعــة 

والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــال  فــي  التدخــالت  ستســتهدف  	

األعمــال. ريــادة  ودعــم  اإلنتاجيــة  تعزيــز  واالبتــكار 

ــن  ــن الطــالب والباحثي ــك« 1.201 م ــار »البن فــي ســنة 2019، اخت 	

ــا جامعيــا،  ّدمــت ِمنــح دراســية لـــنحو 691 طالًب
ُ

. وق
ً
مــن 110 بلــدا

بيــن  صنــدوق مشــترك  قّدمهــا  دراســية  منحــة   135 منهــا 
»صنــدوق التضامــن اإلســالمي للتنميــة« و«البنــك«. وكذلــك 
ــرت الرعايــة فــي ســنة 2019 لمــا مجموعــه 205 طــالب 

ّ
ُوف

 لمــا بعــد الدكتــوراه.
ً
ماجســتير و170 طالــب دكتــوراه وباحثــا

المشــاريع  محفظــة  ارتفعــت   ،2019 ســنة  نهايــة  فــي  	

المعتمــدة فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
إلــى 4.3 مليــار دوالر أمريكــي )17% مــن محفظــة مشــاريع 
ــدا عضــوا  ــة(، وتشــمل 45 مشــروًعا فــي 17 بل ــك« الجاري »البن
بلغــت مراحــل مختلفــة، مــن االعتمــاد إلــى اإلقفــال والســداد.

ارتفعت محفظة المشاريع المعتمدة في إطار الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص إلى 4.3 مليار دوالر 

أمريكي )17٪ من محفظة مشاريع »البنك« الجارية(، 

وتشمل 45 مشروًعا في 17 بلدا عضوا 

ر برنامج القضاء على شلل األطفال 
ّ

ع أن يوف
ّ

ُيتوق

)المرحلة الثالثة( في باكستان التطعيم لـنحو 38 

مليون طفل 

ــي  ــون دوالر أمريكــي ف ــغ 38.8 ملي ــك« بمبل ســاهم »البن 	

»المشــروع اإلقليمــي للكابــالت المغمــورة« فــي جيبوتــي 
ــون  ــنحو 60 ملي ــت لـ ــر اإلنترن

ّ
ــع أن يوف

ّ
ــذي ُيتوق )DARE( ال

ــري  ــل بح ــول ســنة 2024، مــن خــالل خــط كاب مشــترك بحل
طولــه 5.340 كلــم.

القيمــة  لسلســلة  الداعمــة  التحتيــة  البنيــة  إنشــاء   .4
الخضــراء

ينفــق »البنــك« نســبة كبيــرة مــن مــوارده علــى مشــاريع 
البنيــة التحتيــة التــي ترفــع مســتويات الكفــاءة بيــن الجهــات 
الفاعلــة فــي الســوق ضمــن سالســل القيمــة المختــارة فــي 

طريــة.
ُ

اســتراتيجيات الشــراكة الق

الصحة

اكتملــت خــالل ســنة 2019 ثالثــة مشــاريع فــي قطــاع  	

الصحــة، وأنشــئ مــا يناهــز 4.000 وحــدة صحيــة، معظمهــا 
فــي إطــار برنامــج التنميــة المجتمعيــة المتكاملــة فــي 

إندونيســيا.

اكتمــل مستشــفى مانيســا للتدريــب والبحــوث، البالغ عدد  	

ــع أن يبلــغ عــدد المرضــى الخارجييــن 
َّ

ته 558، ويتوق أســرَّ
ــون. ــن ســيزورون المستشــفى ســنويا 1.2 ملي الذي

ــة  ــن إمكاني ــي بني ــي ف ــح الســكن االجتماع ــع أن يتي
ّ

ُيتوق 	

الصحــي  الصــرف  وتحســين  الكهربــاء  مــن  االســتفادة 
وميــاه الشــرب ألكثــر مــن 2,000 أســرة، باإلضافــة إلــى 

العمــل ألكثــر مــن 13.000 شــخص. توفيــر فــرص 

األطفــال  شــلل  علــى  القضــاء  برنامــج  ــر 
ّ

يوف أن  ــع 
ّ

ُيتوق 	

)المرحلــة الثالثــة( فــي باكســتان التطعيم لـــنحو38 مليون 
طفــل.
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التعليم

اكتمــل 11 مشــروًعا فــي قطــاع التعليــم فــي ســنة 2019.  	

وتتــاح لنحــو 2.3 مليــون طالب ســبل الحصول علــى التعليم 
فــي مســتويات مختلفــة معظمهــا مــن خــالل برنامــج محــو 
ــا لـــنحو 12.000  ــا تدريًب

ً
ــر أيض

ّ
األميــة فــي المغــرب، الــذي وف

س. مــدرِّ

ســاهم مشــروع التنميــة المجتمعيــة فــي إندونيســيا  	

900 مدرســة. نحــو  بنــاء  فــي 

ــة ومنحــة  مــد فــي ســنة 2019 مــا مجموعــه 24 عملي
ُ
اعت 	

فــي قطــاع التعليــم بقيمــة 83.8 مليــون دوالر أمريكــي. 
بنــى مــن خــالل هــذه العمليــات 68 

ُ
ومــن المتوقــع أن ت

مــن   1.200 لـــنحو  التدريــب  ــر 
َّ

ويوف تعليميــة  مؤسســة 
ســين وأعضــاء هيئــة تدريــس. المدرِّ

المياه والصرف الصحي والسكن

فــي ســنة 2019، اعتمــد »البنــك« 164 مليــون دوالر أمريكــي  	

لفائــدة 18 عمليــة ومنحــة فــي قطــاع الميــاه والصــرف 
الصحــي. ومــن المتوقــع أن يرفــع مشــروع الصــرف الصحــي 

للمــدن الثانويــة فــي أبيدجــان قــدرة تطهيــر ميــاه الصــرف 
ــر مكعــب فــي اليــوم. الصحــي بمقــدار 840.000 مت

ــاء 308  ــان علــى بن ســيعمل نظــام الغديــر للصــرف فــي لبن 	

كلــم مــن شــبكة الصــرف الصحــي بقــدرة معالجــة تبلــغ 
90.000 متــر مكعــب فــي اليــوم.

علــى   2019 ســنة  فــي  المكتملــة  المشــاريع  ســاعدت  	

ــاء شــبكة صــرف صحــي يفــوق طولهــا 2.500 كيلومتــر.  بن
ّود أكثــر مــن 11.000 مــن الفقــراء بالســكن، منهــم 8.000 

ُ
وز

ــة  ــة المجتمعي فــي إندونيســيا فــي إطــار مشــروع التنمي
المتكاملــة، مــع توفيــر مرافــق ميــاه الشــرب والصــرف 
الصحــي المحّســن. وأنشــأ مشــروع إعــادة اإلعمــار فــي 
ــة  ــدرة معالج ــوار ق ــي كــوت ديف ــزاع ف ــد الن ــا بع ــة م مرحل

للميــاه تبلــغ 12.000 متــر مكعــب فــي اليــوم.

ــر مشــروع الســكن الريفــي فــي أوزبكســتان 
ّ

ــع أن يوف
ّ

ُيتوق 	

المــأوى لـــ6.400 شــخص.

الزراعة

اكتمــل 19 مشــروًعا فــي ســنة 2019. وســاهمت هــذه  	

المشــاريع فــي ري أكثــر مــن 60.000 هكتــار مــن األراضــي، 
ورفعــت إنتــاج المحاصيــل بمقــدار 1.4 مليــون طــن، معظمهــا 
ــة الجــودة فــي  ــذور العالي مــن خــالل مشــروع اإلمــداد بالب

بنغالديــش.

َر نحــو 208.000 متــر مكعــب مــن المــوارد المائيــة مــن  ــوِّ
ُ
ط 	

خــالل مشــاريع الســدود فــي إيــران واليمــن.

مــد أيضــا مــا مجموعــه 28 عمليــة ومنحــة فــي قطــاع 
ُ
اعت 	

ســنة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   193 بقيمــة  الزراعــة 
ــروى مــن خــالل هــذه المشــاريع 

ُ
2019. ومــن المتوقــع أن ت

مســاحة 58.000 هكتــار مــن األراضــي، منهــا أكثــر مــن 
10.000 هكتــار فــي موريتانيــا والســنغال.
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مــن المتوقــع أن يــؤدي مشــروع الــري فــي جمهوريــة  	

قيرغيزســتان إلــى زيــادة إنتــاج المحاصيــل بمقــدار 60.000 
طــن وبنــاء ســعة تخزيــن تبلــغ 3.000 طــن.

اعتمــد »البنــك« مــا مجموعــه 70.5 مليــون دوالر أمريكــي  	

لمشــروع زراعــي متكامــل فــي مناطــق األراضــي المرتفعــة 
فــي إندونيســيا. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى ري مســاحة 
1.400 هكتــار وتوفيــر التمويــل األصغــر لنحــو 18.000 شــخص.

ــر مشــروع تطويــر الزراعــة المائيــة في 
ّ

مــن المتوقــع أن يوف 	

ــذور المحّســنة  ــا فاســو الب ــا فــي بوركين منطقــة دانغومان
لـــنحو 20.000 ُمــزارع.

تمكين المرأة

مــد مــا مجموعــه 30 عمليــة ومنحــة )39.9 مليــون دوالر 
ُ
اعت 	

أمريكــي( فــي ســنة 2019.

ر العمــل لنحــو 1.400 امــرأة مــن خــالل »برنامــج تعزيــز 
َّ

ســُيوف 	

قــدرة المنشــآت ذات القيمــة المضافــة علــى الصمــود« 
ــرأة. ــب 640 ام ــن تدري ــال ع ــا، فض ــي نيجيري ف

الطاقة

اكتمــل 12 مشــروًعا فــي قطــاع الطاقــة فــي ســنة 2019.  	

ــن  ــاواط م ــادل 3.622 ميغ ــا يع ــاريع م ــذه المش ــت ه وآت
الكهربــاء، منهــا 1.700 ميغــاواط مــن مصــادر متجــددة، 
الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  خفــض  عنهــا  ونتــج 
بمقــدار204.000 طــن ســنوًيا. وربطــت محطــات الطاقــة هذه 
أكثــر مــن 240.000 أســرة بشــبكة الكهربــاء مــن خــالل خــط 

َر 208.000 متر مكعب من الموارد المائية من خالل  وِّ
ُ
ط

مشاريع السدود في إيران واليمن 

من المتوقع أن تؤدي االستثمارات في الطاقة 

النظيفة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بمقدار 14.000 طن سنويا 

نقــل يفــوق طولــه 2.700 كيلومتــر.

ــح  ــه 10 مشــاريع ومن ــا مجموع ــي ســنة 2019 م ــد ف م
ُ
اعت 	

بقيمــة 274.9 مليــون دوالر أمريكــي. ومــن المتوقــع أن 
 600 بقــوة  الكهربــاء  لتوليــد  جامشــورو  محطــة  تربــط 
ــاء. وبالمثــل، ُيتوقــع  ميغــاواط، 2.5 مليــون أســرة بالكهرب
ــا 4.400  ــط مشــروع الطاقــة الشمســية فــي غامبي أن يرب
ــاء. ومــن المتوقــع أن تخفــض االســتثمارات  أســرة بالكهرب
فــي الطاقــة النظيفــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 

بمقــدار 14.000 طــن ســنوًيا.

النقل

نحــو  وأنشــئ   .2019 ســنة  فــي  مشــروًعا   11 اكتمــل  	

1.200 كلــم مــن الطــرق، منهــا نحــو 300 كلــم مــن الطــرق 
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ر »البنك«، في سنة 2019، حلول التمويل األصغر 
ّ

وف

اإلسالمي لنحو 1.450.000 من الفقراء وأوجد فرص 

عمل لنحو 40.000 شخص آخرين 

الســريعة. ورفــع مشــروع توســعة مطــار الملكــة عليــاء مــن 
ــو 3  ــى نح ــركاب إل ــل ال ــة االســتيعابية الســنوية لنق الطاق
مالييــن فــي الســنة. وســمح مشــروع مينــاء الجــرف األصفــر 
ــون طــن ســنويا.  ــا 18 ملي ــادة قدره ــرب بزي ــي المغ ــري ف البح

ــد المشــاريع والِمنــح المعتمــدة فــي 
ّ

مــن المتوقــع أن تمه 	

ــون  قطــاع النقــل فــي ســنة 2019، وعددهــا 13 )100.6 ملي
فــي  الســريعة  الطــرق  مــن  كلــم   411 أمريكــي(،  دوالر 

قازاقســتان وغينيــا ونيجيريــا وأفغانســتان وأوغنــدا.

5. إعادة تحديد موقع التمويل اإلسالمي لتحقيق التنمية

ــر األنشــطة فــي جميــع سالســل القيمــة، يعــّد وجــود  لتحري
ــل  ــة. وللتموي ــغ األهمي ــًرا بال ــة أم ــة قوي صناعــة خدمــات مالي
اإلســالمي وضــٌع فريــٌد يؤهلــه لقيــادة هــذا العمل ألنه يشــّدد 
فــي مبادئــه علــى الصلــة القويــة بيــن التمويــل واألنشــطة 
ــم. ــة مــن خــالل المشــاركة فــي المخاطــر والمغان االقتصادي

أكمــل »البنــك« فــي ســنة 2019 عشــرة مشــاريع فــي مجال  	

ــل األصغــر لنحــو  ــول التموي ــل اإلســالمي إليجــاد حل التموي
1.450.000 مــن الفقــراء وتشــغيل 40.000 شــخص آخريــن. 
األصغــر  التمويــل  مشــروع  المشــاريع  هــذه  أبــرز  ومــن 

ــن. ــي بني ــل ف المتكام

6. بناء أنظمة سوٍق قادرة على الصمود

ــف أحــد 
ُّ
ســيولي »البنــك« اهتمامــا خاصــا لضمــان عــدم تخل

ــات  ــدة فئ ــق جعــل األســواق تعمــل لفائ عــن الركــب، عــن طري
الســكان األكثــر احتياجــا، ومنهــم النســاء والشــباب.

علــى  األعضــاء  البلــدان  مســاعدة  فــي  »البنــك«  شــرع   ̈
ــة تغيــر المنــاخ.

ّ
الحصــول علــى التمويــل لدعــم تنفيــذ خط

ــت نيجيريــا 100.000 دوالر أمريكــي، وســيقّدم لبنــان طلبــا 
ّ

تلق  ̈
إلــى »برنامــج تعزيــز اإلجــراءات المناخيــة« للحصــول علــى 
ــك«  ــل يناهــز 183.000 دوالر أمريكــي. وســيدعم »البن تموي
المحــّددة  للمســاهمات  األعضــاء  البلــدان  خطــط  تنفيــذ 

ــا. وطني

بمعالجــة  »البنــك«  قــام  الصمــود،  علــى  القــدرة  لتعزيــز   ̈
ودعــم أربــع عمليــات منــح طارئــة لفائــدة موزمبيــق وإيــران 
غيــر  لمنظمــات  مشــاريع  وثالثــة  وســيراليون،  ومالــي 

حكوميــة فــي تشــاد والصومــال واليمــن، بقيمــة إجماليــة 
قدرهــا 1.5 مليــون دوالر أمريكــي.

ــر  ــات غي ــدة منظم ــح لفائ ــات ِمن  عملي
َّ

ــت ــك« س ــم »البن دع  ̈
للنســاء  أمريكــي  دوالر  مليــون  نحــو  ــرت 

ّ
وف حكوميــة 

مســاهمته  ــق 
ِّ
توث حالــة  دراســة   12 وأعــّد  والشــباب، 

ــتخالص  ــن اس ــال ع ــم، فض ــباب وتمكينه ــة الش ــي تنمي ف
مســتقبال. التدخــالت  فــي  منهــا  لالســتفادة  الــدروس 

األداء المؤسسي

صّمــم »البنــك« إطــارا للبرمجــة االســتراتيجية المتكاملــة تدَمــج 
فيــه مــوارد الميزانيــة فــي برنامــج عمــل يربــط بيــن ثالثــة عناصــر 
رئيســة: االســتراتيجية، والعمــل، واإلدارة. وعــالوة علــى ذلــك، 
اســتحدث »البنــك« أداة جديــدة لتحديــد األهليــة واألولويــات 
غايتهــا الســهر علــى انتقــاء مشــاريع اســتراتيجية وذات أثــر.

ــًرا عــن اكتمــال المشــاريع،  ــّد 26 تقري ع
ُ
فــي ســنة 2019، أ 	

فــت 85% مــن هــذه المشــاريع بأنهــا ناجحــة أو ناجحــة 
ّ
وُصن
جــّدا.

للمشــاريع  أمريكــي  دوالر  مليــار   2.98 »البنــك«  صــرف  	

وعمليــات المنــح، بزيــادة نســبتها 16% عّمــا ُصــرف فــي ســنة 
.2018

والمالــي  اإلنمائــي  التحليــل  مؤشــر  »البنــك«  اســتحدث  	

ــدان  ــن البل ــوارد بي اٍف للم
ّ

ــٍص منهجــي وشــف ــان تخصي لضم
األعضــاء.

فــت 67% مــن المشــاريع التــي خضعــت 
ّ
فــي ســنة 2019، ُصن 	

ــّدا. ــة ج ــة أو ُمرضي للفحــص بأنهــا ُمرضي

ــدان األعضــاء  ــدى البل ــك« وجــوده وإشــعاعه ل َحّســن »البن 	

ــة، ويزمــع إنشــاء  مــن خــالل إنشــاء ســبعة مراكــز إقليمي
ــا 

ً
أربعــة مراكــز أخــرى فــي ســنة 2020. ويعمــل 165 موظف

بالفعــل علــى النهــوض بمهمــة »البنــك« انطالقــا مــن تلــك 
المراكــز.

اســتفاد »البنــك« مــن تحســين الســيرورات ومــن األدوات  	

التكنولوجيــة لتيســير عمليــة انتقــال الموظفيــن الجــدد 
وإقامــة صــالت بمقــر »البنــك« فــي جــدة بالمملكــة العربيــة 

الســعودية.

انخفضــت نســبة النفقــات اإلداريــة الداخليــة لــكل مليــون  	

دوالر أمريكــي مــن المصروفــات إلــى 56.000 دوالر أمريكــي 
مــن 70.000 دوالر أمريكــي فــي الســنة الســابقة.
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ــر«( لمحــة  ــة الســنوي )»التقري ــة اإلنمائي ــر الفعالي يقــّدم تقري

عامــة عــن مســاهمة »البنــك« فــي تلبيــة تطلعــات البلــدان 

األعضــاء والجاليــات اإلســالمية فــي البلــدان غيــر األعضــاء إلــى 

التنميــة المســتدامة.

األهداف

األداء

النتائج
سياق التنمية والتقّدم 

الذي أحرزته البلدان 
األعضاء في القطاعات 
ذات األولوية بالنسبة 

للبنك

جودة عمليات البنك 
وفعاليتها، والكفاءة 
التنظيمية الداخلية 

في تقديم المنتجات 
والخدمات للبلدان

 األعضاء

مساهمات البنك في 
النتائج اإلنمائية للبلدان 

األعضاء 

ــه  ــذي أحرزت ــر التقــّدم ال يســتعرض التقري
البلــدان األعضــاء فــي »البنــك« فــي مجــال 
التنميــة وأداء »البنــك« علــى مســتويات 
االجتماعيــة  األهــداف   )1( ثالثــة: 
»البنــك«  يطمــح  التــي  واالقتصاديــة 
البلــدان األعضــاء، )2(  إلــى بلوغهــا فــي 
فــي  »البنــك«  يســاهم  التــي  النتائــج 
تحقيقهــا فــي البلــدان األعضــاء، )3( األداء 
الكفــاءة  للبنــك مــن حيــث  المؤسســي 

والتنظيميــة. التشــغيلية 

الفصل 1

مة
ّ
المقد

لمجلــس  مهّمــة  أداة  التقريــر  هــذا  وُيَعــّد 
)»المجلــس«(  للبنــك  التنفيذييــن  المديريــن 
وهيئــة إدارة »البنــك« لتقديــر كفــاءة وفعالية 

عمليــات »البنــك« وأدائــه خــالل الســنة.

أ - إطار االستراتيجية العشرية

هــي  العشــرية  االســتراتيجية  أصبحــت 
األســاس الــذي ُيســتند إليــه فــي رصــد 

عنهــا.  واإلبــالغ  »البنــك«  تدخــالت 
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شرية
ُ

الشكل 1-1: إطار االستراتيجية الع

النتائج

األهداف

األداء

تنمية
القدرات

تحسين فرص 
االطالع على 

معلومات 
السوق

التوعية

تحسين 
حضور البنك

الروابط

حشد الموارد 
من السوق

الكفاءة

بناء الكفاءة 
التنظيمية

التمويل

ضمان 
االستدامة 

المالية

التعزيز

التدبير الموّجه 
لتحقيق النتائج 

اإلنمائية

اإلنجاز

نهج 
الالمركزية 
الوظيفية 
والجغرافية

التعاون بين 
البلدان األعضاء

فتح سيرورات 
التخطيط 
الوطنية

تنمية القطاع 
الخاص

إجراء األعمال 
على منوال 
الصناعة 4.0 

القدرة على 
الصمود والتنمية 

االقتصادية 

بناء أنظمة
سوق قادرة
على الصمود

تطوير التمويل 
اإلسالمي

إعادة تحديد 
موقع التمويل 

اإلسالمي 
لتحقيق التنمية

الشمول

تنافسية سالسل القيمة 
الشاملة

الترابط

االبتكار الصناعي األخضر 
المشترك

نمو الخدمات المالية 
اإلسالمية

 شبكة اإلنمائيين العالميين 
القادرين على الصمود

تنفيــذ  لتســريع  للرئيــس  الخماســي  البرنامــج  طلــق 
ُ
أ

االســتراتيجية الُعشــرية وتحقيــق أهدافهــا. وكان البرنامــج 
عمــل  نمــوذج  تصميــم  علــى  حافــزا  للرئيــس  الخماســي 
جديــد اقتضتــه ضــرورة التصــدي للتحديــات الرئيســة التــي 
تواجــه »البنــك« والناتجــة عــن القضايــا العالميــة المدفوعــة 
مــن الخــارج وكذلــك القضايــا الداخليــة. وقــد دخــل »البنــك« 
العشــرية  اســتراتيجيته  تطبيــق  مــن  الرابعــة  الســنة  اآلن 

التــي ترســم أولويــات »البنــك« االســتراتيجية والتشــغيلية 
والتنظيميــة. وفــي أواخــر ســنة 2016، أطلــق الرئيــس الجديــد 
البرنامــج الخماســي للرئيــس لتســريع وتيــرة بلــوغ أهــداف 
ــات  االســتراتيجية العشــرية، مــع االســتجابة للفــرص والتحدي
الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه »البنــك« وبلدانــه األعضــاء. 
ويــرد بيــان طبقــات االســتراتيجية العشــرية وركائزهــا فــي 

الشــكل 1 أدنــاه.

البنية التحتية 
االقتصادية 
واالجتماعية

 بناء البنية 
التحتية الداعمة 

لسلسلة 
القيمة الخضراء



الـمـقـّدمـة

19

ز القــدرة التنافســية 
ّ
تحديــد سالســل القيمــة التــي تعــز

للبلــدان األعضــاء وتزيــد النمــو وتخلــق فــرص العمــل، 
واالســتثمار فيهــا؛ 

ــالل  ــن خ ــا م ــاء وصادراته ــدان األعض ــاج البل ــم إنت تعظي
االلتحــاق باالبتــكار الصناعــي األخضــر؛

اجتــذاب رؤوس األمــوال الخاصــة مــن خــالل التحــّول إلــى 
االســتثمار ذي األثــر االجتماعــي، وبنــاء شــبكة مــن 

ــى الصمــود. ــن عل ــن القادري اإلنمائيي

1. األهداف

مــن  الفنيــة  ومســاعدته  عملياتــه  تمويــل  »البنــك«  ينقــل 
ــداًرا  ــر ابت ــى نهــٍج أكث ــل العــام إل ــي والتموي ــل التفاعل التموي
ــى االنخــراط  ــد عل ــز النمــوذج الجدي

ّ
ــٍه نحــو الســوق. ويرك موّج

ــاع  ــع القط ــا م
ً

ــا أيض ــام، وإنم ــاع الع ــع القط ــط م ــس فق لي
ــا  ــي والجمهــور عامــة )انخراطــا مادي الخــاص والمجتمــع المدن
وعبــر اإلنترنــت(. وســيهدف الجيــل الجديــد مــن اســتراتيجية 
أهــداف  ثالثــة  تحقيــق  إلــى  طريــة 

ُ
الق للشــراكة  »البنــك« 

إنمائيــة علــى النحــو التالــي:

2. نتائج العمليات

نســبة  زيــادة  علــى  متزايــد  نحــو  علــى  »البنــك«  ســيعمل 
عملياتــه المتســقة مــع الجيــل الجديــد مــن اســتراتيجيات 
طريــة إلــى 80% بحلــول ســنة 2022. وستســتفيد 

ُ
الشــراكة الق

طريــة مــن الوصــول إلــى معلومــات 
ُ

اســتراتيجيات الشــراكة الق
األســواق لتعميــق فهــم البلــدان األعضــاء لسالســل القيمــة 
العالميــة، مــا سيســمح بالترابــط والتعــاون المدروســين بيــن 
ــكل منهــا.  ــا النســبية ل ــى أســاس المزاي ــدان األعضــاء عل البل
ر »البنــك« الــدور الحيــوي للقطــاع الخــاص فــي تعزيــز 

ّ
وسيســخ

اإلنتاجيــة، وال ســيما فــي قطاعــات القطيعــة المدفوعــة 
بالثــورة الصناعيــة الرابعــة وريــادة األعمــال فــي مجــال العلــوم 

ــكار. ــا واالبت والتكنولوجي

هــذه  فــي  عملياتــه  توســيع  إلــى  »البنــك«  يســعى  وإذ 
المجــاالت الجديــدة، ســيواصل اســتثماره فــي مشــاريع البنيــة 
التحتيــة التــي تعيــن علــى معالجــة االســتدامة البيئيــة واآلثــار 

ــاخ. الســلبية لتغيــر المن

ــون  ــوم 2 تريلي ــل اإلســالمي الي ــة التموي ــة صناع ــاوز قيم وتتج
أهــداف  تمويــل  فــي  الفجــوة  قيمــة  )ضعــف  أمريكــي  دوالر 

ــر عامــل تمكين 
ّ

التنميــة المســتدامة فــي البلــدان األعضــاء( وتوف
فريــد لتحريــر األنشــطة فــي مختلــف سالســل القيمــة. وبالتالــي، 
سيوّســع »البنــك« خبرتــه الغنيــة لمســاعدة البلــدان األعضــاء 
علــى ربــط التمويــل اإلســالمي بأنشــطة سالســل القيمــة ذات 
أنشــطة سالســل  خــاص فــي  اهتمــام  األولويــة. وســيولى 
القيمــة العالميــة وأنشــطة الســوق لضمــان شــمول المــرأة 
والشــباب وتحقيــق الفوائــد لهــم، وخاصــة فــي البلــدان األعضــاء 
إلــى  وباإلضافــة  الجيوسياســية.  االضطرابــات  مــن  المتضــررة 
ذلــك، ســيعّمم »البنــك« سياســات الحمايــة البيئيــة واالجتماعيــة 

ــه. وسياســات شــمول الســوق فــي كامــل محفظــة عمليات

كة لألداء
ّ
3. العوامل المحر

ســعيا مــن »البنــك« إلــى أن يصبــح منظمــة ســريعة االســتجابة 
ــج اإلنمائيــة فــي  تدعــم تحقيــق التنميــة المســتدامة والنتائ
ــز علــى عــدد مــن العوامــل المحّركــة 

ّ
البلــدان األعضــاء، فقــد رك

ــدان  ــه مــع البل ــى جعــل تواصل ــك« عل ــأداء. أوالً، يعمــل »البن ل
األعضــاء أكثــر ابتــدارا وفعاليــة، وتحســين حضــوره، والتواصــل 

مــع طائفــة أوســع مــن الجمهــور واألطــراف المعنيــة.
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حافــز  بمثابــة  »البنــك«  بــدور  األوســع  االعتــراف  وســيكون 
علــى حشــد المــوارد مــن الســوق بوصفهــا مصــدر تمويــل 
. ويعمــل »البنــك« علــى توســيع قدرتــه لتشــمل 

ً
بديــل جديــدا

مجــاالت جديــدة مــن قبيــل سالســل القيمــة. ويعمــل »البنــك« 
ــارة  ــج إع ــذ برام ــى تنفي ــرى عل ــع مؤسســات أخ بالشــراكة م
وتدريــب محــّددة األهــداف، ويرمــي إلــى أن يصبــح منظمــة 
أعلــى،  وجــودة  أبســط،  عمــل  ســيرورات  ذات  انســيابية 
وتكنولوجيــات ســحابية، وتفويــض واضــح للصالحيــات، وحضــور 

ــدان. ــي المي ز ف
َّ
ــز مع

ب - نموذج العمل الجديد

ــة بأهــداف  ــة لســنة 2030، ممثل ــة العالمي ــل خطــة التنمي
ّ
تمث

التنميــة المســتدامة، إلــى جانــب العديــد مــن االتفاقــات األخــرى 
فــي  األطــراف  لمؤتمــر  والعشــرين  الحاديــة  الــدورة  )مثــل: 
ــاخ( تحــوالً  ــر المن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّي
كبيــًرا فــي حــوار التنميــة العالمــي. ويتطلــب تفعيــل هــذه 
الخطــة نموذًجــا إنمائيــا جديــًدا للتصــدي للتحديــات العالميــة 
الناشــئة مــن خــالل النمــو القائــم علــى األســواق، والعلــوم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار، والشــراكة العالميــة مــن أجــل التنمية.

 مــن تقــّدم مذهــل فــي تحقيــق أهــداف 
َ
ْحــِرز

ُ
وعلــى الرغــم ممــا أ

ــدان األعضــاء فــي »البنــك« متأخــرة  خطــة ســنة 2030، فــإن البل
كثيــًرا فــي أبعــاد متعــددة، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
وتزايــد  والالجئــون،  الجيوسياســية،  واالضطرابــات  النزاعــات، 
أعــداد الشــباب، والفقــر، وانعــدام المســاواة. وتفــوق فجــوة 
تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة فــي البلــدان األعضــاء )نحــو 
ــر مــن المســاعدة  ــر بكثي 1 تريليــون دوالر أمريكــي ســنوًيا( أكب
اإلنمائيــة الرســمية المتاحــة البالغــة 135 مليــون دوالر أمريكــي 
ســنويا. وهــذا يعنــي أنــه مقابــل كل دوالر واحــد مــن المســاعدة 
اإلنمائيــة الرســمية تحتــاج البلــدان األعضــاء إلــى حشــد 23 

.
ّ

دوالًرا أمريكًيــا مــن مصــادر لمــا تســتغل

يهدف »البنك« إلى االنتقال إلى نموذج مستدام ذاتيا 

يستفيد من موارد القطاع الخاص ويحافظ في الوقت 

 )AAA( ذاته على التصنيف االئتماني الممتاز للبنك

تفوق فجوة تمويل البلدان األعضاء ألهداف التنمية 

المستدامة )نحو 1 تريليون دوالر أمريكي سنويا( 

المساعدة اإلنمائية الرسمية المتاحة البالغة 135 

مليار دوالر أمريكي في السنة 

التنميــة  جعــل  حــول  للبنــك  الجديــد  العمــل  نمــوذج  يتمحــور 
اســتراتيجية نمــو وطنيــة. وينصــّب التركيــز علــى زيــادة القيمــة 
المضافــة فــي الصناعــات التنافســية االســتراتيجية المرتبطــة 
بسالســل القيمــة العالميــة. ويســمح التركيــز علــى سالســل 
القيمــة العالميــة للبنــك بإيــالء األولويــة لمشــاريعه مــن خــالل 
إشــراك جميــع األطــراف المعنيــة بسلســلة قيمــة معينــة، مــع 
إيجــاد فــرص عمــل مســتدامة، وتحقيــق االبتــكار فــي الصناعــة، 

وحشــد المــوارد مــن الســوق.
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أن يكون 

استباقيا

ا يســاعد البلــدان األعضــاء على 
ً
أن يغــدو »البنــك« بنــك

ــع المســتقبل وجعــل قــوى الســوق العالميــة 
ّ

توق
تعمــل فــي ســبيل تحقيــق تطلعاتهــا اإلنمائيــة؛

أن يكون 

في 

الطليعة

أن يكون سريع 

ا 
ً
االستجابة وقادر

على التكيف

ويتنــاول نمــوذج العمــل الجديــد المكونــات الرئيســة الثالثــة 
التاليــة مــن مكونــات البرنامــج الخماســي للرئيــس:

 للبرمجــة 
ً
 جديــدا

ً
واســتحدث »البنــك«، فــي ســنة 2019، إطــارا

ــتباقي  ــم االس ــل: )1( التقيي ــن أج ــة م ــتراتيجية المتكامل االس
الحتياجــات البلــدان األعضــاء، )2( الســهر علــى انتقــاء مشــاريع 
ربــط   )3( آليــات تحديــد األهليــة واألولويــات،  ذات مــن خــالل 

االســتراتيجية بالمــوارد المتاحــة مــن خــالل تحديــد األولويــات 
االســتراتيجية فــي جميــع وحــدات البنــك ورســم الغايــات.

ويهــدف نمــوذج العمــل الجديــد للبنــك - »جعــل األســواق تعمــل 
مــن أجــل التنميــة« - إلــى إعــادة توجيــه العمليــات اإلنمائيــة 
للبلــدان  للصناعــات االســتراتيجية  التنافســية  القــدرة  لتعزيــز 

ــة. ــة العالمي ــل القيم ــا بسالس ــاء وربطه األعض

ويمــّد نمــوذج العمــل الجديــد البلــدان األعضــاء بطائفــة مــن 
خطــط التمويــل الجديــدة، باإلضافــة إلــى التمويــل التقليــدي 
ــز 

ّ
َبع فــي تدخــالت »البنــك« نهــج برنامجــي يرك

ّ
للمشــاريع. وســيت

عمومــا علــى إيجــاد فــرص العمــل، وإضافــة القيمــة، وجلــب 
األجنبيــة. االســتثمارات 

أن يحــّول »البنــك« تدريجًيــا محفظــة عملياتــه مــن 
التدخــالت المتناثــرة إلــى تنفيــذ البرامــج المتكاملــة 

ــى نهايتهــا؛ ــر مــن بدايتهــا إل ذات األث

أن يصبــح »البنــك« مؤسســة مرنــة وقــادرة 
علــى االســتجابة الحتياجــات البلــدان األعضــاء 

ــة. بكفــاءة وفعالي
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يســتعرض هــذا الفصــل النمــو االقتصــادي واالجتماعــي فــي 

البلــدان األعضــاء، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة.

الفصل 2

األهداف

أ- آفاق االقتصاد العالمي

ــره  ــي تقري ــي، ف ــد الدول ــدوق النق ــّدر صن ق
عــن آفــاق االقتصــاد العالمــي الــذي صــدر 
ــي  ــج المحل ــر 2019، أن ينمــو النات فــي أكتوب
اإلجمالــي العالمــي بنســبة 3% فــي ســنة 
2019، وهــي نســبة أدنــى مــن 3.6% لســنة 
النمــو  يبلــغ  أن  المتوقــع  ومــن   .2018
 ،%1.7 المتقّدمــة  لالقتصــادات  اإلجمالــي 
منخفضــا عــن نســبة 2.3% التــي ُســّجلت في 
ســنة 2018. وقــد ســاهمت عوامــل عديــدة 
والناشــئة  المتقدمــة  االقتصــادات  فــي 
والناميــة فــي تباطــؤ االقتصــاد العالمــي. 
للسياســات  المتزايــدة  المشــاعر  ــرت 

ّ
وأث

فــي  الشــعبوية   - الحمائيــة   - القوميــة 

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي بنسبة 3٪ في سنة 

2019، وهي نسبة أدنى من نسبة ٪3.6 
لسنة 2018. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 

اإلجمالي لالقتصادات المتقدمة ٪1.7، 
مقارنة بنسبة 2.3٪ في سنة 2018 

سالســل  لــت 
ّ
وعط العالميــة  التجــارة 

اإلمــداد الدوليــة. والمخاطــر الجيوسياســية 
مرتفعــة فــي آســيا، وال ســيما في الشــرق 
النــووي  األوســط بســبب انهيــار االتفــاق 
اإليرانــي، والنزاعــات األهليــة الممتــدة التــي 
كانــت ســببا فــي صدمــات فــي إمــدادات 

الطاقــة وفــي الهجــرة الدوليــة.
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الشكل 2-01: اتجاهات نمو الناتج المحلي العالمي اإلجمالي الحقيقي 

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2019

2017
1

4

3

2

5

2023- التوقعات2022- التوقعات2021- التوقعات2020- التوقعات 2019- تقدير2018

االقتصادات المتقدمة حسب 
تصنيف صندوق النقد الدولي 

االقتصادات الناشئة والنامية حسب 
العالمالبلدان األعضاء في البنكتصنيف صندوق النقد الدولي

)%
ي )

مال
إلج

ي ا
حل

م
 ال

تج
لنا

و ا
م

ن

ب - النمو االقتصادي في البلدان األعضاء

ســنة  أواخــر  فــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  لتوقعــات  ــا 
ً

وفق
ــع أن ينخفــض   النمــو فــي البلــدان األعضــاء 

ّ
2019، مــن المتوق

فــي »البنــك« فــي ســنة 2019 قبــل أن يتحســن بــدًءا مــن ســنة 
ــع أن ينخفــض   نمــو الناتــج المحلــي 

ّ
2020 فصاعــًدا. ومــن المتوق

اإلجمالــي فــي البلــدان األعضــاء لســنة 2019 إلــى 2.2%، مســّجال 
ــع أن 

ّ
انخفاضــا عــن نســبة 3% فــي ســنة 2018. ومــن المتوق

يشــهد زيــادة ملحوظــة فيبلــغ 3.7% فــي ســنة 2020 و%3.8 
ــع أن يســّجل عــدٌد أكبــر مــن 

ّ
فــي ســنة 2021، إذ مــن المتوق

البلــدان األعضــاء نمــوا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 
ــنة 2019. ــة بس ــنة 2020 مقارن ــي س ــد ف ــبته 6% أو تزي نس

الدول األعضاء السريعة النمو

عضــوا  بلــدا   11 ــق 
ّ

يحق أن  المتوقــع  مــن   ،2019 ســنة  فــي 
ــا، وجــزر المالديــف،  )بنغالديــش، وكــوت ديفــوار، وبنيــن، وغامبي
وتركمنســتان، والنيجــر، وأوغنــدا، والســنغال، وبوركينــا فاســو، 
بلــدا عضــوا  بـــ13  مقارنــة  أكثــر  أو   %6 نســبته  نمــوا  وليبيــا( 
أن  ــع 

ّ
المتوق مــن  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة   .2020 ســنة  فــي 

ــة  ــدان أعضــاء )إندونيســيا، والمملكــة العربي تشــهد ســبعة بل
المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  وإيــران،  وتركيــا،  الســعودية، 
ــع أن 

ّ
ونيجيريــا، ومصــر( زيــادة فــي النمــو، فــي حيــن مــن المتوق

تشــهد ثالثــة بلــدان أعضــاء )بنغالديــش، وماليزيــا، وباكســتان( 
 نســبته عــن %1.

ّ
ــا فــي النمــو تقــل

ً
ا طفيف

ً
تباطــؤ
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األهداف

نا كبيرا في النمو
ّ

بلدان أعضاء ستشهد تحس

ــع حــدوث تحّســن كبيــر فــي النمــو فــي المملكــة 
ّ

مــن المتوق
العربيــة الســعودية، وتركيــا، وإيــران. ومــن المتوقــع أن يتعافى 
االقتصــاد اإليرانــي فيســجل نمــوا متوقعــا نســبته 0.05% فــي 
ســنة 2020 بعــد انخفــاض حــاد فــي نســبة النمــو إلــى 9,5-% فــي 
ــة.  ــات األمريكي ــار العقوب ــع آث ــد م ــف البل ــع تكّي ــنة 2019 م س
ــع أن تؤتــي اإلصالحــات الهيكليــة الجاريــة فــي 

ّ
ومــن المتوق

ــا مكاســب فــي  ــة الســعودية وتركي  مــن المملكــة العربي
ّ

كل
عــات النمــو مــن 0.2% فــي ســنة 

ّ
ســنة 2020، مــع زيــادة توق

2019 إلــى 2.2% فــي ســنة 2020 فيمــا يخــص المملكــة العربيــة 
ــالل  ــا خ ــا يخــص تركي ــى 2.9% فيم الســعودية، ومــن 0.25% إل

الفتــرة نفســها.

وتســتفيد غامبيــا مــن آفــاق نمــو إيجابيــة بفضــل تحّســن بيئــة 
مــن  كبيــرة،  نفطيــة  احتياطيــات  اكتشــاف  ومــع  األعمــال. 
ــى نســبته  ــا مــن معــّدل نمــّو أعل المتوقــع أن تســتفيد غويان
85.6% فــي ســنة 2020، متصــّدرة بذلــك أســرع البلــدان نمــّوا فــي 

ــم. العال

ــع أن تشــهد انخفاضــا فــي الناتــج المحلي 
ّ

توق
ُ
بلــدان أعضــاء ي

اإلجمالي

إلــى   2019 أبريــل  مــن  عــة 
ّ

المتوق االنخفاضــات  أكبــر  ُســّجلت 
ــاي  ــران )3.5%( وبرون ــا )23.3%(، تليهــا إي ــر 2019 فــي ليبي أكتوب
حــول  االقتتــال  تجــّدد  أدى  فقــد   .)%2.2( وموزمبيــق   )%2.9(
ــاف  ــى إضع ــة إل ــا النفطي ــس وحقوله ــة طرابل ــة الليبي العاصم
التجاريــة  العقوبــات  تــزال  ال  وبالمثــل،  ليبيــا.  نمــّو  عــات 

ّ
توق

ــاي فقــد  ــا فــي برون ــران. أم ــاق نمــو إي ــص آف
ّ
ــة تقل واالقتصادي

انخفــض نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بســبب اســتمرار انخفــاض 
أســعار النفــط الــذي يســاهم بنســبة 62% مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي و90% مــن إيــرادات الحكومــة.

ا سريعا في فترة 2020-2019
ّ

اقتصادات ستشهد نمو

ــدان األعضــاء مــن بيــن  مــن المتوقــع أن تكــون ثالثــة مــن البل
االقتصــادات العشــرة األســرع نمــًوا فــي العالــم )بنغالديــش، 
وغويانــا،   ،2019 ســنة  فــي  وموريتانيــا  ديفــوار،  وكــوت 
وبنغالديــش، وكــوت ديفــوار فــي ســنة 2020(. فقــد ظلــت 
النمــو  عجلــة  تدفــع  العــام  القطــاع  واســتثمارات  التجــارة 
قطــاع  يمثــل  إذ  بنغالديــش،  فــي  المرتفــع  االقتصــادي 
وفــرة  وتجعــل  البلــد.  صــادرات  مــن   %80 الجاهــزة  المالبــس 
ــم  ــي العال ــد ف ــج الرائ ــوار المنت ــة كــوت ديف ــوارد الطبيعي الم
للــكاكاو والكاجــو، فــي حيــن يتواصــل استكشــاف النفــط 
والغــاز حالًيــا. أمــا موريتانيــا فقــد انضمــت إلــى مجموعــة 
ــي ســنة 2019 بفضــل  ــًوا ف االقتصــادات العشــرة األســرع نم
زيــادة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي استكشــاف الغــاز 

االســتخراجية. والقطاعــات  البحــري 

 
اآلفاق االقتصادية اإلقليمية

ــع أن تشــهد البلــدان المصــّدرة للنفط انكماشــا في 
ّ

مــن المتوق
ــى 0.2-% فــي ســنة 2020  النمــو مــن 0.8% فــي ســنة 2018 إل
بســبب انخفــاض الطلــب علــى النفــط وأســعاره. وبالمقابــل، مــن 
ا فــي 

ً
رة للنفــط تباطــؤ ــع أن تشــهد البلــدان غيــر المصــدِّ

ّ
المتوق

النمــو مــن 4.7% فــي ســنة 2018 إلــى 3.9% فــي ســنة 2019.
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آسيا

بنغالديش

 بمعّدل نمّو 
ً
أحد أسرع االقتصادات نموا

نسبته 7.4% بفضل صادرات النسيج.

إيران

من المتوقع أن يتعافى من نمّو 
سلبي نسبته 9.5-% في سنة 
2019 إلى نمّو نسبته 0.05% في 
سنة 2020.

المملكة العربية السعودية

 نمّوا نسبته 2% في سنة 
ّ

من المتوقع أن تسجل
2020 بفضل اإلصالحات الهيكلية واالنفتاح على 
االستثمار األجنبي.

بروناي

انخفاض النمّو بنسبة 2.9% بسبب 
انخفاض أسعار النفط.

آسيا

، إذ يبلغ متوسط   نمو الناتج المحلي 
ً
المنطقة األسرع نموا

ع أن يتباطأ إلى 5.2% في 
ّ

اإلجمالي 5.6%، ومن المتوق
سنة 2020.

بنن ، بوركينا فاسو ، الكاميرون ، تشاد ، جزر القمر ، كوت ديفوار ، جيبوتي ، الغابون ، غامبيا ، 
غينيا ، غينيا بيساو ، غيانا ، مالي ، موزمبيق ، النيجر ، نيجيريا ، السنغال ، سيراليون ، الصومال ، 

سورينام ، توغو وأوغندا.

بنغالديش ، بروني ، إندونيسيا ، كازاخستان ، جمهورية قيرغيزستان ، ماليزيا ، ملديف ، 
طاجيكستان ، تركمانستان ، أوزبكستان.

أفغانستان ، ألبانيا ، الجزائر ، أذربيجان ، البحرين ، مصر ، إيران ، العراق ، األردن ، الكويت ، لبنان ، 
ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، عمان ، باكستان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، 

السودان ، سوريا ، تونس ، تركيا ، اإلمارات العربية المتحدة واليمن.
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آسيا

أفريقيا وأمريكا 
الالتينية

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

وأوروبا
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الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وأوروبا

أفريقيا وأمريكا الالتينية

تركيا

عات النمّو من نمّو سلبي 
ّ

زادت توق
نسبته 2.5% في سنة 2019 إلى 

نمّو إيجابي نسبته 2.9% في سنة 
.2020

كوت ديفوار

أحد أسرع االقتصادات نمّوا 
بنسبة 7.3% بفضل نمو إنتاج 
الكاكاو والكاجو.

غامبيا

 بنسبة 
ً
أحد أسرع االقتصادات نمّوا

6.4% بفضل تحّسن بيئة األعمال.

غويانا

 في العالم نظًرا 
ً
تتصدر أسرَع البلدان نموا

را ونمّو الناتج المحلي 
ّ
الكتشاف النفط مؤخ

اإلجمالي بنسبة %85.6.

ليبيا

ع في سنة 
ّ

أكبر انخفاض متوق
.)%23.3( 2019

موريتانيا

 بمعّدل 5.9% بفضل االستثمار 
ً
أحد أسرع االقتصادات نموا

األجنبي المباشر في عمليات استكشاف الغاز البحري.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا

يبلغ متوسط   نمّو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي %3.9. 
وشهدت المنطقة زيادة حادة من 0.4% في سنة 2019 إلى 

نمّو متوقع نسبته 2.75% في سنة2020 بفضل الظروف 
المواتية في ثالثة اقتصادات: السعودية، وتركيا، وإيران.

أفريقيا وأمريكا الالتينية

بلغ متوسط   نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
ع أن يرتفع 

ّ
الحقيقي 4.4%، ومن المتوق

إلى 4.3% في سنة 2020، و)6.1%( في 
البلدان غير المصّدرة للوقود.
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الشكل 2-2: اتجاه نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي وآفاق

الشكل 2-3: اتجاه االستثمار وآفاقه
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البلدان األعضاء في الشرق البلدان األعضاء في آسياالبلدان األعضاء في أفريقيا وأمريكا الالتينيةالدول األعضاء - الجميع
األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا

منطقة آسيا

 النمــّو فــي البلــدان األعضــاء فــي »البنــك«، 
َ
ــل آســيا مركــز

ّ
تمث

 %5.6 اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  بلــغ متوســط    حيــث 
وأمريــكا  ألفريقيــا   %4.4 نســبة  ب مقارنــة   ،2010 ســنة  منــذ 
الالتينيــة، و3.9% لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
وأوروبــا. وحافظــت البلــدان األعضــاء اآلســيوية علــى أنمــاط 
ــا فــي النمــو 

ً
ا طفيف

ً
نمــّو مســتقّرة قبــل أن تشــهد تباطــؤ

عــة فــي ســنة 
ّ

ــى 5.3% المتوق مــن 5.4% فــي ســنة 2018 إل
2019 و5.2% فــي ســنة 2020، علــى التوالــي، وهــو مــا يجّســد 
آثــار التوتــرات التجاريــة، وتراجــع الطلــب، وانخفــاض النمــو فــي 

ــم. ــاء العال ــف أنح مختل

منطقة أفريقيا وأمريكا الالتينية

ــع أن يواصــل نمــّو الناتــج المحلــي اإلجمالــي اتجاهــه 
ّ

مــن المتوق
التصاعــدي فــي أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة مــن 2.3% فــي ســنة 
ــع نســبته 

ّ
2017 إلــى 3.4% فــي ســنة 2018 ثــم إلــى نمــّو متوق

3.4% فــي ســنة 2019 و4.3% فــي ســنة 2020. وتتأثــر اتجاهــات 
النمــّو المرتفعــة هــذه فــي البلــدان غيــر المصــّدرة للوقــود فــي 
ــع أن تســّجل 

ّ
ــي يتوق ــة، الت ــكا الالتيني ــا وأمري ــة أفريقي منطق

نمــّوا نســبته 5.8% فــي ســنة 2019 متبوًعــا بزيــادة نســبتها 
مــن  أعضــاء  بلــدان  ســبعة  وتســّجل   .2020 ســنة  فــي   %6.1
منطقــة أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة معــّدل نمــّو ســنوي يفــوق 

6% بفضــل تحّســن الحوكمــة وزيــادة الصــادرات مــن المعــادن.

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2019

البلدان األعضاء في الشرق البلدان األعضاء في آسياالبلدان األعضاء في أفريقيا وأمريكا الالتينيةالدول األعضاء - الجميع
األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2019
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الشكل 2-4: إجمالي الدين الحكومي – اآلفاق والماضي القريب

الجدول 2-1: المؤشرات االقتصادية واالجتماعية للبلدان األعضاء في »البنك«
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التغير 20062019المؤشر

2,487.23,899.7greenنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )بالدوالر األمريكي(

6.32.2Redنمّو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

0.600.63greenمؤشر التنمية البشرية )2018(

  56.551.3Yellowالعمال الضعفاء – )نسبة مئوية من مجموع العمالة(

نســبة الســكان العامليــن بأقــل مــن 1.90 دوالرا أمريكيــا مــن حيــث تعــادل 
20.913.7Redالقــوة الشــرائية فــي اليــوم )نســبة مئويــة مــن مجمــوع العمالــة(

6.36.0greenنسبة البطالة

13.713.9yellowنسبة البطالة )الشباب(

المصدر: أحدث البيانات من مؤشرات التنمية العالمية. التجميع قام به »البنك«

ــرات 
ّ

مؤش مــن  مهّمــا  ــرا 
ّ

مؤش االقتصــادي  النمــّو  كان  لئــن 
التقــّدم، فمــن الضــروري تقييــم التغّيــر فــي مؤشــرات التنميــة 

االجتماعية والمستدامة األخرى في البلدان األعضاء. 

المؤشرات االقتصادية الرئيسة في البلدان األعضاء

مجــال  فــي  األعضــاء  البلــدان  أحرزتــه  الــذي  التقــّدم  يشــير 
التنميــة مــن ســنة 2006 إلــى ســنة 2018 إلــى زيــادٍة ملحوظــة 
ــن  فــي مســتويات الدخــل وانخفــاٍض فــي نســبة الســكان الذي
جّســد هــذه الزيــادة تحّســنا عاّمــا فــي 

ُ
يعيشــون فــي الفقــر. وت

ظــروف العمــل وفــرص العمــل الرســمي فــي كثيــر مــن البلــدان 
مقيســة  االجتماعيــة  المؤشــرات  تحّســنت  وقــد  األعضــاء. 
ــر التنميــة البشــرية مــن 0.60 فــي 

ّ
بزيــادٍة هامشــيٍة فــي مؤش

ــنة 2019. ــي س ــى 0.63 ف ــنة 2006 إل س

البلدان األعضاء في الشرق البلدان األعضاء في آسياالبلدان األعضاء في أفريقيا وأمريكا الالتينيةالدول األعضاء - الجميع
األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2019
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الشــكل 2-5: اإلنجــاز العــام ألهــداف التنميــة المســتدامة 
فــي البلــدان األعضــاء

الكوكب لم السِّ الناس الشراكة الرخاء
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تأثير فيروس كورونا المستجد في البلدان األعضاء

ف تداعيــات تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد 
ّ

ســتتوق
)nCov-2019( علــى البلــدان األعضــاء إلــى حــد كبيــر علــى 
ومواطــن  العالمــي،  باالقتصــاد  اقتصادهــا  ارتبــاط  مــدى 
الضعــف األساســية، والقــدرة علــى تحّمــل صدمــة هائلــة 
وســتكون  اقتصاداتهــا.  فــي  الرئيســة  القطاعــات  فــي 
البلــدان األعضــاء المصــّدرة للســلع وكذلــك البلــدان األعضــاء 
 
ً
التــي تــزّود الصيــن بالســلع االســتهالكية هــي األشــد تأثــرا
بتفشــي الفيــروس فــي لشــهور األولــى مــن ســنة 2020. 
ــى المصــّدرة  ــدان الخمســة عشــر األول ــن البل ــاك مــن بي وهن
للنفــط الخــام تســعة بلــدان أعضــاء فــي »البنــك«، وهــي 

ــام. ــط الخ ــن النف ــن م ــن واردات الصي ــو 50% م ــر نح
ّ

توف

ــا مصــَدًرا رئيًســا للتمويــل للعديــد مــن 
ً

ــت الصيــن أيض
ّ
وظل

البلــدان، وأضحــت ذات أهميــة متزايــدة فــي مشــهد التنميــة 
والكاميــرون  نيجيريــا  كانــت  أفريقيــا،  وفــي  العالميــة. 
وموزمبيــق مــن بيــن البلــدان العشــرة األكثــر اســتفادة مــن 

االســتثمارات الصينيــة فــي أفريقيــا فــي ســنة 2017.

وبالمثــل، ستشــُعر بلــدان أعضــاء مثــل ماليزيــا وإندونيســيا 
)وكلتاهمــا مــن الوجهــات الســياحية العشــر األولــى( بعــبء 
إجــراءات اإلغــالق والقيــود المعمــول بهــا حالًيــا على الســفر.

التنميــة  أهــداف  تحقيــق  نحــو  المحــرز  م 
ّ
التقــد  - ج 

المســتدامة

واءم معظــم البلــدان األعضــاء اســتراتيجياته الوطنيــة فــي 
مجــال التنميــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. وتتســارع 
التنميــة  لخطــة  الســبعة عشــر  األهــداف  لتحقيــق  الجهــود 
العالميــة فــي الوقــت المحــّدد. وتتفــاوت البلــدان األعضــاء مــن 
حيــث التحديــات التــي تواجههــا مــن هــدف إلى آخر، مثــل الهدف 
9 )االبتــكارات والبنيــة التحتيــة(، والهــدف 10 )عــدم المســاواة( 
ــر  ــى أنهــا أكث ــرزت عل ــي ب ــاء( الت ــاة تحــت الم والهــدف 14 )الحي
األهــداف التــي يواجــه معظــم البلــدان األعضــاء تحديــات فيهــا.

وبلــغ إجمالــي معــّدل إنجــاز البلــدان األعضــاء فيمــا يخــّص أهــداف 
التنميــة المســتدامة 56%، وهــو أقــل مــن عتبــة المتوســط   
العالمــي البالــغ 60%. وعندمــا تجّمــع األهــداف فــي إطــار خطــة 
5(؛  إلــى   1 )األهــداف  النــاس  للرئيــس:  الخماســي  البرنامــج 
والكوكــب )الهــدف 6 واألهــداف 12 إلــى 15(؛ والرخــاء )األهــداف 
 ،)17 )الهــدف  والشــراكة  16(؛  )الهــدف  ــلم  والسِّ 11(؛  إلــى   7
تختلــف إنجــازات البلــدان األعضــاء فــي »البنــك« اختالفــا كبيــرا 
البلــدان  )الشــكل 5 أدنــاه(. فعلــى ســبيل المثــال، كان أداء 
 )%67( الكوكــب  يخــّص  فيمــا  جيــًدا  »البنــك«  فــي  األعضــاء 
والســلم )61%(. ويتعلــق معــّدل اإلنجــاز المنخفــض بالرخــاء )%47(، 

تليــه الشــراكة )54%( فالنــاس )56%( علــى التوالــي.

بلغ إجمالي معّدل إنجاز البلدان األعضاء فيما يخّص أهداف 
التنمية المستدامة 56٪، وهو أقل من عتبة المتوسط   

العالمي البالغ ٪60 
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األهداف

م البلدان األعضاء في »البنك« نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ّ
الشكل 2-6: تقد

الجــدول 2-2: مؤشــرات الفقــر فــي البلــدان األعضــاء 
فــي »البنــك«

التغير 20062018المؤشر

مجمــوع عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي 
395.0175greenفقــر مدقــع فــي البلــدان األعضــاء )بالمالييــن(

30.59.8greenعدد الفقراء في البلدان األعضاء )%(

4026.9yellowحصة البلدان األعضاء من فقراء العالم )%(

المصدر: أحدث البيانات من مؤشرات التنمية العالمية. التجميع قام به »البنك«
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ــّدم  ــث التق ــن حي ــًرا م ــا كبي
ً
ــا تباين

ً
ــدان األعضــاء أيض ــن البل وتتباي

ــدًءا  الــذي أحرزتــه فــي بلــوغ فــرادى األهــداف الســبعة عشــر، ب
مــن نســبة 22%، وهــي الدنيــا، فيمــا يخــص الهــدف 9 )الصناعــة، 
يخــّص  تليهــا نســبة 40% فيمــا  التحتيــة(،  والبنيــة  واالبتــكار، 
الهــدف 13 )الحيــاة تحــت المــاء( و77%، وهــي العليــا، فيمــا يخــّص 

انتشال أكثر من 220 مليون شخص من الفقر المدقع 
خالل الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2018، إذ 
انخفض عدد الفقراء إلى 16.2٪ من السكان في سنة 

 2018

الهــدف 12 )االســتهالك المســؤول واإلنتــاج(، و88% فيمــا يخــّص 
ــاه(. وباتخــاذ  ــر الشــكل 6 أدن

ُ
الهــدف 13 )العمــل المناخــي( )انظ

ــاز، يكــون األداء  ــاس اإلنج ــدا لقي ــاز 60% أساســا جي نســبة اإلنج
الحالــي للبلــدان األعضــاء فــي »البنــك« غيــر ُمــرٍض، ويجــب تســريع 

ــق باألهــداف 9 و10 و14. الجهــود، وال ســيما فيمــا يتعل

1. الفقر ونقص التغذية

إلــى ســنة 2018،  البلــدان األعضــاء، مــن ســنة 2006  ســّجلت 
قفــزة فــي الحــّد مــن الفقــر عــن طريــق انتشــال أكثــر مــن 220 
مليــون شــخص مــن الفقــر المدقــع. وانخفضــت نســبة الفقــراء 
إلــى 16.2% فــي ســنة 2018. وانخفــض تركيــز الفقــراء انخفاضــا 

فــي  يعيشــون  الذيــن  الفقــراء  نســبة  انخفضــت  إذ  طفيفــا، 
ــى 26.9% فــي  ــن 40% فــي ســنة 2006 إل ــة م المناطــق الحضري

ســنة 2018.
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التغير 20062018المؤشر

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 
70،748،3green)لكل 1.000 من المواليد األحياء(

معدل وفيات األمهات 
345،5260،9green)لكل 100.000 من المواليد األحياء(

السكان الذين يحصلون على مياه 
79،284،1greenالشرب اآلمنة )%(

السكان الذين يحصلون على 
 56،864،3خدمات الصرف الصحي اآلمن )%(

)2017(green

التغير 20062018المؤشر

81،487،4greenااللتحاق بالتعليم االبتدائي )نسبة مئوية صافية(

معّدل إكمال المرحلة االبتدائية، المجموع 
82،787،9green)نسبة مئوية من الفئة العمرية ذات الصلة(

معدل إكمال المرحلة اإلعدادية، المجموع 
61،673،9green)نسبة مئوية من الفئة العمرية ذات الصلة(

اإلنفاق الحكومي على التعليم )نسبة 
3،94،3yellowمئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

5،76،6yellowمتوسط سنوات تمدرس

المصدر: أحدث البيانات من مؤشرات التنمية العالمية. التجميع قام به »البنك«

المصدر: أحدث البيانات من مؤشرات التنمية العالمية. التجميع قام به »البنك«

الجدول 2-3: المؤشرات الصحية للبلدان األعضاء في »البنك«

الجدول 2-4: مؤشرات التعليم في البلدان األعضاء في »البنك«

2. الصحة والمياه والصرف الصحي

شــهد قطــاع الصحــة تحّســنا ملحوظــا فــي البلــدان األعضــاء 
خــالل الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2006 إلى ســنة 2018. وانخفض 
ــكل  ــى 48.3 ل ــات األطفــال دون ســن الخامســة إل معــدل وفي
1.000 مــن المواليــد األحيــاء، وانخفــض معــّدل وفيــات األمهــات 
وباإلضافــة  األحيــاء.  المواليــد  مــن   100.000 لــكل   260.9 إلــى 
إلــى ذلــك، زاد عــدد األشــخاص الذيــن يحصلــون اآلن علــى ميــاه 
ــة. ــة ويســتخدمون مرافــق الصــرف الصحــي اآلمن الشــرب اآلمن

3. التعليم

ــا خــالل الفتــرة الممتــدة 
ً
ا ملحوظ

ً
شــهد قطــاع التعليــم تحســن

االلتحــاق  وزادت معــدالت   .2018 إلــى ســنة   2006 مــن ســنة 
متوســط    وزاد  وإكمالهــا،  الدراســية  المســتويات  بشــتى 
ســنوات الدراســة، وهــو عنصــر حاســم األهميــة مــن عناصــر 
وزاد  6.6 ســنوات.  إلــى  5.7 ســنوات  مــن  البشــرية،  التنميــة 
اإلنفــاق علــى التعليــم فــي البلــدان األعضــاء مــن 3.9% مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي ســنة 2006 إلــى 4.3% مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي فــي ســنة 2018.

 الخامسة 
ّ
انخفض معّدل وفيات األطفال دون سن

بنسبة 31.6٪، وانخفض معّدل وفيات األمهات بنسبة 
 ٪24.4

زاد متوسط سنوات الدراسة، وهو عنصر حاسم 
األهمية من عناصر التنمية البشرية، من 5.7 سنوات 

إلى 6.6 سنوات في البلدان األعضاء 
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التغير 20062018المؤشر

االلتحاق بالمدارس، التعليم االبتدائي، اإلناث 
91102green)نسبة مئوية من المجموع(

االلتحاق بالمدارس، المرحلة الثانوية، اإلناث 
58،974،8green)نسبة مئوية من المجموع(

5،06،4yellowمتوسط سنوات تمدرس اإلناث

35،338،9yellowنسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة

المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
12,017،8yellowالوطنية )نسبة مئوية من مجموع المقاعد(

خط األساسالمؤشر
التغيرأحدث قيمة)2006(

الحصول على الكهرباء )نسبة 
green)2017( 68،179،4مئوية من السكان(

األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت 
)نسبة مئوية من السكان(

إيجاد فرص العمل )بالماليين(
7،436،5 )2017(green

yellow)2018( 12،311،4العاملون )بالماليين(

Persons employed (million)485،2632،8 )2018(green

التصنيع، القيمة المضافة )نسبة 
yellow)2018( 16،615،7مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

الصناعة، بما في ذلك البناء )نسبة 
yellow)2018( 41،837،4مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

المصدر: أحدث البيانات من مؤشرات التنمية العالمية. التجميع قام به »البنك«

المصدر: أحدث البيانات من مؤشرات التنمية العالمية. التجميع قام به »البنك«

فــي  األعضــاء  البلــدان  فــي  التعليــم  مؤشــرات   :5-2 الجــدول 
)اإلنــاث( »البنــك« 

الجدول 2-6: الوصول إلى فرص السوق في البلدان األعضاء

ارتفع متوسط سنوات تمدرس الفتيات من 5 إلى 6.4 
سنوات بعد زيادة معدالت التحاق الفتيات بالمدارس. 
زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 
35.3٪ في سنة 2006 إلى 38.9٪ في سنة 2018 

4. تمكين المرأة

ــق عــدد مــن البلــدان األعضــاء تقّدمــا كبيــرا نحــو تمكيــن 
ّ

حق
ــرة. فقــد ارتفــع متوســط   ســنوات  المــرأة فــي الســنوات األخي
الدراســة مــن 5 إلــى 6.4 بعــد ارتفــاع معــدالت التحــاق الفتيــات 
بالمــدارس. ويقابــل ذلــك زيــادة فــي المشــاركة فــي العمــل مــن 
ــى 38.9% فــي ســنة 2018. وانضــم  35.3% فــي ســنة 2006 إل
المزيــد مــن النســاء إلــى هيئــات صنــع القــرار الوطنيــة وســاهمن 

ــة لبلدانهــن. فــي جهــود التنميــة االجتماعيــة واالقتصادي

5. البنية التحتية

شــهدت البنيــة التحتيــة والتصنيــع فــي البلــدان األعضــاء تحســنا 
كبيــرا. ولئــن ُســجلت زيــادة فــي التوظيــف وإيجــاد فــرص العمــل، 
فقــد ُســّجل انخفــاض فــي مؤشــرات التوظيــف بيــن ســنتي 
2017 و2018. وانخفضــت القيمــة المضافــة لناتــج الصناعــة، وال 
ســيما التصنيــع، عمومــا، فنتــج عــن ذلــك انخفــاض العمالــة فــي 
الصناعــة. أمــا القطــاع الزراعــي، الــذي ال يــزال أكبــر مصــدر لفــرص 
ــه فــي  ــدان األعضــاء، ففقــد حّصت ــد مــن البل العمــل فــي العدي
العديــد مــن البلــدان بســبب انخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة. ويمكــن 
أن يعــزى هــذا االنخفــاض فــي اإلنتاجيــة إلــى عــّدة عوامــل، 
أهمهــا: نظــام الِملكيــات الزراعيــة المجــزأة المخّصصــة للكفــاف، 
وانخفــاض خصوبــة التربــة، وآثــار تغيــر المنــاخ، وصعوبــة الوصــول 

إلــى األســواق.
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الع على 
ّ
تحسين فرص االط أ -  
معلومات السوق

يتطلــب نمــو الســوق االطــالع علــى البيانــات 
علــى المســتويين الكلــي والجزئــي للحصول 
سلســلة  ألنشــطة  أعمــق  فهــم  علــى 
القيمــة الســوقية. وســيتيح توفــر البيانــات 
مــن  االســتفادة  إمكانيــة  للمســتثمرين 
فــرص االســتثمار، باإلضافــة إلــى طبيعــة 
باألســواق  المرتبطيــن  والعائــد  المخاطــر 

 االهتمــام.
ّ

محــل

ا للعمل 
ً
ويهــدف »البنــك« إلــى أن يصبح مركــز

االســتراتيجية  األســواق  فــي  التحليلــي 
خــالل  مــن  العالميــة  القيمــة  وسالســل 
والمنتجــات  التشــخيصي  العمــل  توفيــر 
المعرفيــة التــي تربــط الجهــات الفاعلــة فــي 
الســوق بعمالئهــا المحتمليــن وبالممّوليــن 

علــى مســتوى العالــم.

وقــد خّصــص »البنــك« فــي ســنة 2019 مــا 
لتعزيــز  أمريكــي  دوالر   350.000 مقــداره 
هــذه  وحشــدت  اإلقليمــي.  التكامــل 
التدخــالت 1.15 مليــون دوالر أمريكــي مــن 
جهــات إنمائيــة شــريكة )مثــل: »مجموعــة 
النقــل  دراســات  و«مركــز  الدولــي«،  البنــك 
لغــرب البحــر األبيــض المتوســط«، و«المنتدى 
العالمــي«،  اإلســالمي  االقتصــادي 
فــي  الســنوي«  االســتثماري  و«االجتمــاع 
آســيا«  شــرق  جنــوب  دول  و«رابطــة  دبــي، 
ِمنــح  برنامــج  لتنفيــذ  وغيرهــا(  )اآلســيان(، 

يقــّدم هــذا الفصــل نبــذة عــن مســاهمة »البنــك« فــي النتائــج 

اإلنمائيــة فــي البلــدان األعضــاء والجاليــات اإلســالمية فــي 

البلــدان غيــر األعضــاء. ويعــرض التقــّدم المحــرز مقابــل إطــار 

النتائــج والمؤشــرات القطاعيــة األساســية المبّينــة فــي إطــار 

االســتراتيجية العشــرية للبنــك.

الفصل 3

المساهمة في النتائج اإلنمائية

التــي  اإلقليمييــن،  والتكامــل  التعــاون 
يســتفيد منهــا 25 مــن البلــدان األعضــاء غيــر 
الســاحلية التــي ال منفــذ لهــا علــى الطــرق 
المســؤولين  كبــار  مــن  و2.200  البحريــة، 
البرامــج  هــذه  ســاهمت  وقــد  والخبــراء. 
بشــأن  اإلقليميــة  الحــوارات  تحســين  فــي 
السياســات فــي مجــال التجارة، واالســتثمار، 
والتعــاون  والمالــي،  النقــدي  والتعــاون 
علــى تحقيــق المنافــع العامــة اإلقليميــة، 
المحليــة  السياســات  إصالحــات  ومواءمــة 
واألبحــاث،  للحــدود،  العابــرة  األهــداف  مــع 

واســتخدامها. المعــارف  ونقــل 

فــي  األعضــاء  البلــدان  »البنــك«  ودعــم 
االرتقــاء بقدراتهــا البشــرية والمؤسســية 
لتكــون جاهــزة لالنضمــام إلــى نظــام التجارة 
المتعــدد األطــراف. كمــا كان البرنامــج بمثابــة 
البلــدان  مــن  المســؤولين  لكبــار  منتــدى 
المســائل  مختلــف  لمناقشــة  األعضــاء 
واإلقليميــة.  األطــراف  المتعــددة  التجاريــة 

خّصص »البنك« في سنة 2019 ما 
مقداره 350.000 دوالر أمريكي 

لتعزيز التكامل اإلقليمي. وحشدت 
هذه المبادرة 1.15 مليون دوالر 

أمريكي من جهات إنمائية شريكة 
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ّصــص 250.000 دوالر أمريكــي لدعــم البلــدان 
ُ
وخــالل ســنة 2019، خ

األعضــاء فــي القيــام بمــا يلــي: )1( تعزيــز قدراتهــا علــى التفــاوض 
ــة اإلقليميــة والمتعــددة األطــراف؛ )2(  وتنفيــذ االتفاقــات التجاري
زيــادة فهمهــا لآلثــار المترتبــة علــى السياســات ودور التجــارة 
إلــى  االنضمــام   )3( واإلقليمــي؛  العالمــي  المســتويين  علــى 
اتفاقــات »منظمــة التجــارة العالميــة« لالســتفادة مــن عضويتهــا. 
واســتفاد مــن هــذا البرنامــج أكثــر مــن 175 مــن كبــار المســؤولين 

والخبــراء مــن 34 بلــدا عضــوا.

دوالر   131.000 بقيمــة  فنيــة  مســاعدة  ِمنــح  »البنــك«  واعتمــد 
 التشــريعات 

ّ
أمريكــي لبنــاء قــدرة البرلمــان األردنــي علــى ســن

بفعاليــة، واعتمــاد الميزانيــات، ورصــد التنفيــذ الفعــال ألهــداف 
التنميــة المســتدامة. ودعــم »البنــك« بنــاء القــدرات اإلحصائيــة 
الوطنيــة للبلــدان األعضــاء، واالســتفادة مــن نجــاح بلــدان أخــرى 
ونقــل المعــارف إلــى البلــدان األعضــاء. وشــارك »البنــك« فــي ســنة 
2019 فــي رعايــة »المؤتمــر اإلحصائــي العالمــي الثانــي والســتين« 
ــع  ــدوب مــن جمي ــر مــن 2.500 من ــذي حضــره أكث ــا، ال فــي ماليزي
ــم »البنــك« أيضــا 

ّ
أنحــاء العالــم علــى مــدى خمســة أيــام. ونظ

ــالمي،  ــاون اإلس ــة التع ــة لمنظم ــة اإلحصائي ــة للجن ــدورة الثامن ال
حيــث تبــادل 57 مســؤوال إحصائًيــا وطنًيــا فــي بلــدان »منظمــة 
الممارســات  وأفضــل  والخبــرات  المعــارف  اإلســالمي«  التعــاون 
بشــأن المبــادرات الراميــة إلــى إدارة أكثــر فعاليــة وكفــاءة للنظــم 

اإلحصائيــة الوطنيــة.

اعتمد البنك ِمنح مساعدة فنية بقيمة 131.000 دوالر 
أمريكي لبناء قدرات البرلمان األردني 

فتح سيرورة التخطيط الوطنية ب - 

يبــدأ تحســين التعــاون محلًيــا وفيمــا بيــن البلــدان مــن مرحلــة 
ــة  ــل عملي ــى جع ــك« إل ــدف »البن ــك، يه ــري. لذل ط

ُ
ــط الق التخطي

طريــة منصــة لجميــع األطــراف المعنيــة المهمــة، 
ُ

البرمجــة الق
والجهــات  والمجتمــع،  الخــاص،  والقطــاع  الحكومــة،  ومنهــا 

اإلقليميــة. الفاعلــة 

طرية
ُ

االستراتيجية الق

التنميــة  دعــم  إلــى  للرئيــس  الخماســي  البرنامــج  يهــدف 
نهــج  اتبــاع  طريــق  عــن  األعضــاء  البلــدان  فــي  المســتدامة 
اســتباقي فــي تلبيــة االحتياجــات اإلنمائيــة لبلدانــه األعضــاء فــي 
المجــاالت اإلنمائيــة المســتجّدة، وســرعة االســتجابة والقــدرة 

البلــدان األعضــاء. علــى التكيــف مــع احتياجــات 

ويهــدف نمــوذج العمــل المســتهدف هــذا إلــى جعــل األســواق 
تعمــل مــن أجــل التنميــة، مــع توجيــه التنميــة مــن خــالل تحســين 
القيمــة  بسالســل  المرتبطــة  للصناعــات  التنافســية  القــدرة 
منتجــات  إلــى  االنتقــال  خــالل  مــن  ذلــك  وســيتم  العالميــة. 
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المساهمة في النتائج اإلنمائية

قّدم »البنك«، في سنة 2019، الدعم لخمس عشرة 
منحة بلغت قيمتها 800.000 دوالر أمريكي لتعزيز 

التكامل على الصعيدين العالمي واإلقليمي من خالل 
التجارة واالستثمار في البلدان األعضاء  

ذات قيمــة مضافــة أعلــى وذات روابــط إنتــاج أماميــة وخلفيــة 
العلــوم  علــى  وقائمــة  أعلــى  تعقيــد  مســتوى  ذات  قويــة 

واالبتــكار. والتكنولوجيــا 

طريــة، 
ُ

وُيعكــف حاليــا علــى تنفيــذ أربــع اســتراتيجيات شــراكة ق
للنمــوذج  ــا 

ً
إعــداد ســبع اســتراتيجيات وفق فــي حيــن يجــري 
الجديــد القائــم علــى سالســل القيمــة العالميــة.

طريــة مع المالديــف، والغابون، 
ُ

وتعــّد اســتراتيجيات الشــراكة الق
بنــاًء علــى تحليــل معّمــق وحــوار مكثــف  والمغــرب، وتركيــا 
ــة  ــري وضعهــا فــي صيغتهــا النهائي ــدان األعضــاء، ويج ــع البل م

ــة. ــات المعني ــع الحكوم بالتنســيق م

طريــة التــي ترمــي إلــى 
ُ

وأطلــق »البنــك« مبــادرة تنفيــذ البرامــج الق
تعزيــز تنفيــذ برامجــه، وتحســين القــدرة علــى تقديــم الخدمــات 
ــج والمســاءلة عنهــا  ــز شــفافية النتائ ــة، وتعزي لأطــراف المعني
علــى مســتوى البلــد العضــو وعلــى مســتوى »البنــك«. وأنشــئت 
فــي ســنة 2019 مبــادرة نموذجيــة فــي الســنغال، فــي حيــن 

تجــري محادثــات مــع إندونيســيا.

التعاون اإلقليمي وتبادل المعارف والخبرات

قــّدم »البنــك«، فــي ســنة 2019، الدعــم لخمــس عشــرة عمليــة 
قائمــة علــى ِمنــح التعــاون والتكامــل اإلقليمييــن في إطــار برنامج 
ــي يناهــز  ــغ إجمال ــة لتشــجيع االســتثمار، بمبل المســاعدة الفني
800.000 دوالر أمريكــي. وحشــدت هــذه البرامــج أكثــر مــن ضعــف 
ــو 40  ــغ مــن الشــركاء الرئيســين واســتفاد منهــا نح هــذا المبل
ــراء.  ــؤولين والخب ــار المس ــن كب ــن 2.500 م ــر م ــوا وأكث ــدا عض بل
ــر الســاحلية   األعضــاء غي

َ
ــدان ــة القــدرات البل ــُج تنمي ــم برنام ودَع

لدمجهــا فــي التجــارة الدوليــة وسالســل القيمــة العالميــة. 
ــالت والــدورات التدريبيــة فــي إطــار هــذا البرنامــج 

ّ
وشــملت التدخ

طائفــة مــن المواضيــع، مثــل: الوصــول إلــى األســواق، وإدارة 
الجمــارك والتجــارة، والزراعــة، والمنســوجات والمالبــس، والحواجــز 
الفنيــة التــي تعيــق التجــارة، واالتفاقــات العامــة بشــأن االتجــار 
فــي الخدمــات، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، ومكافحــة اإلغــراق، 
واإلعانــات والتدابيــر التعويضيــة، وتســوية المنازعــات، واالتفــاق 
علــى تدابيــر االســتثمار المتعلقــة بالتجــارة، والسياســة فــي 
مجــال التجــارة والمنافســة، والتجــارة والبيئــة، والنزعــة اإلقليميــة.

والتكامــل  التعــاون  عــن  مطبوعــات  تســع  »البنــك«  وأصــدر 
والتكامــل  التعــاون  عــن  أساســي  تقريــر  منهــا  اإلقليمييــن، 
اإلقليمييــن يشــتمل علــى جميــع مســاهمات »مجموعــة البنك«. 

وحضــر ممثلــون رفيعــو المســتوى مــن أكثــر مــن 20 مؤسســة 
والتكامــل  التعــاون  حــول  األولــى  النــدوة  األطــراف  متعــددة 

مهــا »البنــك« فــي ســنة 2019.
ّ
اإلقليمييــن التــي نظ

وســاعد »البنــك« فــي ســنة 2019 علــى الربــط بيــن ثمانيــة بلــدان 
أعضــاء مــن خــالل عمليــات تبــادل المعــارف والخبــرات – وهــي 
بعــه »البنــك« لدعــم التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب 

ّ
األســلوب الــذي يت

والتعــاون الثالثــي بيــن البلــدان األعضــاء فــي شــتى البرامــج 
ــة. اإلنمائي

وشــارك »البنــك« فــي تنظيــم 12 فعاليــة دوليــة، منهــا مؤتمــر 
األمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى الثانــي حــول التعــاون فيمــا 
الرفيــع  المنتــدى  تنظيــم  عمليــة  وقــاد  الجنــوب؛  بلــدان  بيــن 
المســتوى الحــادي عشــر للمديريــن العاميــن للتعــاون اإلنمائــي. 
ــة  ــات الوطني ــة للمنظوم ــى األدل ــا عل ــارا قائم ــك« إط ــّد »البن وأع
للتعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي لنشــره 
ــن  ــد م ــى العدي

ّ
ــدة، وتلق ــة لأمــم المتح ــة العام ــالل الجمعي خ

ــن الشــركاء. ــد م ــف التأيي مواق
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واعتمــد »البنــك« برنامجــا لتنميــة القــدرات بقيمــة 20 مليــون دوالر 
أمريكــي لدعــم تعزيــز المنظومــات الوطنيــة للتعــاون فيمــا بيــن 
بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي مــن خــالل تعبئــة 45 مليــون 
ــون دوالر أمريكــي  ــاص و13 ملي ــن القطــاع الخ دوالر أمريكــي م

مــن جهــات إنمائيــة شــريكة أخــرى.

ــات  ــر مــن 10.000 شــخص بصرهــم مــن خــالل جراح واســتعاد أكث
الســاد المجانيــة، واســتفاد أكثــر مــن 50.000 شــخصا مــن فحوص 
مجانيــة للعيــون مــن خــالل تحالــف »البنــك« لمحاربــة العمــى 
الممكــن تفاديــه، الــذي يجمــع العديــد مــن الجهــات اإلنمائيــة 

ــودة. ــة المنش ــج اإلنمائي ــق النتائ ــريكة لتحقي الش

استعاد أكثر من 10.000 شخص بصرهم من خالل 
جراحات الساد المجانية، واستفاد أكثر من 50.000 

شخصا من فحوص مجانية للعيون من خالل تحالف 
»البنك« لمحاربة العمى الممكن تفاديه  

إجراء األعمال وفق منوال الصناعة 4.0 ج. 

يهــدف »البنــك« إلــى مضاعفــة بصمتــه فــي القطــاع الخــاص خالل 
الســنوات العشــر المقبلــة، وأن يصبــح عامــل تحفيــز علــى ريــادة 
األعمــال ونمــو القطــاع المالــي فــي البلــدان األعضــاء. وســيدعم 
المنافســة  علــى  قــادرة  جعلهــا  خــالل  مــن  المؤسســات 
ومســاعدتها علــى اجتــذاب االســتثمار األجنبــي ابتغــاء تحقيــق 

.
ً

نمــو شــامل وإيجــاد فــرص عمــل أكثــر وأعلــى جــودة

ــى  ــز عل ــن التركي ــد م ــك« المزي ــيصّب »البن ــك، س ــق ذل ولتحقي
ــا دراســية  إصــالح سياســات »إجــراء األعمــال« وســيقّدم منًح
لقــادة المســتقبل، وال ســيما فــي أقــل البلــدان األعضــاء نمــوا. 
إلــى ذلــك، ستســتهدف التدخــالت فــي مجــال  وباإلضافــة 
العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار تعزيــز اإلنتاجيــة ودعــم ريــادة 

األعمــال.
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في سنة 2019، ارتفعت محفظة المشاريع المعتمدة 
بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 4.3 
مليار دوالر أمريكي )17٪ من محفظة »البنك« الجارية(، 

وتتألف من 45 مشروًعا في 17 بلدا عضوا بلغت مراحل 
مختلفة من الموافقة إلى اإلقفال والسداد  

1. الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ــز »البنــك« أيضــا، فــي إطــار البرنامــج الخماســي للرئيــس، علــى 
ّ
رك

تســخير الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتنميــة البلــدان 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  وتعمــل  األعضــاء. 
ــة  ــراف المعني ــع األط ــات م ــز العالق ــن لتعزي ــل تمكي ــة عام بمثاب
تعميــم  مــع  الشــراكات،  وإقامــة  المــوارد  لتعبئــة  الخارجيــة 
منتجــات التمويــل اإلســالمي فــي اســتثمارات البنيــة التحتيــة. 
وتهــدف الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أيضــا إلــى 
تعزيــز مســاهمة »البنــك« وروابطــه مــن خــالل االســتفادة مــن 
شــبكة مــن المؤسســات العامــة والخاصــة بقصــد تعزيــز األثــر 

 اســتثمار فــي البنيــة التحتيــة.
ّ

اإلنمائــي لــكل

وفــي ســنة 2019، ارتفعــت محفظــة المشــاريع المعتمــدة بصيغــة 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى 4.3 مليــار دوالر 
الجاريــة(، وتتألــف مــن 45  أمريكــي )17% مــن محفظــة »البنــك« 
مشــروًعا فــي 17 بلــدا عضــوا بلغــت مراحــل مختلفــة مــن الموافقــة 
إلــى اإلقفال والســداد. وتشــمل مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخــاص مشــاريع تجاريــة فــي الطاقــة، والمرافــق، والنقــل، 
ــد مرتفعــة وفتــرات  والبنيــة التحتيــة االجتماعيــة ذات معــدالت عائ
تنفيــذ أقصــر )2-4 ســنوات( والتــي تســاهم فــي النمــو االقتصــادي 
لمشــاريع  اإلجماليــة  التكلفــة  وتفــوق  العمــل.  فــرص  وإيجــاد 
 

ُ
اســتثمارات ومنهــا  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 

ــار دوالر أمريكــي. ــرى، 72.8 ملي ــة أخ أطــراف معني

مبــادرة ويتيكــر للســالم والتنميــة: أقــام »البنــك« شــراكة مــع 
مبــادرة ويتيكــر للســالم والتنميــة لدعــم الســالم واالندمــاج 
االجتماعــي والمصالحــة والقابليــة للتوظيــف فــي المجتمعــات 
ن 

ّ
المحليــة المتضــّررة مــن العنــف والنــزاع فــي أوغنــدا. وســتمك

هــذه الشــراكة 168 مــن الشــباب مــن أن يصبحــوا شــركاء 
وقــادة فــي تعزيــز الســالم والتنميــة المســتدامة فــي أكثــر 
شــمال  فــي  كاراموجــا  منطقــة  فــي  هشاشــة  المناطــق 
ــادرة ويتيكــر للســالم  ــدة لمب ــدا، مــن خــالل الشــبكة الرائ أوغن

ــاع الســالم«. ــة »شــبكة الشــباب صن والتنمي

مبــادرات االســتثمار البحــري: لمــا كان المحيــط هــو حجــر الزاويــة 
الواعــد فــي االقتصــاد العالمي بمســاهمات تناهــز 2.5 تريليون 
دوالر أمريكــي، فقــد أعــّد »البنــك« ورقــة موقــف اســتراتيجية 
بعنــوان »مبــادرات االســتثمار البحــري مــن أجــل البنــك اإلســالمي 
للتنميــة« لكــي ُيسترشــد بهــا فــي أنشــطة االســتثمار فــي 

االقتصــاد األزرق الحاليــة والمســتقبلية. 

ع »البنــك« مذكرة 
ّ

مذكــرة تفاهــم مــع جمهوريــة الســنغال: وق
تفاهــم مــع حكومــة الســنغال لدعــم توســيع اســتثماراتها 
مذكــرة  عــت 

ّ
ُوق وقــد  األزرق.  االقتصــاد  وقطاعــات  البحريــة 

التفاهــم هــذه خــالل قمــة رواد التحــّول التــي ُعقــدت فــي 
الســنغال فــي ديســمبر 2019.

2. العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

العلــوم  قــوة  تســخير  فــي  األعضــاء  البلــدان  »البنــك«  يدعــم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار باعتبارهــا عامــل حفــز للنمــو االجتماعــي 
ــادرات مــا يلــي: ــرز المب واالقتصــادي والرخــاء المســتدامين. ومــن أب

الشــراكة مــع اليونســكو: أقــام »البنــك« فــي ســنة 2019 شــراكة 
ــوم  ــم التوســيع الشــامل للعل ــع اليونســكو لدع اســتراتيجية م
ثمــار  مــن  األعضــاء. وكان  البلــدان  فــي  واالبتــكار  والتكنولوجيــا 
هــذه الشــراكة إعــداد مفهــوم »البنــك« للعلــوم والتكنولوجيــا 
واالبتــكار وفــق منهجيــة »مرصــد اليونســكو العالمــي المعنــي 
 )GO-SPIN( »ــكار ــا واالبت ــوم والتكنولوجي ــق سياســات العل بوثائ
ــكار. ويعكــف  ــا االبت ــوم والتكنولوجي ــال العل وسياســته فــي مج
ــا، بالتعــاون مــع اليونســكو، علــى دعــم منظومتــي  ــك« حالي »البن

العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي موزمبيــق وأوزبكســتان.



تـقـريـر الـفـعـالـيـة اإلنمائيـة لسنـة 2019

40

3. برنامج المنح الدراسية

ــك« 1.201 منحــة دراســية لطــالب  فــي ســنة 2019، قــّدم »البن
وباحثيــن مــن 110 بلــدان. وشــمل ذلــك 826 منحة دراســية لطالب 
ــدوق المشــترك  ّدمــت 135 منهــا مــن خــالل الصن

ُ
ــن، ق جامعيي

ــك« ألقــل  ــة« و«البن ــدوق التضامــن اإلســالمي للتنمي ــن »صن بي
البلــدان األعضــاء نمــوا، و205 لطــالب الماجســتير، و170 لطــالب 

الدكتــوراه والدراســات البحثيــة بعــد الدكتــوراه.

في سنة 2019، قّدم »البنك« 1.201 منحة دراسية 
لطالب وباحثين من 110 بلدان  

م »البنك« حلقة عمل رفيعة المستوى، هي 
ّ
نظ

األولى من نوعها في العالم اإلسالمي، حول الصلة 
بين العلوم والسياسات والتنمية، جمعت بين وزراء 

وصانعي سياسات وعلماء من البلدان األعضاء  

ولضمــان قــدرة الطــالب والباحثيــن علــى اكتســاب العلــوم 
الحديثــة  والخبــرات  التكنولوجيــة  والمعــارف  تطــورا  األكثــر 
ونقلهــا إلــى بلدانهــم، أبــرم »البنــك« اتفاقــات تعــاون مــع 
أفضــل الجامعــات لتوفيــر تعليــم عالــي الجــودة وميســور 

وباحثيــه. لطالبــه  التكلفــة 

وســيواصل »البنــك« أيضــا تواصلــه مــع خّريجيــه ودعوتهــم 
للمشــاركة مــن خــالل أمــور منهــا الدعــوة الســنوية لالبتــكار 
اللذيــن  التحــّول«  و«صنــدوق  إشــراك«  »منصــة  طريــق  عــن 
أطلقهمــا مؤخــًرا. وســيحصل المترشــحون الفائــزون علــى دعــم 
ــة، مــع  ــول إنمائي ــى حل ــي لترجمــة أفكارهــم المبتكــرة إل مال

إمكانيــة تســويقها.

طلــق برنامــج مشــترك للمنــح الدراســية بتمويــل مــن 
ُ
كمــا أ

ــدان  ــدة أقــل البل ــة« لفائ ــدوق التضامــن اإلســالمي للتنمي »صن
ــب  . ويقــّدم هــذا البرنامــج ِمنحــا دراســية للتدري

ً
األعضــاء نمــوا

المهنــي وبرامــج البكالوريــوس لتمكيــن الشــابات والشــبان مــن 
ــم. ــات مجتمعاته ــة احتياج تلبي

طلــق فــي ســنة 2019 برنامــج مشــترك مــع األكاديميــة العالميــة 
ُ
وأ

البشــرية  التنميــة  لتعزيــز  بإيطاليــا  ترييســتي  فــي  للعلــوم 
ــوم  ــة بالعل ــة فــي المعــارف ذات الصل والقــدرات الحاســمة األهمي

والتكنولوجيــا واالبتــكار. ويشــمل هــذا التعــاون:

تقديــم منــح دراســية لعشــرين عالمــا مــن البلــدان األعضــاء ذات   .1
ــوراه؛ ــراء بحــوث مــا بعــد الدكت الدخــل المنخفــض إلج

حــول  التكنولوجيــا  ونقــل  للبحــث  مشــترك  مشــروع  تنفيــذ   .2
المواضيــع المتعلقــة بتحديــات االســتدامة ذات الصلــة بأهــداف 

المســتدامة؛ التنميــة 

دعــم تســعة علمــاء الجئيــن ينتمــون إلــى المناطــق المتضــررة   .3
ــدان األعضــاء؛  ــات فــي البل ــن النزاع م

رفيعــة  عمــل  حلقــة   2019 ســنة  فــي  جــدة  فــي  ُعقــدت   .4
المســتوى، هــي األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم اإلســالمي، 
حــول الصلــة بيــن العلــوم والسياســات والتنميــة. وجمعــت 
ا رفيــع المســتوى، منهــم: وزراء 

ً
حلقــة العمــل بيــن 25 مشــارك

للعلــوم والتكنولوجيــا، وصانعــو سياســات وعلمــاء رفيعــو 
وســاعدت  »البنــك«،  فــي  األعضــاء  البلــدان  مــن  المســتوى 
»البنــَك« علــى تبــّوؤ موقعــه فــي مجــال دبلوماســية العلــوم، 
زت الحــوار والتعــاون بيــن العلمــاء وصانعــي السياســات 

ّ
وعــز

فــي البلــدان األعضــاء لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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الجدول 3-1: توزيع المشاريع المعتمدة في سنة 2019

األهداف 
عدد القطاعالمستدامة

العمليات
مليون دوالر

أمريكي

29276،2الزراعة

21131،3التعليم

12277،9الطاقة

3118،7التمويل

تكنولوجيا المعلومات 
439،5واالتصاالت

20،1الصناعة

200،6القطاع العام

القطاع 
43421،7االجتماعي

10100،6التجارة

11382النقل

17160،7المياه

تقريبا 2001.9المجموع

اعتمد »البنك« في سنة 2019 ما مجموعه 1.9 مليار 
دوالر أمريكي لتمويل 41 عملية و147.4 مليون دوالر 

أمريكي لتمويل 160 منحة ومساعدة فنية  

بناء البنية التحتية الداعمة لسلسلة القيمة  د - 
الخضراء

التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  فــي  االســتثمار  »البنــك«  يواصــل 
الســوق  فــي  الفاعليــن  وحجــم  كفــاءة  مــن  ترفــع  التــي 
الشــراكة  اســتراتيجيات  فــي  المختــارة  القيمــة  وسالســل 
ا فــي 

ً
طريــة. ولتحقيــق ذلــك، يــؤدي »البنــك« دوًرا نشــط

ُ
الق

تحديــد المشــاريع لتحســين جــودة المشــاريع وجــذب القطــاع 
ط 

ّ
الخــاص للمشــاركة فيهــا ابتغــاء تحقيــق أكبــر تأثيــر. ويســل

ــن  ــة م ع
ّ

ــج الرئيســة المتوق ــى النتائ ــذا القســم الضــوء عل ه
مــدت مؤخــًرا والنتائــج المبلــغ عنهــا فيمــا 

ُ
المشــاريع التــي اعت

يخــص المشــاريع التــي اكتملــت مؤخــًرا.

ــط لتحقيقهــا مــن المشــاريع المعتمــدة 
ّ
1. النتائــج المخط
فــي ســنة 2019

ــار دوالر  ــك« فــي ســنة 2019 مــا مقــداره 1.9 ملي اعتمــد »البن
أمريكــي لتمويــل 41 عمليــة و147.4 مليــون دوالر أمريكــي، 
تشــمل 160 منحــة ومســاعدة فنيــة لفائــدة 40 بلــدا عضــوا 

ــر أعضــاء. ــدان غي ــي تســعة بل ــات إســالمية ف وجالي
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الزراعة

ــة بقيمــة 193  ــة فــي قطــاع الزراع ــة ومنح مــدت 28 عملي
ُ
اعت

مليــون دوالر أمريكــي. وسُيســقى مــن خــالل هــذه المشــاريع 
58.000 هكتــار مــن األراضــي، منهــا 10.000 هكتار فــي موريتانيا 
جمهوريــة  فــي  الــري  مشــروع  وسيســاهم  والســنغال. 
ــاج المحاصيــل بمقــدار 60.000 طــن  ــادة إنت قيرغيزســتان فــي زي
وبنــاء ســعة تخزيــن تبلــغ 3.000 طــن. واعتمــد »البنــك« 70.5 
مليــون دوالر أمريكــي لمشــروع زراعــي متكامــل فــي مناطــق 
األراضــي المرتفعــة فــي إندونيســيا يهــدف إلــى ري 14.000 
ــن  ــر لـــ18.000 م ــل األصغ ــر التموي ــي وتوفي ــن األراض ــار م هكت
ــة  ــر الزراعــة المائي ر مشــروٌع لتطوي

ّ
ــال. وســيوف النســاء والرج

فــي دانغومانــا ببوركينــا فاســو بــذورا محّســنة لـــ20.000 مــزارع.

التعليم

بقيمــة  التعليــم  فــي قطــاع  ومنحــة  عمليــة   24 مــدت 
ُ
اعت

د بهــذه  83.8 مليــون دوالر أمريكــي. ومــن المتوقــع أن تشــيَّ
لـــ1.200  التدريــب  ــر 

َّ
ويوف تعليميــة  68 مؤسســة  العمليــات 

مــدّرس وعضــو فــي هيئــة التدريــس.

الطاقة 

مــدت فــي قطــاع الطاقــة 10 مشــاريع ومنــح بقيمــة 274.9 
ُ
اعت

مليــون دوالر أمريكــي فــي ســنة 2019. ومــن المتوقــع أن تربــط 
ــون  ــاواط 2.5 ملي ــوة 600 ميغ ــة بق ــورو للطاق ــة جامش محط
أســرة بالكهربــاء. وســيربط مشــروٌع للطاقــة الشمســية فــي 
غامبيــا 4.400 أســرة بالكهربــاء. ومــن المتوقــع أن تخفــض 
ــي أكســيد  ــات ثان ــة انبعاث ــة النظيف ــي الطاق االســتثمارات ف

ــون بمقــدار 14.000 طــن ســنوًيا. الكرب

الصحة

مــدت 41 عمليــة ومنحــة )575.9 مليــون دوالر أمريكــي( فــي 
ُ
اعت

ر مشــروع الســكان االجتماعــي فــي بنيــن 
ّ

ســنة 2019. وســيوف
الكهربــاء وخدمــات الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب المحّســنة 
ألكثــر مــن 2.000 أســرة، فضــال عــن توفيــر فــرص العمــل ألكثــر 
مــن 13.000 شــخص. وســيدعم برنامــج القضــاء علــى شــلل 
األطفــال )المرحلــة الثالثــة( فــي باكســتان تطعيــم 38 مليــون 
طفــل. وســيوفر مشــروع للســكن الريفــي فــي أوزبكســتان 

المــأوى لـــ6.400 شــخص.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   38.8 بمبلــغ  »البنــك«  ســاهم 
جيبوتــي  فــي  المغمــورة  للكابــالت  اإلقليمــي  المشــروع 
ــر اإلنترنــت لـــ60 مليــون مشــترك 

ّ
)DARE( الــذي يتوقــع أن يوف

ــه 5.340  ــل بحــري طول ــول ســنة 2024 مــن خــالل خــط كاب بحل
ــم.  كل

سيحّسن المشروع اإلقليمي للكابالت المغمورة في 
جيبوتي )DARE( )38.8 مليون دوالر أمريكي( استفادة 
60 مليون مشتِرك من خدمة اإلنترنت بحلول سنة 2024 

من خالل خط كابل بحري طوله 5.340 كلم  

النقل

مــد 13 مشــروًعا ومنحــة فــي قطــاع النقــل )100.6 مليــون 
ُ
اعت

د هــذه المشــاريع 
ّ

دوالر أمريكــي( فــي ســنة 2018. وســتمه
مجتمعــة 411 كيلومتــًرا مــن الطــرق الســريعة في كازاخســتان 

وغينيــا ونيجيريــا وأفغانســتان وأوغنــدا.

المياه والصرف الصحي

مــدت 18 عمليــة ومنحــة بقيمــة 164 مليــون دوالر أمريكــي 
ُ
اعت

ــاه والصــرف الصحــي فــي ســنة 2019. ومــن  فــي قطــاع المي
المتوقــع أن يزيــد مشــروع أبيدجــان للصــرف الصحــي فــي المــدن 
الثانويــة مــن القــدرة علــى تطهيــر ميــاه الصــرف الصحــي 
ــام  ــيعمل نظ ــوم. وس ــي الي ــب ف ــر مكع ــدار 840.000 مت بمق
الغديــر للصــرف الصحــي فــي لبنــان علــى بنــاء 308 كيلومتــرات 
مــن شــبكة الصــرف الصحــي بقــدرة معالجــة تبلــغ 90.000 متــر 

مكعــب فــي اليــوم.

ــط لتحقيقهــا مــن قائمــة المشــاريع فــي 
ّ
2. النتائــج المخط

ســنة 2020

أطلــق »البنــك« فــي ســنة 2019 إطــاًرا متكامــالً لضمــان الجــودة 
غايتــه اختيــار وبرمجــة عمليــات »البنــك« ابتغــاء مواءمــة قائمــة 
ــار مشــاريع  ــك« وضمــان اختي المشــاريع مــع اســتراتيجية »البن
عاليــة الجــودة والتأثيــر. ويقــّدم الجــدول التالي النتائــج اإلنمائية 

ــع تحقيقهــا مــن قائمــة المشــاريع فــي ســنة 2020.
ّ

المتوق
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المساهمة في النتائج اإلنمائية

األهداف 
النتائج مؤشر النتائجالمستدامة

المتوقعة

150عدد ما ُبني وُحّدث من المالجئ/المنازل

13,100المساحة المروية )بالهكتارات(

175,500الزيادة في إنتاج المحاصيل )باألطنان(

50,000مرافق تخزين المحاصيل المشّيدة )باألطنان(

منشآت إنتاج/معالجة البذور التي أقيمت 
6,000)طن/ساعة(

ز من المرافق 
ّ

نشئ أو ُحّدث أو ُجه
ُ
عدد ما أ
79الصحية

12,280عدد العاملين الصحيين الذين تلقوا تدريبا

ة التي أضيفت إلى المرافق الصحية 4,350عدد األسرَّ

5,258,000عدد المستفيدين من خدمة العيادات الخارجية

عدد األشخاص الذين تم استيعابهم في 
1,700المؤسسات التعليمية

عيد تأهيله من المؤسسات 
ُ
نشئ أو أ

ُ
عدد ما أ

908التعليمية

414,050عدد الطالب المستفيدين

عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/
وا تدريب

ّ
4,520الموظفين الذين تلق

عدد األسر التي استفادت من خدمات صرف 
174,992صحي محسنة

الزيادة في القدرة على معالجة مياه الشرب 
4,000)متر مكعب/اليوم(

الزيادة في القدرة على معالجة مياه الصرف 
75,400الصحي )متر مكعب/اليوم(

1,062شبكة الصرف الصحي التي تم تركيبها )كلم(

عدد األشخاص الذين استفادوا من مياه 
1,460,000الشرب

2,650شبكة اإلمداد بالمياه التي تم تركيبها )كلم(

طاقة توليد الطاقة من مصادر متجددة 
50)ميغاواط(

15,000عدد األسر الجديدة التي تم ربطها بالكهرباء

1,957خطوط النقل التي تم تركيبها )كلم(

رت لهم فرص عمل
ّ

30,787عدد األشخاص الذين ُوف

13,612عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

عدد السكان الذين استفادوا من التمويل 
28,000األصغر

580عدد المنشآت الريفية التي أقيمت

الطرق والطرق السريعة الوطنية أو اإلقليمية 
ّيدت )كلم(

ُ
241التي ش

الطرق المحلية/الريفية التي أنشئت أو ُحّدثت 
1,351أو أعيد تأهيلها )كلم(

الجدول 3-3: توزيع المشاريع المكتملة في سنة 2019

ــط لبلوغهــا مــن قائمــة المشــاريع 
ّ
الجــدول 3-2: النتائــج المخط

لســنة 2020

األهداف 
عدد القطاعالمستدامة

العمليات
مليون 
دوالر

أمريكي

19503الزراعة

11267التعليم

12995الطاقة

10296التمويل

الصحة والخدمات 
3143االجتماعية األخرى

11اإلدارة العامة

11698النقل

المياه والصرف الصحي 
5328والخدمات الحضرية

723,232المجموع الكلي

قة من المشاريع المكتملة
ّ

3. النتائج المتحق

ــة اإلنمائيــة عــن  ــر الســنوي عــن الفعالي يفــاد فــي هــذا التقري
قــت مــن 72 مــن المشــاريع المكتملــة مؤخــرا 

ّ
النتائــج التــي تحق

القطاعــات  علــى  عــة 
ّ
موز أمريكــي  دوالر  مليــار   3.2 بقيمــة 

ــدول 3-3.  ــي الج ــة ف المبّين

ّود أكثــر مــن 11.000 مــن الفقــراء بالســكن، منهــم 8.000 فــي 
ُ
ز

إندونيســيا ضمــن مشــروع التنميــة المجتمعيــة المتكاملــة.
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مستشفى مانيسا للتدريب والبحوث
تركيا

يــورو فــي هــذه  بمبلــغ 236 مليــون  ســاهم »البنــك« 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العام والخاص لبناء مستشــفى 
بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 550 ســريًرا فــي تركيــا. وقد قّدم 
هــذا المستشــفى فــي األشــهر العشــرة األولــى مــن 
ــه الخدمــة ألكثــر مــن مليــون مريــض وبلــغ متوســط    عمل

معــّدل اإلشــغال 83%. وســّجل هــذا المستشــفى ذو 
العاليــة 96 مــن أصــل 100 نقطــة فــي فحــص  التقنيــة 
معاييــر الجــودة الصحيــة الــذي أجرتــه وزارة الصحــة التركيــة 
فــي يوليــو 2019. ويبيــن هــذا المستشــفى كيــف يمكــن 
للتمويــل اإلســالمي والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
الرعايــة  لخدمــات  مســتدامة  حلــول  تقديــم  والخــاص 

ــدان األعضــاء. ــنة فــي البل ــة المحّس الصحي

برنامج محو األمية
المغرب

ســاهم هــذا المشــروع فــي محــو األميــة لــدى البالغيــن 
مــن العمــر 16 عامــا أو أكثــر، واســتفاد منــه مــا يزيــد عــن 
2.3 مليــون طفــل معظمهــم فــي المناطــق الريفيــة. 
وســاهم »البنــك« فــي هــذا المشــروع بمبلــغ 5.4 مليــون 

دوالر أمريكــي.

تعزيز مشروع اإلمداد بالبذور العالية الجودة
بنغالديش

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحســين قــدرات »معهــد 
ــة  ــوث الزراعي ــش«، و«معهــد البح ــوث األرز فــي بنغالدي بح
الزراعيــة فــي  التنميــة  بنغالديــش«، و«مؤسســة  فــي 
بنغالديــش« بهــدف زيــادة إمــداد المزارعيــن بالبــذور العاليــة 
العاليــة  البــذور  مــن  ــا 

ً
طن  34.450 نتــج 

ُ
أ وقــد  الجــودة. 

عــت علــى صغــار المزارعيــن، ويتوقــع أن يــؤدي 
ّ
الجــودة وُوز

ذلــك إلــى زيــادة مقدارهــا 1.4 مليــون طــن مــن الغــذاء، 
ــى 

ّ
وضمــان األمــن الغذائــي للســكان المســتهدفين. وتلق

المحّســنة  الزراعــة  تقنيــات  علــى  تدريبــا  مــزارع   46.000
فــي إطــار هــذا المشــروع. واكتمــل هــذا المشــروع فــي 
ســبع ســنوات بتكلفــة إجماليــة بلغــت 43.7 مليــون دوالر 
ــون دوالر  ــغ 35 ملي ــك« بمبل أمريكــي، ســاهم منهــا »البن

أمريكــي.

الزراعة

ــن  ــر م ــي رّي أكث ــة ف ــاع الزراع ــي قط ــروًعا ف ــاهم 19 مش س
إنتــاج  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  األراضــي،  مــن  هكتــار   60.000
خــالل  مــن  معظمهــا  طــن  مليــون   1.4 بمقــدار  المحاصيــل 
مشــروع اإلمــداد بالبــذور العاليــة الجــودة فــي بنغالديــش. 
ــّور نحــو208.000 متــر مكعــب مــن المــوارد المائيــة مــن خــالل 

ُ
وط

مشــاريع الســدود فــي إيــران واليمــن.

الصحة

اكتملــت ثالثــة مشــاريع في قطــاع الصحة. وأنشــئ نحو 4.000 
وحــدة صحيــة، معظمهــا فــي إطار برنامــج »التنميــة المجتمعية 
المتكاملــة« فــي إندونيســيا. واكتمــل مستشــفى برنامــج 
ــتيعابية  ــه االس ــغ طاقت ــذي تبل ــوث ال ــب والبح ــا للتدري مانيس
ــغ عــدد المرضــى الخارجييــن  ــذي يتوقــع أن يبل 558 ســريًرا وال

الذيــن ســيزورونه 1.2 مليــون مريــض ســنويا.

التعليم

التعليــم.  قطــاع  فــي  مشــروعا  عشــر  أحــد  إنجــاز  اكتمــل 
وتحّســنت ســبل اســتفادة نحــو 2.3 مليــون طالب مــن التعليم، 
التدريــس  أســاليب  علــى  تدريبــا  مــدرس   12.000 ــى 

ّ
وتلق

ــم الحديثــة. وســاهم مشــروع التنميــة المجتمعيــة 
ّ
والتعل

فــي إندونيســيا فــي بنــاء مــا يقــرب مــن 900 مدرســة.
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مشروع التنمية المجتمعية المتكاملة 
)المرحلة الثانية( - إندونيسيا

أمريكــي  دوالر  مليــون   159.5 بمبلــغ  »البنــك«  ســاهم 
ــن  ــة اإلندونيســية لتمكي ــي للحكوم ــج الوطن ــي البرنام ف
ــة مــن هــذا البرنامــج  ــة الثاني ــي فــي المرحل المجتمــع. وُبن
ّودت 20.000 أســرة 

ُ
900 مدرســة و4.000 مركــز صحــي. وز

المحّســنة.  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  الشــرب  بميــاه 
ــّيد أكثــر مــن 8.000 منــزل ومــأوى، واســتفاد 3.000 

ُ
وش

شــخص مــن التمويــل األصغــر.

يكون بوسطن للطاقة الريحية بقدرة 
َ
محطة تر

150 ميغاواط
باكستان

ســاهم »البنــك« بمبلــغ 75 مليــون دوالر أمريكــي فــي 
مشــروع طاقــة ريحيــة بقــدرة 150 ميغــاواط فــي مقاطعــة 
ــد طاقــة تتــراوح بيــن 520 غيغــاواط 

ّ
الســند بباكســتان، يول

ســاعي فــي الســنة و601 غيغــاواط ســاعي فــي الســنة. 
وتعــّد هــذه المحطــة أكبــر وحــدة لتوليــد الطاقــة الريحيــة 
ــض انبعاثــات ثاني أكســيد 

ّ
فــي باكســتان، وُيتوقــع أن تخف

الكربــون بمقــدار 204.000 طــن ســنويا.

مــن  طــن  مليــون   23 مــن  أكثــر  ســنة  كل  ُيســتخرج 
ــل 

ّ
الفوســفاط الخــام مــن باطــن األرض فــي المغــرب، ويمث

لالســتغالل  القابــل  العالمــي  االحتياطــي  ثلــث  ذلــك 
االقتصــادي. ومنطقــة الجــرف األصفــر غنيــة بالفوســفاط، 
وقــد ســاهم »البنــك« فــي توســيع المينــاء الصناعــي فــي 
تــح 

ُ
هــذه المنطقــة بمبلــغ 150 مليــون دوالر أمريكــي. وافت

ــازه خمــس  المشــروع فــي ســبتمبر 2017 واســتغرق إنج
ــر فــرص عمــل لـــ7.500 شــخص. ورفــع المينــاء 

ّ
ســنوات، ووف

القــدرة التصديريــة مــن 28 مليــون طــن إلــى 47 مليــون 
طــن ســنويا. وزاد عــدد الســفن التــي تشــحن وتفــّرغ فــي 

ــى 686 فــي ســنة 2018.  ــن 571 إل ــاء م المين

مشروع توسعة ميناء الجرف األصفر
المغرب

المياه والصرف الصحي والسكن

ــر الســكن ألكثــر مــن 11.000 مــن الفقــراء، منهــم 8.000 
ّ

ُوف
المجتمعيــة  التنميــة  مشــروع  خــالل  مــن  إندونيســيا  فــي 
المتكاملــة، مــع توفيــر ميــاه الشــرب ومرافــق الصــرف الصحي 
المحّســنة. وســاعدت هــذه المشــاريع علــى بنــاء شــبكة صــرف 
صحــي طولهــا 2.500 كيلومتــر. وقــام مشــروع إعــادة اإلعمــار 
فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع فــي كــوت ديفــوار ببنــاء قــدرة علــى 

معالجــة الميــاه تبلــغ 12.000 متــر مكعــب فــي اليــوم.

الطاقة

ــد اثنــا عشــر مشــروًعا فــي قطــاع الطاقــة اكتمــل إنجازهــا 
ّ
يول

ــاء، منهــا 1.700  فــي ســنة 2019، 3.266 ميغــاواط مــن الكهرب
ميغــاواط مــن مصــادر متجــددة. وســيؤدي هــذا المشــروع 
ــون بمقــدار 204.000  ــي أكســيد الكرب ــات ثان إلــى خفــض انبعاث
ــذه 240.000  ــة ه ــد الطاق ــات تولي ــت محط ــنوًيا. وربط ــن س ط
أســرة بشــبكة الكهربــاء مــن خــالل شــبكات نقــل طولهــا 2.700 

ــر. كيلومت

النقل

اكتمــل أحــد عشــر مشــروًعا فــي قطــاع النقــل أســفرت عــن 
تشــييد 12.000 كيلومتــر مــن الطــرق، منهــا 300 كيلومتــر 
مــن الطــرق الســريعة. ورفــع مشــروع توســعة مطــار الملكــة 
عليــاء فــي األردن الطاقــة االســتيعابية الســنوية للمطــار إلــى 
ــرف  ــاء الج ــروع مين ــا مش ــنة. أم ــي الس ــافر ف ــن مس 3 ماليي
األصفــر البحــري فــي المغــرب فرفــع القــدرة علــى التصديــر إلــى 

.
ً
18 مليــون طــن مــن الفوســفاط الخــام ســنويا
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قة من مشاريع »صندوق األقصى والقدس«
ّ

الشكل 3-1: النتائج األساسية المتحق

صندوق األقصى 
والقدس

4. الصناديق االستئمانية

ُعقــدت فــي أكتوبــر 2000 قّمــة عربيــة طارئــة فــي القاهــرة 
ــة  ــة لدعــم التنمي ــات مالي ــي حيــوي وآلي ــر دعــم تمويل لتوفي
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي فلســطين وإعــادة إعمارهــا. 
وأنشــأت »جامعــة الــدول العربيــة« »صنــدوق األقصــى« لدعــم 
ــإدارة األمــوال.  ــك« ب االقتصــاد الفلســطيني، وُعهــد إلــى »البن
ــق  ــدوق األقصــى« الصنادي ــك« فــي إطــار مــن »صن ــر »البن ويدي
العربــي  »الصنــدوق  فيهــا:  يســاهم  التــي  االســتئمانية 
ــي«  ــدوق النقــد العرب لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي« و«صن

إفريقيــا«  فــي  االقتصاديــة  للتنميــة  العربــي  و«المصــرف 
الســعودي  و«الصنــدوق  للتنميــة«  الكويتــي  و«الصنــدوق 
للتنميــة« وجهــات مانحــة أخــرى. ويبلــغ إجمالــي المحفظــة 
أكثــر مــن مليــار دوالر أمريكــي، مــع اعتمــادات جديــدة فــي 
ســنة 2019 تقــّدر بنحــو 100 مليــون دوالر أمريكــي. وســتضيف 
ــى  ــدة إل ــج جدي ــال اكتمالهــا نتائ ــدة ح هــذه المشــاريع الجدي

قــت بالفعــل.
ّ

المؤشــرات المبّينــة أدنــاه، التــي تحق

إعادة تحديد موقع التمويل اإلسالمي لتحقيق التنمية ه-  

يســعى »البنــك« إلــى توســيع صناعــة التمويــل اإلســالمي 
ــط التمويــل بأنشــطة سالســل القيمــة. وصناعــة  مــن خــالل رب
قيمــة  تجــاوزت  إذ  للتوّســع،  جاهــزة  اإلســالمي  التمويــل 
األصــول اإلســالمية 2 تريليــون دوالر أمريكــي – ال ســيما مــن 
خــالل االســتفادة مــن إمكانــات التكنولوجيــا الماليــة، مثــل: 
سلســلة الكتــل، والبيانــات الضخمــة، والتمويــل الجماهيــري 
لتحقيــق  اإلســالمي  التمويــل  مــن  االســتفادة  لتعميــم 
التنميــة. واعتمــد »البنــك« 30 عمليــة تمويــل إســالمي ومنحــة 
)39.9 مليــون دوالر أمريكــي( فــي ســنة 2019. وســتوفر إحــدى 
هــذه المبــادرات، وهــي »مبــادرة تعزيــز قــدرة المنشــآت ذات 
ــا، فــرص عمــل  ــى الصمــود« فــي نيجيري ــة عل القيمــة المضاف

ــي مهــارات 640 امــرأة. لـــ1.400 امــرأة وتنّم

التمكين االقتصادي

 لـ24.000 أسرة
استفاد 100.000 شخص

ترميم

35.000 منزل
استفاد 100.000 شخص

تمهيد

600 طريق
استفاد 200.000 شخص

بناء وتجهيز 

50 مستشفى 
استفاد 400.000 شخص

بناء وتجهيز 

250 مدرسة 
استفاد 200.000 تلميذ

إحياء

60.000 دونم من األراضي
استفاد 100.000 شخص
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ســاهم البرنامــج المتكامــل لدعــم التمويــل األصغــر فــي 
بنيــن في تحســين مســتوى عيــش ذوي الدخــل المنخفض 
عــن طريــق تحســين فــرص االســتفادة مــن تســهيالت 
التمويــل األصغــر، والتدريــب الموّجــه نحــو الســوق، وإيجــاد 
دوالر  مليــون   10.4 »البنــك«  واعتمــد  األعمــال.  فــرص 
أمريكــي لهــذا المشــروع. واســتفاد نحــو 166.000 شــخص 
مــن خدمــات التمويــل األصغــر اإلســالمي، 90% منهــم 

ــر البرنامــج فــرص عمــل لـــ1.300 شــخص.
ّ

نســاء. ووف

البرنامج المتكامل لدعم التمويل األصغر
بنين

مدت 30 عملية تمويل إسالمي ومنحة )39.9 
ُ
اعت

ر إحدى 
ّ

مليون دوالر أمريكي( في سنة 2019. وستوف
المبادرات، وهي »مبادرة تعزيز قدرة المنشآت ذات 

القيمة المضافة على الصمود« في نيجيريا، فرص عمل 
لـ1.400 امرأة  

ط 
ّ
قّدم »البنك« 100.000 دوالر أمريكي لنيجيريا، ويخط

لدعم لبنان في تطوير مشاريع التكّيف مع تغير المناخ 
والتخفيف من آثاره  

 مــن مشــاريع التمويــل 
ٌ

واكتملــت فــي ســنة 2019 عشــرة
ــرت التمويــل األصغــر لـــ145.000 مــن الفقــراء، 

ّ
اإلســالمي وف

ــرت فــرص عمــل لـــ40.000 شــخص.
ّ

ووف

ودعــم »البنــك« تطويــر قطــاع التمويــل اإلســالمي مــن خــالل 
برامــج للمســاعدة الفنيــة بلغــت قيمتهــا 2.48 مليــون دوالر 
أمريكــي فــي ســنة 2019. وستســاعد هــذه البرامــج علــى: 
1( جمــع الــزكاة وتوزيعهــا فــي إندونيســيا، 2( نشــر الوعــي 

وبنــاء القــدرات فــي أوزبكســتان وغينيــا والســنغال وتونــس، 3( 
إعــداد لوائــح التمويــل اإلســالمي فــي الصومــال ورابطــة الــدول 

ــر المنتجــات فــي غامبيــا. المســتقلة، 4( تطوي

ــون  ــك، 17 مشــروًعا بقيمــة 0.4 ملي ــى ذل مــد، عــالوة عل
ُ
واعت

دوالر أمريكــي فــي ســنة 2019 لتطوير صناعــة الخدمات المالية 
اإلســالمية والترويــج لهــا وشــحذ الوعــي بهــا. ومــن المتوقــع 
أن تصــل هــذه البرامــج مجتمعــة إلــى 2.500 مــن المشــاركين 
 100 »البنــك«  ودعــم  الصناعــة.  بهــذه  المعنيــة  واألطــراف 
مطبوعــة إلنشــاء منتجــات معرفيــة حــول مواضيــع الحوكمــة 
الشــرعية، واللوائــح االحترازيــة، والحوكمــة واألخالقيــات، فضــال 
عــن المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية.

بناء أنظمة سوٍق قادرة على الصمود و - 

ــف أحــٍد عــن الركــب 
ّ
 لعــدم تخل

ً
 خاصــا

ً
ــك« اهتمامــا ــي »البن يول

مــن خــالل جعــل األســواق تخــدم جميــع فئــات الســكان، ومنهــا 
النســاء والشــباب. وعندمــا يســتفيد الفقــراء والمحرومــون مــن 
ق نظــام الســوق برّمتــه 

ّ
النمــو والتنميــة االقتصاديــة، ســيحق

مســتويات أعلــى مــن القــدرة علــى الصمــود واالســتدامة. 
كمــا يعّمــم »البنــك« فــي محفظــة عملياتــه الضمانــات البيئيــة 

واالجتماعيــة وسياســات شــمول األســواق. 

1. المنح والمساعدات الفنية

البلــدان  يقــّدم »البنــك« خدمــات متخصصــة تلبــي احتياجــات 
األعضــاء فــي مجــاالت تغّيــر المنــاخ، وتمكيــن المــرأة والشــباب 

ــود. ــى الصم ــن عل وجعلهــم قادري

تغيــر المنــاخ: شــرع »البنــك« مؤخــًرا فــي مســاعدة البلــدان 
المنــاخ  تغيــر  مــع  التكّيــف  ــة 

ّ
خط تنفيــذ  علــى  األعضــاء 

والتخفيــف مــن آثــاره. وتلقــت نيجيريــا 100.000 دوالر أمريكــي، 
وســيقّدم لبنــان طلبــا إلــى »برنامــج تعزيــز اإلجــراءات المناخيــة« 
)CAEP( للحصــول علــى تمويــل يناهــز قــدره 183.000 دوالر 

أمريكــي.
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القــدرة علــى الصمــود: دعــم »البنك« أربــع منح طارئــة لموزمبيق 
وإيــران ومالــي وســيراليون وثالثــة مشــاريع لمنظمــات غيــر 
ــون  ــة فــي تشــاد والصومــال واليمــن بقيمــة 1.5 ملي حكومي
دوالر أمريكــي. وســيدعم »برنامــج القــدرة علــى الصمــود« 
فــي تشــاد 1.200 منِتــج فــي إطــار »خطــة التكّيــف والتخفيــف« 
 ســنويا مــن اليــام ذي القيمــة الغذائيــة 

ّ
لزراعــة 1.500 طــن

العاليــة. وســاهم »البنــك« فــي توفيــر التدريــب المهنــي ألكثــر 
نهــم مــن العثــور علــى عمــل أو 

ّ
مــن 1.000 الجــئ ســوري ومك

ــى  ــالوة عل ــك«، ع ــم »البن ــرة. ودع ــة صغي ــال تجاري إنشــاء أعم
ــالل  ــة تعليمهــم مــن خ ــن لمواصل ــا ســوريين نازحي ــك، طالب ذل

ــة.  ــي الذكي منصــات التعليــم اإللكترون

ــة لـــ100.000  ــة طارئ ــح إغاث ــك« فــي ســنة 2019 ِمن ــّدم »البن وق
شــخص يعانــون مــن متاعــب فــي توفيــر المــأوى والغــذاء 
وُعــدد النظافــة العامــة فــي أعقــاب الفيضانــات فــي موزمبيــق 

وإيــران ومالــي وســيراليون.

عمليــات   
ّ

ســت »البنــك«  دعــم  والشــباب:  المــرأة  تمكيــن 
ــون دوالر أمريكــي  ــة تقــّدم زهــاء ملي ــر حكومي لمنظمــات غي
ــرأن لينجحــن«  ــات يق للنســاء والشــباب. وســاعد برنامــج »الفتي
فــي باكســتان 1.800 فتــاة علــى تحســين مهاراتهــن فــي 
القــراءة. وســاهم »البنــك« أيضــا فــي برنامــج غايتــه بنــاء قــدرات 
مدّرســي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات فــي 
رأس  »البنــك«  وقــّدم  وتوغــو.  والســنغال  فاســو  بوركينــا 
ــن )معظمهــم  ــي لـــ150 مــن رواد األعمــال الريفيي المــال األول
مــن النســاء( فــي أذربيجــان وإندونيســيا. واســتفادت أكثــر مــن 
1.000 امــرأة ريفيــة فــي طاجيكســتان مــن مواقــد الطهــي 
ــرة للطاقــة، فضــال عــن مرافــق أخــرى للرعايــة األساســية.

ّ
الموف

ــق مســاهمته 
ّ
وأعــّد »البنــك« اثنتــي عشــرة دراســة حالــة توث

الــدروس  واســتخالص  وتمكينهــم  الشــباب  تنميــة  فــي 
لالســتفادة منهــا فــي التدخــالت المقبلــة.

2. الشراكة

دعــم »البنــك« مبــادرات شــراكة فــي مجــاالت تغيــر المنــاخ 
ــى الصمــود.  ــن عل ــرأة والشــباب وجعلهــم قادري ــن الم وتمكي

ا فــي تنفيــذ »برنامــج تعزيــز اإلجــراءات 
ً
وغــدا »البنــك« شــريك

 »
ً
المناخيــة« فــي إطــار »شــراكة المســاهمات المحــّددة وطنيــا

)NDC(. وأقــام »البنــك« أيضــا شــراكة مــع »األمــم المتحــدة«، 
و«المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي«، و«منظمــة األغذية 

حشد برنامج المنظمات غير الحكومية ما يربو عن 10 
ماليين دوالر أمريكي من خالل 21 جهة إنمائية شريكة 

 عمليات ِمنح لمنظمات غير حكومية 
ّ

دعم »البنك« ست
تقّدم زهاء مليون دوالر أمريكي للنساء والشباب 

والزراعــة«، و«الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة« فقــّدم 
العديــد مــن حلقــات العمــل لمشــاركين مــن البلــدان األعضــاء.

وحشــد برنامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة مــا يربــو عــن 10 
مالييــن دوالر أمريكــي مــن خــالل 21 جهــة إنمائيــة شــريكة، 
المــوارد  تعبئــة  تدعــم  التــي  تضامــن«  »منّصــة  وأطلــق 
ــر فرصــا لتبــادل 

ّ
لمنظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة وتوف

»البنــك«  وأجــرى  الممارســات.  وأفضــل  والخبــرات  المعــارف 
خمــس حلقــات عمــل لبنــاء القــدرات للمســاعدة علــى تعميــم 
عناصــر الهشاشــة والنــزاع وإدارة الكــوارث وإشــراك المجتمــع 

المدنــي فــي العمليــات.

المتعــددة  اإلنمائيــة  البنــوك  »البنــك« »فريــق عمــل  وأطلــق 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  الشــباب«،  بتنميــة  المعنــي  األطــراف 
المتعــددة  اإلنمائيــة  والبنــوك  المتحــدة،  األمــم  وكاالت 
األطــراف، والجهــات اإلنمائيــة الشــريكة. ويهــدف فريــق العمــل 
ــز الشــراكة فــي مجــاالت تمكيــن المــرأة والشــباب.  إلــى تعزي
ــا«،  وتهــدف »فرقــة العمــل المعنيــة بتمكيــن المــرأة اقتصادي
التــي باشــرها البنــك بالتعــاون مــع أعضــاء »مجموعــة التنســيق 
العربيــة«، إلــى تنســيق ومواءمــة الجهــود المشــتركة الراميــة 
إلــى تمكيــن المــرأة اقتصاديــا. وشــارك »البنــك« و«المؤسســة 
الدوليــة اإلســالمية لتمويــل التجــارة« فــي مشــروع »هــي 
تتاجــر« )She Trades( بالمغــرب، أســفرت عــن ربــط 25 منشــأة 

ــة. ــواق اإلقليمي ــاء باألس ــا نس ــطة تملكه ــرة ومتوس صغي
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المساهمة في النتائج اإلنمائية

أعّد »البنك« أداة مخّصصة لتقييم المخاطر المناخية 
تسمى “Aware”. وقد يّسرت هذه األداة تقييم 

المخاطر المناخية في 29 مشروًعا جديًدا، وُعّممت في 
تصميم المشاريع الجديدة  

ر المناخ
ّ
3. تعميم مسألة تغي

فــي  المنــاخ  تغّيــر  تعميــم مســألة  إلــى  »البنــك«  مــن  ســعيا 
عملياتــه، أعــّد أداة مخّصصــة لتقييــم المخاطــر المناخيــة تســمى 
“Aware”. وقــد يّســرت هــذه األداة تقييــم المخاطــر المناخيــة في 
ــدة. ــًدا، وُعّممــت فــي تصميــم المشــاريع الجدي 29 مشــروًعا جدي

حدثت »أداة تقييــم الهشاشــة والقــدرة علــى الصمــود« 
ُ
واســت

والنــزاع  للهشاشــة  المحركــة  الرئيســة  العوامــل  لتقييــم 
وأســبابهما الجذريــة لكــي يســتعان بهــا فــي اســتراتيجيات 
ــة.  ــة العالمي ــي برامــج سلســلة القيم ــة وف طري

ُ
الشــراكة الق

وأجــرى »البنــك« خمــس حلقــات عمــل لبنــاء القــدرات بقصــد 
تيســير تعميــم عناصــر الهشاشــة والنــزاع وإدارة الكــوارث 

وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي العمليــات.

الشــباب  قابليــة  تعزيــز  »منصــة  قيــادة  »البنــك«  ويواصــل 
للتوظيــف« الراميــة إلــى تحســين قابليــة الشــباب للتوظيــف 

فــي البلــدان األعضــاء.

4. بناء المعارف وبناء القدرات

مــا فتــئ »البنــك« يولــي أولويــة كبرى إلنشــاء المعرفة ونشــرها 
ــاخ، وتمكيــن المــرأة والشــباب، والقــدرة  ــر المن فــي مجــاالت تغّي
علــى الصمــود، والتنميــة البشــرية، والقطاعــات الرئيســة األخرى.

فقــد أعــّد »البنــك« دليــل الزراعــة الذكيــة المراعيــة للمنــاخ فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بالشــراكة مــع 
»منظمــة األغذيــة والزراعــة«، وتقريــر العمــل المناخــي علــى 
األمــم  »موئــل  مــع  بالشــراكة  العربيــة  المــدن  مســتوى 
ــا فــي تقريــر تمويــل البنــوك 

ً
المتحــدة«. وســاهم »البنــك« أيض

اإلنمائيــة المتعــددة األطــراف للمنــاخ لســنة 2018.

 تقريــر رئيــس عــن القــدرة علــى الصمــود فــي ســنة 
ّ

شــر أول
ُ
ون

ــم القــدرات المؤسســية للبلــدان األعضــاء فــي  2018. وهــو يقيِّ
مجــال التصــدي للمخاطــر والضغــوط والصدمــات الناجمــة عــن 
الكــوارث التــي ِمــن صنــع اإلنســان والكــوارث الطبيعيــة. كمــا 
أصــدر »البنــك« تقريــر تقييــم مخاطــر الكــوارث لتســهيل تقييم 

التحديــات والفــرص فــي معالجــة مخاطــر الكــوارث.

ــق مســاهمته 
ّ
وأعــّد »البنــك« اثنتــي عشــرة دراســة حالــة توث

اســتخالص  عــن  فضــال  وتمكينهــم،  الشــباب  تنميــة  فــي 
ــتقبل. ــي المس ــالت ف ــي التدخ ــا ف ــتفادة منه ــدروس لالس ال

تقييم المشاريع المكتملة ز -  

الدروس المستخلصة من تقارير اكتمال المشاريع

الذاتــي يســتعان  للتقييــم   
ٌ

أداة المشــروع  اكتمــال  تقريــر 
بهــا لتحليــل الفعاليــة اإلنمائيــة وتوثيــق أداء المشــروع عنــد 
اكتمــال أنشــطته. ويفحــص تقريــر اكتمــال المشــروع تصميم 
ــدى اســتدامة  ــا وم ــا وإنجازاته ــات وتنفيذه مشــاريع العملي

ــة. نتائجهــا اإلنمائي

ويتمثــل الغــرض األســاس مــن تقاريــر اكتمــال المشــاريع فــي 
تحســين الجــودة عنــد االنتهــاء، وتوثيــق نتائــج المشــروع، 
فــي  مســتقبال  منهــا  لالســتفادة  الــدروس  واســتخالص 
تصميــم مشــاريع جديــدة، واإلفــادة االرتجاعيــة فــي تصميــم 
ــاًء علــى ذلــك، يــؤدي  سياســات »البنــك« وإجــراءات عملــه. وبن
آليــة  تعزيــز  فــي   

ً
رئيســا دوًرا  المشــروع  اكتمــال  تقريــر 

ــق  ــاء تحقي ــذ ابتغ ــك ووكاالت التنفي ــة للبن المســاءلة الداخلي
نتائــج إنمائيــة، فضــال عــن إتاحــة أدلــة يســتند إليهــا فــي 
ــي  ــات ف ــم العملي ــه إدارة تقيي ــذي تجري ــدي ال ــم البع التقيي

المكتملــة. »البنــك« للمشــاريع 

اكتمــال  عــن  تقريــًرا   26 »البنــك«  أنجــز   ،2019 ســنة  وفــي 
فــت 85% منهــا بأنهــا ناجحــة أو ناجحــة جــّدا مــن 

ّ
المشــاريع، ُصن

حيــث مالءمتهــا وفعاليتهــا وكفايتهــا واســتدامتها الماليــة 
واالجتماعيــة.
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 n = 26 غير ناجح 
)0.30<(

 ناجح جزئيا 
)0.60-0.30(

ناجح 
)0.85-0.60(

 نجاح كامل
)1-0.85(

9 16 1    -المالءمة

10 16    -   -الفعالية 

6 12 8    -الكفاية 

10 13 3    -االستدامة 

1210 4    -التصنيف العام 

الجدول 3-4: تصنيفات المشاريع المكتملة

الشكل 3-2: تحليل تقارير اكتمال المشاريع )2019(
النسبة المئوية من المشاريع )ن = 26(

غير ناجح 
)0.30<(

ناجح جزئيا
)0.60-0.30(

ناجح 
 )0.85-0.60(

٪ 0 ٪15

٪46
نجاح جدا

)1.00-0.85(

٪39

الشكل 3-3: الدروس المستفادة من تقارير اكتمال المشاريع

فــت 15% مــن المشــاريع المكتملــة بأنهــا ناجحــة جزئًيــا، 
ّ
وُصن

ويعــزى ذلــك فــي الغالــب إلــى ضعــف تصنيفهــا مــن حيــث 
المــوارد(  واســتخدام  اإلنجــاز،  بمواعيــد  )لتقّيــد  الكفايــة 
ومعاييــر االســتدامة )الجــدوى الماليــة، والســالمة الفنيــة(. 

ــف أي مــن المشــاريع المنجــزة بأنــه غيــر ناجــح.
َّ
ولــم يصن

عّد 26 تقريًرا عن اكتمال المشاريع، 
ُ
في سنة 2019، أ

فت 85٪ منها بأنها ناجحة أو ناجحة جدا 
ّ
ُصن

المشاريع غير الناجحةالمشاريع الناجحة

المالءمة

ز على التدخالت التي تلبي االحتياجات الملحة 
ّ
ترك

للسكان وتؤتي منافع اقتصادية واجتماعية 
ملموسة بسعر مناسب – الكهرباء، والغاز، والمياه، 

والصرف الصحي، والرّي، والطرق، والصحة، والتعليم

ال تولي األولوية االستراتيجية الحتياجات البلدان األعضاء 
وال تستعرض الخيارات البديلة بالتشاور مع األطراف 

المعنية بالمشروع، وال سيما المستخِدمون النهائيون 
والمستفيدون

الفعالية

تشرك العديد من األطراف المعنية، ومنها: 
الشركاء المحليون، والبنوك اإلنمائية المتعددة 

األطراف، والوكاالت اإلنمائية األخرى، ألغراض 
التمويل المشترك والخدمات االستشارية

مستويات ثابتة من اإلرادة وااللتزام السياسيين 
لدى البلدان األعضاء، وغالًبا ما يكون حضورها كبيرا 

وتأثيراتها ملموسة

تفتقر إلى التصميم المالئم وتحليل الجدوى الذي يشمل 
االعتبارات المالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية

تقع في مناطق نائية يتعذر الوصول إليها متأثرٍة بالكوارث 
أو النزاعات، مما يحّد من قدرة وكاالت التنفيذ وموظفي 
»البنك« على إجراء مهام المراقبة واإلشراف بصفة دورية

الكفاية 

االختيار الدقيق لوكالة تنفيذ مناسبة لديها القدرة 
والتنظيم والموارد إلدارة تنفيذ المشروع والحفاظ 

على بنيته التحتية ومخرجاته

يفتقر االستشاريون والمقاولون إلى ما يلزم من خبرة أو 
قدرة أو مركز مالي أو معّدات

تغييرات متكررة في تصميم المشروع أو وكالة التنفيذ 
أو موظفي المشروع أثناء تنفيذه

االستدامة 

إشراك األطراف المناسبة المعنية بالمشروع 
)المنظمات والمستفيدون( من مرحلة التصميم حتى 

التنفيذ وإنشاء آليات التشغيل والصيانة.

مشاركة محدودة من المجتمع والمستفيدين في 
التصميم والتنفيذ وعمليات ما بعد اإلنجاز والصيانة
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الشــكل 3-4: النجــاح العــام فــي إنجــاز المشــاريع التــي قيمتهــا 
إدارة تقييــم العمليــات )2018( 

غير ناجح  ناجح جدا 

ناجح

٪ 0 ٪7

٪79

ناجح جزئيا
٪14

الشكل 3-5: إدارة تقييم العمليات: مستوى نجاح ما قيم من مشاريع الموارد الرأسمالية العادية بحسب القطاعات

المياه والصرف الصحي النقل
والخدمات الحضرية

الصناعة والتعدينالصحةالطاقةالتعليمالزراعة

غير ناجح ناجح جزئياناجحناجح جدا 

1
22

111

3

1

1

في سنة 2018، قّيمت »إدارة تقييم العمليات« 14 
فت 7٪ منها بأنها ناجحة جدا، و79٪ ناجحة، 

ّ
مشروًعا، ُصن

ف أّي منها بأنه غير ناجح 
ّ
، ولم يصن

ً
و14٪ ناجحة جزئيا

تقييم العمليات والدروس المستفادة

»البنــك«  عمليــات  تقييــم  العمليــات«  تقييــم  »إدارة  تتولــى 
مــن خــالل التحليــالت المســتقلة والمحايــدة والمســتندة إلــى 
ــك« وكفايتهــا وفعاليتهــا  ــات »البن ــة لمــدى مالءمــة عملي األدل
ــج هــذه  ع اإلدارة نتائ

ّ
ــوز ــج المتحققــة منهــا. وت واســتدامة النتائ

التقييمــات واســتنتاجاتها علــى األطــراف المعنيــة الداخلييــن 
ــر العالميــة  والخارجييــن، مــع ضمــان التوافــق واالمتثــال للمعايي
المتغيــرة وأفضــل الممارســات فــي مجال التقييــم. وترفع اإلدارة 
تقاريرهــا إلــى مجلــس المديريــن التنفيذييــن للبنــك )»المجلــس«( 
مــن خــالل »لجنــة فعاليــة العمليــات والتنميــة«، وترفــع تقاريرهــا 

ــك«.  ــى رئيــس »مجموعــة البن ــة إل بشــأن األمــور اإلداري

وعنــد إعــداد هــذا التقريــر، كان يجــري وضــع اللمســات األخيــرة 
ــا 

ً
ــت فــي ســنة 2019 وفق ــي أجري ــم الت ــات التقيي ــى عملي عل

وبروتوكــوالت  العمليــات  تقييــم  إلدارة  الداخلــي  للفحــص 
ضمــان الجــودة. ويقــّدم هــذا التقريــر نتائــج عاليــة المســتوى 
جريــت 

ُ
ودروًســا مســتفادة مــن عمليــات تقييــم 14 مشــروعا أ

شــرت فــي ســنة 2019.
ُ
فــي ســنة 2018 ون

ــت »إدارة  ــم، قّيم ــال التقيي ــي مج ــك« ف ــة »البن ــا لسياس
ً

ووفق
فــت %7 

ّ
تقييــم العمليــات« 14 مشــروًعا فــي ســنة 2018، ُصن

ــم  ، ول
ً
ــا ــة جزئي ــة، و14% ناجح ــدا، و79% ناجح ــة ج منهــا بأنهــا ناجح

ــف أّي منهــا بأنــه غيــر ناجــح. وهــذا النمــط مشــابه للســنتين 
ّ
يصن

ــف معظــم المشــاريع التــي تــم تقييمهــا 
ّ
الماضيتيــن، حيــث ُصن

بأنهــا ناجحــة. 

ــاع  ــي قط ــاريع ف ــة مش ــم خمس ــات التقيي ــملت عملي ــد ش وق
النقــل، ومشــروعين فــي قطاعــي التعليــم والطاقــة، ومشــروعا 
 مــن الزراعــة، والصحــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 

ّ
واحــدا فــي كل

والصناعــة والتعديــن. 

ــا. ويلخــص الرســم  ــح جزئي ــه ناج ــد فقــط بأن ــف مشــروع واح
ّ
وُصن

بيــان  التــي خضعــت للتقييــم، مــع  أدنــاه القطاعــات  البيانــي 
التصنيفــات ذات الصلــة بالمشــاريع األربعــة عشــر فــي ســنة 2018.
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ــا لمعاييــر 
ً

تقّيــم »إدارة تقييــم العمليــات« المشــاريع وفق
التقييــم األربعــة المقبولــة دولًيــا الخاصــة بتقييــم مشــاريع 
والكفايــة،  والفعاليــة،  المالءمــة،  وهــي  العــام،  القطــاع 

واالســتدامة.

فــت 50% مــن المشــاريع بأنهــا مالئمــة جــدا، و%43 
ّ
المالءمــة: ُصن

جــدا،  بنســبة 32% مالئمــة  2018، مقارنــة  فــي ســنة  مالئمــة 
ــى تحّســن فــي  ــك إل و63% مالئمــة فــي ســنة 2017. ويشــير ذل
ــدان األعضــاء  ــك« الســتراتيجية البل ــالت »البن

ّ
ــة تدخ مــدى مالءم

المســتفيدة وأولوياتهــا.

فت 21٪ من المشاريع التي خضعت للتقييم بأنها 
ّ
ُصن

فعالة جدا، و64٪ فعالة، و14٪ أقل فعالية 

فــت 21% مــن المشــاريع التــي خضعــت للتقييــم 
ّ
الفعاليــة: ُصن

بأنهــا فعالــة جــدا، و64% فعالــة، و14% أقــل فعاليــة. وتضمنــت 
المشــاريع األقــل فعاليــة المرحلــة الثانيــة مــن »برنامــج قــرى 
ــور وســيالنجور  ــط بيــن كوااللمب ــق الســريع الراب األلفيــة« والطري

ــرور. ــوم م برس
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غير فعالة

فعالة جدا

فعالة

٪ 0
٪21

٪64

أقل فعالية
٪14

غير ذات كفاية ذات كفاية عالية

ذات كفاية

٪ 0 ٪7

٪64
أقل كفاية
٪29

غير ذات كفاية

ذات كفاية عالية

٪7
٪14

ذات كفاية
٪71

أقل كفاية
٪7

المالءمة

الكفاية

الفعالية

االستدامة

غير مالئمة

مالئمةمالئمة جدا

٪ 0

٪50٪43

مالئمة جزئيا
٪7

م من المشاريع
ّ
ي

ُ
الشكل 3-6: ملخص تصنيفات إدارة تقييم العمليات لما ق

للتقييــم  التــي خضعــت  المشــاريع  مــن  فــت %7 
ّ
ُصن الكفايــة: 

ــة.  ــة، و29% أقــل كفاي ــة، و64% ذات كفاي ــة عالي بأنهــا ذات كفاي
ــف أي مــن المشــاريع بأنــه عديــم الكفايــة. وقــد نجمــت 

َّ
ولــم يصن

درجــات الكفايــة المنخفضــة بشــكل أساســي عــن التأخــر فــي 
التنفيــذ )تأخــرت تســعة مشــاريع ألكثــر مــن 12 شــهًرا( والتغيــرات 
ــالف  ــى اخت ــوي عل ــاريع تنط ــاك 7 مش ــت هن ــة )كان ــي التكلف ف
فــي التكلفــة تفــوق نســبته 15%(. والمشــروعان ذوا أطــول مــدة 
تأخيــر فــي التنفيــذ همــا: مشــروع بنــاء وتجهيــز الكليــات المهنيــة 
)أوزبكســتان، تأخيــر مّدتــه 61 شــهًرا(، ومشــروع نقــل الطاقــة 
فــي طهــران )إيــران، تأخيــر مّدتــه 65 شــهًرا(. أمــا مــن حيــث التبايــن 
فــي التكلفــة فقــد ســّجل أكبــر تبايــن فــي التكلفــة فــي المرحلــة 
الثانيــة مــن »برنامــج قــرى األلفيــة« فــي مالــي )-63%( بســبب 

ــط لهــا.
ّ
ــات واألنشــطة المخط عــدم تنفيــذ بعــض المكون

فــت 14% مــن المشــاريع التــي خضعــت للتقييــم 
ّ
االســتدامة: ُصن

بــأن اســتدامتها محتملــة جــدا، و71% محتملــة، و7% أقــل احتمــاال، 
فــت المرحلــة الثانيــة مــن 

ّ
و7% غيــر محتملــة االســتدامة. وُصن

»برنامــج قــرى األلفيــة« فــي مالــي بــأن احتمــال كونها مســتدامة 
قــة ظلــت دون 

ّ
 ألن أوجــه االســتدامة الرئيســة للنتائــج المحق

ّ
أقــل

ــد  ــا بع ــة م ــار فــي مرحل ــادة اإلعم ــم إع ــج دع ــف »برنام
ّ
. وُصن

ّ
ــل ح

)كــوت  الوســطى«  الغربيــة  الشــمالية  المناطــق  فــي  النــزاع 
ديفــوار( بأنــه غيــر مســتدام ألن المبلــغ المخّصــص لصيانــة الطــرق 
ضــت الميزانيــة 

ّ
ف

ٌ
ال يلبــي ســوى 30% مــن المتطلبــات، كمــا خ

المخصصــة إلدارة المدرســة بنســبة 75% فــي الســنة الثانيــة مــن 
عملهــا.
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الخالصة والتوصيات

تشمل الدروس الرئيسة المستفادة من المشروع والتقييمات 
العالية المستوى ثالثة محاور:

1. آليات المتابعة والرصد من أجل إشراٍف فعال

تشــّدد معظــم التقييمــات علــى ضــرورة اإلشــراف الفعــال 
لدعــم  المنتظميــن  والرصــد  المتابعــة  آليــات  الــذي يشــمل 
تنفيــذ المشــروع. ومــن الضــروري تحديــد المشــكالت فــي 
ــرة وتقديــم توصيــات غايتهــا تحقيــق النتائــج 

ّ
المراحــل المبك

أثنــاء تنفيــذ المشــروع.

مــن الضــروري مواءمــة األنشــطة مــع المبالــغ المصروفــة  	

مــن خــالل آليــات المتابعــة المناســبة؛

ــاح ضمــان مســاءلة  ــة هــي مفت متابعــة االتفاقــات المالي 	

المالــي؛ االتفــاق  ببنــود  وتقّيدهــم  المســتفيدين 

الشــراكة  الســتراتيجية  نصفــي  فحــص  إجــراء  شــأن  مــن  	

ــذ بعــض األنشــطة/ ــة تنفي ــع عملي ــة أن يســمح بتتب طري
ُ

الق
ــة  طري

ُ
ــراكة الق ــتراتيجيات الش ــا واس ــزم به ــالت الملت التدخ

االســتراتيجيات  تطــور  بحســب  تحديثهــا  يتعيــن  التــي 
الحكوميــة أو تغييرهــا خــالل فتــرة تنفيــذ اســتراتيجيات 

طريــة.
ُ

الق الشــراكة 

م 
ّ
2. قضايا التوريد ومنحنى التعل

ينبغــي تحســين دعــم »البنــك« للتوريــد بقصــد تســريع تدريــب 
وكاالت تنفيــذ التوريــد. وإن مــن شــأن االســتثمار فــي تنميــة 
التمويــل  صيــغ  فــي  ســيما  وال  التنفيــذ،  وكاالت  قــدرات 

ــص فتــرة تنفيــذ المشــاريع.
ّ
اإلســالمي، أن يقل

مــن الضــروري زيــادة اإلنفــاق علــى تدريــب وكاالت التنفيــذ  	

ــم 
ّ
علــى إجــراءات التوريــد الخاصــة بالبنــك لتحســين التعل

وضمــان التنفيــذ الســلس للمشــاريع فــي المســتقبل؛

إشــراك المؤسســات المتخّصصــة فــي أنشــطة التوريــد  	

ييســر االســتفادة مــن خبــرة هــذه المنظمــات فيــؤدي إلــى 
ــن السالســة؛ ــد م ــذ المشــاريع بمزي تنفي

رصــد  بآليــة  المدعــوم  للتوريــد  القــوي  التصميــم  يعــّد  	

ونتائــج  مخرجــات  لتحقيــق  األهميــة  بالــغ  أمــًرا  مناســبة 
متســقة، وال ســيما فــي المشــاريع المتعــددة المواقــع؛

تتضمــن  التــي  للمشــاريع  األفضــل  التخطيــط  يعــّد  	

ــان  ــا لضم ــرا مهم ــدات أم ــة وعناصــر المع األشــغال المدني
توريــد المعــدات فــي الوقــت المناســب حتــى تســتخدم 
فتــرة ضمانهــا. خــالل  خاملــة  تبقــى  وال  فعــاال  اســتخداما 
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3. الجاهزيــة للتنفيــذ والتقديــرات الواقعيــة عنــد دراســة 
المشــروع

مــن العوامــل الرئيســة لتنفيــذ المشــروع وتشــغيله بنجــاح 
ويعــّد  الواقعيــة.  التقييــم  وتقديــرات  للتنفيــذ  الجاهزيــة 
حيويــا  أمــرا  المشــروع  بــدء  قبــل  التنظيمــي  االســتعداد 

اإلنمائيــة. وفعاليتــه  المشــروع  كفايــة  لتحســين 

والمســوحات  الجــدوى  دراســات  توفــر  سيســاعد  	

الجيوفيزيائيــة ووثائــق المناقصــة قبــل إجــراء التقديــر علــى 
تنفيــذه؛ ومــدة  المشــروع  تكلفــة  فــي  وفــورات  تحقيــق 

يعــّد تضميــن تحاليــل األثــر البيئــي واالجتماعــي فــي مرحلــة  	

إعــداد المشــروع أمــًرا حيوًيــا لتحقيــق الفعاليــة، فضــال عــن 
منــع التأثيــرات الســلبية علــى البيئيــة؛

ــا كافًيــا لإلعــداد 
ً
تتطلــب المشــاريع الكبيــرة التمويــل وقت 	

التحضيــري قبــل  المعنيــة والعمــل  ومشــاركة األطــراف 
تقديمهــا للموافقــة عليهــا؛

ــدة 
ّ

يجــب منــح المشــاريع التــي تتطلــب وثائــق قانونيــة معق 	

أو خبــرة تقنيــة متقدمــة الوقــت الكافي لضمان اســتكمال 
ــك«  ــة التــي يشــترطها »البن ــة الواجب جميــع إجــراءات العناي

قبــل تقديــم المشــاريع؛

يجــب أن تســتند الســمات الرئيســة للتدخــالت علــى ســياق  	

المســتفيدين المحلييــن واحتياجاتهــم، وال ســيما إجــراء 
ــع المشــروع؛ ــار موق ــل اختي ــات قب ــل مناســب لالحتياج تحلي

كان مــن المتوقــع أن ترفــق بدراســات الجــدوى تقديــرات  	

يخــص  فيمــا  ســيما  وال  للتكلفــة،  ودقيقــة  مفصلــة 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع 
والمشــاريع التــي يتوقــع أن تكــون مكتفيــة ذاتًيــا مــن 
الناحيــة الماليــة. ويجــب أن تســتند الجــداول والميزانيــات 
ــرة المكتســبة مــن المشــاريع الســابقة، واألداء  ــى الخب إل
ــة  الســابق لــوكاالت التنفيــذ والشــركات، وأســس المقارن

المشــاريع؛ بســياقات  الصلــة  ذات 

ــغ  ــًرا بال ــّد عــرض سلســلة القيمــة الخاصــة بالقطــاع أم يع 	

حيثمــا  ويجــب،  اإلنمائييــن.  والفعاليــة  للتأثيــر  األهميــة 
لــزم األمــر، تنســيق المشــاريع واســتكمالها باســتثمارات 

إضافيــة لتحقيــق اإلمكانــات الكاملــة لالســتثمار.
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الجدول 3-5: النتائج المخطط لتحقيقها من المشاريع المعتمدة في سنة 2019 

األهداف 
نتائج المشاريعمؤشر قطاعيالمستدامة

9.595المالجئ / المنازل التي تم بناؤها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها )العدد(

3.000سعة التخزين الزراعي التي أنشئت أو ُحّدثت )بالطن(

28.575المساحة المروية )بالهكتار( 

60.000الزيادة في إنتاج المحاصيل )بالطن(

20.000عدد المزارعين الذي استفادوا من البذور واألسمدة المحّسنة

زت
ّ

23عدد المرافق الصحية التي أنشئت أو ُحّدثت أو ُجه

2.400عدد العاملين الصحيين الذين تلقوا تدريبا

190عدد األسّرة التي أضيفت إلى المرفق الصحي )المرافق الصحية(

38.068.000عدد األشخاص الذين استفادوا من خدمات العيادات الخارجية سنوًيا

ع من الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة المفعول
ّ
32.500.000الرعاية الصحية الوقائية – عدد ما ُوز

38.000.000الرعاية الصحية الوقائية – عدد األشخاص الذين شملتهم حمالت التوعية

رت لهم اإلقامة
ّ

965عدد الطالب الذين ُوف

264عدد الفصول الدراسية التي ُبنيت أو ُحّدثت في التعليم االبتدائي/الثانوي

72عدد المؤسسات التي ُبنيت أو ُحدثت أو ُجهزت

600.000عدد الطالب المستفيدين

1.200عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

2.145عدد األسر التي استفادت من مرافق صرف صحي محّسنة

100.000عدد األسر التي استفادت من أنظمة اإلمداد بمياه الشرب

323تركيب شبكة الصرف الصحي أو تحديثها )الطول بالكيلومترات(

198تركيب شبكة اإلمداد بالمياه أو تحديثها )الطول بالكيلومترات(

2.152القدرة المضافة على توليد الطاقة )ميغاواط(

2.506.526عدد األسر الجديدة التي تم ربطها بالكهرباء

1.007عدد المحطات الفرعية التي تم تركيبها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها

1.240خطوط النقل/التوزيع التي تم تركيبها أو تحديثها )كيلومترات(

120عدد الجمعيات التي تم تأسيسها أو تعزيزها تعزيزا فعاال

58مراكز األسواق التي تم تأسيسها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها )عدد(

37.741عدد األشخاص الذين ُوفرت لهم فرص عمل

45.080عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

26.500عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

63عدد ما أنشئ من المشاريع الريفية )المزارع، والصناعة غير الزراعية أو المنزلية(

411الطرق والطرق السريعة الوطنية أو اإلقليمية التي تم بناؤها أو تحديثها )بالكيلومترات(

739الطرق المحلية/الريفية التي تم بناؤها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها )بالكيلومترات(

14.130خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )طن/اليوم(

5.340طول شبكة األلياف البصرية التي بنيت )كيلومترات(

60,000,000المشتركون في خدمة اإلنترنت )عدد المستخدمين(
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األهداف 
نتائج المشاريعمؤشر قطاعيالمستدامة

10.989المالجئ/المنازل التي تم بناؤها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها )العدد(

41.500سعة التخزين الزراعي التي ُبنيت أو ُحّدثت )بالطن(

60.426المساحة المروية )بالهكتار(

1.428.538الزيادة في إنتاج المحاصيل )بالطن(

8.000الزيادة في إنتاج المواشي )اللحوم( )بالطن(

208.500الموارد المائية التي تم تطويرها الستخدامات متعددة )أمتار مكعبة(

زت
ّ

3.968عدد المرافق الصحية التي أنشئت أو ُحّدثت أو ُجه

558عدد األسّرة التي أضيفت إلى المرفق الصحي )المرافق الصحية(

1.200.000عدد األشخاص الذين استفادوا من خدمات العيادات الخارجية سنوًيا

ع من الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة المفعول
ّ
630.000الرعاية الصحية الوقائية – عدد ما ُوز

965السكن – عدد األشخاص الذين ُوفر لهم السكن

43السكن - عدد الغرف التي ُبنيت أو ُحدثت في دور اإليواء

463عدد الفصول الدراسية التي بنيت أو ُحّدثت في التعليم االبتدائي/الثانوي

948عدد المؤسسات التي ُبنيت أو ُحدثت أو ُجهزت

2.377.566عدد الطالب المستفيدين

13.652عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

796عدد األسر التي لديها مرافق صرف صحي محّسنة )عدد(

24.986عدد األسر التي وصلت إلى نظم اإلمداد بمياه الشرب )عدد(

2.524تركيب شبكة الصرف الصحي أو تحديثها )الطول بالكيلومترات(

846تركيب شبكة اإلمداد بالمياه أو تحديثها )الطول بالكيلومترات(

48التحسن في كفاءة الطاقة – خفض الهدر سنويا )نسبة مئوية(

1.918القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير متجددة )ميغاواط(

1.704القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )ميغاواط(

240.691عدد األسر الجديدة التي تم ربطها بالكهرباء

1.844عدد المحطات الفرعية التي تم تركيبها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها

2.718خطوط النقل/التوزيع التي تم تركيبها أو تحديثها )كيلومترات(

38.427عدد األشخاص الذين وفرت لهم فرص عمل

49.025عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

144.564عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

3.065.097الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية للمطارات )عدد المسافرين(

18.000.000الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية للموانئ البحرية )بالطن(

276الطرق والطرق السريعة الوطنية أو اإلقليمية التي تم بناؤها أو تحديثها )بالكيلومترات(

10.266الطرق المحلية/الريفية التي تم بناؤها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها )بالكيلومترات(

326مسارات السكك الحديدية التي تم بناؤها أو تحديثها أو إعادة تأهيلها )بالكيلومترات(

204.000خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )طن/اليوم(

الجدول 3-6: النتائج اإلنمائية للمشاريع المكتملة في سنة 2019
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للرئيــس،  الخماســي  البرنامــج  إطــار  فــي 
ومبــادرات  إصالحــات  »البنــك«  اســتحدث 
محفظتــه  جــودة  لتحســين  عديــدة 
الســيادية.  وغيــر  الســيادية  وعملياتــه 
البرمجــة  اســتحداث  ذلــك  ويشــمل 
المتكاملــة المتعــددة الســنوات ومعاييــر 
وأثنــاء  البــدء،  )عنــد  المحفظــة  جــودة 
التنفيــذ، وعنــد االنتهــاء(، ونهــج الالمركزية 
إلــى  المقــّر  مــن  المحفظــة  إدارة  فــي 
التأخــر  مــن  والحــد  اإلقليميــة،  المراكــز 
المشــروع،  دورة  مراحــل  مختلــف  فــي 
وفحــص المشــاريع غيــر الجاريــة والمتعثــرة 
االلتزامــات  مبلــغ  وخفــض  وإغالقهــا، 

المصروفــة. غيــر  التراكميــة 

أ - تحليل المحفظة الجارية

فــي  الجاريــة،  »البنــك«  محفظــة  بلغــت 
نهايــة ســنة 2019، مــا مقــداره 25.8 مليار 
زيــادة طفيفــة  دوالر أمريكــي، مســّجلة 
ــار دوالر أمريكــي  ــغ 25.4 ملي ــة بمبل مقارن
هــذه  وتشــمل  الســابقة.  الســنة  فــي 
بقيمــة  جاريــا  مشــروًعا   463 المحفظــة 
أمريكــي و657 منحــة  24.3 مليــار دوالر 

بقيمــة 1.5 مليــار دوالر أمريكــي.

فــي إطــار البرنامــج الخماســي للرئيــس، أجــرى »البنــك« إصالحات 

ومبــادرات عديــدة لتحســين جــودة محفظــة عملياتــه. ويقــّدم 

هــذا القســم أحــدث المعلومــات عــن مؤشــرات األداء الرئيســة 

للبنــك، واتجاهاتهــا والعوامــل الرئيســة المحركــة للتغييــر.

الفصل 4

األداء المؤسسي

تبلــغ قيمــة محفظة »البنك« الجارية 
25.8 مليــار دوالر أمريكي، مقارنة 

بمبلــغ 25.4 مليار دوالر أمريكي 
في الســنة السابقة. وتشمل هذه 

المحفظة 463 مشــروعا جاٍريا بقيمة 
24.3 مليــار دوالر أمريكي، و657 منحة 

بقيمــة 1.5 مليــار دوالر أمريكي 

ــك«  وتهيمــن أفريقيــا علــى محفظــة »البن
الجاريــة بنســبة 37%، يليهــا كل مــن آســيا 
والشــرق األوســط وأوروبــا بنســبة %29. 
أمــا نســبة 5% المتبقيــة مــن المحفظــة 
تتنــاول  مشــاريع  علــى  فتشــتمل 
فــي  للمســلمين  اإلنمائيــة  االحتياجــات 
ــا وأمريــكا  البلــدان غيــر األعضــاء فــي أوروب

الالتينيــة.

ــز اســتثمارات »البنــك« التــي تجّســد 
ّ
وتترك

االحتياجــات ذات األولويــة التــي حّددتهــا 
ــا:  ــد عشــر قطاًع ــدان األعضــاء فــي أح البل
والميــاه   ،)%21( والنقــل   ،)%23( الطاقــة 
 ،)%17( والزراعــة   ،)%17( الصحــي  والصــرف 
االجتماعيــة  والخدمــات   ،)%9( والتعليــم 
للتمويــل   )%4( والباقــي   ،)%9( والصحــة 
والتعديــن  والتجــارة  العامــة  واإلدارة 

واالتصــاالت. والصناعــة 
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أفريقيا

9,686

مناطق أخرى

1,328

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

7,527

آسيا

7,362

الشكل 4-1: المحفظة الجارية بحسب المناطق في 31 ديسمبر 2019
)بماليين الدوالرات األمريكية(

الشكل 4-2: المحفظة الجارية بحسب القطاعات
)بماليين الدوالرات األمريكية(

القطاع الصناعةالتمويلالطاقةالتعليمالزراعة
العام

الخدمات 
االجتماعية

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

المياهالنقلالتجارة

4,322 

 2,231 

 6,064 

  274  313 216 2

 2,503 

 127 

 5,347 

4,404 

1. اعتمادات المنح والمشاريع

اعتمــد »البنــك« فــي ســنة 2019 مشــاريع جديــدة بقيمــة 1.921 
مليــون دوالر أمريكــي، منهــا 1.640 مليــون دوالر أمريكــي مــن 
المــوارد الرأســمالية العاديــة، و77.8 مليــون دوالر أمريكــي مــن 
خــالل »صنــدوق تثمير ممتلكات األوقــاف«، و48.8 مليون دوالر 
ــدوق التضامــن اإلســالمي للتنميــة«،  أمريكــي مــن خــالل »صن
ــي  ــون دوالر أمريكــي، ف ــغ المتبقــي، وهــو 151.66 ملي والمبل

شــكل ِمنــح مــن صناديــق خاصــة.

ومــن حيــث التوزيــع القطاعــي لالعتمــادات، اســتفادت أفريقيــا 
ــدة، تليهــا  ــة مــن 47% مــن االعتمــادات الجدي ــكا الالتيني وأمري
منطقــة الشــرق األوســط وأوروبــا بنســبة 28%، وآســيا بنســبة 
ــة أو  ــا نســبته 5% لمشــاريع إقليمي ــص م ّص

ُ
ــن خ 20%، فــي حي

مشــاريع فــي بلــدان غيــر أعضــاء.

االجتماعــي،  للقطــاع   )%30( االعتمــادات  أكبــر  ّصصــت 
ُ
وخ

ــل )%22(،  ــه النق ــة، يلي ــاع الصح ــي قط ــاريع ف ــا لمش معظمه

والطاقــة )14%(، والزراعــة )10%(، والميــاه والصــرف الصحــي )%8(، 
)2%(، والتمويــل  )5%(، واالتصــاالت  )5%(، والتعليــم  والتجــارة 

.)%0.01( والصناعــة   )%0.02( العامــة  واإلدارة   )%2(
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الشكل 4-5: اعتمادات »البنك« في سنة 2019 بحسب القطاعات
)بماليين الدوالرات األمريكية(

الشكل 4-3: اعتمادات »البنك« في سنة 2019 بحسب المناطق

البلدان غير األعضاء

أفريقيا وأمريكا 
الالتينية

٪5

٪47
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

وأوروبا

٪28

الشــكل 4-4: اعتمــادات »البنــك« فــي ســنة 2019 بحســب 
مصــادر التمويــل

الموارد الرأسمالية 
العادية

المنح
٪8

صندوق التضامن 
اإلسالمي للتنمية

٪3

٪85

صندوق تثمير 
ممتلكات األوقاف

٪4

القطاع الصناعةالتمويلالطاقةالتعليماالتصاالتالزراعة
االجتماعي

القطاع 
العام

المياهالنقلالتجارة

 193.27

 39.53 
 99.73 

 277.56 

 37.90  0.12  0.60 

 579.85 

 100.57 

 431.72 

 160.77 

آسيا
٪20
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الشكل 4-6: نبذة عن المبالغ المصروفة

الشكل 4-7: اتجاه مصروفات »البنك« في الفترة من 2010 إلى 2019 
)بماليين الدوالرات األمريكية(

2010  2,078

2011  2,232

2012  1,749

2013  2,244

2014  2,254

2015  2,342

2016  2,260

2017  2,500

2018  2,614

2019  2,981

2. المبالغ المصروفة على العمليات

صــرف »البنــك« فــي ســنة 2019 مــا مقــداره 2.98 مليــار دوالر 
أمريكــي علــى عمليــات المشــاريع والمنــح، بزيــادة نســبتها %16 
مقارنــة بمصروفــات ســنة 2018 التــي بلغــت 2.6 مليــار دوالر 

أمريكــي.

صــرف »البنــك« 2.98 مليار دوالر أمريكي على عمليات 
المشــاريع والمنح، بزيادة نســبتها 16٪ مقارنة بالمبلغ 

الذي ُصرف ســنة 2018 

آسيا

أفريقيا وأمريكا الالتينية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وأوروبا

1،291 مليون دوالر 
أمريكي )٪46(

850 مليون دوالر 
أمريكي )٪30(

664 مليون دوالر 
أمريكي )٪24(

الطاقة

الزراعة

النقل

التعليم

المياه والصرف 
الصحي 

الصناعة والتعدين

الصحة و القطاعات 
االجتماعية

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

 976
مليون دوالر أمريكي 

)٪35(

 593
مليون دوالر أمريكي 

)٪21(

 382
مليون دوالر أمريكي 

)٪14(

 351
مليون دوالر أمريكي 

)٪12(

 243
مليون دوالر أمريكي 

)٪9(

 213
مليون دوالر أمريكي 

)٪8(

 34
مليون دوالر أمريكي 

)٪1(

 4
مليون دوالر أمريكي 

)٪0.5(
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الشكل 4-10: اتجاه االلتزامات التراكمية غير المصروفة
)بماليين الدوالرات األمريكية(

الشكل 4-11: نسبة الصرف )٪(

الشكل 4-8: المبالغ المصروفة بحسب المناطق )2019(

اآلخرين

أفريقيا وأمريكا 
الالتينية

آسيا

٪0

٪30

٪24

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

وأوروبا

٪46

الشكل 4-9: المبالغ المصروفة بحسب القطاعات )2019(

الزراعة

التعليم

الطاقة

الصحةالتمويل

الصناعة والتعدين

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

النقل

المياه والصرف الصحي 

٪0.52٪14

٪0.5

٪1 ٪35

٪8

٪21

٪9٪12

2011

 7,794

2012

 8,540

2013

 10,778

2014

 12,036

2015

 13,410

2016

 12,399

2017

 12,270

2018

 12,589

2019

11,273

نسبة الصرفالهدف

20152019 20172021 20162020 201820222023

٪0

٪5

٪10

٪15

٪20

٪25

٪30

٪35
٪32.9

٪21.9٪25.7

٪20.5
٪19.1

٪16.5
٪19.7٪20.7

٪22.8

3. االلتزامات التراكمية غير المصروفة

ــات  ــراء رصــد دوري للوح ــة عمــل خاصــة إلج ــك« فرق أنشــأ »البن
البيانــات الخاصــة بجــودة المحفظــة، والتوصيــة بإجــراء تغييــرات 
فــي السياســات والممارســات التشــغيلية، وخفــض التأخــر 
فــي مختلــف مراحــل دورة المشــروع. وبحلــول نهايــة ســنة 
2019، كان قــد ُصــرف مــا نســبته 72% مــن المحفظــة الجاريــة، 
ــن  ــة م ــر المصروف ــة غي ــك« التراكمي ــات »البن وانخفضــت التزام
12.6 مليــار دوالر أمريكــي فــي ســنة 2018 إلــى 11.3 مليــار 

دوالر أمريكــي.

 %20 وهــي  المســتهدفة،  الصــرف  نســبة  »البنــك«  وتجــاوز 
)المبلــغ المصــروف خــالل الســنة نســبته المئويــة مــن االلتزامات 
التراكميــة غيــر المصروفــة فــي بدايــة الســنة( فــي الســنتين 
ــى  ــنة 2018 إل ــي س ــن 20.7% ف ــنت م ــث تحّس ــن، حي الماضيتي

22.8% فــي ســنة 2019.
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الشكل 4-12: مساهمة »البنك« مقابل التمويل المشترك في المشاريع المعتمدة من الموارد الرأسمالية العادية

2010

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

-

0.50

1.00

2.00

1.50

2.50

3.00

3.50

4.00

-
201120122013201420152016201720182019

نسبة الرفع الماليمساهمة »البنك«التمويل المشترك

كية(
ألمري

ت ا
الرا

اليين الدو
م

)ب

ي
مال

ع ال
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ن

ب – التمويل المشترك والرفع المالي لتسريع 
أهداف التنمية المستدامة

مــن  االســتفادة  الســنين،  مــرور  مــع  »البنــك«،  اســتطاع 
المشــاريع التــي تحشــد التمويــل المشــترك مــن جهــات إنمائيــة 
ــدان األعضــاء أو المشــاركة فــي  شــريكة أو مــن حكومــات البل
تلــك المشــاريع. ويضمــن هــذا التدبيــر تجميــع المــوارد ومواءمــة 
ــق أهــداف  ــر وتحقي ــق أقصــى قــدر مــن التأثي ــات لتحقي األولوي
التنمية المســتدامة. وفي ســنة 2019، حشــده »البنك« 3.327 

مليــون دوالر أمريكــي مقابــل اعتمــادات لمشــاريع بقيمــة 1.768 
ــى  ــو أعل ــي 1.88 – وه ــع مال ــون دوالر أمريكــي بنســبة رف ملي

ــذ ســنة 2015.  مبلــغ حشــده »البنــك« من

المشــترك  التمويــل  فــي  الرئيســون  الشــركاء  ويشــمل: 
»البنــك اآلســيوي للتنميــة«، و«البنــك الدولــي«، و«بنــك التنميــة 
ــدوق  األفريقــي«، و«البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر«، و«صن
للتنميــة«،  الدوليــة«، و«الصنــدوق الســعودي  للتنميــة  أوبــك 
و«الصنــدوق الكويتــي«، ومنظمــات األمــم المتحــدة وصناديقها.
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منطقة 
ص سنة 2020

ّ
مخص

 %دوالر أمريكي

40.82 816أفريقيا وأمريكا الالتينية

86243.09الشرق األوسط وشمال أفريقيا

32216.10آسيا

100 2,000المجموع

الجدول 4-1: المخصصات في سنة 2020 بحسب المناطق

ج - اإلصالحات الرامية إلى تحسين إدارة العمليات 

اســتحدث »البنــك« فــي إطــار البرنامــج الخماســي للرئيــس نهًجــا 
ــب يشــمل: )1( نمــوذج عمــل المركــزي مــن خــالل  متعــدد الجوان
ا إقليمًيــا؛ )2( اإلشــراف الفاعــل مــن خــالل إجــراء 

ً
إنشــاء 11 مركــز

عمليــات تقييــم تنفيــذ المشــاريع ودعمهــا؛ )3( عمليــات فحــص 
طريــة؛ )4( إنشــاء فرقــة عمــل مشــتركة بيــن 

ُ
أداء المحفظــة الق

اإلدارات للتركيــز علــى تحســين المحفظــة؛ )5( إجــراء قيــاس 
ــدء  ــد الب ــودة عن ــان الج ــالل ضم ــن خ ــج م ــن للنتائ ــل دقيقي وتحلي
وأثنــاء التنفيــذ وعنــد االنتهــاء؛ )6( اســتحداث لوحــات بيانــات 
خاصــة بمعلومــات األعمــال لرصــد جــودة المحفظــة والمســاعدة 

ــة. علــى إدارتهــا إدارة فعال

علــى  القائمــة   2- طريــة 
ُ

الق الشــراكة  اســتراتيجية   .1
العالميــة القيمــة  سالســل 

الشــراكة  باســتراتيجية  متزايــد  نحــو  علــى  البرمجــة  ترتبــط 
العالميــة  القيمــة  سالســل  إطــار  تتبــع  التــي   2- طريــة 

ُ
الق

للبرنامــج الخماســي للرئيــس، وهــي عنصــر محــوري فــي النهــج 
الجديــد الــذي يســلكه »البنــك« فــي دعــم البلــدان األعضــاء 
المســتدامة. وســتزيد حصــة  التنميــة  أهــداف  فــي تحقيــق 
طريــة مــن 20% فــي ســنة 

ُ
مخصصــات اســتراتيجيات الشــراكة الق

عــّدت فــي ســنة 2019 أربــع 
ُ
2020 إلــى 80% فــي ســنة 2022. وأ

والمغــرب،  وتركيــا،  )الغابــون،  طريــة 
ُ

ق اســتراتيجيات شــراكة 
وجــزر المالديــف(، فــي حيــن يخطــط لســبع اســتراتيجيات أخــرى 
ــة  ــا، والمملكــة العربي ــا، وإندونيســيا، وغيني )الســنغال، وماليزي

الســعودية، وباكســتان، ونيجيريــا( فــي ســنة 2020.

التحليــل  فــي  الصــدارة  موقــع  اإلقليميــة  المراكــز  وتحتــل 
الــدوري،  والحــوار  األعضــاء،  البلــدان  الحتياجــات  االســتباقي 
علــى  تنطــوي  التــي  العالميــة  القيمــة  سالســل  وتحديــد 
ــات عاليــة مــن حيــث تحقيــق النمــو وإيجــاد فــرص العمــل  إمكان

المســتدامة. البشــرية  التنميــة  وتحقيــق 

مؤشــر  إلــى  باالســتناد  طريــة 
ُ

الق المخصصــات  تحديــد   .2
والمالــي  اإلنمائــي  التحليــل 

حرًصــا مــن »البنــك« علــى تخصيــص المــوارد للبلــدان األعضــاء 
بكيفيــة منهجيــة وشــفافة، اســتحدث مؤشــر التحليــل اإلنمائي 
والمالــي. ويســتعان فــي هــذا المؤشــر بالــدروس المســتفادة 
ــع  ــا، والمشــاورات م ــات فحــص المشــاريع وتقييمه ــن عملي م

اســتحدث »البنك« مؤشــر التحليل اإلنمائي والمالي، 
حرًصــا منــه على تخصيص المــوارد للبلدان األعضاء بكيفية 

منهجية وشــفافة  

البلــدان األعضــاء، وأفضــل الممارســات المعمــول بهــا فــي بنــوك 
إنمائيــة أخــرى متعــددة األطــراف.

طريــة 
ُ

ويحــّدد مؤشــر التحليــل اإلنمائــي والمالــي المخّصصــات الق
ــدان  ــة للبل ــات اإلنمائي ــار الواجــب لالحتياج ــالء االعتب مــن خــالل إي
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تمويــل  ومتطلبــات  األعضــاء، 
التــي  والقــدرة االســتيعابية للمشــاريع الجاريــة والمكتملــة 
يمّولهــا »البنــك« وكفــاءة تنفيذهــا. ومؤشــر التحليــل اإلنمائــي 
 مــن ثمانيــة مؤشــرات فرعيــة، 

ٌ
والمالــي مؤشــٌر مركــٌب مؤلــف

ــن  ــدان األعضــاء م ــي للب ــل المال ــى التحلي ــا عل ــة منه ــز ثالث يرك
ــزام المحتمــل، والكفــاءة التشــغيلية،  ــات )االلت منظــور العملي
والتعــرض(، وتركــز المؤشــرات الخمســة األخــرى علــى األداء 
اإلنمائــي وتحليــل االحتياجــات )عمــق مؤشــر اكتمــال المشــاريع، 
التنميــة  وأهــداف  البشــرية،  والتنميــة  المتوقــع،  وعمرهــا 

المســتدامة، والتعــاون والتكامــل اإلقليميــان(.
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برنامج العمل 
طري 

ُ
الق

الثالثي

قائمة المشاريع 
المتجددة لمدة 3 
سنوات )مواصفات 

المشاريع(

مجموع التدخالت 

)قائمة الرغبات(

معايير األهلية

الشكل 4-13: انتقاء المشاريع المؤثرة إلدراجها في برنامج العمل

3 - إطار البرمجة االستراتيجية المتكامل

اســتحدث »البنــك« إطــار البرمجــة االســتراتيجية المتكامــل الــذي 
يتضمــن ثالثــة عناصــر رئيســة: التحليــل االســتباقي لالحتياجــات؛ 
والســهر علــى انتقــاء المشــاريع ذات األثــر؛ وربــط االســتراتيجية 
لدمــج  متســق  نهــج  اتبــاع  اإلطــار  هــذا  ويضمــن  بالمــوارد. 
االســتراتيجية والتمويــل والعمليــات مــن خــالل برنامــج عمــل 
ثالثــي الســنوات، ُيســتند فيــه إلــى عمليــة برمجــة ديناميكيــة 
تشــمل المراكــز اإلقليميــة والبلــدان األعضــاء وإلــى أداة لتحديــد 

ــة المشــاريع وأولوياتهــا. أهلي

 متعددة األبعاد 
ٌ

اإلطــار المتكامــل لضمان الجودة أداة
يســتعان بها في إجراء فحص منهجي لجودة المشــاريع 

وتحســينها في مختلف مراحل دورة المشــروع، وال 
ســيما فيما يخص الجودة عند البدء، والجودة أثناء 

التنفيذ واإلغالق 

4 - أداة ضمان جودة المشاريع وتحديد أولوياتها

لضمــان  المتكامــل  اإلطــار   2019 ســنة  فــي  »البنــك«  أطلــق 
األبعــاد،  متعــددة  أداة  توفيــر  إلــى  يهــدف  الــذي  الجــودة 
يســتعين بهــا موظفــو »البنــك« فــي إجــراء فحــص منهجــي 
دورة  مراحــل  مختلــف  فــي  وتحســينها  المشــاريع  لجــودة 
المشــروع، وال ســيما فيمــا يخــص الجــودة عنــد البــدء، والجــودة 

أثنــاء التنفيــذ واإلغــالق.

معايير األولوية
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المالءمة

ل هذا الجانب مدى 
ّ
يحل

اتساق الدعم الذي 

يقّدمه “البنك” مع 

االحتياجات اإلنمائية 

طرية وأولويات 
ُ

الق

“البنك” االستراتيجية، 

سواء تعلق األمر 

طرية أو 
ُ

بالشراكة الق

باألولويات القطاعية 

أو المحورية.

الجاهزية

ل هذا الجانب 
ّ
يحل

مستوى انخراط 

الحكومة أو 

الممولين المشاركين 

أو الرعاة، وإدراج 

الدروس المستفادة، 

واالنتقائية على 

أساس البيانات الخاصة 

بمحفظة “البنك” 

واألولويات القطاعية 

والمحورية.

المتطلبات

ل هذا الجانب 
ّ
يحل

أساس المشروع في 

المقام األول، والهدف 

اإلنمائي، والجدوى 

الفنية، والنطاق 

واإلنجازات المتوقعين، 

وترتيبات التنفيذ 

وقدرة المستفيدين 

من المشروع/عمالئه 

)بما في ذلك اإلدارة 

االئتمانية، وإدارة التوريد، 

واإلدارة المالية(.

المخاطر

ل هذا الجانب المخاطر 
ّ
يحل

المحتملة ومدى 

جسامتها فيما يخص 

تنفيذ المشروع وتحقيق 

النتائج المنشودة منه 

والتدابير التي ُيعتزم 

اتخاذها للتخفيف من 

تلك المخاطر. ويحلل 

أيضا: عملية التنفيذ 

وجوانب المخاطر المالية 

واالقتصادية والبيئية 

واالجتماعية.

العائد

ل هذا الجانب في 
ّ
يحل

المقام األول العوائد 

المالية واالقتصادية 

واالجتماعية 

للمشروع.

النتيجة

ل هذا الجانب 
ّ
يحل

نظرية التغيير، واإلطار 

المنطقي، وتحديد 

المؤشرات الذكية 

وأدوات التحقق، 

واالتساق مع أهداف 

التنمية المستدامة.

الشكل 4-14: الجوانب الستة لإلطار المتكامل لضمان الجودة 
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مراحل دورة المشروع
عدد الشهور

التقليص 16-201019-2017

5 5 10 من االعتماد إلى التوقيع

64 10 من التوقيع إلى النفاذ

59 14 من النفاذ إلى أول صرف 

195 24 من االعتماد إلى أول صرف

501 51 من أول صرف إلى آخر صرف

الجــدول 4-2: الفجــوة الزمنيــة بيــن مختلــف مراحــل دورة 
المشــروع 

العيــش  »صنــدوق  بمحفظــة  الخاصــة  العمــل  خطــة   –  5
» لمعيشــة ا و

هنــاك جهــٌد رئيــٌس آخــر يتمثــل فــي إعــداد خطــة عمــل خاصــة 
ــذ المشــاريع التــي يشــارك فــي تمويلهــا  ــز جــودة تنفي لتعزي
مرفــق »البنــك« للتمويــل الميســر، وهــو »صنــدوق العيــش 
والمعيشــة«. وتشــمل خطة العمل كالً من اإلجراءات واآلليات 
التشــغيلية فــي المراحــل األولــى واألخيــرة مــن المشــروع، مــع 
إيــالء المزيــد مــن العنايــة الواجبــة للرصــد واإلشــراف عــن كثــب 
علــى تصاميــم المشــاريع وتحســين تنفيذهــا لتحقيــق النتائــج 
المســتدامة بفعاليــة. وقــد أثمــرت هــذه الجهــود انخفاضــا 
ــق  ــل المشــروع، وتحقي ــف مراح ــر فــي مختل ــاالت التأخ فــي ح
أهــداف الصــرف لســنة 2019، وإدخــال تحســينات علــى شــتى 

مؤشــرات جــودة المحفظــة. 

6- خفض التأخر في تنفيذ المشاريع

يشــير تحليــل األطــر الزمنيــة للمشــاريع إلــى انخفــاض كبيــر 
المشــاريع.  تنفيــذ  مراحــل  فــي شــتى  التأخــر  حــاالت  فــي 
ــخ  ــة بيــن تاري ــص الفجــوة الزمني

ّ
ــك« أن يقل وقــد اســتطاع »البن

االعتمــاد وتاريــخ الصــرف األول مــن 24 إلــى 19 شــهًرا. ولوحــظ 
ــدء  أعلــى مكســب فــي الكفــاءة فــي الفجــوة الزمنيــة بيــن ب
نفــاذ المشــروع وتاريــخ الصــرف األول، التــي انخفضــت بتســعة 

أشــهر. وحــدث انخفــاض طفيــف فــي إجمالــي مــدة تنفيــذ 
المشــروع )مــن تاريــخ الصــرف األول حتــى تاريــخ آخــر صــرف( مــن 

ــهًرا. ــى 50 ش 51 إل

ويبيــن توزيــع المحفظــة بحســب القطاعــات أن أعلــى تحّســن 
ــوة  ــث انخفضــت الفج ــاه، حي ــي مشــاريع قطــاع المي ــظ ف لوح
الزمنيــة بيــن تاريــخ االعتمــاد وتاريــخ الصــرف األول مــن 30 إلــى 17 

ــل والزراعــة. شــهًرا، تليهــا مشــاريع قطــاع التموي

أثمرت الجهود المتظافرة الرامية إلى تحســين جودة 
المحفظة انخفاضا كبيرا في حاالت التأخر في شــتى 

مراحل دورة المشــروع  
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قطاع

من االعتماد إلى 
التوقيع

من التوقيع إلى 
النفاذ

من االعتماد إلى 
أول صرف

من أول صرف إلى 
التقليص آخر صرف

16-201019-201716-201019-201716-201019-201716-201019-2017

126127176322210الزراعة

10100-53449االتصاالت

1528711528217التعليم

11615616522184الطاقة

11366114301911التمويل

697761798الصناعة

-10812918526281الخدمات االجتماعية

-1159418926271النقل

123127165301713المياه

10510614524195المتوسط 

الجدول 4-3: عدد الشهور في مختلف مراحل دورة المشروع 

ــق تحّســن ملحــوظ فــي خفــض الفجــوة الزمنيــة بيــن 
ّ

لئــن تحق
مختلــف مراحــل تنفيــذ المشــروع، فإنــه ال يــزال ثمــة مجــال 

ــة. ــي الســنوات المقبل ــادة خفضهــا ف ــر لزي كبي

7- قدرات التوريد وسيرورته 

ســعيا مــن »البنــك« إلــى تقريــب خدماتــه مــن البلــدان األعضــاء، 
فــي  اإلقليميــة موظفيــن متخّصصيــن  المراكــز  فــي  جعــل 
الســلع  بتوريــد  خاصــة  جديــدة  توجيهــات  واعتمــد  التوريــد، 
ــي  ــّور موقــع إلكترون

ُ
واألشــغال والخدمــات االستشــارية. وط

تــاح لأطــراف 
ُ
داخلــي وخارجــي خــاص بالتوريــد للمشــاريع، وت

درج 
ُ
ــك، أ ــى ذل ــق المهمــة. وباإلضافــة إل المعنيــة جميــع الوثائ

العديــد مــن األدوات المبتكــرة فــي سياســة التوريــد.

ــدان األعضــاء  ــد فــي بعــض البل ولمــا كان ضعــف قــدرات التوري
يؤثــر فــي تنفيــذ المشــاريع وأدائهــا، فقــد نظــم »البنــك« 
تدريبــات علــى بنــاء القــدرات للموظفيــن فــي الــوزارات واإلدارات 
يمّولهــا  التــي  المشــاريع  إدارة  ووحــدات  التنفيــذ  ووكاالت 

»البنــك«.

يتبــع »البنــك« نهج الالمركزية في التوريد، ولديه 
موظفــون متخصصــون في التوريد في المراكز 

اإلقليمية 

د – تعزيز عملية إعداد وتحليل تقارير تقييم تنفيذ 
المشاريع ودعمها 

ُيتوقــع فــي إطــار إجــراءات »البنــك« أن يجــري رؤســاء فــرق 
تقييــم  تقاريــر  ويعــدوا  دوريــة  إشــراف  مهــام  المشــاريع 
ــر الســياق  ــّدم هــذه التقاري ــذ المشــاريع ودعمهــا. وتق تنفي
والخلفيــة لرصــد تنفيــذ المشــاريع واإلشــراف عليهــا، وتيســر 
تحقيــق مخرجــات المشــاريع ونتائجهــا. وتشــمل هــذه التقاريــر 
العناصــر التاليــة: )1( بيانــات المشــروع األساســية؛ )2( التقــّدم 
المحــرز فــي تنفيــذه )أي أهــداف اإلطــار المنطقــي، والمدخالت، 
والمخرجــات، والحصائــل المباشــرة(؛ )3( التقــّدم المحــرز فــي 
تحقيــق النتائــج؛ )4( تطبيــق نظــام تصنيــف أداء المشــاريع؛ )5( 
ــة  ــل تصحيحي ــة خطــة عم ــل مخاطــر المشــروع؛ )6( صياغ تحلي

ــذ. ــق بالتنفي ــا الهامــة المتعل لمعالجــة القضاي

وبنــاًء علــى الجوانــب الســتة الــوارد ذكرهــا أعــاله، يهيــئ 
تقريــر تقييــم تنفيــذ ودعــم المشــروع األســاس لتصنيــف أداء 
ــة: ــاالت التالي ــة القصــوى هــي 4( فــي المج المشــروع )الدرج

1. تدابير تنفيذ المشروع؛

2. التوريد للمشروع؛

3. تسليم السلع واألشغال والخدمات؛
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ودعــم  تنفيــذ  تقييــم  تقاريــر  تصنيفــات   :15-4 الشــكل 
الجاريــة  المشــاريع  لمحفظــة  المشــارع 

% من المشاريع )ن = 126(

(>3.6) (<1.4)

(1.4 to 2.4)

٪6 ٪2

٪31

(2.4 to 3.6)

٪61

التصنيفات
 )ن = 125(

غير ُمرٍض
)أقل من 1.4(

ً
ُمرٍض جزئيا

)1.4 إلى 2.4(
ُمرٍض

)2.4 إلى 3.6(
مرٍض جدا

)أكثر من 3.6(

19٪64٪18٪0٪التنفيذ 

27٪53٪17٪3٪التوريد

21٪61٪15٪3٪التسليم

8٪22٪37٪33٪صرف األموال

12٪36٪26٪27٪النتائج

6٪61٪31٪2٪التصنيف العام

الجدول 4-4: تصنيفات تقارير تنفيذ المشاريع وتحليلها 

4. صرف األموال؛

5. النتائج اإلنمائية.

ــا  ــك«، فــي ســنة 2019، م ــة إدارة »البن ــى هيئ ــّدم إل
ُ

ــد ق وق
مجموعــه 125 مــن تقاريــر تقييــم تنفيــذ المشــاريع ودعمها. 
فــت 67% مــن المشــاريع الجاريــة بأنهــا ُمرضيــة أو مرضيــة 

ّ
وُصن

ــا، و2% بأنهــا  ــة جزئي فــت 31% بأنهــا ُمرضي
ّ
ــن ُصن جــدا، فــي حي

غيــر ُمرضيــة. وكانــت األســباب الرئيســة للتصنيفــات غيــر 
ــر فــي صــرف التمويــل أو فــي 

ّ
المرضيــة هــي حــاالت التأخ

ــي  ــة المنشــودة ف ــج اإلنمائي ــق النتائ ــدم تحقي ــذ، وع التنفي
فــت عناصــر 

ّ
وثيقــة المشــروع. وفــي معظــم المشــاريع، ُصن

التنفيــذ والتوريــد وتســليم الســلع والخدمــات واألعمــال 
ــا لخطــط 

ً
بأنهــا »علــى المســار الصحيــح« وأنهــا تّمــت وفق

التنفيــذ المعتمــدة.

الموارد البشرية ه – 

 بالــغ 
ً
ُيعــّد التدبيــر الكــفء والفعــال للمــوارد البشــرية أمــرا

األهميــة لتحقيــق الكفــاءة فــي تنفيــذ منتجــات وخدمــات 
تلبــي احتياجــات البلــدان األعضــاء. وقــد بلغــت نســبة الموظفيــن 
مجمــوع  مــن   %33 »البنــك«  فــي  التنفيذيــة  اإلدارات  فــي 
ــى 165  ــو 57% )45 إل ــن فــي ســنة 2019، منهــم نح الموظفي
ــون  ــن يتعامل ــة الذي ــا( مــن موظفــي الخطــوط األمامي

ً
موظف

المراكــز اإلقليميــة  البلــدان األعضــاء ويخدمونهــا فــي  مــع 
 81 »البنــك«  عّيــن   ،2019 وخــالل ســنة  طريــة. 

ُ
الق والمكاتــب 

ــا فــي اإلدارات التشــغيلية.  ــا، منهــم 48 مهنًي ــا مهنًي
ً

موظف
واســتحدث »البنــك« نظــام تخطيــط أداء الموظفيــن الــذي يربــط 
أهدافهــم بأهــداف إداراتهــم التــي ترتبــط هــي أيضــا بالبرنامــج 

الخماســي للرئيــس.

فت 67٪ من المشــاريع التي خضعت 
ّ
في ســنة 2019، ُصن

للفحــص بأنهــا ُمرضيــة أو ُمرضية جدا، و31٪ ُمرضية جزئًيا، 
و2٪ غيــر ُمرضية  

ُمرٍض

ُمرٍض جدا غير ُمرٍض

ُمرٍض جزئًيا
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بلغت نســبة النفقات اإلدارية الداخلية لكل 1 مليون دوالر 
أمريكــي مــن المبالغ المصروفة 56.000 دوالر أمريكي 

مقارنة بمبلغ 70.000 دوالر أمريكي في الســنة الســابقة 

صدرت في ســنة 2019 صكوك خضراء بقيمة تناهز 3 
ُ
أ

مليــارات دوالر أمريكــي، وهــو ما يمثل 1٪ من اإلصدار 
فة  

َّ
العالمي الســنوي من الســندات المصن

البرمجة المتكاملة لتحقيق الكفاءة في  و - 
استخدام الموارد 

ضــت الميزانيــة اإلداريــة الداخليــة فــي ســنة 2019 بنســبة 
ّ

ف
ُ
خ

2.4% مقارنــة بالســنة الســابقة. وانخفضــت نســبة النفقــات 
اإلداريــة الداخليــة لــكل 1 مليــون دوالر أمريكــي مــن المبالــغ 
المصروفــة إلــى 56.000 دوالر أمريكــي مقارنــة بمبلــغ 70.000 
 ،2020 ســنة  وفــي  الســابقة.  الســنة  فــي  أمريكــي  دوالر 
االســتراتيجية  للبرمجــة  متكامــال  إطــارا  »البنــك«  اســتحدث 
يّســر ربــط تخصيــص المــوارد مــن االســتراتيجية إلــى العمليــات 
اســتراتيجي  تخصيــص  وبالتالــي ضمــان  اإلداريــة،  والنفقــات 
ــدان  ــي البل ــالت التشــغيلية ف ــم التدخ ــة لدع ــة اإلداري للميزاني

األعضــاء لتقديــم نتائــج أفضــل.

التمويل المبتكر ألهداف التنمية المستدامة

ل صكوكــه الخضراء بقيمة  أصــدر »البنــك«، فــي نوفمبــر 2019، أوَّ
1 مليــار يــورو. وتلتــزم هــذه الســندات اإلســالمية المدعومــة 
باألصــول بتمويــل قطاعــات أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 
البلــدان األعضــاء مــن خــالل التمويــل المبتكــر لمشــاريع فــي: )1( 
الطاقــة المتجــددة، )2( النقــل النظيــف، )3( كفــاءة الطاقــة، )4( 
ــا  ــر المســتدام بيئي ــه، )5( التدبي ــوث والســيطرة علي ــع التل من
للمــوارد الطبيعيــة الحيــة واســتخدام األراضــي، )6( التدبيــر 

المســتدام للميــاه والصــرف الصحــي.

صــدرت فــي ســنة 2019 صكــوك خضــراء بقيمــة تناهــز 3 
ُ
وأ

اإلصــدار  مــن   %1 يمثــل  مــا  وهــو  أمريكــي،  دوالر  مليــارات 
إصــدار  وبلــغ  فــة. 

َّ
المصن الســندات  مــن  الســنوي  العالمــي 

الســندات المســتدامة علــى الصعيــد العالمــي نحــو 1 تريليــون 
ــل الســندات الخضــراء 

ّ
دوالر أمريكــي فــي ســنة 2019. وتمث

77% مــن هــذه الســوق. وتقتضــي خطــة التنميــة لســنة 2030 
إنشــاء أدوات تمويــل بديلــة لســد الفجــوة الهائلــة فــي تمويــل 
الصكــوك  وتتيــح  العالميــة،  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
الخضــراء التــي يصدرهــا »البنــك« أداة تمويــل مبتكــرة لتحقيــق 

ــة. هــذه الغاي

كفاية السيرورات والتكنولوجيا ز – 

أســفرت مبــادرات الالمركزيــة عــن إنشــاء ســبعة مراكــز إقليمية 
ومّدهــا بكامــل احتياجاتهــا مــن الموظفيــن، وقــد حّســنت هذه 
ــك«، ومــن المتوقــع أن تحّســن  المراكــز حضــور »مجموعــة البن
تنفيــذ العمليــات. وأجريــت عمليــة التوريــد المؤسســي بكيفية 
ذهــا 

ّ
المركزيــة تماًمــا، حيــث يضــع فريــق المقــّر المعاييــر وتنف

ــذ المشــاريع علــى أرض الواقــع. وقــد 
ّ

المراكــز اإلقليميــة وتنف
ــرز  ــّدم المح ــع التق ــات المؤسســية لتتّب ــات البيان ُصّممــت لوح
المتوخــاة مــن  الالمركزيــة واألهــداف  تنفيــذ مبــادرات  فــي 

العمليــات واتفاقــات مســتوى الخدمــة.

ابتغــاء  نهايتهــا  إلــى  بدايتهــا  مــن  الســيرورات  ولتبســيط 
تحســين الفعاليــة والكفــاءة فــي العمليــات، أنشــئ مركــز 
التنظيمــي  الهيــكل  اســتحداث  بعــد  الســيرورات  لكفــاءة 
ــق المركــز 130 إجــراًء 

ّ
وتفويــض الصالحيــات الجديديــن. وقــد وث

تشــغيليا، وهــي متاحــة مــن خــالل بوابــة Signavio علــى 
ــآزر بيــن  ــت. وقــد أثمــرت هــذه اإلجــراءات أوجــه ت شــبكة اإلنترن

اإلدارات ووحــدات العمليــات علــى صعيــد البنــك.

وبــدالً مــن اســتخدام البريد اإللكتروني أو المســتندات الورقية، 
مســتنداتها  ترســل  أن  اآلن  األعضــاء  البلــدان  بوســع  غــدا 
ــات المشــاريع والمعلومــات المتعلقــة بصــرف  الرســمية وطلب
األمــوال وغيــر ذلــك مــن خــالل منصــة آمنــة للمتابعــة الفوريــة 
عبــر اإلنترنــت. وبوســع البلــدان األعضــاء أيضــا أن تتتبــع طلباتهــا 

ــر اإلنترنــت. وتتحقــق مــن حالتهــا عب
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ــذ  أجــرى البرنامــج الخماســي للرئيــس، بعــد مــرور ثــالث ســنوات من
بــدء تنفيــذه، إصالحــات علــى »البنــك« لدعــم البلــدان األعضــاء فــي 
إحــراز تقــّدم ملمــوس نحــو بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة. ولئن 
أجريــت تحســينات معتبــرة علــى أداء »البنــك«، فــإن التغيــر الســريع 
الــذي يشــهده العالــم، واحتياجــات البلــدان األعضــاء، وأهــداف 
التنميــة المســتدامة كل ذلــك يتطلب توســيع نطــاق هذه الجهود 
ــكار المســتمر،  ــي باالبت ــالل ســلوك نهــج اســتباقي، والتحل مــن خ

وإشــراك المــرأة والشــباب، وإقامــة الشــراكات.

الفصل 5

الخالصة والتحديات

يلتــزم »البنــك«، من خالل تعزيز نهجه 
االســتباقي والقدرة على التكيف 
وســرعة االستجابة، بأن يبتعد عن 

االســتثمار القائم على ردود الفعل 
واالســتثمارات الواحدة، وأن يتصدى 
لألســباب الجذرية التي تعيق التنمية 

المســتدامة في البلدان األعضاء  

تتــوزع البلــدان األعضــاء فــي »البنــك« علــى 
كذلــك  وتتبايــن  واســع  جغرافــي  نطــاق 
وتمتــد  التنميــة.  مســتوى  حيــث  مــن 
هــذه البلــدان مــن إندونيســيا فــي أقصــى 
أمريــكا  فــي  ســورينام  إلــى  الشــرق 
رة  الالتينيــة، وتشــمل بلدانــا غنيــة مصــدِّ
للنفــط وبلدانــا مــن أقــل البلــدان نمــوا فــي 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، يعانــي العديــد مــن البلــدان األعضــاء 
مــن الهشاشــة وعــدم االســتقرار. وتجعل 
هــذه االختالفــات واليــة »البنــك« اإلنمائيــة 

ــدا. ــر تعقي أكث

لقــد باتــت ســنة 2030 قــاب قوســين أو 
أدنــى، وهــي الســنة المحــّددة لبلــوغ غايات 
أهــداف التنميــة المســتدامة، ومــع ذلــك، 
تتبايــن البلــدان مــن حيــث تقّدمهــا نحــو بلوغ 
هــذه الغايــات. وعلــى المســتوى الكلــي، 
ســجلت البلــدان األعضــاء فــي »البنــك« أدنى 
مســتوى فــي الهــدف رقــم 9 في مؤشــر 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
األعضــاء  بلداننــا  أن  يعنــي  وهــذا   .)%22(
التصنيــع واالبتــكار  إلــى تســريع  بحاجــة 
وكانــت  المســتدامة.  التحتيــة  والبنيــة 
تلبيــة هــذه الحاجــة الماســة فــي صميــم 
نمــوذج العمــل الجديــد للبنــك القائــم علــى 
أربــع ركائــز: سالســل القيمــة، واالبتــكار، 
والشــراكات، والتمويــل اإلســالمي. ويعــّد 
ــك« فــي هــذه الســنة اســتراتيجيات  »البن
طريــة مــع أربعــة بلــدان، تليهــا 

ُ
الشــراكة الق

 ،2020 ســنة  فــي  أخــرى  بلــدان  ســبعة 
لتعزيــز مشــاركتها فــي سالســل القيمــة 
العالميــة ومســاعدتها علــى االنتقــال مــن 
كونهــا بلدانــا مصــّدرة للمــواد الخــام إلــى 
بلــدان منتجــة للســلع والخدمــات والمعرفــة 

ــى أســاس مزاياهــا النســبية. عل
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وال يســتطيع »البنــك« أن يعتمــد فقــط علــى مــوارده الماليــة 
الذاتيــة، لذلــك فإنــه فــي حاجــة إلى حشــد التمويل من شــركاء 
آخريــن. وقــد اســتحدث »البنــك« فــي ســنة 2019 وحــدة التمويــل 
مــن  واســعة  طائفــة  مشــاركة  لتيســير  البديــل  اإلنمائــي 
اإلنمائييــن واالســتفادة مــن مــوارد »البنــك« فــي حفــز تمويــل 
إنمائــي إضافــي. واســتحدثت وحــدة التمويــل اإلنمائــي البديــل 
كيانــا إســالميا إقليميــا فــوق وطنــي مــن شــأنه أن يكــون حجــر 
طريــة المقبلــة. 

ُ
الزاويــة فــي تمويــل اســتراتيجيات الشــراكة الق

ــل المبتكــر  وتتمثــل الخطــة فــي االنخــراط فــي نمــوذج التموي
ــرب،  ــر، والســنغال، والمغ ــدا عضــوا هــي: النيج ــع 12 بل هــذا م
وتركيــا، وإندونيســيا، والغابــون، وجــزر المالديــف، وأفغانســتان، 
وتونــس، ونيجيريــا، والكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية. 
ومــن أمثلــة هــذه الشــراكة في إطــار نموذج التمويــل اإلنمائي 
لالســتثمارات  العربيــة  »المؤسســة  مــع   

ُ
االتفــاق البديــل: 

البتروليــة« علــى تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة الخضــراء فــي 
ــار دوالر أمريكــي  ــك« 1 ملي ــدان األعضــاء. وقــد اعتمــد »البن البل

لمشــاريع البنيــة التحتيــة فــي قطــاع الطاقــة الخضــراء.

اعتمــد »البنك« مشــاريع بنيــة تحتية بقيمة 1 مليار دوالر 
فــي قطــاع الطاقة الخضراء  

صّمــم »البنك« إطار البرمجة االســتراتيجية المتكامل 
الــذي يدمــج مــوارد الميزانية في خطة برنامج عمل تربط 

بين ثالثة عناصر رئيســة: االســتراتيجية، والعمل، واإلدارة، 
وبالتالي ســّد الفجوة بين االســتراتيجية وتخصيص 

الموارد  

علــى  نفســه،  الشــراكة  وفــق مفهــوم  »البنــك«،  ويعمــل 
اســتحداث صنــدوق للســلع الزراعيــة بمشــاركة مــن »المصــرف 
العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا«، و«صنــدوق توفيــر 
 )One WASH( »ــة العامــة ــاه والصــرف الصحــي والنظاف المي
األحمــر  الصليــب  الدولــي لجمعيــات  بالتعــاون مــع »االتحــاد 
والهــالل األحمــر«، و«برنامــج الغــذاء العالمــي«، باإلضافــة إلــى 

ــن. ــن والنازحي ــر لالجئي ــدوق عالمــي آخ صن

ولتعزيــز إطــار البرمجــة االســتراتيجية المتكامــل علــى الصعيــد 
الميزانيــة  مــوارد  دَمــج 

ُ
ت الداخلــي،  والتنظيمــي  التشــغيلي 

رئيســة:  عناصــر  ثالثــة  بيــن  تربــط  عمــل  برنامــج  خطــة  فــي 
واإلدارة.  والعمــل،  االســتراتيجية، 
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علــى  »البنــَك«  واألولويــات  األهليــة  تحديــد  أداة  وستســاعد 
بلغــت  والتــي  اســتراتيجيتنا،  توافــق  التــي  المشــاريع  اختيــار 
ــي  ــر إيجاب ــر تأثي ــا أكب ــي له ــة، والت ــن الجاهزي ــة م ــة متقّدم مرحل
ــع  ــن المتوق ــات، م ــالل هــذه األدوات واآللي ــن خ ــاس. وم ــي الن ف
 وفعاليــة أعلــى. ويعمــل 

ّ
أن تشــهد مشــاريعنا حــاالت تأخيــر أقــل

»البنــك« علــى تحســين حضــوره وإشــعاعه لــدى العمــالء من خالل 
ــنة  ــي الس ــا ف ــد منه ــاح المزي ــع افتت ــة، م ــز إقليمي ــبعة مراك س
المقبلــة. ويعمــل مــا مجموعــه 165 موظفــا بالفعــل علــى تنفيــذ 
رســالة »البنــك« مــن خــالل هــذه المراكــز. وقــد اســتفاد »البنــك« 
مــن تحســين آلياتــه ومــن أدوات التكنولوجيــا لتســهيل ســيرورة 

ــس. ــر الرئي ــة بالمق ــق الصل ــز وتوثي ــال موظفــي المراك انتق

ــة  ــة أداة رئيس ــة اإلنمائي ــن الفعالي ــنوي ع ــا الس ــّد تقريرن ويع
التــي تضّيــع  المجــاالت  قــة وتحديــد 

ّ
النتائــج المحق لتقييــم 

فيهــا فــرص تحقيــق األهــداف. وتوّجــه المعلومــات الــواردة 
فــي هــذا التقريــر إلــى هيئــة إدارة »البنــك« واألطــراف المعنيــة 
ــا بنــكا  ــا، بصفتن والمســتفيدين فــي البلــدان األعضــاء. وإن لدين
إنمائيــا متعــدد األطــراف، واليــة التمويــل وكذلــك واليــة إعــداد 

مشــاريع قابلــة للتطبيــق تلبــي االحتياجات ذات األولويــة للبلدان 
ــت الفعاليــة اإلنمائيــة  ــن كان ــب األحيــان، لئ األعضــاء. وفــي غال
واإلدارة القائمــة علــى النتائــج تجلبــان مشــاريع جديــدة، وحشــد 
األمــوال، واالعتمــادات، والتوريــد، وصــرف األمــوال، وغيــر ذلــك، 
فإنهمــا تحــّدان مــن هــدف رصــد النتائــج والحصائــل اإلنمائية التي 
ــى  ــالغ عنهــا، وهــو هــدف عل ــى أرض الواقــع واإلب تتحقــق عل
القــدر نفســه مــن األهميــة إن لــم تكــن أهميتــه أكبــر. ويهــدف 
ــر الســنوي عــن الفعاليــة اإلنمائيــة إلــى إرســاء ثقافــة  التقري
الفعاليــة اإلنمائيــة واإلدارة القائمــة علــى النتائــج واالحتفــاء 
ــح »البنــك« نمــوذج أعمالــه، وعــّدل 

ّ
بقصــص النجــاح. وقــد نق

هيكلــه التنظيمــي، ورَبــط االســتراتيجية بالمــوارد. واســتحدثنا 
ألول مــرة فــي »البنــك« نظــام إدارة األداء المؤسســي الــذي 
ينطــوي علــى تقديــم مؤشــرات أداء رئيســة علــى مســتوى 
الرئيــس يجــري تنزيلهــا علــى مســتوى اإلدارات. وكانــت هــذه 
العمليــة عمليــة شــاملة تــم بموجبهــا إعــداد مؤشــرات األداء 
الرئيســة بعــد اتصــاالت مكثفــة مــع نــواب الرئيــس والمديريــن 

فــي »البنــك« بأكملــه. 
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ّدمــت تقاريــر عــن اكتمالهــا فــي ســنة 2019. ويشــار فــي هــذه 
ُ

خلصت قائمــة النتائــج هــذه مــن المشــاريع المكتملــة فــي ســنة 2019 أو مــن مشــاريع ســابقة ق
ُ
اســت   *

القائمــة إلــى الصناديــق، وتبيــن فيهــا مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

الملحقان

الملحق 1 – النتائج الرئيســة المتحققة من المشــاريع المكتملة*

أهداف التنمية البلد
النتائج المؤشر الرئيس للقطاعالمشروعالمستدامة

المحققة

مشروع الربط اإلقليمي الهدف 7أفغانستان
لنقل الطاقة

95,000عدد األسر التي ُرِبطت بالكهرباء

عيَد تأهيلها )ميغا فولت أمبير(
ُ
 أو أ

ْ
ثت بت أو ُحدِّ

ّ
81المحطات الفرعية التي ُرك

تطوير التمويل األول الهدف 2ألبانيا
أللبانيا 

4,500عدد األشخاص الذين ُوفرت لهم فرص عمل

1,209عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر 

الهدف 6أذربيجان

الحماية من الفيضانات، 
وتحديث وتوسيع 

المساحات المروية في 
ناخشيفان

10,465المساحة المروية )بالهكتارات(

28,538الزيادة في إنتاج المحاصيل )بالطن(

2الزيادة في مردود المحاصيل )طن/هكتار(

بنغالديش

بناء القدرات في مجال الهدف 2
الصيد البحري 

8,000الزيادة في إنتاج المواشي )لحوم( )باألطنان(

1,786عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

تحسين اإلمداد بالبذور ذات الهدف 2
الجودة

1,400,000الزيادة في إنتاج المحاصيل )باألطنان(

1الزيادة في مردود المحاصيل )طن/هكتار(

45,914عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

الهدف 7
محطة بهوال لتوليد 

الطاقة بالدورة المركبة 
بقوة 225 ميغاواط

205القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )معاِدل الميغاواط(

 بالكهرباء )عدد(
ْ

43,173األسر الجديدة التي ُرِبطت

وا )عدد(
ُ

ف
ِّ
3,469األشخاص الذين ُوظ

تحسين كفاءة محطة الهدف 7
380القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )معاِدل الميغاواط(أشوغانج لتوليد الطاقة

مشروع توسيع كهربة الهدف 7
األرياف

 بالكهرباء
ْ

100,116عدد األسر الجديدة التي ُرِبطت

عيَد تأهيلها )ميغا فولت أمبير(
ُ
 أو أ

ْ
ثت بت أو ُحدِّ

ّ
45المحطات الفرعية التي ُرك

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ثت بت أو ُحدِّ

ّ
2,537خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

البرنامج المتكامل لدعم الهدف 8بنين
التمويل األصغر

وا
ُ

ف
ِّ
1,107عدد األشخاص الذين ُوظ

1,209عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

138,355عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

تطوير التعليم األساسي الهدف 4بوركينا فاسو
)المشروع -4(

 في دور اإليواء ومرافق 
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
- السكن - عدد غرف اإلقامة التي ُبِنَيت

30السكن في المؤسسات التعليمية

 في التعليم االبتدائي/الثانوي
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
90عدد الفصول الدراسية التي ُبِنَيت

45,000عدد الطالب المستفيدين

787عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

بناء مرافق تخزين الحبوبالهدف 2الكاميرون
 )بالطن(

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
41,500سعة التخزين الزراعي التي ُبِنَيت

 أو أِعيد تأهيلها )بالكيلومتر(
ْ

ثت  أو ُحدِّ
ْ

181الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

توسيع جامعة مونغو الهدف 4تشاد
وموندو

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
2عدد المؤسسات التي ُبِنَيت

67عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا
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أهداف التنمية البلد
النتائج المؤشر الرئيس للقطاعالمشروعالمستدامة

المحققة

الهدف 3كوت ديفوار
مشروع دعم برنامج إعادة 
اإلعمار في مرحلة ما بعد 

النزاع

12,000الزيادة في القدرة على معالجة مياه الشرب )متر مكعب/اليوم(

 أو أِعيد تأهيلها )بالكيلومتر(
ْ

ثت  أو ُحدِّ
ْ

13الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

 )الطول بالكيلومتر(
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
20شبكة اإلمداد بالمياه التي ُرك

برنامج بالباال للتخفيف من الهدف 6جيبوتي
الفقر في المدن

رت لهم فرص عمل
ِّ

1,086عدد األشخاص الذين ُوف

2,000عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ثت بت أو ُحدِّ

ّ
10خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

مشروع محطة توليد الهدف 7مصر
650القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير متجددة )معاِدل الميغاواط(كهرباء السويس البخارية 

غينيا

مشروع التنمية الريفية الهدف 2
المتكاملة في دوبريكا

1,150المساحة المروية )بالهكتار(

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
150الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

مشروع التنمية الريفية الهدف 2
المتكاملة في تيليميلي

541المساحة المروية )هكتارات(

 في التعليم االبتدائي/الثانوي
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
10عدد الفصول الدراسية التي ُبِنَيت

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
2عدد المرافق الصحية التي ُبِنَيت

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
157الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

مشروع التنمية الريفية الهدف 2
في كاكوسا

2,700المساحة المروية )بالهكتار(

 في التعليم االبتدائي/الثانوي 
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
18عدد الفصول الدراسية التي ُبِنَيت

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
3عدد المرافق الصحية التي ُبِنَيت

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر( 
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
31الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

116عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبابناء قدرات البنك المركزيالهدف 8

إندونيسيا

الهدف 2

المشروع المشترك 
بين “البنك” و”المشروع 

الوطني للتمكين 
المجتمعي” – التنمية 
المجتمعية المتكاملة 

)المرحلة 2(

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
3,946عدد المرافق الصحية التي ُبِنَيت

19,823عدد األسر التي استفادت من أنظمة اإلمداد بمياه الشرب

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
898عدد المؤسسات التي ُبِنَيت

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
9,135الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

3,000عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

 )الطول بالكيلومتر(
ْ

ثت  أو ُحدِّ
ْ

َبت
ِّ
2,524شبكة الصرف الصحي التي ُرك

عيَد تأهيلها
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
8,115عدد دور اإليواء/المنازل التي ُبِنَيت

 )الطول بالكيلومتر(
ْ

ثت  أو ُحدِّ
ْ

َبت
ِّ
476شبكة اإلمداد بالمياه التي ُرك

تحسين الجودة في جامعة الهدف 4
بادجاجاران

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
18عدد المؤسسات التي ُبِنَيت

87عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تم تدريبهم

إعادة بناء وتحديث جامعة الهدف 4
 بادانغ الحكومية

ْ
ت

َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
1عدد المؤسسات التي ُبِنَيت

إيران

مشروع سد التخزين على الهدف 6
نهر كاهر

4,800المساحة المروية )هكتارات(

 الستخدامات متعددة )بالمتر مكعب(
ْ

رت وِّ
ُ
108,500الموارد المائية التي ط

م بالمياهالهدف 6
ُ

 )الطول بالكيلومتر( مشروع إمداد ق
ْ

ثت  أو ُحدِّ
ْ

َبت
ِّ
202شبكة اإلمداد بالمياه التي ُرك

مشروع نقل الطاقة في الهدف 7
أذربيجان

عيد تأهيلها )ميغا فولت أمبير( 
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
1,450المحطات الفرعية التي ُرك

عيد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
171خطوط النقل/التوزيع التي ُرك
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أهداف التنمية البلد
النتائج المؤشر الرئيس للقطاعالمشروعالمستدامة

المحققة

مشروع توسيع مطار الهدف 9األردن
الملكة علياء

الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية للمطار )الطاقة االستيعابية 
3,000,000السنوية بخدمات المسافرين أو أطنان الشحن(

8,000عدد األشخاص الذين وفرت لهم فرص عمل

مالي

مشروع التنمية الزراعية الهدف 2
6,654المساحة المروية )بالهكتار(في جن

برنامج قرى األلفية الهدف 2
)المرحلة 2(

 في التعليم االبتدائي/الثانوي 
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
110عدد الفصول الدراسية التي ُبِنَيت

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
13عدد المرافق الصحية التي ُبِنَيت

عدد األسر التي استفادت من تحّسن الصرف الصحي )أي المراحيض، ونظام 
796الصرف الصحي(

2,921عدد األسر التي استفادت من نظم اإلمداد بمياه الشرب

عيد تأهيلها )بالكيلومتر( 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
84الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

 بالكهرباء
ْ

ت
َ
160عدد األسر الجديدة التي ُرِبط

الهدف 7
مشروع محطة الطاقة 

الحرارية في كايس بقدرة 
90 ميغاواط

القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير متجددة )معادل 
18ميغاواط(

توسيع وتحديث مطار الهدف 9
باماكو سينو

الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية للمطار )الطاقة االستيعابية 
65,097السنوية مقيسة بخدمات المسافرين(

رت لهم فرص عمل
ِّ

97عدد األشخاص الذين ُوف

موريتانيا

برنامج محو األمية المهنية الهدف 4
 في التعليم االبتدائي/الثانويللتخفيف من الفقر

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
69عدد الفصول الدراسية التي ُبِنَيت

مشروع إمداد منطقة الهدف 6
أفطوط الشرقي بالمياه 

5,000الزيادة في قدرة معالجة مياه الشرب )متر مكعب/اليوم(

 )الطول بالكيلومتر(
ْ

ثت  أو ُحدِّ
ْ

َبت
ِّ
148شبكة اإلمداد بالمياه التي ُرك

بناء مشروع بناء طريق الهدف 9
عطار-تيجيكجا

عيد 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية أو اإلقليمية التي ُبِنَيت

121تأهيلها )بالكيلومتر(

عيد تأهيلها )بالكيلومتر( بناء طريق كيفا-كانكوسا الهدف 9
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
83الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

المغرب

برنامج محو األميةالهدف 4
2,284,174الطالب المستفيدون )عدد(

12,000عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

مشروع محطة آسفي الهدف 7
المستقلة للطاقة

القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير متجددة )معاِدل 
1,250الميغاواط(

الهدف 9
توسيع ميناء الجرف 

األصفر للمكتب الشريف 
للفوسفاط

18,000,000الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية للموانئ البحرية )بالطن(

الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية في البوابات/المراكز األخرى للنقل 
686أو اللوجستيك 

رت لهم فرص عمل
ِّ

200عدد األشخاص الذين ُوف

خط القطار السريع الرابط الهدف 9
عيد تأهيلها )بالكيلومتر(بين طنجة والدار البيضاء

ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
326مسارات السكة الحديدة التي ُبِنَيت

الهدف 2موزمبيق
إعادة تأهيل القنوات 

الثانوية والثالثية في 
محور الري في شوكوي 

7,000المساحة المروية )بالهكتار(

دعم البرنامج الخاص لألمن الهدف 2النيجر
474المساحة المروية )بالهكتار(الغذائي 

الهدف 7باكستان
مشروع محطة الطاقة 

969القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )معاِدل الميغاواط(الكهرومائية نيلوم-جيلوم
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أهداف التنمية البلد
النتائج المؤشر الرئيس للقطاعالمشروعالمستدامة

المحققة

الهدف 7باكستان
مشروع تَريكون بوسطن 

لتوليد الطاقة الريحية 
بقوة 150 ميغاواط

ْ
ت

َ
ض

ِّ
ف

ُ
204,000انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون التي خ

150القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )معاِدل الميغاواط(

- السكن
 في دور اإليواء وسكن المؤسسات 

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
- غرف اإلقامة التي ُبِنَيت

التعليمية
13

عيد 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية أو اإلقليمية التي ُبِنَيت

115تأهيلها )بالكيلومتر( 

عيد تأهيلها
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
4عدد المرافق الصحية التي ُبِنَيت

 
ْ

ت
َ
 أو ُجِهز

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
4عدد المؤسسات التي ُبِنَيت

مشروع اقتناء الحافالت الهدف 9سيراليون
والشاحنات

الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية في البوابات/المراكز األخرى للنقل 
150,000أو اللوجستيك 

مبادرة القضاء على المالريا الهدف 3السودان
في المنطقة الوسطى

ع من الناموسيات المعالجة بالمبيدات 
ّ
الرعاية الصحية الوقائية – عدد ما ُوز
630,000الحشرية الطويلة المفعول )المالريا(

طاجيكستان

مشروع تطوير المدارس الهدف 4
الثانوية

 في التعليم االبتدائي/الثانوي
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
166عدد الفصول الدراسية التي ُبِنَيت

5,688عدد الطالب المستفيدين

651عدد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

إعادة بناء المحطة الفرعية الهدف 7
عيد تأهيلها )ميغا فولت أمبير(للكهرباء في رافجان 

ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
250المحطات الفرعية التي ُرك

بناء طريق كولياب - الهدف 9
كااليخوم

عيد 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية أو اإلقليمية التي ُبِنَيت

40تأهيلها )بالكيلومتر( 

تركيا

مستشفى مانيسا الهدف 3
للتدريب والبحوث

ة إلى المرفق الصحي )المرافق الصحية( 558عدد ما أضيف من األسرَّ

1,200,000عدد من استفادوا من خدمات العيادات الخارجية سنويا

برنامج تطوير المدارس في الهدف 4
اسطنبول

25عدد ما ُبني أو ُحّدث أو أعيد تأهيله من المؤسسات

39,668عدد الطالب المستفيدين

شراء نزل للطالب في الهدف 8
965السكن – عدد من تم إيواؤهمإسكيشيهر

تطوير سكة القطار الوقف 9
السريع أنقرة - كونيا

الزيادة في الطاقة االستيعابية السنوية للبوابات/المراكز األخرى للنقل أو 
6اللوجستيك 

أوغندا

بناء جسور صغيرة في الهدف 2
عيد تأهيلها )بالكيلومتر( الشمال

ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
3الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

الهدف 2
برنامج تحسين البنية 

التحتية الزراعية 
المجتمعية 

عيد تأهيلها )بالكيلومتر( 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
376الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

الهدف 4
المشروع الوطني لدعم 

التعليم في أوغندا 
)المرحلة 2(

3,036عدد الطالب المستفيدين

60عد المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

أوزبكستان

مشروع بناء سكن ريفي الهدف 2
حديث

2,242عدد األسر التي استفادت من نظم اإلمداد بمياه الشرب

 بالكهرباء 
ْ

2,242عدد األسر الجديدة التي ُرِبطت

2,242عدد ما ُبني أو ُحّدث أو أعيد تأهيله من المالجئ/المنازل

اإلنارة الخارجية ذات الهدف 7
 سنويا )نسبة مئوية(الكفاءة في طشقند

ْ
ت

َ
ض

ِّ
ف

ُ
48تحسين الكفاءة الطاقية – نسبة الهدر التي خ

اليمن

مشروع التنمية الريفية الهدف 2
المتكاملة

26,642المساحة المروية )بالهكتار(

رت لهم فرص عمل
ِّ

19,968عدد األشخاص الذين ُوف

 الستخدامات متعددة )متر مكعب(
ْ

َرت وِّ
ُ
100,000الموارد المائية التي ط

الهدف 9
المشاركة في برنامج 

تحسين سبل الوصول إلى 
األرياف

عيد تأهيلها )بالكيلومتر( 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
54الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت
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القيم المؤشر الرئيس للقطاعالمشروعالمستدامة

المخطط لها

مشروع بناء الطريق الهدف 9أفغانستان
الدائري في مدينة كاُبل

عيَد 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية أو اإلقليمية التي ُبِنَيت

100تأهيلها )بالكيلومتر( 

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر( 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
75الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

مشروع تمويل السكن الهدف 3بنغالديش
الريفي وشبه الحضري 1

وا تدريبا
ّ

400عدد من تلق

32,000عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

عيد تأهيله من دور اإليواء/المنازل
ُ
4,200عدد ما ُبني أو ُحدث أو أ

مشروع دعم السكن الهدف 3بنين
االجتماعي في بنين

عدد األسر التي استفادت من تحسن خدمات الصرف الصحي )مثل المراحيض 
4,290ونظام الصرف الصحي(

4,290عدد األسر التي استفادت من نظم اإلمداد بمياه الشرب

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر( 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
30الطرق المحلية/الريفية التي ُبِنَيت

 بالكهرباء
ْ

4,000عدد األسر الجديدة التي ُرِبطت

 لهم فرص عمل
ْ

َرت
ِّ

26,000عدد من ُوف

 )الطول بالكيلومترات(
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
30شبكة الصرف الصحي التي ُرك

عيد تأهيله من دور اإليواء/المنازل
ُ
4,290عدد ما ُبني أو ُحدث أو أ

تطوير الزراعة المائية في الهدف 2بوركينا فاسو
)PAHD( منطقة دانغومانا

72الزيادة في مردود المحاصيل )األطنان/الهكتار(

40,000الزيادة في فرص استفادة المزارعين من البذور والمخصبات المحسنة

الهدف 6كوت ديفوار

صندوق العيش والمعيشة 
– مشروع الصرف الصحي 

في آبيدجان و11 مدينة 
ثانوية في كوت ديفوار

1,679,000الزيادة في القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي )متر مكعب/اليوم(

جيبوتي

الهدف 3

صندوق العيش والمعيشة – 
مشروع تعزيز النظام الصحي 

بالتركيز على صحة األمهات 
والمواليد الجدد واألطفال

ز من المرافق الصحية
ّ

16عدد ما بني أو ُحّدث أو ُجه

المشروع اإلقليمي الهدف 16
للكابالت المغمورة 

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنيت/الهاتف المحمول/الهاتف الثابت 
60,000,000)عدد المستخِدمين(

 )بالكيلومتر(
ْ

5,340طول شبكة األلياف البصرية التي ُبِنَيت

الهدف 7غامبيا

مشروع الطاقة 
الشمسية لتطوير كهربة 

األرياف في إطار برنامج 
تبادل المعارف والخبرات 

 
ً
مع المغرب بوصفه مزودا

للمعارف

ْ
ت

َ
ض

ِّ
ف

ُ
4,608انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون التي خ

10القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )معاِدل الميغاواط(

 بالكهرباء
ْ

ت
َ
8,652عدد األسر الجديدة التي ُرِبط

ِعيَد تأهيلها )ميغا فولت أمبير(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
13المحطات الفرعية التي ُرك

ِعيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
582خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

الهدف 9غينيا
بناء طريق بوكي – كيبو 

)مقطع بوكي – دابيس – 
45 كيلومتر(

ِعيَد 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية واإلقليمية التي ُبِنَيت

45تأهيلها )بالكيلومتر(

الهدف 7غويانا

محطات صغيرة إلنتاج 
الطاقة المائية )موكو 

موكو، وكومو، 
وإيكوريبيسي(

ْ
ت

َ
ض

ِّ
ف

ُ
11,826انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون التي خ
17الزيادة في حصة مصادر الطاقة المتجددة

3لقدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )معاِدل الميغا واط(
 بالكهرباء

ْ
ت

َ
200عدد األسر الجديدة التي ُرِبط

ِعيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
57خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

الهدف 2إندونيسيا

صندوق العيش والمعيشة 
– تطوير نظم الزراعة 

المتكاملة في المناطق 
المرتفعة

42,000المساحة المروية )بالهكتار(
 دعما فاعال

ْ
 أو ُدِعَمت

ْ
ت

َ
ِشئ

ْ
ن
ُ
300عدد الجمعيات التي أ

ِعيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
1,650الطرق المحلية/القروية التي ُبِنَيت

126,000عدد من تلقوا تدريبا
54,000عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

ط لتحقيقها من مشــاريع ســنة 2019
ّ
الملحق 2 – النتائج المخط
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ط لتحقيقها من مشاريع سنة 2019
ّ
الملحق 2 – النتائج المخط

أهداف التنمية البلد
القيم المؤشر الرئيس للقطاعالمشروعالمستدامة

المخطط لها

الهدف 9قازاقستان
مشروع الطريق الدائري 

في ألماتي بالشراكة بين 
القطاعين العام والخاص

ِعيَد 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية واإلقليمية التي ُبِنَيت

66تأهيلها )بالكيلومتر(

الهدف 2قرغيزستان
مشروع تطوير الزراعة 

السقوية في منطقتي 
إيسيك-كول ونارين

 )بالطن(
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
3,000سعة التخزين الزراعي التي ُبِنَيت

6,000المساحة المروية )بالهكتار(

 دعما فاعال
ْ

 أو ُدِعَمت
ْ

ت
َ
ِشئ

ْ
ن
ُ
20عدد الجمعيات التي أ

60,000الزيادة في إنتاج المحاصيل )بالطن(

7,000عدد من ُوفرت لهم فرص عمل

2,000عدد من تلقوا تدريبا

500عدد السكان الذين استفادوا من التمويل األصغر

الهدف 6لبنان

إعادة النظر في التمويل: 
تحسين تدبير مياه الصرف 

وخدمات الصرف الصحي 
في حوض الغدير 

90,000الزيادة في القدرة على معالجة مياه الصرف )متر مكعب/اليوم(

 )الطول بالكيلومتر(
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
308شبكة الصرف الصحي التي ُرك

الهدف 2موريتانيا

مشروع دعم التحول 
الزراعي في موريتانيا – 

جعل سالسل القيمة 
تعمل لصالح صغار 

المزارعين

رت لهم فرص عمل
ِّ

3,000عدد من ُوف

3,150المساحة المروية )بالهكتار(

54الزيادة في مردود المحاصيل )األطنان/الهكتار(

360الزيادة في كثافة المحاصيل

ِعيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
96الطرق المحلية/القروية التي ُبِنَيت

رت لهم فرص عمل
ِّ

3,000عدد من ُوف
ِشئ أو ُدِعَم من المؤسسات الريفية )الصناعة الزراعية أو غير 

ْ
ن
ُ
عدد ما أ

6الزراعية أو المنزلية( 

المغرب

الهدف 3

مشروع التنمية 
االجتماعية الشاملة في 

المنطقة الشرقية بالمغرب

 في التعليم االبتدائي/الثانوي
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
528عدد الفصول الدراسية التي ُبِنَيت

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
2عدد المرافق الصحية التي ُبِنَيت

800عدد العاملين الصحيين الذين تلقوا تدريبا

380عدد األسرة التي أضيفت إلى المرفق الصحي )المرافق الصحية(

136,000عدد من استفادوا من خدمات العيادات الخارجية سنويا

660عدد من تلقوا تدريبا

7,920عدد الطالب المستفيدين

الهدف 4
دعم المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية )المرحلة 
الثالثة(

 لهم فرص عمل
ْ

رت
ِّ

340عدد من ُوف

مشروع نقل الطاقة في الهدف 7موزمبيق
تيمان 

1,800القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير متجددة )معاِدل الميغا واط(

ِعيَد تأهيلها )ميغا فولت أمبير(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
1,400المحطات الفرعية التي ُرك

ِعيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
1,126خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

نيجيريا

الهدف 3
صندوق العيش والمعيشة 

–دعم مشروع القضاء 
على المالريا 

ع من الناموسيات المعالجة بالمبيدات 
ِّ
الرعاية الصحية الوقائية – عدد ما ُوز
32,500,000الحشرية الطويلة المفعول )المالريا(

الهدف 8
تحقيق قدرة المؤسسات 
ذات القيمة المضافة على 

الصمود نساء نيجيريا

رت لهم فرص عمل 
ِّ

1,400عدد من ُوف

640عدد من تلقوا تدريبا

الهدف 9
مشروع إعادة بناء طريق 

أباكاليكي الدائري في 
والية إيبوني

ِعيَد 
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية واإلقليمية التي ُبِنَيت

376تأهيلها )بالكيلومتر(

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
2عدد المرافق الصحية التي ُبِنَيت

 
ْ

ت
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
8عدد المؤسسات التي ُبِنَيت
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مشروع 
البرنامج اإلقليمي لوضع الهدف 2إقليمي

10عدد من تلقوا تدريباخريطة لخصوبة التربة 

باكستان

الهدف 3

صندوق العيش والمعيشة 
– المرحلة الثالثة )2019-

2021( من الخطة الطارئة 
للقضاء على شلل األطفال

38,000,000عدد األشخاص الذين استفادوا من خدمات العيادات الخارجية سنويا

الرعاية الصحية الوقائية – عدد األشخاص الذين وصلنا إليهم من خالل 
38,000,000حمالت التوعية

الهدف 7

محطة توليد الطاقة التي 
تعمل بالفحم بقوة 600 

ميغاواط في جامشورو – 
الوحدة 2

القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير متجددة )معاِدل 
1,200الميغاواط(

 بالكهرباء
ْ

2,500,000عدد األسر الجديدة التي ُرِبطت

مشروع التحول الزراعي الهدف 2السنغال
)القطب الزراعي الجنوبي(

7,000المساحة المروية )بالهكتار(

رت لهم فرص عمل
ِّ

10,000عدد من ُوف

 أو ُدِعَم من المؤسسات الريفية )الصناعة الزراعية أو غير 
َ
ِشئ

ْ
ن
ُ
عدد ما أ

60الزراعية أو المنزلية( 

الهدف 3سيراليون
خفض وفيات األمهات 
والرضع واألطفال في 

سيراليون

 من المرافق الصحية
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

َ
ث 39عدد ما ُبِنَي أو ُحدِّ

6,000عدد العاملين الصحيين الذين تلقوا تدريبا

الهدف 7سورينام
مشروع توسيع نظم 
توليد الطاقة ونقلها 

وتوزيعها

 باستخدام المصادر غير المتجددة )معادل 
ْ

َبت
ِّ
قدرة توليد الطاقة التي ُرك

44ميغاواط(

ِعيَد تأهيلها )ميغا فولت أمبير(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
300المحطات الفرعية التي ُرك

ِعيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
43خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

الهدف 4طاجيكستان

المشروع المشترك بين 
“البنك اإلسالمي للتنمية” 

و”الشراكة العالمية من 
أجل التعليم” لدعم تنفيذ 

االستراتيجية الوطنية 
لتطوير التعليم في 

جمهورية طاجيكستان

 من المؤسسات
َ
ز

ِّ
 أو ُجه

َ
ث 204عدد ما ُبِنَي أو ُحدِّ

ُبوا من المدرسين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين 3,600عدد من ُدرِّ

الهدف 8تركيا

شراء نزل للطالب في 
إسكيشيهر الستخدامه 

كوقف لفائدة وقف األمل 
 Umut Eğitim( للتعليم

Vakfı( في تركيا

ر لهم السكن 
ِّ

1,930السكن – عدد من ُوف

رت لهم فرص عملخط التمويل الثاني
ِّ

1,500عدد من ُوف

مشروع تحديث طريق الهدف 9أوغندا
مويمبي ناكابيريبيريت

عيد 
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
الطرق والطرق السريعة الوطنية واإلقليمية التي ُبِنَيت

92تأهيلها )بالكيلومتر(

الهدف 3أوزبكستان
مشروع بناء السكن 

الريفي الحديث
)المرحلة 2( 2019 

عيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ثت  أو ُحدِّ

ْ
111الطرق المحلية/القروية التي ُبِنَيت

عيَد تأهيله من مراكز األسواق
ُ
ث أو أ 58عدد ما ُبِنَي أو ُحدِّ

عيَد تأهيله من دور اإليواء/المنازل
ُ
ث أو أ 6,400عدد ما ما ُبِنَي أو ُحدِّ

ِعيَد تأهيلها )بالكيلومتر(
ُ
 أو أ

ْ
ت

َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
286خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

 )الطول بالكيلومتر(
ْ

ت
َ
ث  أو ُحدِّ

ْ
َبت

ِّ
198شبكة اإلمداد بالمياه التي ُرك
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