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  المختصرة واألسماء االختصارات

ARDE   اإلنمائية للفعالية السنوي االستعراض  
CAS    القطرية المساعدات ةإستراتيجي  
CBO    المحلية المجتمعات منظمات من منظمة  
CDD     التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية  
CDF    الشامل التنمية ارإط  
CFP    العالمية والشراآات الميسر التمويل لشؤون الرئيس نائب مكتب  
GAPC  فقرًا الفئات أشد لمساعدة االستشاري الفريق  

CIVICUS  المواطنين مشارآة أجل من العالمي التحالف  
CSO    المدني المجتمع منظمة   
DEC    التنمية اقتصاديات إدارة   

ESSD   واجتماعيًا بيئيًا الستمرارل القابلة التنمية  
EXT    المتحدة األمم وشؤون واالتصاالت الخارجية، للشؤون الرئيس نائب مكتب   

FY    مالية سنة  
GAVI    اللقاحات لتوفير العالمي التحالف  
GEF    العالمية البيئة صندوق  
HDN    البشرية التنمية شبكة  
HIPC     ونبالدي المثقلة الفقيرة البلدانمبادرة تخفيض ديون  

IDA    للتنمية الدولية المؤسسة  
IDB    األمريكية للبلدان التنمية بنك  
IDF    المؤسسية التنمية صندوق  

IFCB    القدرات لبناء الدولي المنتدى   
IFIs    الدولية المالية المؤسسات  
IMF    الدولي النقد صندوق  
LCR    الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا  
LEG    القانونية اإلدارة  
MAI    االستثمار بشأن األطراف المتعددة فاقيةاالت  

MAP    اإليدز ضمر لمكافحة البلدان المتعدد البرنامج  
MDG    الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف  
MDJ    جوهانسبرغ /الدوحة /مونتيري  
NGO    حكومية غير منظمة  

OECD   االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة   
OED    العمليات تقييم إدارة  

OP/BP  األعمال إجراءات / العمليات سياسة   
OPCS   القطرية والخدمات العمليات سياسة شبكة  

OVP    العمليات لشؤون الرئيس نواب   
PAD    للمشروع المسبق التقييم وثيقة  
PIC    العام اإلعالم مرآز  

PREM   االقتصاد شؤون وإدارة الفقراء أعداد تخفيض  
PRSP   الفقراء دأعدا تخفيض ةإستراتيجي وثيقة  

PVO    خاصة تطوعية منظمة  
QAG    الجودة ضمان مجموعة  

SAPRI    الهيكلي للتكييف التشارآي االستعراض مبادرة  
SDV    االجتماعية التنمية إدارة  

UN    المتحدة األمم  
WBI    الدولي البنك معهد  

WSF    العالمي االجتماعي المنتدى  
WSSD    امةمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستد  

WTO    العالمية التجارة منظمة  
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  وتقدير شكر

  
 ومكتب ،)EXTVP( المتحدة واألمم واالتصاالت الخارجية للشؤون الرئيس نائب مكتب من آل قبل منالدراسة  هذه ُأعدت
 اسةسي شبكة لشؤون الرئيس نائب ومكتب ،)ESSDVP( واجتماعيا بيئيا لالستمرار القابلة التنمية شبكة لشؤون الرئيس نائب

 ،دراسةالهذه  صياغة فريق بقيادة مانديل رينولدز آارولين قامت وقد .الدولي بالبنك )OPCS( القطرية والخدمات العمليات
  .مونيكو وآارمن جيرز، وسينثيا ن،جاريسو وجون ثيندوا، وجيف ريوبن، ويليام من آًال الفريق هذا ضم حيث

في مختلف إدارات  العاملين الموظفين من آبيرة ونخبة الدولي للبنك ياالعل اإلدارة قبل منالدراسة  هذه مسودات وروجعت
 قام وقد .ومالحظاتهم لتعليقاتهم استجابةهذه الدراسة  تنقيح تم حيث التنفيذيين، المديرين مجلس وآذلك الدولي، البنك مجموعة
 المجتمع منظمات مع العاملون ريونالقط والموظفون الدولي البنك إدارات مختلف في المدني المجتمع مجموعة من أعضاء
 آدمز، جيمس من لكل خاص بشكر التقدم الفريق ويود .دراسةال هذه حول شاملة تقييمية وتعليقات معلوماتب باإلفادة المدني
 مارشال، وآاثرين أندروود، وجون يورغينسين، وستين بهارجافا، وفيناي آارلسون، وماتس جونسون، وإيان جولدن، وإيان
 آانت آما .قيمة وإرشادات مالحظات من قدموه ما لكل سيدهارث، وفينا آومينس، وستيفن ميتشيل، وجون يتشيل،م وباول
  .أوردون وآارولينا لوبيز، جواآينو ديفيد، أيريس قبل من للغاية قيمة مساندات هناك

  
رة  في  الملتمسة  الجمهور  تعليقات من أيضًاالدراسة   هذه واستفادت ا  الفت ين  م وبر  ب شرين  /أآت ر  2003 األول ت  شباط  /وفبراي

ن ،2004 الل م راء خ شة إج ة مناق ؤتمر إلكتروني ديو، وم ضًال في ن ف راء ع شات إج رة مناق ع مباش ي م نممثل ات ن ع  منظم
سيا،  وغانا، ومصر، األرجنتين، في المدني المجتمع ق،  وإندوني ضفة  وموزامبي ة  وال  .العاصمة  وواشنطن  غزة،  وقطاع  الغربي
اد  المناقشات هذه في شارك من لكل بالشكر نتوجه أن قامالم هذا في ونود ات  معلومات ب وأف ة  وتعليق ا  تقييمي د  .حوله  أرفقت  وق

الدراسة   هذه تحميل يمكنآما   ".أ" الملحق فيالدراسة   هذه حول المدني المجتمع منظمات ممثلو قدمها التي التعليقات مصفوفة
ا ن وملحقاته ع م ك موق دولي البن ى ال بكة عل تاإلن ش ي ترن شارآة المعن ع بم دني، المجتم ه الم   :وعنوان

civilsociety/org.worldbank.www://http.  
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  قضايا وخيارات لتحسين المشارآة 
  المدني مجتمعال ومنظمات الدولي البنك بين

  إداري ملخص

 طرح وآذلك األخيرة، اآلونة في )CSOs( المدني المجتمع بمنظمات الدولي البنك عالقات تقييم إلىالدراسة  هذه تهدف
 بها المرتبطة مخاطرال إدارة وفي الدولي البنك يساندها التي األنشطة في فاعلية أآثر بشكل المدنية المشارآة لتشجيع خيارات

  .لالمستقب في
  

 المجتمع منظماتبمشارآة  يتعلق فيماالماضية  القليلة السنواتعلى مدى  الطويلة الدولي البنكتجارب الدراسة  هذه تحلل
 المحلية، المستويات على الحوار المعني بالسياسات في إشراآها وآذلك التنمية عمليات من متنوعة مجموعة في المدني

 اتخاذمصدر  أو معه المتعاملة أوله  المالكة هي الدولي البنك في  البلدان األعضاءحكومات وتبقى .الوطنية وعبر والوطنية،
 حكومات البلدان ساندت فقد ذلك ومع .المساهمة الحكومات هذه أمام النهاية في آما أن البنك الدولي مسؤول ،فيه القرارات
 العشرين القرن من الثمانينيات أوائل منذ المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين المشارآة نطاق توسيع عملية األعضاء
 وولفنسون السيد والية أثناء وفي .الفقراء أعداد وتخفيض اإلنمائية الفعالية تحقيق أجل من بمزاياها اعترافًا اليوم، وحتى
 المجتمع ظماتمن مع المشارآة لتقوية قصوى أولوية الدولي البنك وضع اآلن، وحتى 1995 عام منذ الدولي البنك لرئاسة
 أصبحتو .العالقات هذه لتسهيل الدولي بالبنك الخاصة القطرية المكاتب معظم في موظفينتعيين  ذلك في بما المدني،
 من التمكين وتشجيع االستثمار مناخ تقوية إلى تهدف التي الدولي البنك ةإستراتيجي من يتجزأ ال جزءًا اآلن المدنية المشارآة
 هذا أهميةتجسدت  وقد .الدولي البنك أعمال أنشطة نموذج من جزءًا أيضًا تعتبر أنها آما النامية، نالبلدا في القوة أسباب

 الموظفين، وإرشادات الدولي البنك عمليات سياساتفي  للتنميةمن أسباب القوة والمشارآة  التمكينالمنهج القائم على 
  لعاميالعالم في التنمية عن تقريرفي مطبوعتي  وآذا للتنمية، ةالدولي المؤسسةلموارد  األخير التجديدالمعنية ب تقاريرالو

 الفقراء أعداد تخفيض ةإستراتيجي ووثيقة ،)CDF( الشامل التنمية إطار لمناهج أساسًا تشكل أنها آما ،2004و 2000
)PRSP(. العالمية التنميةأجندة  ةمساند في مهمًا عامًال المدني المجتمع منظمات مع البناءة المشارآة الدولي البنك ويعتبر 

 البلدان جهود مساندة في وآذلك ،جوهانسبرغ والدوحة، ،مونتيري في عقدت التي األخيرةالقمم  مؤتمرات في اطرحه تمالتي 
  .)MDGs( الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيق النامية

  
 في المعنيةوالدوائر  المنظمات منتعقيدًا  وأآثر  نطاقًاأوسعمجموعة  إلشراك مدروسة خطوات حاليًا الدولي البنك يتخذ
 عن فضًال البلدان، بين المتباينة المواقف الدولي البنك ويدرك .على األصعدة العالمية، والوطنية، والمحلية مدنيال مجتمعال

 وألغراض .المدنية شارآةللم المتاحة الفرص تشكل التي – واالجتماعية والسياسية، والمؤسسية، القانونية، – المختلفة البيئات
 وتغطي الربح، إلى تهدف ال حكومية غير مؤسسات أنهاب المدني المجتمع منظماتالدراسة  هذهف تعّر للمناقشة، إطار وضع
 بالنقابات،وانتهاًء  ،ستراتيجياإل الفكر ومراآز بالتنمية المعنية الحكومية غير المنظمات من بدءًا المنظمات، من واسعًا نطاقًا
 تهدف ال والتي المستقلة( اإلعالم ووسائل المحلي، المجتمع ومنظمات المعاقين، ومنظمات الدينية، والمنظمات ؤسسات،والم
 مع الدولي البنك لعالقات التفويض إطار جوانببفحص  ذلك بعدهذه الدراسة  تقومو .التجارية األعمال ورابطات ،)الربح إلى

 جاء الذي 1998 عام استعراض منذ وخارجه الدولي البنك داخل حدثت التي راتالتغي آثار وبعض المدني المجتمع منظمات
 الدولي البنك عالقات تطور ناقش والذي ،واتجاهات قضايا :الحكومية غير بالمنظمات الدولي البنك عالقات عنوان تحت

  .1998 – 1981 بين ما الفترة في المدني المجتمع ومنظمات
  

 ،والتشاور والحوار ،التيسير :نشاط من الفئات ثالث تحت المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك مشارآة تندرج أن يمكن
 لتخفيض اتإستراتيجيتقوم بتصميم  التي البلدان في المدنية المشارآة بمساندة ُميسِّرة آجهة الدولي البنك يقومو .والشراآة

 فيروس عالج مشروعات بين تتراوح الدولي، البنك يمولها التي المشروعات من مجموعة ورصد بتنفيذ وتقوم الفقراء، أعداد
 المجتمع منظمات الدولي البنك ُيشرك والتشاور الحوار خالل ومن .األصغر االئتمان وخطط منه، والوقاية اإليدز ومرض
 من ونذآر ا،حياله تقييمية وتعليقات معلومات على للحصول ويسعى المشترك االهتمام ذاتالقضايا  في مباشر بشكل المدني
 المديرون يجتمعو .)CAS( القطرية المساعدات اتإستراتيجيو الدولي البنك عمليات سياسات المثال سبيل علىالقضايا  هذه

 الدولي البنك إلدارة بالنسبة الحال وآذلك المدني، المجتمع منظمات مع منتظم بشكل الدولي البنك إدارة بمجلس التنفيذيون
 مبادرات في المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك يعمل الشراآات،وفي إطار مجال  .يهموظفجهاز المعنيين من و

 من العديدتحتوي و .أخرى عديدة ومجاالت بالشباب، والنهوض والتعليم، والصحة، البيولوجي، بالتنوع تتعلق مشترآة
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 مرض مكافحة وبرامج االجتماعية الصناديق ثلم المنح، لتقديم مكونات على الحكومات مع القانونية الدولي البنك اتفاقيات
 ويقوم .االجتماعية الخدمات برامج بتنفيذ لتضطلع المدني المجتمع منظمات إلى الموارد توجيه خاللها من يتم التي اإليدز،
 مباشرًا دعمًا توفر والتي المانحون يساندها التي االستئمانية والصناديق المنح آليات من مجموعة بإدارة أيضًا الدولي البنك

  .المدني المجتمع منظمات ُتنفذها التي للمشروعات
  

 نجد وتعميقها، الدولي البنك عمل في المدني المجتمع منظمات مشارآة نطاق توسيع إلى يدعو آان العام االتجاه أن حين وفي
حكومات البلدان  بعض وتظل .اإغفاله يمكن ال التي القيود بعض وجود عن فضًال آبيرة، بدرجة تتفاوت المشارآة ُنُهج أن

 عوامل، عدة إلى ذلك ويرجع المدني، المجتمع منظمات مشارآة حيال للحذر متوخية الدولي البنك موظفيجهاز و األعضاء
 المشارآة على األخرى المؤسسية القيود وتشمل .ومساءلتها وتمثيلها المدني المجتمع منظمات أدوار حول الشواغل بينها من

 مع الدولي البنك مشارآة وتقييم لرصد ،عليهاالحصول  يسهل أو/و بها الوثوق يمكن بيانات إلى االفتقار :يلي ما الةالفع المدنية
 عند إتباعها يجب التي واإلجراءات الجيدة الممارسات حول للموظفين الكافي اإلرشاد توافر وعدم المدني؛ المجتمع منظمات
جهاز  أمام المتاحة الحوافزضعف و والشفافية؛  عن المعلوماتاإلفصاح اياوقض المدني؛ المجتمع منظمات مع المشارآة
 وتمثل .والتوريد التمويل قيود إلى باإلضافة المدني؛ المجتمع منظمات مع المشارآة من لتمكينهم الدولي البنك موظفي

 القيام تكاليف وتقليل عملياته تكلفة ةفعالي تحسين تستهدفحيث  الدولي، للبنك بالنسبة خاصة أهمية والفائدة التكلفة اعتبارات
 حيال بالقلق تشعر المدني المجتمع منظمات بعض فإن وبالمثل، .معه المتعاملة النامية للبلدان بالنسبة الدولي البنك مع بأعمال

 أدرآت وقد .آبيرة منفعة تدّر لن المشارآة هذه أن تعتقد أنها أو الشيء، بعض مرهقًا ذلك تجد ألنها الدولي البنك مع المشارآة
  .والخارجية الداخلية الشواغل هذه من العديد مواجهة إلى الحاجة الدولي البنك إدارة

  
 ونطاق، حجم، في المذهل التوسع أن هي به حكومات البلدان األعضاءو الدولي للبنك بالنسبة الهامة االعتباراتبين  ومن
 العالمية، التنمية على آبير أثر له آان العشرين القرن من لتسعينياتا أوائل منذ العالم حول المدني المجتمع منظمات وقدرة
 الديمقراطي، العامة اإلدارة نظام في والتوسع العولمة، عملية ساعدت وقد .المستقبل في األثر هذا ينمو أن المرجح ومن

 إحداث في االقتصادي، لتكاملوا األسواق، شهدتها التي والتحوالت والالسلكية، السلكية االتصاالت خدمات والحصول على
 تأثيرًا وتؤثر العالمي، اإلنمائي التمويلمجال  في هامًا دورًا تلعباآلن  المدني المجتمع منظمات أصبحت .التغيرات هذه

 وتنفيذ االجتماعية الخدمات لتوصيل هامة قنوات بمثابة أصبحت أنها آما والوطنية، العالمية العامة السياسة شكل على متزايدًا
 والمواطنين السياسات واضعي بين فيما المتزايد الترآيز إن .الخاص أو العام القطاعين من جهات تموِّلها التي التنميةبرامج 
 المدني المجتمع لمنظمات جديدة أبواب فتح على أيضًا ساعد قد شفافيةزيادة الو جيد عامة إدارة نظام إلى الحاجة على

 متزايد بشكل يعتمدون العام الرأي قادةو اإلعالم رجالو البرلمانيين، أن آما اإلنمائية، األنشطة في فاعلة عناصر باعتبارها
  .السياسات بشأن المشورة أو /و القطاعية والخبرة المعلومات، على الحصول في المدني المجتمع منظمات على

  
 آما عملها في بالتدقيق العامة المطالبة من دلمزيل تتعرض فإنها يوم، بعد يومًا يتنامى المدني المجتمع منظمات تأثير أن ومع

 البلدان فيالبرلمانيين  السيما الحكومية، السلطات بعض بدأت لقد .لتهالمساء متزايدة وخارجية داخلية لدعوات تتعرض
 راءبآ مقارنة آرائها إلى ُيمنح أن يجب الذي التقدير حجم وعن المدني المجتمع منظمات تمثله عمن السؤال في النامية،

 وآذلك المدني، المجتمع قطاع داخل من متزايد اهتمام هناك وآان .اآلخرين المباشرة المصالح وأصحاب المنتخبين المسؤولين
والمعايير  االعتماد، وبرامج السلوآية، المبادئ لمدونات المدني المجتمع منظمات استخدام حول والمانحين الحكومات من

 وفي .وعملياتها إدارتها في والشفافية والمساءلة األداء، في الجيدة الممارسة لتحقيق ركالمشت السعي تشجع التي اإلرشادية
 المدني المجتمع ساحة تشهدها التي التغيرات مع للتكّيف خطوات الدولية والوآاالت الحكومات من العديد اتخذت ، نفسهالوقت
 وقد .السياسات وضع وهيئات الوطنية الوفود في المدني المجتمع ن عنممثلي الحاالت بعض في لتشمل العامة، اإلدارة ونظام
 وذلك بالمشارآة؛ الخاصة وآلياته معاييره في النظر بإعادة الدولي البنك تطالب التي األصوات تصاعد إلى بدوره ذلك أدى

حكومات  وتشجيع ي؛الدول البنك يساندها التي والعمليات السياسات بشأن والحوار والتحليالت األبحاث في المشارآةلتعزيز 
  .وبرمجتها اإلنمائية السياسات ضعو في المدنية للمشارآة أوسع مجال فتح على البلدان األعضاء

  
 البنك مع المدني المجتمع منظمات مشارآة أساليب في تطور عن أيضًا المدني المجتمع في حدثت التي التغيرات أسفرت لقد

 المجتمع منظمات من مسبوق غير عدد يشترك ناحية، فمن .األخيرة واتالسن في األطراف متعددةأخرى  ومؤسسات الدولي
 منظمات شنت أخرى، ناحية ومن .المنح من مستفيدة آجهات أو آمقاولين الدولي، البنك يساندها مشروعات تنفيذ في المدني
 أخرى، دولية اجتماعاتو الدولي البنك اجتماعات تستهدف النطاق، واسعة تأييدحمالت و احتجاج حمالت المدني المجتمع
 تسّوغ االحتجاجات وهذه .األطراف المتعددة المؤسسات تجاه المنظمات هذه لدى ثقة أزمة وجود على دليًال البعض يراها
 تجاه الناس لدى المتزايد القلق فيجذورًا  والحمالت االحتجاجات هذه لبعض أن إلى اإلشارة تجدرو .دقيق تحليل إجراء
 واإلصالحات التكييف الهيكلي إجراءات معارضة وفي واالقتصادي، االجتماعي الصعيدين على مستمرال والتفاوت العولمة

 منح وقرارات الدولي البنك سياسة ضد مباشرة موجهًا اآلخر البعض آان حين في .الحكومات تعتمدها التي االقتصادية
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 عندما وحتى .ما يترتب عليها من نتائج أو الدولي كالبن يساندها التي المشاورات عملية عن رضا عدم هناك آان أو القروض،
 أن غالبًا المدني المجتمع منظمات تعتقد بعينها، حكومة على النقاش محل العملية تنفيذ أو القرار اتخاذ مسؤولية تتوقف

 التغيير ويحدث اهتمامًا األرجح على يلقى دولية، إعالمية ومحاسبة ومالي سياسي نفوذ من له بما الدولي، البنك استهداف
 2000 في الدولية االجتماعات رافقت التي العنف أعمال أعقاب وفي .مباشرة المعنية الحكومة استهداف تم لو عما المطلوب

 تحول حدث ،2001أيلول  /سبتمبر  11 في وقعت التي اإلرهابية الهجمات بعد وخاصة وجنوه، وآيبك براغ في ،2001و
 السياسات اعتماد على تدأب جماعات هناك أن علمتنا الماضي تجارب ولكن السلمية، آةالمشار من المزيد اتجاه في بارز

 بناءة عالقات قيام البنك نظر في يصعب المتطرفة الجماعات هذه مثل وبوجود .أحيانًا العنف إلى واللجوء بل المعرقلة
 الحرآات هذه بعض أن علىيدالن  األخرى االجتماعية المنتديات وبعض العالمي االجتماعي المنتدىتطور  ولكن .ومستحبة
 وحيد آأسلوب االحتجاج استعمال تجاوز إلى الحاجة أظهرت وأنها رشدها، إلى تعود أخذت ربما تطرفًا األآثر االجتماعية

  .البدائل وضع أجل من السياسات واضعي مع جدية حوارات في الدخولومن ثم  القضايا، عن للدفاع
  

 ما غالبًا التي المعقدة العالقات الربيع واجتماعات الدولي النقد وصندوق الدولي للبنك األخيرة السنوية االجتماعات وتظهر
 يقّر أن المهم ومن .واحد آن في قوية واحتجاجات مكثفًا حوارًا شهدت حيث الدولي، والبنك المدني المجتمع منظمات بين توجد
أدوارًا  تلعب أن المناسب من أنهيرى  المدني المجتمع منظمات من العديد أنفيه  األعضاءالبلدان  وحكومات الدولي البنك
 وتغيير الفعال اإلصالح تعزيز في الماضي في هامة أدوارًا السلمي واالحتجاج الحاسم الدفاع لعب لقد .وحلفاء آنقاد ثنائية

 المعلومات عن واإلفصاح عية،واالجتما البيئية الضوابط وسياساتالمزيد من تخفيف أعباء ديونها  اعتماد مثل السياسات،
 تأمين مثل التنموية، التحديات من جديدة لمجموعة التصدي الدولي البنك المدني المجتمع منظمات تناشد واليوم .التفتيش وهيئة

 ،الوقائية واإلجراءات للضوابط الشامل والتطبيق أعبائه، تخفيف على الموافقة بعدالقدرة على تحمل أعباء الديون  استمرارية
 على القرارات اتخاذ عمليات في ومواطنيها النامية البلدان حكومات ومشارآةأصوات  وتعزيز اإلنسان، حقوق وحماية
 به، حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك بين المتطورة العالقة صلب في القضايا هذه من العديدوتقع  .العالمي الصعيد

 .السياسية والقوة والسيادة، ، المعنيالبلدمدى التزام  حول عسيرة بمشاآل ويتصل الخاص، والقطاع المدني المجتمع ومنظمات
 قد التي المدني المجتمع منظمات مع العالقات لتقوية الفرصة اغتنام به حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك على ويتعين
وينبغي إيالء اهتمام  .المواجهة من بدًال البناءة المشارآة على حريصة ولكنها المحتجين، مطالب مع تتعاطف معنية فئات تمثل

 والقدرات التحليلية المهارات وتمتلك  من أسباب القوةالفقراء تمكين إلى تسعى التي الجماعات مع عالقات قامةخاص إل
  .الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيق العالمية الجهود في للمساهمة الشبكات أو/و التشغيلية

  
 هذه إلشراك البنك دعوة تزداد التنمية، جهود وفي العامة السياسة في تأثيرًا أآثر أصبحت المدني المجتمع منظمات ألن ونظرًا

 المدنية، المشارآة إن .الفقراء أعداد لتخفيض فاعلة مؤسسية ةإستراتيجي مكونات من رئيسيآمكون  وذلك وجاهة، المنظمات
 الخدمات توفير خطط لتحسين هامة وسيلة العامة، السياسة في المواطنين مشارآةو الفقراء ألصوات االستماع ذلك في بما

في العالم،  التنميةعن  تقرير  مطبوعةفي وردت آما الجديدة، لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق باتجاه التقدم خطى وتسريع
 يتمثل دولية، حكومية مؤسسة باعتباره حاليًا، الدولي البنك يواجهه الذي والتحدي .الفقراء لصالح تعمل الخدمات جعل :2004

 القابلة التنمية تشجيع أجل من القيادي دورها ممارسة على حكومات البلدان األعضاء تساعد التي المدنية المشارآة تشجيع في
  .اءلةللمس وخاضع وعادل، وتشارآّي، التكلفة، فعال بأسلوب الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق لالستمرار

  
 المشارآة من مزيد تحقيق البنك أراد ما إذا معالجتها ينبغي رئيسية وتحديات قضايا أربعالدراسة  هذه في التحليل ويتناول
  :المستقبل في المدني المجتمع لمنظمات والفعالة البناءة

  
  

  المدني المجتمعمشارآة  أجل من الممارسات أفضل تشجيع :1 القضية
  

 .اآلخر من فاعلية أآثر بعضها والممارسات، المناهج من متنوعة مجموعة وجود إلى المدنية للمشارآة الدولي البنك دمج أدى
 حكومات البلدان األعضاءو الدولي، البنك موظفي بين فيما الرضا عدم من حالةخلق  إلى التنوع هذا يؤدي أن يمكنو

 لتعزيز أفضل طرق إيجاد في الحل ويتمثل .ا من نتائجوما يترتب عليه المشارآة نوعية حيث من المدني، المجتمع ومنظمات
 بشكلمعلومات وتعليقات تقييمية  على الحصول طلب عن فضًال الدولي، البنك وحدات مختلف في وتقاسمها الجيدة الممارسات

 مشارآةال ممارسات في الضعفأوجه  أو القوة أوجه حول المدني، المجتمع ومنظمات حكومات البلدان األعضاء من منتظم
  .الدولي البنك ينتهجها التي
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  والممارسات والسياسات، التوقعات، بين الفجوة سد :2 القضية
  

 مشارآة تحقيق أمام القيود منإلى عدٍد  المقابلة والممارسات والسياسات، والتوقعات، الدولي البنكرسالة  بين الفجوةتشير 
 تشجيع على يساعد أن يمكن الفجوة هذه لسد إضافية خطوات اتخاذ فإن ،لذا .المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين فعالة
  .المستقبل في فعالية وأآثر بناءة عالقات إقامة

  
  والوطني العالمي الصعيدين على المدني المجتمع شهدها التي التغيرات مع التكيف :3 القضية

  
 تعديل سوّغت والتي الماضية، العديدة السنوات خالل والوطني العالمي الصعيدين على آبيرة تغيرات المدني المجتمع شهد

  .على المستوى المؤسسي المدني المجتمع منظمات مع بالتشارك خاللها من الدولي البنك يقوم التي الطرق
  

  الدولي البنك ووحدات إدارات آافة في والمساءلة زيادة االنسجام :4 القضية
  

 الفرص يطرح رئيسيًا تحديًا المدني المجتمع منظمات مشارآة أجل من الدولي البنك في المسؤوليةُيعتبر تحقيق لالمرآزية 
 أآبر قدر لتحقيق اآلليات وتحسين الموظفين وتعيين اإلدارة ترتيبات في النظر إعادة إلى يدعو وهذا .واحد وقت في والمخاطر

  .الدولي البنك ووحدات إدارات في عموم والمساءلة والتنسيق، ،االنسجام من
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  :باألولوية تحظى إجراءات 10 اقتراح تم القضايا، هذه تناولول
  

 والتعاون التفاهم تعزيزفي  للمساعدة المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك لمشارآة جديدة عالمية آليات وضع •
  .المتبادلْين

  
 إلدارة مؤسسي وإطار الدولي البنك إدارات آافة في للمشاورات تنسيق مرآز/استشارية خدمات مرآز إنشاء •

  .حيالها تقييمية وتعليقات معلومات إعطاءو المشاورات
  

  .الدولي البنك إدارات آافة في المدنية المشارآة وتقييم لرصد جديد نظام تجريب •
  

من آٍل  في المدني المجتمع مشارآةصالح ل المتاحة الدولي البنكللموارد التمويلية التي يتيحها  استعراض إجراء •
  .الهيكلة إعادة و، إضافة إلى دراسة اإلجراءات التصحيحية الممكنة أالحوار المعني بالسياساتو العملياتمجالي 

  
  .المدني المجتمع منظمات مع التعاون تسهيل بغية الدولي بالبنك الخاص التوريدات إطار استعراض •
  
 منظمات إشراك آيفية حول حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك موظفيجهاز ل متكامل تعلم برنامج إنشاء •

 فعال بشكل العمل على قادرة لتكون المدني المجتمع منظمات قدرات بناء وآذلك فاعلية، أآثر بشكل المدني المجتمع
  .به حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك مع

  
 عالقات اضالستعر ،مجلس المديرين التنفيذيين مع دورية واجتماعات العليا، لإلدارة منتظمة اجتماعات عقد •

  .الدولي البنك مع المدني المجتمع
  

 عن فضًال الممارسات، وأفضل المؤسسة، منهج حول الدولي البنك موظفيجهاز ل جديدة إرشادات وإصدارإعداد  •
  .المدني المجتمع منظمات مع المشترك للعمل إطار

  
 ةستراتيجيإل اإلعداد حول الدولي بنكال موظفيجهاز ل اإلرشاد توجيه في المدني المجتمع مشارآة أهمية على التأآيد •

  .وتقييمها رصدها وآذلك القطرية المساعدة
  

 تحديدفي  الفرق القطرية وفرق المهام لمساعدة المدني للمجتمع تحليلية  استقصائيةخرائط العداد أدواتوضع  •
  .ما ةإستراتيجي أو مشروع أو قضية في إلشراآها الصلة ذات المدني المجتمع منظمات

  
 بين فيما إضافية مناقشاتإجراء  المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك مشارآة لتحسين األخرى الخيارات من عدد يتطلب
  .الدراسة هذه من 7 رقم القسم في محدد هو آما المدني، المجتمع ومنظمات حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك إدارة

  
  



 

 

  قضايا وخيارات لتحسين المشارآة 
  المدني المجتمع ومنظمات الدولي بنكال بين

  

  مقدمة .1

  
 المدني المجتمع بمنظمات 1)بالبنك بعد فيما إليهيشار ( الدولي البنك عالقات تقييم إلىالدراسة  هذه تهدف .1

)CSOs( األنشطة في فاعلية أآثر بشكل المدنية المشارآة لتشجيع خيارات طرح وآذلك األخيرة، اآلونة في 
الدراسة  هذه مسودة صياغة تمت .المستقبل في بها المرتبطة المخاطر إدارة وفي الدولي كالبن يساندها التي
 بين عقد الجتماع آمتابعة 2الدولي البنك لدى )CST( المدني المجتمع فريق مرآز منسق قبل من البداية من

 التطورات أن على الوقت ذلك في اتفق حيث ،2001 األول تشرين / أآتوبر في الدولي البنك رئيس نواب
 ومنظمات ليالدو البنك بين العالقات لوضع إستراتيجي استعراض عمل ُتسّوغ األخيرة والخارجية الداخلية
  .المدني المجتمع

  
 اتستراتيجياإل من للعديد بالنسبة هامًا أمرًا المدني المجتمع بمنظمات الدولي البنك عالقات تقوية تعتبر .2

 العالمية التنمية وأجندة المؤسسي ستراتيجياإل اإلطار تنفيذ مساندة اقسي في وذلك الدولي، للبنك القطاعية
 والدوحة مونتيري في عقدت التي القمة ومؤتمرات الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف في عليهما المنصوص
 الدولي البنك عالقات بعنوان 1998 عام  صدرت فيراسةآمتابعة لدالدراسة  هذه وتأتي .3 جوهانسبرغ

 المدني بالمجتمع الدولي البنك عالقات تاريخ استعرضت والتي ،واالتجاهات القضايا :الحكومية غير منظماتبال
مجلس المديرين  اعتمد أن ومنذ 4 .الفترة تلك خالل المستفادة الدروس وبعض 1998 -1981 من الفترة في

 عام في الحكومية غير منظماتال مع العمل حول توجيهي عمليات منشور أولالتنفيذيين في البنك الدولي 
 المدني، المجتمع منظمات شراكنتيجة إل المخاطر وإدارة الفعالية اإلنمائية مزايا الدولي البنك أدرك ،1981
 تمتو .الحوار المعني بالسياساتو العمليات من آل في باطراد المشارآة هذه نطاق توسيع على وَحِرص
 الحكومية غير والمنظمات الدولي البنك بين مشترآة لجنة إنشاء طريق عن السنين مدار على االتجاه هذا مساندة
 المدني المجتمع منظمات /الحكومية غير المنظمات مرآز وفريق العشرين القرن من الثمانينيات أوائل في

 آافة في )CSG( المدني المجتمع مجموعة قبل من 1995 عام منذ وأيضًا الدولي، للبنك الرئيسي بالمقر
 المؤسسة في يعملون الخارجية، والشؤون المدني المجتمع من متخصصين تضم التي الدولي البنك إدارات
 بعض العمليات موظفي آل تقريبًا يقضي واليوم، 5.القطرية المكاتب ومعظم الرئيسي بالمقر عديدة بإدارات
 المصالح أصحاب آةومشار الشراآات تعزيزحيث إن  المدني، المجتمع منظمات مع المشترك العمل في الوقت

  .الدولي البنك عمل نموذج من جزءًاأصبحتا  المباشرة
  
 البنك يساندها التي االستثمارات في األخيرة القليلة السنوات خالل ملحوظ بشكل المدنية المشارآة ازدادت .3

 أعداد لتخفيض الوطنية اتستراتيجياإل وضع في وآذلك برامج، إلى المستندة اإلقراض وعمليات الدولي

                                                 
، ولكن ال يشير إلى المؤسسات األخرى (IDA) والمؤسسة الدولية للتنمية (IBRD) المذكورة هنا إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في هذه الوثيقة، يشير مصطلح البنك الدولي والتوصيات1

  ).مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار(التي تشكل مجموعة البنك الدولي 
، ومكتب نائب الرئيس (EXT) موظفين محترفين يعملون بدوام كامل، تم انتقاؤهم من مكتب نائب الرئيس للشؤون الخارجية 7ن فريق المجتمع المدني الرئيسي بالبنك الدولي حالياً من يتكو 2

يعتبر فريق المجتمع المدني بمثابة و.  بالمقر الرئيسي للبنك الدولي(OPCS)ت القطرية ، ومكتب نائب الرئيس لسياسة العمليات والخدما(ESSD)للتنمية القابلة لالستمرار بيئياً واجتماعياً 

  .مركز تنسيق مؤسسي لعالقات البنك الدولي والمجتمع المدني، وهو يحل محل ما كان يطلق عليه سابقاً وحدة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
، وتمكين الشعوب من أسباب القوة عن طريق )و2001البنك الدولي (مواجهة التحديات، التعرف على فرص جديدة  :رجية الخاصة بالبنك الدولي اإلستراتيجية للشؤون الخاانظر االتجاهات 3

   ).أ2005البنك الدولي (خطة لتنفيذ التنمية االجتماعية في عمليات البنك الدولي  :تغيير المؤسسات
، تعتبر وثيقة مرجعية رئيسية حول عالقات البنك 1998آب /، المقدمة إلى المجلس في أغسطس)ب1998البنك الدولي (القضايا واالتجاهات  :وميةعالقات البنك الدولي بالمنظمات غير الحك 4

من السنين، والقضايا الرئيسية الجاري  ما يقرب من عقدين على مدىوهي تلخص تاريخ عالقات البنك الدولي بالمنظمات غير الحكومية والتقدم الكبير المحرز . الدولي بالمجتمع المدني

  .تناولها
 وفي العديد اً قطرياً مكتب70 متواجدين في أكثر من اً موظف120 وحدات البنك الدولي هي عبارة عن تجمع غير رسمي لحوالي في العديد من العاملة (CSG)إن مجموعة المجتمع المدني  5

يشمل ذلك مراكز التنسيق المعينة للوصول إلى فئات محددة، مثل النقابات، والمنظمات الدينية، والمؤسسات، ومراكز الطفولة . نطن العاصمةمن اإلدارات بالمقر الرئيسي للبنك الدولي في واش

 أو مسؤوليات أخرى كُل لق بالعملياتتتعجب مالحظة أن معظم هؤالء الموظفين غير متفرغين بشكل كامل لمشاركة المجتمع المدني؛ حيث إن لديهم مسؤوليات تولكن . والشباب، والمعاقين

  .في الوحدة الخاصة به
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 التشارآية واألساليب 6االجتماعية للمساءلة الموسع االستخدام في ذلك يتضح .ورصدها وتنفيذها الفقراء،
 وضع في المدني المجتمع منظمات لمشارآة المتنامي والتأثير الخدمات، وتوصيل الموازنة موارد لتخصيص
 مع والشراآات المؤسسية تاالبتكارا وظهور ،)PRSPs( الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي وثائق ورصد
 إلىالدراسة  هذه تهدف .الدراسة هذه من يلي فيما لبعضها أمثلة نضرب وسوف المدني، المجتمع منظمات
 في المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين المشارآة حول تفصيًال أآثر مناقشات توفر أخرى وثائق تكميل
 القضايا من العديد علىالدراسة  هذه وترآز7 .قضايا إلى ستندت أو قطرية أو إقليمية آانت سواء محددة أطر

 ما فغالبًا العالم، حول اتصاًال أآثر المدني المجتمع منظمات أصبحت آلما أنه إدراك مع البلدان بين المشترآة
 ،المؤسسي أو العالميالصعيد  على العالقات على المحلي المستوى على والعالقات القضايا إدارة أسلوب يؤثر

 حول األخيرة الخارجية االستعراضات من بالعديد أيضًاهذه الدراسة  واضعو استرشد وقد .صحيح والعكس
  8 .المدني المجتمع بمنظمات الدولي البنك وعالقات المدني للمجتمع العالمية االتجاهات

  
 جهود في المدني المجتمع منظمات إلشراك الثالثة المرحلة في يعتبر اآلن الدولي البنكإن  نقول أن يمكن .4

 العشرين القرن من الثمانينيات أوائل منذ األولى، المرحلة أثناء ففي .التنمية وجهود الفقراء أعداد تخفيض
 آيفية وتعلم المدني، المجتمعأمام منظمات  أبوابه فتح على الدولي البنك رآز نفسه، القرن من التسعينيات وحتى
 على الدولي البنك رآز ،1999 عام وحتى 1992 عام حوالي منذ ة،الثاني المرحلة في أما .المشارآة تعزيز
 الدمج عملية استمرار رغم .الحوار المعني بالسياسات وآذلك عملياته في ودمجها المشارآة نطاق توسيع
 الدولي البنك عالقات وتطوير توسيع فيها يتم جديدة مرحلة 1999 عام أواخر منذ الدولي البنك دخل والتعلم،
 جديدة مجموعة ظهرت ، نفسهالوقت وفي .والداخلية الخارجية التغيرات طريق عن المدني المجتمع تبمنظما

 هذه في إليها التطرق تم والتي الدولي، البنك إدارات آافة بين واالنسجام التنسيق تحقيق أمام التحديات من
  .الدراسة

  

 القضايا فإن ذاتها، حد في ناميكيةدي تعتبر المدني المجتمع بمنظمات الدولي البنك عالقاتحيث إن  .5
حكومات و الدولي، البنك إدارة قبل من مستمر استعراض إجراء ُتسّوغالدراسة  هذه في المذآورة واإلجراءات

 .التالية الخطوات مناقشة تعزيز إلىالدراسة  هذه تهدفو .المعنية المدني المجتمع ومنظمات البلدان األعضاء
 وعمل المدني، المجتمع لمنظمات عملي تعريف بوضعهذه الدراسة  بدأت المناقشة، هذه إطار ولصياغة
الحوار  في المدني المجتمع منظمات بإشراك المعني التفويض وإطار المنطقية لألسس مختصر استعراض

 .المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك لتفاعالت المختلفة األنواع وشرح والعمليات، المعني بالسياسات
 العامة السياسات على المدني المجتمع لمنظمات الموسع األثر أسباب بعض إلى ذلك بعدهذه الدراسة  تتطرقو

 التي والشواغل اآلراء وبعض الدولي، البنك ضد البارزة والحمالت االحتجاجات وطبيعة والوطنية، العالمية
هذه الدراسة  تضع وأخيرًا، .ممنتظ بشكل الدولي البنك مع تعمل التي المدني المجتمع منظمات عنها أفصحت

 المستقبلية المدنية المشارآة فاعلية تحسين بهدف باألولوية، تتسم إجراءات ةوعشر القضايا من مجموعات أربع
 الخيارات من عددًا أيضًاهذه الدراسة  وتقترح .الفقراء أعداد تخفيض على أثرها وزيادة الدولي البنك قبل من

 المناقشة من مزيدًا ذاته الوقت في تتطلب قد ولكنها القضايا، هذه لمعالجة بها االستعانة يمكن التي األخرى
 وال المشكالت، لجميع الحل أنها على المقترحات هذه إلى النظر يجب الو .توافق في اآلراء إلى والوصول
لبلدان حكومات او الدولي، البنك من لكل يمكن خطوات أنها على إليها النظر يجب ولكن شاملة، اعتبارها
 بشكل المشارآة نوعية تحسين في للمساعدة مساندتها سواء حٍد على المدني المجتمع ومنظمات به األعضاء

  .عام

                                                 
أو منظمات المجتمع المدني بشكل / المساءلة االجتماعية هي عبارة عن نهج يهدف لتأسيس قواعد ُمساءلة تعتمد على المشاركة المدنية؛ أي أنه يكون من العادي أن يشترك المواطنون و 6

 . إلى أعلى]من القاعدة إلى القمة [وعليه، فآليات المساءلة االجتماعية يحركها الطلب، وتعمل باتجاه تصاعدي من أسفل .ساءلة تجاه المؤسسات العامةمباشر أو غير مباشر في ممارسة حق الم
  .مزيد من المناقشة حول هذا الموضوعلالطالع على ال 23انظر الفقرة 

؛ تمكين الفقراء من أسباب القوة وتعزيز المساءلة )ج2005البنك الدولي ( 2004-2002استعراض للسنوات المالية  :تمع المدنيالمشاركة بين البنك الدولي والمجفعلى سبيل المثال، انظر  7

قة اإلستراتيجية المستقبلية لمنطقة ، وثي)م2002البنك الدولي  (2004-2002إطار إقليمي وإستراتيجية إلشراك المجتمع المدني في السنوات المالية  :في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

   ).أ2003البنك الدولي (دور البنك الدولي  : في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطىالفعالية اإلنمائيةأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي حول نظام اإلدارة العامة الشامل، والمشاركة المدنية لتحسين 
ترتكز هذه الدراسة على العديد من المناقشات التي . مة كاملة بوثائق البنك الدولي ووثائق أخرى تم الرجوع إليها أثناء تحضير هذه الدراسةانظر قائمة المراجع المرفقة لالطالع على قائ8

 المجتمع المدني بالبنك الدولي وجهاز موظفي  تقريباً وحتى اآلن مع جهاز موظفي البنك الدولي، والمديرين، والمديرين التنفيذيين، بما في ذلك اجتماعات جهاز موظفي2000عقدت منذ عام 

 1998الوثائق المرجعية الرئيسية هذه الدراسة التي أعدتها إدارة تقييم العمليات عام وتشمل . الشؤون الخارجية، ومناقشات مع جهات اتصال رئيسية في المجتمع المدني على مستوى العالم

تقرير سير و، )ب1998 البنك الدولي( عالقات البنك الدولي بالمنظمات غير الحكوميةو، )أ1998البنك الدولي ( ساندها البنك الدوليالمنظمات غير الحكومية في المشروعات التي ي حول
عالقات البنك الدولي بالمجتمع  :اًالعمل مع -الشؤون الخارجية كتيب، و)ز2001 البنك الدولي (2000/2001العمل المعني بالتعاون بين البنك الدولي والمجتمع المدني في السنوات المالية 

   ).ط2003البنك الدولي (المدني 
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  المدني المجتمع مع نطاقًا أوسع مشارآةل تعريفوضع  :جديدة وسيناريوهات ،أطراف فاعلة جديدة .2
  

 غير المنظمات من آبيرة مجموعة إلى لإلشارة المدني المجتمع منظمات مصطلح الدولي البنك يستخدم .6
 التعبير في دورها خالل من العامة، الحياة في وجود لها المنظمات تلك .الربح إلى تهدف ال والتي الحكومية

 أو دينية، أو علمية، أو ثقافية، أو أخالقية، اعتبارات علىبناًء  آخرين، أو أعضائها وقيم اهتمامات عن
 األوساط في األخيرة اآلونة في النطاق واسع بانتشار حظي والذي هذا، دنيالم المجتمع تعريف يشيرو .خيرية

 هذا يستبعدو .والسوق والدولة، األسرة، نطاق عن الخارج النشاط مجال إلى بالتنمية، المعنية والدولية األآاديمية
 مؤسسات حاداتات أو المهنية الرابطات يشمل قد أنه رغم الربح، إلى تهدف التي األعمال مؤسسات التعريف
حيث  متعمد، بشكل الماضية القليل السنوات في الحكومية غير المنظمات مصطلح استخدام تقلص لقد 9 .األعمال

 أو/و إلى تدعو والتي الربح، إلى تهدف ال والتي والوسيطة، المهنية، المنظمات إلى آاٍف بشكل يشير ال إنه
 حاالت في واإلغاثة والرعاية اإلنسان، وحقوق ماعية،واالجت االقتصادية التنمية مجاالت في خدمات توفر

الحوار المعني و العمليات في تقليدي بشكل الحكومية غير المنظمات على الدولي البنك رآز لقد .الطوارئ
 البنك نفوذ يمتد بأن عام قبول هناك اليوم، ولكن .التنمية أنشطة في البارز لدورها نظرًا وذلك ،بالسياسات

 المنظمات يشمل ال وهذا بالفعل، ذلك بدأ قد إنه بل المدني، المجتمع منظمات إلى ليصل أوسع بشكل الدولي
 الدينية، والمؤسسات االجتماعية، والحرآات األهلية، والمنظمات النقابات، يشمل بل فحسب، الحكومية غير

 والمنظمات سات،والمؤس البحوث، ومراآز 10اإلعالم، ووسائل الخيرية، والمنظمات المعاقين، ومنظمات
 أنهب المدني المجتمع بوصف الخبراء أحد قام وقد .أيضًا أخرى آثيرة وجهات المهنية والرابطات الطالبية،
 ممارسة أو الربح بهدف ليس -- المشترآةمصالحها  وراء السعي أجل من الشعوب فيها تجتمع التي الساحة
  11 .العام العمل ساحة في جماعي إجراء باتخاذهتم يألنه  ولكن السياسية، السلطة

  
 المؤسسية، المصالح لتباين نظرًا وذلك بالصعوبة، يتسم ما غالبًا المدني المجتمع منظمات تصنيف إن .7

 المجتمع منظمات من منفردة منظمة تصنيف يمكن في حين .الفلسفية النظر ووجهات التنظيمية، والديناميكيات
 المستويات هذه من مستوى من أآثر على تعمل أن فبإمكانها ،وطنية عبر أو وطنية، أو محلية، آمنظمة المدني
 بناء في وبعضها الخدمات، تقديم فيتام  بشكل المدني المجتمع منظمات بعضتشارك  قدو .واحد آن في

 متزايد بشكل المجموعاتتشارك  ولكن البحوث، أو السياسات عن بالدفاع فقط يهتم اآلخر والبعض القدرات،
 التي المدني المجتمع منظمات من األمثلة بعض تضمو .واحد وقت في األنشطة هذه من نشاط من أآثر في

 آاريتاس، ومؤسسة آير، منظمة مثل مشهورة دولية وحرآات شبكات والوظيفية الجغرافية الفواصل تتخطى
 من للتحرر اوآسفورد منظمة( واوآسفام ،)CIVICUS( المواطنين مشارآة أجل من العالمي والتحالف

 المجتمع منظمات تشكلآما  .العالمي الكنائس ومجلس آامبسينا، فيا ومنظمة الدولية، الشفافية ومنظمة ،)وعالج
 سواء الوطنية عبر أو /و والوطنية، المحلية، المستويات على البعض بعضها مع وائتالفات تحالفات المدني
 .معين سياسي إطار أو قضية أو مهمة لىعبناًء تحوالت  التحالفات هذهتشهد  وقد .رسمية غير أو رسمية آانت
 المعوزة للشعوب والتعليم الطعام توفير عمليات تنسق التي والنسائية، الدينية الجماعات فإن المثال، سبيل فعلى
 على آخر ومثال .األسرة تنظيم خدمات إلى الوصول توفير قضية حول تنقسمأن  يمكن اإلنسانية، األزمات في
 من الريفية المجتمعات تمكين عملية في تتحالف ما غالبًا التي والبيئي، الزراعي صالحاإل جماعات أن هو ذلك

                                                 
ليس من المهم أن يوافق  .، الذي طُرح من قبل توماس هوبس والفيلسوف االسكتلندي آدم فيرجوسنالمجتمع المدنيال يوجد تعريف متفق عليه لدى الجميع لمصطلح  :مالحظة 9

غير "وفي هذا التعريف تعتبر الكلمات  .ة النظرية، ولكن المهم هو وضع تعريف عملي لتوجيه عملية اتخاذ القرار لدى البنك الدوليمن الناحي" يخرج"ومن " يدخل"الجميع على من 

المناقشة، انظر لمزيد من ل .بشكل منفصل" القطاع الخاص"أو " التي تهدف إلى الربح"مؤشرات رئيسية؛ ويتم التعامل مع مؤسسات األعمال " ال تهدف إلى الربح"و" حكومية

البنك (المرجع األساسي  :مشاورات مع المجتمع المدنيانظر أيضاً البنك الدولي،  ).ب1998البنك الدولي (القضايا واالتجاهات  :عالقات البنك الدولي بالمنظمات غير الحكومية

   ).أ2001الدولي 
 اإلذاعة والنشر التي تهدف إلى الربح، ومقدمي خدمة اإلنترنت، وهيئة اإلذاعة والتليفزيون تضم كالً من شركات ومجموعة شركات" وسائل اإلعالم"لقد اتُفق على أن  10

لذا ليس من المستغرب أبداً أن تدور مناقشة حول ما إذا كانت وسائل  .تملك الدولة أيضاً بعضاً من وسائل اإلعالم أو تتحكم فيهاو .الحكومية، والمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح

اخترنا أن ندرج وسائل اإلعالم المستقلة الدراسة نحن نعترف بصالح المناقشة، لكن من أجل أغراض هذه  . أو أي من مكوناتها يجب أن تعتبر جزءاً من المجتمع المدنياإلعالم

   . المجتمع المدنيفي إطاروالتي ال تهدف إلى الربح 
ذا التعريف ليست كل القوي الموجودة في المجتمع المدني تلعب دوراً إيجابياً في التنمية؛ فعلى سبيل المثال، ؛ يذكر أيضاً أالن فوالر أنه بموجب ه1، صفحة 1999إدواردز  11

ثاني كانون ال/ وجد منظمات تفضل الفصل االجتماعي والثقافي، أو ترتبط بالجريمة المنظمة، راجع وثيقة معهد األمم المتحدة للبحوث والتنمية االجتماعية الصادرة في يناير ت

  هل تتغير قواعد اللعبة؟ :المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية، والتنمية االجتماعية، بعنوان 2000
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 إضافة .المحمية المناطق في األراضي الحصول على قضية حول وتتصادم الرأي في تختلف قد القوة، أسباب
 والتي اإليديولوجية،و الفلسفية بتوجهاتها يتعلق فيما آبير بشكل تتفاوت المدني المجتمع منظمات فإن ذلك، إلى
 .قادتها بتوجهات أو عضوياتها، طبيعة أو السياسات، أو العامة، بالخدمة التاريخي االلتزام أو بالعقيدة، تتأثر قد

 حول العالم، مستوى على المدني المجتمع داخل جدًا وسريع واضح بشكل المتغير النقاش تفسير في يساعد وهذا
 حول المختلفة آرائها ذلك في بما وممارساتها، وهياآلها، تقريبًا، المدني المجتمع منظمات تنظيم أوجه آافة

  .بالمشارآة قرار اتخاذ حال ذلك قتحقي آيفية أو عدمه، من الدولي البنك مع المشارآة
  
وإمكانية التواصل مع الجهات  القدرات،  حيثمن مختلفة مستويات توجد أن يمكن أنه إدراك أيضًا المهم ومن .8

 عن السيما المدني، المجتمع منظمات بين فيما واالقتصادية، المعلوماتية والمصادر ، السلطةالفاعلة في
 تمتلك قدو .المحلي المجتمع منظمات مع الكبيرة الوطنية أو العالمية المدني المجتمع منظمات مقارنة طريق

 موازنات النامية البلدان صمعوا في الموجودة تلك حتى أو الشمال بلدان في الموجودة المدني المجتمع منظمات
 الوطنية السياسات واضعي مع منتظم بشكل االجتماع إلى ُتدعى وقد الدوالرات، ماليين إلى تصليمكن 

 والتي الجنوب، بلدان في الشعبية المجتمعات في الموجودة المحلي المجتمع منظمات تتمتع ال بينما والعالمية،
 تتاح وال ،الوصول إلى األطراف الفاعلة من يمكنها الذي القدر بنفس ،عام بشكل الفقيرة الشعوب عن نيابة تعمل
 نظرائها مثل السياسات بشأن المناقشات في فعال بشكل المشارآة من المعوقات هذه تمنعها وقد .آافيةموادر  لها
طريق  على رةالسائ وتلك النامية البلدان في الموجودة المدني المجتمع منظماتتتعرض  ما وغالبًا .العواصم في

 للمشارآة وتنظيمية قانونيةأطر  أو مناسبة، سياسات وجود بعدملقيود تتعلق  عام بشكل السوق نظام إلى التحول
 أو الحرة الصحافة على قيود فرض أو/و اإلنترنت، شبكة إلى الوصولمحدودية القدرة على ب أو المدنية،
 احلفائه على المحلية المدني المجتمع منظمات تعتمد قد الحاالت، بعض في .ابلدانه في العامة النقاش منتديات

 المجتمع منظمات تكون أخرى، حاالت وفي .عنها نيابة وقضاياها أفكارها إلى للدعوة ثراًء أآثر بلدان في
 هذه من تمويلها من ًاجزء وتستمد الدولية المدني المجتمع لمنظمات فروع عن عبارة الواقع في المحلية المدني
  .الدولية اتالمنظم

  
 والمنظمات الحكومات مع الفعالة المشارآة أمام تحديات يفرض العالمي المدني المجتمع وتعقيد تنوع إن .9

 المواطنين، مشارآة أجل من العالمي للتحالف التنفيذي والمدير العام األمين نايدو، آومي الدآتور ذآر .الدولية
 ،طيبًا أمرًا يعتبر التنوع هذا أن الدولي، بالبنك 2003 طشبا / فبراير في األقاه تيال ةالرئاسي محاضرته في

 الوصول وآيفية ،مقام أي وفي إليها ُيستمع التي األصوات هي من حول جوهرية تساؤالت يطرح" أيضًا ولكنه
 استهدافًا أآثر تحليًال يتطلب العالقات هذه تفقد إن ."12من عن بالنيابة تكلمي ومن وتوزيعها، المصادر إلى

 مع عالقاته إدارة المرآزيةتحقيق ب الدولي البنك لقيام مهم سبب وهو تشارآية، ومناهج المصالح بألصحا
 لمنظمات وطنية عبر شبكات وإقامة نشر امجبر أن غير .القطري المستوى إلى المدني المجتمع منظمات
 هذه ُنوقشت وقد .الميالع المستوى على متسقة ةإستراتيجي مشارآة أيضًايتطلب  المتزايدة المدني المجتمع
  .التفصيل من بمزيدالدراسة  هذه من 6و 5القسمين  في التحديات

  

  المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك مشارآةينظم  الذي السياسات وإطار المنطقية األسس .3

  
 أن إال ،فيه اتالقرار ومتخذي ،ومالكيه ،همعتمثل المتعاملين  الدولي بالبنك حكومات البلدان األعضاء أن رغم .10

 متنوعة مجموعة معتفاعلية  بصورة المشارآة أن أدرآا قد حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك إدارة
الفعالية  يحسن أن شأنه من المدني، المجتمع منظمات ذلك في بما اآلخرين،المباشرة  المصالح أصحاب من

 البنك عمليات سياسات حول وثيقة 15 في األقل على التنمية بشأن التشارآي المنهج هذاتجسد  لقد .اإلنمائية
 حول 14.70 (.G.P) الجيدة الممارسة الوثائق تلك شملت وقد الموظفين، إلى الموجهة اإلرشادات أو الدولي
 موارد تجديد إلعادة األخيرة والتقارير ؛الدولي البنك يساندها التي األنشطة في الحكومية غير المنظمات إشراك

 اإلطار ووثيقة ؛2004و 2000  لعاميالعالم في التنمية عن تقرير مطبوعتي وللتنمية؛ دوليةال المؤسسة
 في متضمن أنه آما تلتها؛ التي ةستراتيجياإل تحديث ووثائق 2001 لعام الدولي بالبنك الخاصة ستراتيجياإل

 التمكين إطار يحدد ذلك، إلى إضافة .الفقراء أعداد تخفيض ةإستراتيجي ووثيقة الشامل التنمية إطار مناهج

                                                 
12 Naidoo 2003.   
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 على بالقدرة الجمهور تمتع :هي فعالة تمكين ةإستراتيجي لوضع أساسية عناصر ةأربع الدولي بالبنك الخاص
  13 .المحلية التنظيمية والقدرة ءلة،والمسا والمشارآة،واالشتمال  المعلومات، على الحصول

  
  :تشمل طرق،بعدة  الفقراء أعداد تخفيض في المدني المجتمع منظمات مع المشارآة تسهم .11

  
 الوطنية اتستراتيجيواإل اإلصالح، اتإستراتيجي أجل من المحلي وااللتزام التوافق في اآلراء تعزيز •

 أسس ووضع المعارف، لمشارآة شبكات إنشاء طريق عن التنمية،و الفقراء، أعداد تخفيضب المعنية
 نشوء دون الحيلولة والاألح بعض وفي لخاص،وا العام القطاعين بين التعاون وتشجيع للتفاهم، مشترآة

  التوترات؛
 والمهمشة، الفقيرة الشعوب السيما والثانويين، نياألساسي المباشرة المصالح أصحاب شواغلل االستماع •

  والبرامج؛ السياسات بشأن راراتالق اتخاذ عند االعتبار في تؤخذآراءهم  أن ضمان على والمساعدة
 وتوجيه ،المحتملة المخاطر وتحديد ،المحلية المعرفة توفير طريق عن لتنميةا برامج أثر وتدعيم تقوية •

  عات؛المجتم مستوى على خاصة ، إلى الفئات المعنيةالوصول مدى وتوسيع المساعدة،
  والعالمي؛ المحلي المستويين آال على التنمية لتحديات مبتكرة وحلول أفكار وضع •
 التي البيئات في خاصة فعال، بشكل الخدمات تقديم أجل نم القدرات وزيادة المتخصصة الخبرة توفير •

  و اإلنسانية؛ األزمات في أو الصراعات تلي التي األوضاع في ضعيفة، بقدرات العام القطاع فيها يتسم
 مالئمة بيئة تهيئة في المساهمة ثم ومن التنمية، أنشطة يخص فيما العامة والمساءلة الشفافية تحسين •

  .يدج عامة إدارة لنظام
  

 أوسع مشارآة تحقيق مطالب لمساندة األخيرة األعوام في الدولي بالبنك التوظيفإجراءات وسياسات  تطورت .12
 المدني، المجتمع لفريق صغير مرآز الدولي البنك لدى أعاله، 2 الفقرة في آرُذ فكما .المدني المجتمع مع نطاقًا
 العمليات سياسة وشبكة واجتماعيا، بيئيا لالستمرار ةالقابل التنمية وشبكة الخارجية، الشؤون موظفيجهاز  يضم

 الحكومية غير المنظمات وحدة باسم سابقًا يعرف آان ما محل تحل والتي( الرئيسي بالمقر القطرية والخدمات
 يعتبر وآذلك والعالمي، المؤسسي المستويين على شامل تنسيق مرآز بمثابة يعتبر والذي ،)المدني والمجتمع
 والمجتمع الدولي البنك مشارآة حول المدني المجتمع ومنظمات الموظفينجهاز و الدولي، البنك رةإلدا مصدرًا
 يعتبرونموظفون  القطرية المكاتب معظم وآذلك الدولي لبنك شؤون مناطق عمل اةمكاتب إدار ولدى .المدني
 الدولي البنك لدى يوجد ،ذلك إلى إضافة .يخصه الذي المجال في آل المدنية للمشارآة تنسيق محاور بمثابة

 المجتمع داخل محددة هيئات مع المشارآة تعميقفي  مهمتهموتتمثل  المختلفة، الشبكات إدارات فيموظفون 
 اإلطار وثيقة( والمؤسسات ؛)البشرية التنمية شبكة( المعاقين ومنظمات الدينية، والمنظمات النقابات، مثل المدني،

 شبكة( الفقيرة الشعوب وشبكات ؛)واجتماعيا بيئيا لالستمرار القابلة التنمية شبكة( األصلية والشعوب ؛)التصوري
 مع الدولي للبنك مباشرين آمحاورين الموظفين أولئك آل يعملو .)االقتصاد وإدارة الفقراء أعداد تخفيض
 والمديرين لعليا،ا اإلدارة وفريق الدولي البنك لرئيس والمساندة المشورة لتوفير وآذلك المدني، المجتمع منظمات
 الحوار المعني بالسياساتو العمليات في مشارآتهم أجل من العمل، فرق ومديري القطاعات، ومديري القطريين،

  .المدني المجتمع منظمات مع
  

 الدولي البنك أجراها التي الدراسات من العديدبمساندة  المدني المجتمع منظمات مع المشارآة مزاياتحظى  .13
 لحاالت دراسات من مستمدة أخرى وخبرات متفرقة خبرات عن فضًال السنين، من الماضي العقد خالل

 لمجموعة النهائي التقرير أوًال، .خاص بشكل المراجع بعض على نرآز أنالدراسة  هذه في بنا يجدرو .مختلفة
 لمديرينا مجلس عليهصادق  والذي ،1994 عامفي  الصادر الدولي بالبنكأساليب المشارآة في التنمية  تعلم

 نوعية، نيتحس األحوال من العديد في المشارآةمن شأن  أن علىدليًال دامغًا  هناك" أنه إلى خُلص التنفيذيين،
 .14"المباشرة المصالح وأصحاب الحكومة والتزام ملكية تقوي أن يمكن آما المشروعات، واستمرارية وفعالية،

 الحكومية غير المنظمات بعنوان 1998 عامفي  أعدته استعراض في العمليات تقييم إدارة خلصت ذلك، بعد ثم
 إمكانية أظهرت قد دراستها تمت التي المشروعات معظم أن إلى ،الدولي البنك يساندها التي المشروعات في

 وفي 15.عالية بدرجةتم بصورة تشارآية  لها المبكر والتنفيذ المشروعات هذه تحضيرحيث إن  النجاح تحقيق
 تقييم بعنوان السياسات، بحوث بشأن 1999 عامفي  التنمية القتصاديات العامة اإلدارة أعدته الذي التقرير
 الهيئات أن الدراسات إحدى في التقرير مؤلفو وجد ،ولماذا النجاح، يحقق ال وما النجاح، يحقق ما :المعونة

                                                 
13 Narayan 2002.  ،pp. 18-24.  
14 World Bank 1994. See also Participation in Development Assistance, OED, Precis No. 209, Fall, p.3. (World Bank 2001d). 
15 Gibbs 1998 p. 34.  
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 في النجاح معدل نم المائة في 62 حققت قد المستفيدين إشراك تشجيع إلى فعال بشكل سعت التي الحكومية
 تقريروضع  وقد 16.النجاح معدل من فقط المائة في 10 ذلك إلى تسَع لم التي الهيئات حققت بينما مشروعاتها،

 ،الفقراء أصوات المساهمة، الدراسات ومجموعة ،الفقرشن هجوم على  بعنوان، 2000 العالم في التنمية عن
 جهود في المحلي المجتمع فئات تلعبه الذي الرئيسي الدور قوّث آما واإلشراك، واألمن، التمكين، إلطار أسسًا

 عام في تقريرًا واجتماعيا بيئيا لالستمرار القابلة التنمية شبكة نشرت إضافة إلى ذلك،و 17.الفقراء أعداد تخفيض
 بين البرازيل في المحسنة العالقات أدت آيف فيه شرحت والذي ،التعاون إلى المواجهة من بعنوان 2000

  18 .فعالية أآثر ومشروعات قبوًال ثرأآ عامة سياسات تحقيق إلى الدولي والبنك المدني، والمجتمع حكومة،ال
  

 يساندها التي المشروعات في التشارآية العمليات حول العمليات تقييم إدارة أعدتها التيهذه الدراسة  خلصت .14
 األساسيين المباشرة لمصالحا أصحاب مشارآة أن إلى 2001 عام في استكملت والتي الدولي البنك

 القرن من التسعينيات منتصف خالل آبير بشكل ازدادت قد )المدني المجتمع منظمات فيهم بما( والثانويين
 ارتباطًا الجودة ضمان مجموعة تقييماتأيضًا  أظهرت آما 19 .إغفالها يمكن ال مزايا عنها ونتج العشرين،

 الدولي البنك بين المشارآة بعنوان تقرير يوضح آما 20.المشارآة ةونوعي الكلية المشروعات نوعية بين آبيرًا
 منظمات مع المشاورات تساعد أن يمكن آيف 2004-2002 المالية للسنوات استعراض :المدني والمجتمع
 على المدني المجتمع منظمات قدرة زيادة في القطرية المساعدات ةإستراتيجي تحضير خالل المدني المجتمع
 النوعية تحسن أن شأنها من هامة وتوصيات نتائج إلى تؤدي وأن القومية، التنمية بشأن الحوار في المشارآة

 العمليات تقييم إدارة أعدته الذي السنوي االستعراض ينص آما 21 .القطرية المساعدات ةستراتيجيإل الكلية
 الدولي البنك إقراض ياتعمل فعالية أن على )ARDE( 2002 اإلنمائية للفعالية السنوي االستعراض بعنوان
 المباشرة المصالح أصحاب مشارآة بمدى تتأثر الترآيز بمحاور المعنية وتلك القطاعية األهداف أجل من

 عمليات باستخدام التجارب إجراء 2004 اإلنمائية للفعالية السنوي االستعراض شجعو .المشارآة هذه ونوعية
لزيادة  آوسائل التطوعية والمنظمات الخاص القطاع ظماتمن مع المبتكرة والمشارآات النتائج إلى تستند

 في 2004في  الدولي البنك لعمل العمليات تقييم إدارة به قامت الذي التقييم أيضًا خلص آما 22.نمائيةاإل فعاليةال
 مستمر بشكل المشروعات تصميم في المباشرة المصالح أصحاب مشارآة أن إلى االجتماعية التنمية مجال
 المدني المجتمع منظمات وإشراك المدني، المجتمع لمنظمات المحلية قدراتال وتعزيز المشروع، ةدور خالل
 "بمفردها المسؤولية تحمل"تكون في وضع يمكنها من  حتى المجتمعاتتدخل في شراآات مع  أن يمكنها التي
 في التنميةعن  تقرير وعةت مطبأبرز وقد 23 .الدولي البنك يمولها التي الناجحة للمشروعات هامة عوامل آلها
 منظمات فيهم بما( الحكوميين غير الخدمات مقدمويتيحها  التي للخدمات الهامة المئوية النسبة 2004 العالم

 من العديد في اإلنفاق من أآثر أو المائة في 80 يوّجه حيث الصحية، الرعاية مثل مجاالت في )المدني المجتمع
 حول بالمملكة المتحدة الدولية التنمية وزارة مولتها حديثة دراسة وأبرزت .الحكومي غير القطاع إلى البلدان

 جديد من مؤآدة  الدور المرآزي الذي تلعبه الجهات غير الحكومية في تقديم الخدمات،بلدان ستة في الخدمات
 التعليم،و الصحية، الرعاية مجاالت في )األول المقام في المدني المجتمع منظمات( ازدياد نسبة هذا الدور

 خاضعة عالقات بإقامة 2004 العالم في التنمية عن تقرير نادى ذلك، عن وفضًال 24 .الصحي والصرف والمياه
 يلعبه أن يمكن الذي األهمية الحاسم الدور ًاموثق والفقراء، الخدمات، ومقدمي السياسات، واضعي بين للمساءلة

 خدمات على الحصول تحسين أجل من للخدمات، وعمالء آموردين المدني، المجتمع ومنظمات المواطنون
 الكيفية حول أمثلة إلى آما أشار هذا التقرير .ونوعيتها الصحية والرعاية والتعليم، الصحي، والصرف المياه
 للمواطنين مفهومة االجتماعي اإلنفاق موازنات جعل في المدني المجتمع منظمات تساعد أن بها يمكن التي

                                                 
16 Dollar 1999.  
17 Narayan 2000; World Bank 2001h.  
18 Garrison 2000.  
19 World Bank 2001d.   
20 World Bank 2000d.   
21 World Bank 2005c; World Bank 2001g, p. 6; World Bank 2001d; World Bank 2000c. See also World Bank’s Social Development 

Update (World Bank 2002g) at:   
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/66ByDocName/MonitoringCivicEngagementinBankLendingandPolicyInstruments/$FILE/
monitoring-civic-engagement.pdf  

22 World Bank 2002b.     
23 An OED Review of Social Development in Bank Activities (World Bank 2004a). 
24 Non-State Providers in Service Delivery, University of Birmingham, 2005. 
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 يتسنى وآيف المحلية، مدارسها في العامة التعليم مصادر استخدام بمراقبة األم مؤسساتال تقوم وآيف العاديين،
   25 .التوزيع وإجراءات التعاقدية الترتيبات تتتّبع المياه مستهلكي لجمعيات

  
 شفافية تعزز أن يمكن العامة السياسة في المدنية المشارآة أن األخيرة الدولي البنك تجربة أظهرت .15

 تستغل محلية مؤسسات بناء إلى الدولي البنك لدى "االجتماعية ةالمساءل" أجندة تسعىو .مةالعا المؤسسات
 سياق وفي .العامة الخدمات وأداء وشفافية مساءلة، وتسهيل والبرامج، السياسات لتحسين المدنية المشارآة
 الصالت تقوية على جتماعيةاال المساءلة تساعد المحلية، المجتمعاتاعتبارات ب المدفوعة والتنمية الالمرآزية

 قدرة أآثر يكونوا أن على الخدمات ومقدمي المحلية السلطات تساعد بينما المحلية، والحكومات المواطنين بين
 للمساءلة واعدًا نموذجًا االجتماعي اإلصالح لبرنامج بيرو قرض ويعتبر .الفقراء أولويات تلبية على

 جعل محاولة من الرغم وعلى .األمد المتوسط االجتماعي لإلصالح يالوطن البرنامج يساند والذي االجتماعية،
 المعنية العامة للنفقات فعالية أآثر استخدام تحقيق إلى القرض هذا يسعى انفتاحًا، أآثر االجتماعي اإلنفاق سياسة
 آيف يمتقي خاللها من لتستطيع " للمواطنيناستقصاء بطاقة" بتجريب بيرو حكومة قامتوقد  .الفقر بمكافحة
 قدرات في جوهرية زيادة ذلك عن ينتج أن المتوقع ومن .المحددة االجتماعية الخدمات أداء المواطنون يصنِّف
 أثناء للخطر المعرضة لجماعاتا حمايةزيادة و والتعليم، الصحية الرعاية خدمات على الحصول على الفقراء
  26 .اإلنسانية األزمات

  
 مازال ،اإلنمائية فعاليةال في المدنية المشارآة دور تساندالتجارب من  مجموعةهذه ال أن من الرغم على .16

 المجتمع منظمات مشارآة حيال الحذر يتوخون الحكومة في ونظرائهم الدولي البنك موظفي من العديد
 العمليات إلرشادات الخاصة والطبيعة والتجزؤ، الوضوح، عدم ذلك في المساهمة العوامل بين ومن .المدني
 مشارآة أو مشاورة على الموظفين حاليًا الموجودة الجيدة الممارساتوتشجع  .للموظفين الموجهة الراهنة
 المجال، هذا في التدريب أو المشورة، أو الممارسات، أفضل من االستفادة أن غير المدني، المجتمع منظمات

 التي التنسيق مراآز توجد .عيفةض ذلك لفعل الحوافز تكون ما وغالبًا للموظفين، بالنسبة اختياريًا أمرًا تعد
 الطفولة ومراآز الدينية، المنظمات مثل بعينها فئات مع المشارآة لتشجيع الماضية القليلة السنوات خالل ُأنشئت

 البنك مستوى على الرئيس نواب لمكاتب تابعة مختلفة وحدات في والنقابات، والمؤسسات، والمعاقين، والشباب
 اتخاذ وعمليات عملياتاإلجراءات المنتظمة لل عن وآذلك ما، حد إلى بعضها عن لةمنفص وهي بالكامل، الدولي

 على المشارآة ممارسة في النطاق واسعة تباينات إلى ذلك يؤدي األحوال أغلب وفي .السياسات بشأن القرارات
 نحو على الحكوميين ونظرائهم الدولي البنك موظفي من العديد يتفّهم ال قد وآذلك .بالكامل الدولي البنك مستوى
 أو المدني، المجتمع منظمات مع المشارآة توفره أن يمكن وما المّتسع، ونطاقه المدني المجتمع طبيعة آاٍف
  .فعال بشكل المشارآة يمكنها آيف

  
 بموجب تمامًا جائزة الدولي البنك أغراض تناسب التي المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك مشارآة إن .17

 أنشطة تكون أن يجب عام، وبشكل 27 .روعيت قد لالتفاقية العامة األحكام مادامت الدولي، البنك ءإنشا اتفاقية
 االجتماعية، للعوامل االقتصادية االنعكاسات ذلك في بما االقتصادية، باالعتبارات صلة ذات الدولي البنك

 يمكن ال تحديدًا، أآثروآي نكون  .المدني المجتمع منظمات مشارآة خالل من تظهر التي والثقافية والسياسية،
 ضمن تعني، القيود وهذه .األعضاء للبلدان السياسية الشؤون في يتدخلوا أن لموظفيه وال آمؤسسة الدولي للبنك
 وال .فيها ُيشارك أنه حتى ُيستشعر أو حزبية، سياسات في يشترك أن يجب ال الدولي البنك أن أخرى، أشياء
 البنك قرارات على تؤثر أن األعضاء للبلدان السياسية للصبغة السماح فيهموظ أو الدولي البنك على يجب

 الدولي البنك بتفاعالت بلد آل في الدولي للبنك اتصاالت آقناة تعمل التي الحكومية الهيئة تنبيه ويجب .وموظفيه
 بين المشارآة ىعل قيدًا عام بشكل تمثل ال الشروط هذه أن ورغم .البلد ذلك في المدني المجتمع منظمات مع

 بالنسبة الدولي البنك لموظفي اإلرشاد لتوجيه حاجة هناك زالت فما المدني، المجتمع ومنظمات الدولي البنك
  .الحساسة المجاالت لهذه

  
 وشفافية، شرعية، حول شواغل عن الغالب في حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك موظفو يعرب آذلك، .18

 المدني المجتمع منظمات أن حول يذآر ما شيوعًا النقد أوجه أآثر بين ومن .مدنيال المجتمع منظمات ومساءلة

                                                 
  )ح2003البنك الدولي،  (جعل الخدمات تعمل لصالح الفقراء: 2004تقرير عن التنمية في العالم  25
   .)ج2005البنك الدولي،  (2004-2002استعراض السنوات المالية : المجتمع المدني والبنك الدولي مشاركة 26
اتفاقية إنشاء البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، . 10، قسم 4 والمادة 2، قسم 3دولي، بينما توجد األحكام العامة الموضحة في هذه الفقرة في المادة  أهداف البنك ال1تحدد المادة  27

   .org.worldbank.www .1989 شباط/  فبراير 16كما عدلت ابتداء من 
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 يتم المدني المجتمع منظمات أن من البرلمانيين من العديد ويشكو .أنفسها سوى أحدًا تمثل وال ُتنَتخب ال
 أن األخرى لنقدا أوجه بين ومن .الراسخة الديمقراطية والعمليات البرلمانية المشارآة حساب على استشارتها

 اإلدارة وممارسات لهياآل بالنسبة بالشفافية تتسم وال ديمقراطية ليست المدني المجتمع منظمات من العديد
 ضمان أو السياسات وضع أجل من عليها التحايل أو الحكومة مسؤولية تقويض يمكنها أنه أو بها، الخاصة
 أن الفقراء أصوات حول الدولي البنك دراسةب المعني الفريق وجد وقد 28.االجتماعية الخدمات توصيل

 المنظمات بها تتمتع التي الثقة نفستحظى ب ال الوسيطة المدني المجتمع منظمات/الحكومية غير المنظمات
 للجهات "إلى القمة" بالمساءلة الوسيطة المدني المجتمع منظمات بعض تنشغل فقد .29الفقراء لدى األهلية
 األموال، جمع ضغوط تضع أن يمكن .المحلية والفئات للفقراء "إلى القاعدة" المساءلة حساب على المانحة

 ومدى المدني المجتمع تمنظما فاعلية على قيودًا العمليات نطاق توسيع وصعوبة اإلدارة، مهاراتضعف و
  30 .مساءلتها

  
 مشارآة شجيعبت يتعلق فيما شواغلهم عنأيضًا  به حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك موظفو يعبر .19

 أعدتها التي المشارآة دراسة أظهرت ولقد .باألعمال القيام تكلفة زيادة على تعمل باعتبارها المدني المجتمع
يستنفد قدرًا آبيرًا من  أن يمكن والثانويين األساسيين المباشرة المصالح أصحاب إشراك أن العمليات تقييم إدارة

 التي القطرية المساعدات اتإستراتيجي أجل من المشاورات تكلفة وصلت المثال، سبيل فعلى والوقت؛الموارد 
 ويمكن 31.القطرية المساعدات ةإستراتيجي موازنة من المائة في 30 إلى العمليات تقييم إدارة فريق بدراستها قام

 حالمصال أصحاب بين المنافسة مثل جديدة، توترات إلى األخرى المشارآة وآليات المشاورات تؤدي أن أيضًا
 معين مشروع أو الدولي البنك يتناولها أن يمكن ال توقعات أو قضايا إثارة أو اهتماماتهم، تختلف الذين المباشرة

 دراسة أجل من مقابالت معهم أجريت الذين العمل فرق مديري أن مالحظةتجب  أنه إال .العمل فريق أو
 وجد وبالمثل، 32. التكاليف تفوق المشارآة يامزا أن أعلنوا قد العمليات تقييم إدارة أعدتها التي المشارآة

 أن الدولي البنك داخل االجتماعية التنمية أنشطة حول العمليات تقييم إدارة أعدته الذي األخير االستعراض
 المصالح أصحاب مشارآة نتيجة المتكبدة العالية األولية التكاليف تفوق للمشروعات المحسنة االستمرارية
 وآيف ومتى أين عن ومالي فني وإرشاد مساندة عن يبحثون أنهم العمل فرق مديرو علنأ حين في 33.المباشرة
  34 .بالمشارآة يقومون

  
 الدولي البنك أنشطة من متنوعة مجموعة في المدني المجتمع منظمات مع المشارآة تعتبر :القضايا ملخص .20

 التي المؤسسية الخبرة إلى ذلك ويستند .الدولي بالبنك الخاص العمليات سياسة إطار من وأساسيًا فعليًا جزءًا
 تبرهن التي والكمية الكيفية البيانات ذلك في بما السنين، من عقدين من أآثر مدار على الدولي البنك اآتسبها
 النطاق واسعة تباينات هناك زال ما العملية الناحية من أنه غير .المدني المجتمع منظمات مشارآة مزايا على
 حول والشواغل الضعيفة، والحوافز الخاصة، اإلطار هذا لطبيعة نظرًا بالكامل دوليال البنك مستوى على

 هذا نشأ وقد .المدنية والمشارآة التفاعل بتعزيز المرتبطة والتكلفة والوقت المدني، المجتمع منظمات مساءلة
 المدني المجتمع ظماتمن مع الدولي البنك مشارآة المرآزية تحقيق أجل من المفيدة الجهود عن أيضًا التفاوت
 الرضا عدم من جٍو إثارة في العوامل هذه ساهمت وقد .المشروعات ومستوى القطري المستوى على ودمجها

 المشارآة  هذهنوعية حيال سواء حد على المدني المجتمع ومنظمات والحكومات الدولي البنك موظفي بين
اإلرشادات ضرورة زيادة  عن الدولي البنك وظفيم من العديد رعّب الواقع وفي .والنتائج المترتبة عليها

  .المدني المجتمع منظمات مشارآة عندوالمساندة  الجيدة اتالممارسالمتعلقة ب التوجيهية

                                                 
28 Mohammed 1997; Transcript of World Bank Annual Meetings 2002, Seminar’s Capstone Session with Foreign Minister Trevor Manuel 

and Development Minister Jan Karlsson. (World Bank 2002j).  
29 Narayan 2000.  
30 Edwards 2000.   
31 World Bank 2001d. 
32 World Bank 2001d.  
33 World Bank 2004a. 
34 Schiffler 2004. 
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  والقيود التوسعات :المشارآة أجل من إطار.4

  
 آبيرة، رجةبد المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك عالقات في المشارآة الفاعلة العناصر تتفاوت مثلما .21

قام فريق  الدولي، للبنك المدنية المشارآة أنشطة لدراسة إطار توفيرول .التفاعالت أنواع آذلك تتفاوت
 .والشراآة والمشاورة؛ والحوار التيسير؛ :نشاطمن ال فئات ثالث فيالمجتمع المدني بتصنيف هذه التفاعالت 

 إذ يمكن .الوطنية وعبر والوطنية، المحلية، المستويات على األنشطة تلك من مجموعة بكل القيام يمكنو
 الفئات تلك جميع في الدولي البنك مع الوقت ذات في تشترك أن المدني المجتمع منظمات من واحدة لمنظمة
 تمامًا المقبول من أنه المجتمع منظمات من العديد تعتبرو .المستويات هذه من واحد من أآثروفي  الثالث،
 من فإنه ولذا، .خدماتآجهات لتقديم ال بدورها نفسه الوقت في القيام مع والمساءلة، وةالدع أنشطة في المشارآة
 ضمانًا يشكل ال المجاالت، أحد في المدني المجتمع منظمات مع اإليجابية العالقات أن إدراك بمكان األهمية
 منظمات إحدى اركتش أن ، على سبيل المثال،المستغرب من يسإذ ل .آخر مجال في إيجابية عالقات لوجود
 ذلك من الرغم على تظل بينما ،التكييف الهيكلي سياسة بشأن الدولي للبنك آناقد حوار في المدني المجتمع
 آذلك المهم ومن .البيئية الموارد بإدارة معني لمشروع منه أمواًال تتلقى أو عملية، شراآة في معه مرتبطة
 وجه وعلى الدولي، البنك عمل قطاعات بعض في أآبر رجةبد عادة تنخرط المدني المجتمع منظمات أن إدراك
 أو التجارة، أو الكلي، االقتصاد سياسة في عنها والبيئة، االجتماعية، والخدمات االجتماعية، السياسة في التحديد
 الدولي البنك وحدات بعض إلى االطالع واسعة المدني المجتمع منظمات تنظر ما آثيرًا الواقع، وفي .التمويل

 واآلفاق األفكار على المتصور واالنفتاح إليها، الوصول إمكانية مثل لعوامل تبعًا غيرها، عن مختلفة صورةب
  .تقييمية معلومات تقديم في دائهاأ وسجل الجديدة،

  
 المتعاملة للحكومات التمويلية أو الفنية والمساعدة ،للتوجيهات تقديمه في التيسيرّي الدولي البنك دور يتجلى .22

 هذه تشكل .الدولي البنك يساندها التي األنشطة في المدني المجتمع منظمات مع االشتراك أجل نم معه،
 نحو موجهة وهي المدني، المجتمع منظمات مع الدولي البنك مشارآة مكونات أآبر األنشطة من المجموعة

 قدرات بناء في الدولي بنكال يساعدو .السياسات وإصالحات الدولي البنكالتي يمّولها  المشروعات فعالية تعزيز
 المشورة، تقديم :خالل من البعض بعضها مع البناءة المشارآة على المدني المجتمع ومنظمات الحكومات
 المباشرة المصالح أصحاب بين المناقشات وعقد الممارسات؛ وأفضل المعرفة وتبادل والتدريب؛ والموارد،
 في المساعدة األحيان، بعض وفي المشارآة، شروط بشأن وضالتفا وتشجيع المناقشات؛ هذه ومساندةالمتعددين 

 القابلة التنمية شبكة سنويًا تجريها التي الدولي، البنك مشروع لوثائق المكتبية االستعراضات أظهرت آما .ذلك
 للمجتمع المرجوة المشارآة أن ،سواء حد على والنسبية المطلقة األرقام من حيث واجتماعيًا، بيئيًا لالستمرار

 في 21.5 من السنين، من الماضي العقد مدى على مّطردة بصورة زادت الدولي البنك عمليات في المدني
 74و 1995 المالية السنة في المائة في 41 إلى 1990 المالية السنة في المشروعات عدد إجمالي من المائة
 شأنها من التي المشروعات تنفيذ على آذلك البلدان الدولي البنك يشجع آما .2004 المالية السنة في المائة في
التنمية المدفوعة باعتبارات  ُنُهج إطار في المحليةبسلطات اإلدارة  المحلية المدني المجتمع منظمات ربط

 ويعد 2003.35 المالية السنة في دوالر بليون 2 حوالي اإلقراضبلغ  أجلها من والتي ،المجتمعات المحلية
 الدخل المنخفضة البلدان مبادرة في الدولي البنك ةإستراتيجي في هامًا عنصرًا المدني المجتمع منظمات اشتراك
 أجل من واسع، نطاق على المجتمع، عبر بناء القدرات إلى الحاجة وهناك ادراك لمدى ضغوط، تحت الواقعة
 ،2004 اليةالم السنة وفي 36.االجتماعية الخدمات تقديم وتحسين لإلصالح الزخم بناء على البلدان هذه مساعدة

 الواقعة الدخل المنخفضة البلدان من ثالثة في )CSAT( المدني المجتمع تقييم أداة بتجربة الدولي البنك قام
 وتحديد البلدان، هذه في المدني المجتمع منظمات قدرات لتقييم ،)وتوغو بيساو، وغينيا أنغوال،( ضغوط تحت
 .إليها ماسة الحاجة تكون حيثما القدرات بناء في مساعدتها وتوفرها، أن يمكن التي الموارد من االستفادة طرق

37  
                                                 

من أجل تحديد، وإعداد، والتقييم المسبق لمراحل " أساسية"تعد تقييمات مشاركة المجتمع المدني، القائمة على استعراض وثائق التقييم المسبق للمشروعات وتقارير الرؤساء،  35

 ):Civil Society Engagement-World Bank (ة البنك الدولي مع منظمات المجتمع المدنيمشاركانظر  .منها هو التنفيذ، والرصد، والتقييم" المراد"دورة المشروع، و

   )ج2005البنك الدولي  (2004- 2002استعراض للسنوات المالية 
  .2003 كانون الثاني/ يناير9ج؛ مناقشة المجلس حول تنفيذ مبادرة البلدان المنخفضة الدخل الواقعة تحت ضغوط في 2003البنك الدولي  36
) العالقات داخل المجتمع المدني، وفي ما بين المجتمع المدني، والحكومات، والمنظمات المانحة، ب) هي أداة تحليلية مصممة لتقييم أ) CSAT(أداة تقييم المجتمع المدني  37

انظر مذكرة التصّور  .ات للفقراء وتحسين نظام اإلدارة العامة للبلددور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدم) القواعد المؤسسية واألعراف الثقافية للمشاركة المدنية، وج
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 منظمات إشراك على الحكومات مساعدة ليشمل ،1999 منذ أآبر، بصورة التيسيري الدولي البنك دور توّسع .23

 إلى مستند نهج وتطبيق )PRSPs( الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي وثائق إعداد في المدني المجتمع
 الكلي االقتصاد سياسات في التشارآي االنخراط من نماذج أساس على الجهود هذه قامت .لشاملإطار التنمية ا
 تحديات الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي ووثائق لتنمية الشاملة لطراأل وفرضت .االجتماعية والسياسات

 وضمان لعملياتا هذه إدارة على للحكومات مساندتهم معرض في الدولي البنك موظفيجهاز  أمام جديدة
 اتإستراتيجي ماالوي، في الفقراء أعداد تخفيض ةإستراتيجي ةقيوث تضمنت المثال، سبيل على .الهادفة المشارآة
 طاجيكستان، وفي .اتخاذ القرارات عملية في ةالشعبيالمشارآة  وضمان والمساءلة العام القطاع شفافية لتعزيز

 على المواطنين جميع قدرة لضمان لغات بعدة الفقراء دأعدا تخفيضة إستراتيجي وثيقة نصوص توزيع تم
 تكوين في الدولي البنك ساعد األخرى، البلدان من والعديد ومنغوليا، ألبانيا، وفي .المعلومات على الحصول
وثائق ل إعدادهم أثناء حكوميين مسؤولين مع باالشتراك المدني المجتمع لمنظمات تابعة عمل مجموعات
 فئات إشراك في للمساعدةوتفاعليًا  مبادرًا دورًا الدولي البنك يلعب آما 38 .الفقراء أعداد ضتخفي اتإستراتيجي

  39 .العمليات هذه في الشباب والقادة والمعاقين، والبرلمانيين، الدينية،والجمعيات  النقابات، مثل معينة
  

 المدنية المشارآة تدعيمو اعيةاالجتم المساءلة تعزيز مجال ليشمل التيسيري دوره آذلك الدولي البنك وّسع .24
 المشارآة على تعتمد مساءلة بناء إلى يهدف نهج هي االجتماعية والمساءلة .العامة والحياة العامة السياسة في

 أو مباشرة بصورة المشارآة من المدني المجتمع منظمات أو/و العاديون المواطنون يتمكن أن بمعنى المدنية،
 يحرآها االجتماعية المساءلة فآليات وعليه، .السلطة لزمام المتوّلين تجاه ساءلةالم حق ممارسة في مباشرة غير

 من الشرآاء من مجموعة مع الدولي البنك يعملو .القمة إلىالقاعدة  من تصاعدي باتجاه وتعمل الطلب،
 والمساءلة، ةالشفافي آليات على المؤسسي الطابع إضفاء على النامية البلدان لمساعدة المدني المجتمع منظمات
 الفقراء، خاصة المواطنين، تمكين الوقت، نفس وفي العامة، الخدمات وتقديم العامة اإلدارة نظام لتحسين آوسيلة
 الرسمية الصبغةاضفاء  االجتماعية المساءلة مبادرات تشمل آما .القوة أسباب من األصلية، والشعوب والنساء،

 وصياغة الحكومية، الموازنة دورة مراحل جميع في المدني تمعالمج منظمات ومشارآة العامة المشاورات على
 أفريقيا، وجنوب الهند،( وتحليلها الموازنة واستعراض ؛)البرازيل المثال، سبيل على( والموازنات السياسات
 البنك ليتبادو ).والفلبين الهند( األداء وتقييم ورصد ؛)وبوليفيا أوغندا( المدخالت وتتبع العام واإلنفاق ؛)وآينيا
 التشارآية العمليات بشأن المدني المجتمع ومنظماتإجهزة اإلدارة الحكومية المحلية  مع المعارف الدولي
 والمسؤولين المدني المجتمع منظمات من لكل الفنية والمساعدة التدريب وتقديم الموازنة؛ ورصد لتخطيط

بطاقات  مثل الخدمات، تقييم مستخدمينلل خاللها من يمكن آليات وضع على العمالء ومساعدة الحكوميين؛
 من عدد مع بالتعاون الدولي البنك أطلقها التي المدني، المجتمع موازنة مبادرة أقامتوقد  .المواطنين استقصاء
 لتعريف البلدان من عدد في عمل حلقات الثنائية، المانحة والجهات المتخصصة المدني المجتمع منظمات
 أيضًا الدولي البنك ويساعد 40 .المدني المجتمع موازنات عمل بكيفية كوماتوالح المدني المجتمع منظمات
 أجل من المدنية والمشارآة المدني للمجتمع مالئمة بيئات لتوفير القانونية وأطرها سياساتها تدعيم على البلدان
 البنك أجرى 2003 عام في المثال، سبيل فعلى 41 .الفقراء أعداد وتخفيض واالقتصادية االجتماعية التنمية
 المجتمع جماعات قدرات على الثقافية-واالجتماعية واالقتصادية، والسياسية، القانونية، للقيود تحليًال الدولي
 وتقديم المحلية العامة اإلدارة نظام تحسين بهدف ،الالمرآزية عملية في المشارآة على السنغال في المدني

 في المدنية للمشارآة والتنظيمي القانوني لإلطار تشارآيًا يمًاتقي أيضًا الدولي البنك أجرى آما 42 .الخدمات

                                                                                                                                                       
   ).ب2004البنك الدولي ( .الخاصة بأداة تقييم المجتمع المدني

ة تخفيض إستراتيجي ية وضع وثيقةعملموظفي إدارة التنمية االجتماعية بالبنك الدولي مساندة للعمليات وإدارة المعرفة فيما يتعلق بالمشاركة في الفرق المنخرطة في جهاز توفّر  38

  )ج2004البنك الدولي (ة تخفيض أعداد الفقراء إستراتيجيالممارسات الجيدة والدروس المستفادة من وثيقة  :وتشمل المراجع الرئيسية ).PRSP(أعداد الفقراء 

)htm.3goodless/PRSP/participation/org.worldbank.www//:http(ة تخفيض أعداد الفقراء إستراتيجيتنظيم عمليات المشاركة في وثيقة "وثيقة المسودة الداخلية  ؛
)pdf.partprsp/participation/org.worldbank.www(دراسة استرجاعية :ات تخفيض أعداد الفقراءإستراتيجيالمشاركة في وثائق و ؛) و2002لدولي البنك ا.(  

39 See Egulu, L. 2004. Trade Union Participation in the PRSP Process. Social Protection Discussion Paper, World Bank: Washington, D.C.  
  

، )بوليفيا(، ومركز الديمقراطية )يات المتحدة األمريكيةالوال(يتمثلون في مشروع الموازنة الدولية ) CSBI( في مبادرة موازنة المجتمع الدولي والحاليونالشركاء األوائل  40

، المكسيك، وشبكة الديون األوغندية، والمركز الوطني FUNDAR؛ ومؤسسة فورد، ومركز التحليل واألبحاث )جنوب أفريقيا (IDASA ومعهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا

  .ووكالة التنمية الدولية السويدية) DFID(المملكة المتحدة ب التنمية الدولية وزارةوقُّدم التمويل من قبل  .برازيللدراسات الدعوة، الهند، والمجلس البلدي ببورتو أليغري، ال
 : المزيد من مناقشات تلك األنشطة على موقع الويب الجديد المعني بالمشاركة المدنية والقانون على العنوان التالييمكن االطالع على 41

civic/org.developmentgateway.www://http   
42 Beck, L. and Thindwa, J., Civil Society in Senegal: The Demand Side of Decentralization, 2003.  
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 االجتماعية التنمية في فعالية أآثردوٍر  المدني المجتمع لعب تعوق التي المعوقات على للتعرف ألبانيا،
  .القانوني واإلصالح السياسات إصالح أولويات ووضع للبلد، واالقتصادية

  
 بمعرفة المدني، المجتمع منظمات مع بشكل ثنائي امفيه الدولي بنكال مجاالن يشارك والمشاورة الحوار .25

 المحلية، المستويات على والمواقع، األشكال من العديد في الحوار يدورو .حكومات البلدان األعضاء ومساندة
 منظمات طريق عن أو موظفيه،جهاز و الدولي البنك إدارة طريق عن بدُءه ويمكن الوطنية، وعبر والوطنية،

 منظمات مع بشكل ثنائي مجلس المديرين التنفيذيين في البنك في الممثلون يلتقي آما .ذاتها المدني لمجتمعا
 المدني المجتمع منظمات ممثلي إلى أيضًا باإلضافة يمثلونها، التي الوطنيةالمعنية  الفئات من المدني المجتمع
 فيما المسؤولين على للتأثير محاولة في ، العاصمةواشنطن في الدولي للبنك الرئيسي المقر لزيارة يأتون الذين

 من المدني المجتمع منظمات مع تجرى التي الحوارات تلك مثل في المشارآة وتزيد .معينة بقضايا يختص
 وخبرات اهتمامات إلى الدولي البنك انتباه وتلفت وأهدافه، الدولي البنك ألنشطة والتفهم الجماهيري الوعي

 اإلنمائية األهداف تحقيق اتإستراتيجي مثل المشترك، االهتمام ذات المواضيع حول دنيالم المجتمع منظمات
 الجمهور، استفسارات على يرّد أن الدولي للبنك أيضًا الحوار يتيحو .المشروعات آثار تحسين أو الجديدة لأللفية
 على محددة نتائج عن لضرورةبا الحوار يسفر أن المتوقع من وليس .والحوارات النقاشات في النقاد ُيشرك وأن

 القضايا فهم تحسين طريق عن الوقت، بمرور أآبر إنمائية فعالية إلى يؤدي أن يمكنه ولكنه القصير، المدى
 رسمية غير أو/و رسمية آليات الدولي البنك مكاتب أآثر وضعت الُقطري، المستوى وعلى .التعاون وتشجيع
 وعلى .المعنية البلدان في العاملة والدولية المحلية المدني تمعالمج منظمات مع والمشارآة المنتظم للحوار
 على مناقشات إجراء المدني المجتمع منظمات-الدولي البنك لحوار الحديثة األمثلة بعض تشمل العالمي، الصعيد
 2002 عام المتحدة باألمم الخاصة القمة ومؤتمرات الربيع؛ واجتماعات السنوية الدولي البنك اجتماعات هامش
 العالمية التجارة لمنظمة التجاري الوزاري واالجتماع أفريقيا؛ بجنوب جوهانسبرغ بالمكسيك، مونتيري في
 لجنة المدني، المجتمع مع للحوار الدولي البنك آلية على األمثلة أقدم بين ومن .بالمكسيك آانكون، في ُعقد الذي
 المنظمات مع للتفاعل عالمي آمنبر 1982 في شكلتت التي السابقة، الحكومية غير والمنظمات الدولي البنك
 غير والمنظمات الدولي البنك لجنة لعبت عديدة، ولسنوات .والجنوب الشمال في الرائدة الحكومية غير

 البنك سياسات حول الحوار في المدني المجتمع منظمات مشارآة ونوعية مقدار تدعيم في مفيدًا دورًا الحكومية
 المدني المجتمع منظمات مع مشارآتهنطاق  توسيع في الدولي البنك بدأ إن ما أنه إال .مشروعاته وفي الدولي
 الدولي البنك قرار آان ،2000 آانون األول/ديسمبر وفي .مكانتها فقد في اللجنة بدأت القطاعات، مختلف في

 المستوى على ارآةللمش جديد منبر إلنشاء األوان آن قد بأنه المدني المجتمع منظمات من اللجنة وأعضاء
 المجتمع منظمات شبكات من العديد من تتألف مشترآة، تيسير لجنة تأسيس وتم .نطاقًا أوسع يكون العالمي،
  43 .المساعي هذا لقيادة انتقالية آآلية الدولي، البنك ممثلي وآبار واإلقليمية، العالمية المدني

  
 الدولي البنك يسعى بعينها وثيقة أو بعينه موضوع على مرآِّزة عملية هي الحوار، عن لها تمييزًا ،المشاورة  .26

 مصطلح يحملو . معينةثيقة أو موضوع بشأن تقييمية وتعليقات معلومات على خاللها من الحصول إلى
 القرارات، اتخاذ في ستساهم العملية هذه بأن المدني المجتمع منظمات أوساط في توقعات طياته بين المشاورة

 مثل ،المشاورات بعض أن بالمالحظة وجدير .المشروعات أو السياسات تقييم أو تنفيذ أو متصميآتلك المتعلقة ب
 ال الفقراء، أعداد تخفيض اتإستراتيجي وثائق وحول الدولي البنك من الممولة المشروعات حول تدور التي تلك
 أن إال .الميسر دور هو يهاف البنك دور يكون الممكن من ثم، ومن وحده؛ الدولي البنك عاتق على مسؤوليتها تقع

 اتإستراتيجي معظم إعداد في الدولي للبنك أساسيًا ُمدخًال أصبحت المدني المجتمع مع المباشرة المشاورة
سلسلة  بالمالحظة، الجديرة األمثلة ومن 44 .العمليات وسياسات القطاعية، اتستراتيجيواإل القطرية، المساعدة

 البنك استعراض حول ،1999 في العالم أنحاء جميع في المدني، جتمعالم منظمات مع عقدت التي المشاورات
 ساعدتقد و ).HIPC( بالديون المثقلة الفقيرة للبلدان الديون تخفيف لبرنامج الدولي النقد صندوق -الدولي

 بشأن 1999أيلول /سبتمبر في التنمية لجنة قرار صياغة على المشاورات تلك خالل تجمعت التي المدخالت
 أعداد تخفيض اتإستراتيجيب الديون أعباء تخفيف وربط بالديون، المثقلة الفقيرة البلدان عمل إطار زتعزي

 وفقًا الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجيوثائق  بإعداد البلدان مطالبة طريق عن بالبلدان، الخاصة الفقراء
 العالم أنحاء جميع في المدني المجتمع منظمات نظر وجهات دراسة تتم وبالمثل، .إطار التنمية الشامل لمبادئ
 الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجيوثائق  لتجربة الشامل الدولي النقد صندوق-الدولي البنك استعراض خالل

                                                 
43 .  Civil Society Joint Facilitation Committee–Bank Terms of Reference for the World , Joint Facilitation Committee. 2003See CIVICUS 

2287:theSitePK~220476:piPK~220503:pagePK~20133856:DKcontentM,,0/CSO/TOPICS/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.web://http
html.,0017   

44 World Bank 2001g; World Bank 2005c.  
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 المشاورات ساهمتو .االستعراض هذا بها خرج التي التوصيات صياغة على ساعد مما ،2002 عام في
 بالبنك الخاصة المعلومات عن اإلفصاح سياسة حول 2001-2000 في المدني المجتمع منظمات مع العالمية
 عنها، اإلفصاح تم التي الوثائق من جديدة فئات تتضمن معّدلة، سياسة اإلدارة مجلس اعتماد في الدولي،
 الدولي، للبنك التابعة العام اإلعالم مراآز في والعمليات التوظيف لتحسين جديدة اتإستراتيجي ومساندة
 2001 عامي بين وفيما .بالمشروع المتأثرين آل عليها ليطلع المحلية اللغات إلى الوثائق ترجمة لىإ باإلضافة

 ،)االستثمار لضمان الدولية والوآالة الدولية التمويل مؤسسة مع باالشتراك( الدولي البنك بدأ ،2004 إلى
 أدت والتي االستخراجية، صناعاتال مجال في لعمله متعددين، مباشرة مصلحة أصحاب بين عالميًا، استعراضًا

 وآثار االستخراجية للصناعات المستقبلية االستثمارات بين خاصة، بصفة يربط،جديد  عمل إطار اعتماد إلى
 في لالستثمارات الدولي البنك مساندة زيادة وآذلك الفقراء، أعداد تخفيض وجهود الجيد العامة اإلدارة نظام
 تقييماتأيضًا إلى إثراء معلومات  العامة المشاورات وأدت 45 .الطاقة تخداماس وآفاءة المتجددة الطاقة مجال
 بالديون، المثقلة الفقيرةالبلدان  ديون وتخفيض والحراجة، للتنمية، الدولية المؤسسة حول العمليات تقييم إدارة
  .األصلية والشعوب الفقراء، أعداد تخفيض اتإستراتيجيوثائق و

  
 أو/و العمليات في الشراآة هي المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين للمشارآة الرئيسية األنواع وثالث .27

 الدولي البنك بين الشراآات من العديدتوجد  .الوطنية وعبر واإلقليمية، الوطنية، المستويات على الدعوة
 المشروعاتو والبيئة، التعليم،آ مجاالت في الوطني المستوى على المدني المجتمع ومنظمات والحكومات
 بشأناتخاذ القرارات و الملكية في المشارآة إلى الشراآة مصطلح يشير .الريفية والتنمية والصحة، الصغيرة،
 العمليات في المشارآات جميع تتمكن لن األساس، هذا وعلى الموارد، واستغالل والتنفيذ، المشروعات، تصميم

 مبادرة الوطني، المستوى على المبتكرة األمثلة ومن .االختبار هذا اجتياز من المدني المجتمع منظمات مع
 البرامج لمراقبة المحلية المدني المجتمع منظمات وتمويل تدريب في وتتمثل األرجنتين، في االجتماعية المراقبة

 صندوق ،اإلقليمي المستوى علىالشراآات  أمثلة ومن .االقتصادية لألزمة االستجابة من آنوع الحكومية،
 الحكومية، غير األوروبية والمنظمات الدولي، البنك بين مشترك جهد وهو الغجر، لصالح وبياألور باآيف

 األمثلة ومن 46 .الغجر لشعوب واالقتصادية االجتماعية التنمية تعزيز أجل من أخرى، وحكومات ومؤسسات،
 بيل مؤسسة مع آةشرا وهي والتحصين، لقاحاتتوفير ال العالمية الشراآة :الوطنية عبر للشراآات الحديثة
 تغطية نطاق لتوسيع األدوية وشرآات المتحدة، واألمم المدني، المجتمع منظمات من وغيرها غيتس، وميلندا
 فريقًا الدولي البنك فيها شكل والتي الهيكلي، يفيللتك المشترك االستعراض ومبادرة الفقيرة؛ البلدان في اللقاحات

 أثر حول أبحاث إلجراء بلدان، ستة في والحكومات المحلية، حاثاألب ومعاهد المدني، المجتمع منظمات مع
 اآلن وهي الدولي، البنك بدأها التي العالمية، التنمية وبوابة القطاعي؛ اإلصالح وسياسات الكلي االقتصاد
 أجل من المدني المجتمع ومنظمات والشرآات، المانحة، والجهات الحكومات، جمع على تعمل مستقلة، مؤسسة
 على تقوم مبادرةوهو  القدرات، لبناء الدولي والمنتدى االنترنت؛ شبكة على شراآات وبناء المعرفة تبادل
 الجنوب بلدان في المدني المجتمع منظمات قدرات لبناء المانحة، والجهات المدني المجتمع منظمات من مساندة

 على خاصة بصفة الدولي البنك رآز ذلك، على وعالوة 47 .وصياغتها الدولية السياسات وضع في للمشارآة
 نتائج مع باالرتباط القياسية، المعايير ووضع العامة العالمية المنافع تعزيز نحو الموجهة الشراآات مساندة
 آذلك، األمثلة تتضمن آما .2002 عامفي  جوهانسبرغ فيالمستدامة  بالتنمية المعني العالمي القمة مؤتمر
 الصندوق مع الدولي البنك فيها يعمل التي لالستمرار، القابل دامهاواستخ الغابات صون أجل من التحالف
 بحماية يتعلق فيما مشترآة وبرامج وتحاليل، أبحاث، إلجراء بلدًا 40 من أآثر في البرية للحياة العالمي
 اآلفات؛ بمبيدات الملوثة المخلفات قضايا يتناول الذي أفريقيا، منطقة في المخزونات وبرنامج الغابات؛
 المتكاملة اإلدارة حول المعلومات وتبادل التحالفات تعزيز على تعمل التي المياه، بشأن العالمية والشراآة
 لوضع التوجيهية المبادئ تضع التي ،مبادرة اإلبالغ العالميةو ريو؛ -دبلن مبادئ مع تمشيًا المائية للموارد
 المستهِدفة غير والمنظمات والمستثمرين، آات،للشر واالجتماعي، والبيئي، االقتصادي، األداء عن التقارير
   48 .للربح

                                                 
 17، رد جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي، التقرير النهائي الستعراض الصناعات االستخراجية:  توازن أفضل ـ مجموعة البنك الدولي والصناعات االستخراجيةإقامة 45

 ).هـ2004البنك الدولي  (2004أيلول /برسبتم
   ngos/org.worldbank.www://http :ذكر هذا المثال وغيره من األمثلة على صفحة المجتمع المدني بموقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت46
، آب/أغسطس، األول من تقييم مستقل، المرحلة األولى، إدارة تقييم العمليات :نهج البنك الدولي مع البرامج العالمية، راجع معلومات حولها وغيرها من الشراكاتمزيد من اللل 47

 :، متوفرة على الويب على عنوان)2002kالبنك الدولي (إدارة الموارد المالية تحديث،  : شراكات البنك الدولي؛)2002iالبنك الدولي  (Dالملحق 

pdf.A0427-2002SecM/File$/Documents+PATS/DOCs/nsf.rmc/rmc/0023wbln://http   
   ).2003dالبنك الدولي " (نمية المستدامةلتالمعني بانتائج مؤتمر القمة العالمي  : الخطوة القادمة في الشعوب، والكوكب، والرفاهية–الشراكات "راجع  48
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 المجتمع منظمات مع الدولي البنك لمشارآة المختلفة الفئات هذه لمساندة التمويل آليات من العديد توفير تم .28

 المختلفة المدني المجتمع منظمات مع العمل الدولي البنك مع المتعاملة الحكومات من العديدتختار و .المدني
 المدني المجتمع منظمات مع تتعاقد أو الدولي، البنك مشاريع أموال إليها وتحوَّل التنمية، في مباشرين رآاءآش
 مرض لمكافحة البلدان متعدد البرنامج ذلك على الجيدة األمثلة ومن .األعمال من معينة بأنواع القيام أجل من

 ما تخصيص تم دوالر، بليون البالغة اإليدز، مرض حةلمكاف البلدان متعدد البرنامج موازنةإجمالي  ومن .اإليدز
 وحتى .المدني المجتمع منظمات إلى توجه الدولي البنك من منح أموال صورة في دوالر مليون 500 من يقرب

 المدني المجتمع لمنظمات تابع الحجم صغير مشروع 20000 عن يقل ال ما تمويل تم ،2004 عام منتصف
 وآذلك اإليدز، بمرض المتعلقة والتعليم والوقاية، والمراقبة، العالج، أنشطة تنفيذ ألغراض المنح، هذه بواسطة
 تمويل آليات من أخرى هامة آلية االجتماعية الصناديق تعد آماو 49 .المحلي المستوى على وطأته، من التخفيف
 االجتماعية خدماتال تقديم في الحكومات لمساعدة المدني المجتمع منظمات من تستفيد حيث الدولي، البنك

 للتنمية الياباني الصندوقآ الخاصة والصناديق المؤسسية التنمية صندوق منح هدفستت .الفقيرة للمجتمعات
 وتصميم الدولي البنكالتي يمّولها  المشاريع نحو تشارآية أآثر مناهج اعتماد على الحكومات تشجيع االجتماعية
 المعني البنك عمل مساندة في آبيرًا دورًا المانحة للحكومات انيةاالستئم الصناديق تلعبو .وتنفيذها السياسات
 الفقراء؛ أعداد تخفيض اتإستراتيجي لوثائق القدرات بناء أو العامة بالموازنة المتعلقة التشارآية المناهج بتعزيز
 إحدى ةبرعاي مباشرة، بصورة الموارد هذه الحصول على المدني المجتمع لمنظمات يمكن الحاالت، بعض وفي

 برنامج أهمية أآثرها من لعل المباشرة، المنح آليات من عددًا اآلن الدولي البنك ويمتلك .الدولي البنك إدارات
 الدولي البنك فرق جانب من آبير بتقدير يحظى البرنامج هذا أن إال تواضعه، من الرغم وعلى .الصغيرة المنح

 المدني المجتمع لمنظمات حاسمة أهمية ذا يكون ما عادة الذي األولي، للتمويل مصدرًا باعتباره القطرية،
 .الشراآات وإقامة القدرات، وبناء القوة، أسباب من والتمكين المبتكرة، المدنية المشارآة تعزيز أجل من المحلية
 بين المستقبلي للتعاون هامة دخول نقطة الصغيرة المنح برنامج يساندها التي المشروعات تكون أن الممكن ومن

 مشارآة لتشجيع الدولي البنك يمولها التي الهامة األخرى الموارد وتشمل 50 .المدني المجتمع ومنظمات الحكومة
 بعد ما بمرحلة الخاص والصندوق والقطري، العالمي المستويين على التنمية أسواق المدني، المجتمع منظمات
 آما .البالغة األهمية اإليكولوجية األنظمة شراآة وصندوق ،)InfoDev( التنمية أجل من والمعلومات الصراع،

 مع مباشر بشكل فقرًا الفئات أشد لمساعدة االستشارية والمجموعة العالمي البيئة صندوق من آل أيضًا يعمل
 تدعى المنح لتقديم جديدة آلية الدولي البنك وضع ،2003 آب/أغسطس وفي 51 .المدني المجتمع منظمات
 تقترحها التي المبتكرة الصغيرة للمشروعات األولية األموال يقدم الذي لية،األص للشعوب العالمي الصندوق
  52 .النامية البلدان في األصلية الشعوب مجموعات وتنفذها

  
 والخارجية الداخلية الطلبات لتلبية آافية غير تبدو الصناديق من المتنوعة المجموعة هذه فإن ذلك، ومع .29

 المجتمع منظمات إلى بالنسبة خاصة الموارد، إلى الوصول في صعوبة هناك أن آما المشارآة، بشأن الحالية
 يكون أن الممكن ومن ومرونتها، ونطاقها، حجمها، في محدودة الصناديق هذه من فالعديد .المحلية المدني
 ومدير أشار 53 .المدني المجتمع منظمات أو الدولي للبنك بالنسبة للوقت ومستنفدًا مرهقًا أمرًا إليها الوصول

 عام في )OED( العمليات تقييم إلدارة المشارآة استعراض إطار في معهم مقابالت إجراء تم الذين العمل فرق
 من العديد ويرى 54 .والمشارآة المشاورة تعزيز أمام آبيرًا عائقًا يمثل الكافي غير التمويل أن إلى 2001
 أنشطة من العظمى، الغالبية وربما يرة،آب مئوية نسبة أن المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك موظفي
 من وغيرها المانحة الجهات تؤسسها التي االستئمانية الصناديق تأمين على تعتمد الدولي للبنك المدنية المشارآة
 النص تم التي ةستراتيجياإل االتصاالت مكونات من المتزايد العدد من الرغم وعلى .الخارجية التمويل مصادر
 المجتمع منظمات تشير ما آثيرًا ذاته، الوقت وفي .تنفيذها يجري ال ما آثيرًا فإنه المشاريع، موازنات في عليها
 الجانب إلى تنحاز أنها أو مرنة، غير بالبنك الخاصة اتالتوريد إجراءات أن إلى الموظفينجهاز و المدني
 .المحدودة الموارد ذات ةالمحلي للمجموعات خاصة بصفة ومضادة المدني، المجتمع منظمات لمشارآة المضاد

                                                 
 للمجتمع المدني المعنية بفيروس ومرض اإليدز، في اإلستراتجيةعرض مقدم من كيث هانسن، مدير فريق حملة مكافحة اإليدز، التابعة للبنك الدولي، إلى حلقة عمل السياسة  49

  ).2004dالبنك الدولي  (2004حزيران /يونيو
50 Chemonics International 2001. World Bank Small Grants Program (SmGP) Evaluation, FY 1998-2000, June 2001. (World Bank 2001l).  
51 See Resources for Mobilizing Funding for Development Projects, pp. 21-43. (World Bank 2001e). 

pdf.grants-ngo/funding/ngo/org.gdrc.www://http.  
  . عضواً المراقبين للصندوق ستة ممثلين من منظمات الشعوب األصلية12يتضمن المجلس المكون من  52
53 Ashman 2003. “Seeing Eye to Eye?” Study conducted for InterAction and The World Bank, Just Associates.  
54 The World Bank 2001d. p. 3.  
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 الداخلية الطلبات تلبي أن من أبطأ تعد الجهود هذه أن إال التوريد، قيود بعض مع للتعامل جهود بذل ويجري
 األمر فإن العادية، الموازنة على زائدة أموال جمع على تعتمد المدنية المشارآة أنشطة ظلت وطالما .والخارجية
 أو البنك موظفي تقدير محل تكون لن آما هامشية، العمالء نظر في جهودال هذه تصبح أن خطورة على ينطوي

 عشر الثالثةالعمليتين  موارد من آبيرة مئوية نسبة تخصيص بشأن القرار فإن ولذا، .أولوياتهم ضمن من
 مرونةالدرجة زيادة  إمكانية أثار قد المنح، أجل من للتنمية الدولية المؤسسة موارد تجديد إلعادة عشر والرابعة

 البنك أموال باستخدام المدني المجتمع منظمات إشراك بشأن معها، التعامل يتم التي الحكومات جانب من
 حكومات خالل من للتنمية الدولية المؤسسة أموال توجيه في سيستمر الدولي البنك أن من الرغم على الدولي،
  55 .بنكبال الخاصة اتالتوريد بإجراءات رهنًا المنح وستكون سيادية،

  
 والذي األموال، صرف وسرعةالعمالء  الحتياجات االستجابة في المتمثل الضغط األخرى، القيود بين من .30

 المشروع لدورة الثابتة فالطبيعة .اإلنمائية الفعالية تعزيز على تعمل تشارآية عمليات إقامة هدف مع يتعارض
 لبناء الكافية بالموارد وال المالئم بالوقت األحيان من آثير في تسمح ال الدولي، البنك يساندها التي العمليات في

 أو تجاهل يحدث ما وآثيرًا .التنمية برامج زمام تولي على أجهزة اإلدارة الحكومية المحليةو المجتمع قدرات
 وممثليها المجتمعات أن آما للمشروع، للتخطيط المبكرة المراحل في والمشارآة بناء القدرات لحاجات تهميش
 .الدولي البنك مشارآة انتهاء بعد القيادة أدوار لتوليهم الالزمة واألدوات المهارات إلى آذلك يفتقرون ربما
 تراآم في الدولي البنك موارد استيعاب على للحكومة المحدودة القدرة فيها تتسبب حاالت أيضًا هناكو

 آمستحقة إدراجها الممكن من التي القادرة المحلية المنظمات إلى فيه ُينظر ال الذي الوقت في المدفوعات،
 هذه تضع أن الممكن ومن .صالحة بدائل أنها على الفقيرة للمجتمعات المخططة الموارد على للحصول
  .الخطر موضع الدولي للبنك اإلنمائية للجهود االستمرار قابلية اإلغفاالت

  
 ومتابعة لتقييم بسهولة، عليها ولالحص يمكن أو/و عليها االعتماد يمكن التي البيانات في نقص آذلك يوجد .31

 الوقت في يقدم أن الدولي للبنك يمكن ال المثال، سبيل على .المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك مشارآة
 خصصها أو المدني المجتمع منظمات إلى بتوجيهها قام التي األموال مقدار عن دقيقة مؤسسية صورة الراهن

 في المدني المجتمع منظمات مشارآة مزاعم أن العمليات تقييم إدارة إليها تتوصل التي النتائج وترجح .لها
 المشارآاتإال  يقيسال  الراهن المكتبيالرصد  نظامحيث إن  فيها، مبالغًا تكون قد الدولي البنك مشاريع
 والعوامل الدولي، البنك موظفي آاهل تثقل التي المتزايدة فالطلبات 56 .الفعلية المشارآات وليس المزمعة،
 العمل فرق مديري لدى تذآي المشارآة، وتقييم لرصد الهزيلة واألنظمة ةالواضح غير اتاإلرشاد مثل المثبطة
 ُمبادرة خطوات اتخاذ يتم أن من بدًال تمت، قد المدني المجتمع منظمات مشارآة أن اعتبار نحو التوجه

 نظام وجود عدم أن آما .المباشرة حالمصال أصحاب جميع رضا على المشارآة حصول لضمان واستباقية
 العمليات فعالية من يضعف النتائج، إلى ويستند بالفعالية، يتميز المؤسسات، مستوى على ومتابعة رصد

 األآبر المشارآة من االستفادة إمكانية أمام عقبة يشكل آما 57 .الدولي للبنك المباشرة المصالح أصحاب ومساندة
 لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق على الحكومات مساعدة شأنها من التي لجهودا في المدني المجتمع لمنظمات
  .الجديدة

  
 المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين العالقات في لالحتكاك مصدرًا بالمشاورات الخاص المؤسسي النهج يعد .32

 وتستخدم األحيان، ضبع في الزمة المدني المجتمع منظمات مع المشاورات فيه تكون الذي الوقت فيف .المدني
 البنك، موظفيجهاز و العمليات، تقييم إدارة من آلفيد ت الدولي، البنك في الواسع نطاق على اليوم بالفعل
 متبعة غير للمشاورة التوجيهية فالمبادئ .متفاوتة تزال ال المشاورات هذه نوعية بأن المدني المجتمع وممثلي
 البنك لموظفي األمر ترك هي والنتيجة .إلزامي غير أنه إال ب،تدري وجود من الرغم وعلى واسع؛ نطاق على

 للقيام الموارد، أو الوقت، أو الكافية، الخبرة وجود عدم مع استطاعتهم، حدود في المشاورات لتصميم الدولي
 من متأخر وقت أو/و للغاية قصيرة مهلة خالل في عشوائي بشكل المشاورات تتم ما وغالبًا .فعال بشكل بذلك
 االنتهاء قبل والبرامج السياسات صياغة في والمساعدة للتعلم منهجية فرصة صورة في وليس العملية، سارم

 اآلراء توافق األحيان، أغلب في يتشكل، المثال، سبيل على العمليات، سياسات استعراضات بعض فيو .منها
 مع مشاورات أية إجراء قبل بالبنك، التنفيذيين المديرين ومجلس البنك إدارة بين الدولي البنك في داخليًا

                                                 
 .يضطلع البنك الدولي بنفس المسؤولية لضمان استخدام المنح، شأنها شأن القروض، في األغراض المخصصة لها 55
البنك ؛ )2002eالبنك الدولي  (لياتالدروس المستفادة من تقييمات إدارة تقييم العم :المنظمات غير الحكومية ومشاركة المجتمع المدني في المشاريع التي يساندها البنك الدولي 56

  .2001gالدولي 
  . أمام المديرين التنفيذيين حول مدى جدوى إقامة إطار متكامل إلدارة المخاطر بالبنك الدولي2003كانون الثاني /من عرض تم تقديمه في يناير 57
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 وفي .المدني المجتمع منظمات من المقبولة المساهمات ومدى عمق من يحد مما المدني، المجتمع منظمات
 جانب من المتلقاة المالحظات على منها، القليل ربما أو ،تقييمية وتعليقات معلومات أية ُتطرح ال أخرى، حاالت
 مشاورات أو حوارات في الوقت توظيف في المنظمات تلك رغبة من قللي مما المدني، المجتمع منظمات
 المجتمع منظمات وتشير .مساهماتها من االستفادةتجري  آيف ترى ال احيث إنه الدولي، البنك مع مستقبلية
 جانب من الدفاعي الموقف أو والغطرسة الرأي، وإبداء للمشاورة وثابتة واضحة معايير وجود عدم إلى المدني

 ترجمتها، وعدم المشاورة، وثائق توزيع وتأخر المدعوين، بخصوص شفافية وجود وعدم الدولي، البنك وظفيم
 والشعور للتوتر آمصادر المدني، المجتمع لمنظمات بالنسبة والسفر الوقت تكاليف لتغطية أموال توفر وعدم

 تزيد اإلنترنت، شبكة على االلكترونية المواقع طريق عن المشاورات على المتزايد االعتماد أن آما .باإلحباط
 منظمات من الكثير جانب من اإلنترنت، خدمات على للحصول المحدودة للقدرة نظرًا القلق، مشاعر من

 في حكومات البلدان األعضاء بعض ترى اآلخر، الجانب وعلى .النامية البلدان في والجماهير المدني المجتمع
 بآراء اهتماما يبدي الدولي البنك أن على دليًال المبادرات أو اساتالسي بعض بشأن المشاورة فترات طول

 المشاورات فإن القول، وخالصة .المالئم الوقت في قرارات اتخاذ إلى الحاجة من أآثر المدني المجتمع منظمات
 تمعالمج منظمات مع بناءة عالقات إقامة أمام بها يستهان ال عقبات تضع أن يمكنها سيئة بطريقة المدارة
  58 .السمعة وتشوِّه العمليات مخاطر إدارة في الدولي البنك أمام تحديًا تشكل أن يمكنها آما المدني،

  
 عمليات من عدد نتائج إزاء باإلحباط شعورها عن العالمية المدني المجتمع منظمات شبكات عبرت آما .33

 ثالث خضعت وقد .الدولي كالبن مع بالتعاون أقيمت والتي ،بارزين مباشرة مصالح أصحاب مع المشارآة
 المعنية العالمية واللجنة، 59الهيكلي فيللتكي المشترك االستعراض مبادرة خاصة التدقيق، إلى أخيرة عمليات
 جمعت :والمبتكرة المميزة عناصرها عملية لكل وآان .61االستخراجية الصناعات واستعراض، 60بالسدود
 والبنك الحكوميين، والمسؤولين المدني، المجتمع منظمات بين الهيكلي يفيللتك المشترك االستعراض مبادرة
 لجنة بمثابة فكانت بالسدود المعنية العالمية اللجنة أما ؛التكييف الهيكلي آلثار المشترك للتحليل عملية في الدولي
 مستقلة، أمانة االستخراجية الصناعات استعراض وقادت متعددين؛ مباشرة مصلحة أصحاب من مؤلفة دولية
 .االستخراجية للصناعات وممثلين والحكومات، المدني، المجتمع منظمات بين تجمع عالمية مشاورة متنظ

 مختلف بين استياء حدوث إلى منها آل أدى فقد الثالث، العمليات تلك جميع في الطيبة النيات من الرغم وعلى
 من آل عنها تسفر أن الممكن من تيال النتائج حول والتوقعات االفتراضات الختالف آنتيجة المعنية، األطراف

 بالسدود، المعنية العالمية واللجنة الهيكلي فيللتكي المشترك االستعراض مبادرة من آل حالة في .العمليات هذه
 يتجاهل أنه الحقًا استشعرت المدني المجتمع منظمات بعض أن إال العملية، بدء في الدولي البنك ساعد

 لوضوح واألمين المسبق الترسيخ إلى الحاجة العمليات تلك من المستفادة لدروسا وتشمل .يتجنبها أو التوصيات
 وضوح وضرورة المتفاوتة؛ توقعاتها مع والتعامل المشترآة المنظمات بتباين واإلقرار والعملية؛ الغرض
 نفيذت منتصف في التعديالت إجراء في المرونة وضرورة المشارآة؛ الثالثة لألطراف والمسؤوليات األدوار

  .األمر يقتضي حسبما العمليات،
  

صاح .34 ات اإلف ن المعلوم شفافية  ع ا وال ذلك هم سألتان آ سيتان م ي رئي ات ف ك عالق دولي البن ع ال ات م  منظم
دني المجتمع ين إطار يعرِّف .الم ك الخاص التمك دولي بالبن ى الحصول ال ات عل ه عنصر  المعلوم  أساسيبأن
ساهم  والتي الفعالة، ةوالمشارآ القوة أسباب من التمكين لتعزيز دورها  ت ق  في  ب ساءلة  إدارة نظام  تحقي ة  وم  عام
 سبيل في األمام إلى هامة خطوات خطى قد الدولي البنك بأن المدني المجتمع منظمات من العديد وتقر 62 .أفضل
ى  الموافقة تمت أن منذ المعلومات، عن اإلفصاح نطاق توسيع دولي  البنك  معلومات  سياسة  عل رة  ألول ال  يف  م
ام ا إال ،1993 ع شعر أنه ك أن ت ضطلع أن يجب البن دوره ي ي ب ادة ف درة زي اهير ق ى الجم ى الحصول عل  عل

م  الوقت  وفي  أآبر بصورة اإلفصاح إلى المدني المجتمع منظمات وتنظر .القرارات اتخاذ قبل المعلومات  المالئ
وة ية آخط و أساس ق نح وم تطبي ار مفه ين، إط ث التمك وافر بحي ات تت ة للمجموع ة المهتم ة الخلفي ا الالزم  له
ذه  بمثل فيها يسمح ال التي البلدان وفي .حكوماتها ممثلي مع الحوار في للمشارآة درة  ه ى  الق ى  الحصول  عل  عل

ز  الحكومات  هذه لدى للتدخل الدولي البنك المدني المجتمع منظمات تناشد ما آثيرًا المعلومات،  .اإلفصاح  لتعزي
                                                 

58 For further guidelines and best practice examples, see The World Bank’s Consultations with Civil Society -- A Sourcebook (World Bank 
2001a). 

59 . Poverty and Inequality, The Policy Roots of Economic Crisis. The SAPRI Report: The Structural Adjustment. 2004Development Gap 
London: Zed Books.  

60 . World Commission on Dams .Making-a New Framework for Decision:  DevelopmentDams and. 2000World Commission on Dams 
London: Earthscan Publications.  

61 See Public Letter to James D. Wolfensohn from NGOs in February of 2004.  
62 Narayan 2002.  
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دولي  البنك إدارة بأن تصور المدني المجتمع نظماتم لدى يتكون أخرى، حاالت وفي شكل  ال ة  ت ق  في  عقب  طري
  . عن المعلوماتاإلفصاح تحسين

  
 من المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين المشارآة وتعمقت توسعت الوقت بمرور :القضايا ملخص .35

 الكثير إلى واألبحاث المقابالت تشيرو .والشراآة والمشاورة، والحوار التيسير، هي رئيسية فئات ثالث خالل
 والتي والممارسة، والسياسات، التوقعات، بين القائمة الفجوة إلى آذلك تشير ولكنها واالبتكارات، األنشطة من

 من عدد تحديد الماضي في تموقد  .المدني المجتمع منظمات مع العالقات تدعيم على الدولي البنك قدرة تعوق
 يتم لم ولكن العمليات، تقييم وإدارة الخارجية الشؤون إدارة طريق عن الفجوة لكت سد إلى الرامية المقترحات

 على والقيود المحدودة، المالية والموارد عليها، االعتماد يمكن التي البيانات نقص ويفرض 63 .اآلن إلى تنفيذها
 رصد وإجراء المدني، عالمجتم لمنظمات المبكر اإلشراك على البنك قدرة على قيودًا المعلومات، عن اإلفصاح
 البنك أولوية مع تتواآب بحيث الحاجة حسب والمالية البشرية الموارد توجيه وإعادة لمشارآاتها، فّعالين وتقييم
  .القوة أسباب من التمكين تعزيز وهي، أال المؤسسية، الدولي

  

  المشارآة بيئة تغيير :الدولية التنميةمجال  في المدني المجتمع منظمات تأثير ازدياد .5

  
 منظمات حجم في التوسع المدني، المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين المشارآة في الهامة العوامل من .36

 مؤازرة، الماضي القرن تسعينيات أوائل منذ العالم، أنحاء جميع في وقدرتها، ونطاقها، المدني، المجتمع
 وتحوالت والالسلكية، السلكية واالتصاالت الديمقراطي، العامة اإلدارة نظام في والتوسع العولمة بعملية
 الدولية المنظمات عددازدياد إلى  التقاريرأشارت  باألرقام، األمر ذلك ولتوضيح .االقتصادي والتكامل السوق،

 منظمة مليون من أآثر تسجيل تم آما .1999 عام في 26000 إلى 1990 عام في 6000 من الحكومية غير
 1980 عام في 22088 من تقريبًا مرات ثالث المؤسسات عدد وتضاعف 64 .وحدها الهند في مدني مجتمع
 انظر(على نطاق واسع  القطاع هذا في األخير النشاط توثيق تم وقد 65 .2000 عام في 56582 إلى

 لمنظمات الهائل النمو بهذا المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين المشارآة تطور تأثر وقد ).المراجع
  .والعالمية الوطنية الشؤون في المتزايد وبدورها لمدنيا المجتمع

  
 أوضحت وقد .العالم مستوى على اإلنمائي التمويل في بارزين شرآاء المدني المجتمع منظمات أصبحت .37

 غير المنظمات منح إجمالي أن ،2003 لعام االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة إحصائيات
 ما وهو سنويًا،دوالرات  باليين 10 حوالي بلغ الخاص القطاع من القادمة المدني المجتمع منظمات/الحكومية

 اإلنمائية المساعدات قيمة من المائة في 15 من يقرب وما ،1990 في الحال عليه آان ما ضعف يعني
 أن عن النقاب االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة أعضاء آشف ذلك، على وعالوة 66.الرسمية
 على سنويًا دوالر بليون تبلغ المدني المجتمع منظمات/الحكومية غير المنظمات برامج في الحكومات مساهمات
 دوالر بليون المدني المجتمع منظمات/الحكومية غير المنظمات إلى الموجهة الرسمية المساعدة تبلغ بينما األقل،
 التنمية من لكل التدفقات االقتصادي الميدان في لتنميةوا التعاون منظمة قدرت وإجماًال، .األقل على سنويًا، آخر

 12 بمبلغ المدني المجتمع منظمات/الحكومية غير المنظمات أمرها تتولى التي الديون، أعباء وتخفيف الدولية
للمعونات  األوروبية وضيةالمف الدائرة المعنية بذآرت آخر، مثال وفي 67 .األقل على سنويًا دوالر بليون

 المدني، المجتمع منظمات إلىالمعونات التي تقدمها  من المائة في 70 تحول لها تقرير في )ECHO( اإلنسانية
 إلى تذهب مساعداتها غالبية آانت عندما مضت سنوات 10قبل  الوضع عليه آان عما آامل تغير في

 مالية مساندة خيرة،األ السنوات في الحكومية، غير اإلنمائية المنظمات قدمت للتقارير، ووفقًا 68 .الحكومات

                                                 
63 IDA Review Report on Country Consultations, OED, p. 3. (World Bank 2001c).  
64 Dierckxsens 2000.  
65 The Foundation Center 2001. 
تشمل المساعدات اإلنمائية الرسمية المنح المقدمة من الجهات المانحة الثنائية إلى المنظمات غير الحكومية، ولكن ال تشمل المنح المقدمة من المنظمات غير الحكومية باستخدام  66

  .طاع الخاصاألموال القادمة من الق
67 OECD 2003 . تشير منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن هذه األرقام أقل من الواقع على األرجح، وذلك ألن ال تقوم كل الجهات المانحة باإلبالغ عن

  .ن عن األموال التي توجهها للمنظمات غير الحكوميةمساهمات الحكومات للبرامج الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، وأن النصف فقط من الجهات المانحة تعل
 ECHO 2003. http://europa.eu.int/comm/echo/statistics/index_en.htm; UNHCR 2003. http://www.unhcr.org/ 68  
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 ،2003و 1990 عامي فبين 69 .مجتمعة المتحدة األمم وآاالت جميع قدمتها التي تلك من أآثر النامية للبلدان
 3 إلى دوالر مليون 760 من الدولية لألغراض األمريكية والشرآات المؤسسات من المقدمة المنح زادت
 تقرير في جاء ومتنام؛ هائل الدولي المدني للمجتمع ياالقتصاد النشاط فإن وإجماًال، 70 .اتدوالر باليين
 بلدًا، 22 في دراسته تمت الذي التطوعي القطاع أن التطوعي، للقطاع المقارن هوبكنز جونز جامعة مشروع
 منظمات بعض أن آما 71 .الماضي القرن تسعينيات منتصف حتى دوالر تريليون 1.1 بلغت نفقات إليهتعزى 
 البنك في يعملون الذين أولئك عددهم ويفوق العالم أنحاء جميع في موظفون بها يعمل ليةالدو المدني المجتمع
  72.لها المانحة الوآاالت شرآاء بعض موازنات تتجاوز أو تضاهي برامج موازنات لديهم أو الدولي،

   
 أن من الرغم وعلى .الوقت بمرور العامة العالمية السياسات تشكيل في المدني المجتمع منظمات تأثير تزايد .38

 أن إال ماضيين، قرنين من أآثرقبل  الحدود عبر بينها فيما صالت إقامة في بدأت المدني المجتمع منظمات
 بالمجتمع الراهن الوقت في المحللين من عدد يصفه ما بزوغ شهدت الماضية عشر الخمسة إلى العشر السنوات
 73.مضى وقت أي من الشبكات طريق عن اتصاًال رأآث بكونه يتصف والذي العالمي، أو الوطني، عبر المدني

 تسعينيات في جادة بصورة التجمع في المدني المجتمع لمنظمات التابعة الوطنية عبر الدعوة شبكات بدأتو
 ومن العالمية، المتحدة األمم مؤتمرات هامش على عقدت موازية قمة اجتماعات خالل من الماضي، القرن
 دراسات وتظهر .الديون أعباء تخفيف وتشجيع األرضية، األلغام حظر مثل اياقض تاستهدفتأييد  حمالت خالل
 في إقرارها تم التي الختامية الوثائق وعلى السياسات، واضعي أجندات على الجهود هذه تأثير آيفية الحالة

 وآان 74.القوة أسباب من وتمكينها المشارآة المدني المجتمع منظمات تنشيط نفسه الوقت وفي الدولية، المنتديات
 من للعديد بالنسبة هامة تحول نقطة ،1997 عام في االستثمار، بشأن األطراف متعدد االتفاق تجمع

 ذلك في بما( الدوليين والتمويل التنظيم في القوة مراآز على الترآيز على طموحها من حفز حيث المجموعات،
 واسعة ائتالفات بناء وآذلك التحليلية؛ وقدراتها االقتصادية ثقافتها تدعيم وعلى ؛)الدولية المالية المؤسسات

 وقد 75.األمر لزم إذا مطالبها عن للدفاع استعداد على تكون وأن الصديقة؛ الحكومات مع تحالفات تشمل النطاق
 جميع في المساندين آالف حشد 2000  عامويوبيل األرضية األلغام حظر إلى الرامية الحملة  آل مناستطاع
 التغطية إلى باإلضافة المستويات، أعلى على والدولية الوطنية السياسات واضعي انتباهولفتا  العالم، أنحاء

 في آما حكوميين، لزعماء عديدة حاالت أيضًاتوجد  آما .المشاهير جانب من والمساندة المكثفة اإلعالمية
 مواقعهم في مماثلة عياجتما تغيير أجندات وتابعوا المدني، المجتمع في عملوا ممن والفلبين، البرازيل
  .بالحكومة

  
 األخرى، التنمية برامج وتنفيذ االجتماعية الخدمات لتقديم هامة قنوات المدني المجتمع منظمات أصبحت .39

 اإلصالح سياسات أدتو .غير موجودة أو ضعيفة فيها الحكومة قدرة تكون التي المجاالت في خاصة
 نتج عنه مما االجتماعية، الخدمات تقديم خصخصة أو مرآزيةال إلى البلدان من العديد في والمالي االقتصادي

 سياسية، اضطرابات أو اقتصادية، ضغوط من تعاني التي البلدان وفي 76 .المدني المجتمع منظمات دورازدياد 
 البدائل أفضل األحيان، بعض في المدني المجتمع منظماتُتعتبر  الصراع، انتهاء بعد ما أو الصراع أوضاع أو

 السياسات أمام التحديات زادت ذلك، على وعالوة 77 .المحتاجين للسكان االجتماعية الخدمات لتقديم حةالصال
 العالمية ينالمستوي على تعقيدًا أآثر صارت حتى األمراض، مكافحة إلى البيئة حماية بين ما متراوحة العامة،

 .بفعالية المشكالت هذه مع للتعامل آافية غير الدولية الحكومية اآلليات فيه آانت الذي الوقت في والوطنية،
 مع لتحالفات المدني المجتمع منظمات بناء إلى واستنادًا التطوعي، العمل قطاع وقدرة معرفة وبتوسع

 الممكن من أصبح المنظمات، تلك اهتمامات مجاالت في الخبراء من وغيرهم واالقتصاديين، األآاديميين،
 أو الحكومة قدرة يفوق أو ذلك في ينافس وقد العام، الصالح أجل من يالمدن المجتمع وقدرة خبرة استغالل
  .ما مجال في الخاص القطاع

  

                                                 
69 The Economist 1998.  
70 The Foundation Center 2004.  
71 Salamon 1999, p. 8. 

 CARE 2002. http://www.careusa.org/newsroom/publications/annualreports/2002/2002annualreport.pdf 72  
73 Kaldor 2001; Florini 2000.  
74 Pianta 2001; Clark 2002; Vayrynen 2000, p.83.; Florini 2000. 
75 Wahl 1998, p.5; Goose 2000. 
76 Pianta 2001; Florini 2000.  
77 World Bank 2002l.  
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 العامة اإلدارة نظام ُحسن على وشعوبهم السياسات واضعي جانب من المتزايد الترآيز شأن من آان .40
 المستقلة اللجنة قامتو .الوطنية الحدود لتتخطى المدني المجتمع منظمات أمام األبواب فتحت أن والشفافية،

 التي المتعددة الوسائل مجموع" أنه على العامة اإلدارة نظام مفهوم بتعريف العالمي العامة اإلدارة بنظام المعنية
 من يمكن متواصلة عملية وهي .المشترآة شؤونهم إلدارة والخاصة، العامة والمؤسسات، األفراد يستخدمها
 واألنظمة المؤسسات تشمل وهي تعاوني بعمل والقيام المتنوعة أو ضةالمتعار المصالح بين التوفيق خاللها
 اتفق التي الرسمية، غير الترتيبات وآذلك االمتثال، فرض لها تتيح التي القوة أسباب من مكنةالُم الرسمية
 ية،النامالبلدان و المتقدمة البلدان من آل وفي 78".ذلك رأوا أو صالحهم، في آونها على والمؤسسات األفراد
 شأنها من واإلشراف، والشفافية، والخاص، العام القطاعين بين للتعاون جديدة نماذج بإيجاد مطالب هناك آانت
 هذه لالقتصاد لندن بكلية غيدنز أنتوني يصف .العامة الحياة في المدني المجتمع لمنظمات أآبر دورًا تعطي أن

 الظهور، في آخذة قوة بكيان يعترف للمجتمع عالمية آثرأ شكًال يعكس مما الديمقراطية، لتعميق آنتيجة الظاهرة
 منظمات وتشارك 79.االجتماعي والعدل التضامن بمصالح المدني والمجتمع والسوق الحكومة من آل فيها يتقيد

 أشرك والذي للمحاسبة، الدولية المعايير مجلس مثل التنظيمية، شبه والمهام المساءلة مهام في المدني المجتمع
 وضع عمليات تساعدو .الصناعة ألغراض متسقة محاسبية معايير وضع عملية في المدني المجتمع منظمات
 على الحكومة أموال ترآز ضمان على غانا، إلى الهند من البلدان في المستخدمة التشارآية، والرصد الموازنة
 أصبح فقد القول، صةوخال 80.أجلها من خصصت التي البرامج على بالفعل تنفق وأنها المواطنين، احتياجات

 في واسع نطاق على مقبوًال "المراقب" دورها وتدعيم التنمية، في المدني المجتمع منظمات إشراك اآلن
  81 .جيد عامة إدارة نظام وجود تعزيز في مهم آمكون الدولي المجتمع

  
 ووسائل برلمانيون،وال الشرآات، من آل إليها لجأ آلما المدني، المجتمع منظمات وتأثير خبرة تنامت وآلما .41

 تسعى الراهن، الوقت وفي .الشراآات وإقامة والمشورة، المعلومات، وراء، سعيًا ،العام الرأي قادةو اإلعالم،
 من رئيسي آجزء المدني، المجتمع منظمات مع تحالفات إقامة إلى الجنسيات متعددة الرائدة الشرآات
 للشرآات االجتماعية المسؤولية موضوعاتازدياد  المثال، سبيل على هو، ذلك على والدليل .عملها ةإستراتيجي
 والمستهلكين، المستثمرين عدد ويزداد .والطاقة والتكنولوجيا، الدواء، لصناعات التجارية اإلعالنات في مؤخرًا
 وتكون للشرآات، االجتماعية المسؤولية اختبار تجتاز واستثمارات منتجات عن يبحثون الذين سواء، حد على

 هامش على الرئيسية النقاش مجاالت بين ومن 82 .المعروفة المدني المجتمع منظمات قبل من "عليهاقًا مصاد"
 ومنظمات األعمال، مؤسسات جعل آيفية جوهانسبرغ، في المستدامة بالتنمية المعني العالمي القمة مؤتمر
 البرلمانيون أيضًا ينضم آما .جتماعيةاال للمسؤولية أجندة في وثيقًا تعاونًا تتعاون والحكومات، المدني، المجتمع

 آان المثال، سبيل على - معينة قضايا حول تدور حمالت في المواطنين جمعيات إلى والجنوب الشمال بلدان في
 األطراف مساندة حشد في هامًا عنصرًا البلدان من العديد في القوانين وواضعي الدينية الجمعيات تحالف
 الدائرة للمناقشات تغطيتها في السائدة، اإلعالم وسائل تسعى ما ودائمًا .الديون ءأعبا تخفيف لصالح التنفيذية
  .البحثية المراآز أو/و بالحمالت القائمين نظر ووجهات آراء دراسة إلى والوطنية، العالمية السياسات حول

  
 من أآثر مدنيال المجتمع منظمات في الثقة إلى الجمهور لدى أآبر ميًال الدولية االستقصاءات أظهرت .42

 السياسية واألحزاب الحكوماُتتواجه  البلدان، من العديد وفي .للربح الساعية المؤسسات أو الحكومات
 وترجح .المدني المجتمع منظماتمع مصداقية  بالمقارنة شعوبها،انخفاض مستوى مصداقيتها لدى 

 المدني المجتمع منظمات/حكوميةال غير لمنظماتل الشعوب توليها التي الثقة أن األخيرة العالمية االستقصاءات
 القطاع ومؤسسات لحكومات،ل توليها التي تلك من أآبر األخالقية، والقيم األخالقيات وحماية بتعزيز يتعلق مافي

 غير المنظمات أن إلى السنوي للثقة إدلمان مقياس توصل ،2000 عام ومنذ 83 .الدولية المنظمات أو الخاص،
 ثقة حيث من اإلعالم ووسائل األعمال، ومؤسسات الحكومات، فاقت المدني معالمجت منظمات/الحكومية
 وحقوق والصحة، البيئة، بقضايا يتصل فيما خاصة للمعلومات، به موثوق آمصدر إليها ينظر وأنه الجمهور،
 المؤسسات في الثقة مستوى أن جدُو باألرجنتين، 1997 عام في غالوب معهد أجراها دراسة وفي 84.اإلنسان

                                                 
78 Commission on Global Governance 1995. Our Global Neighborhood. Oxford University Press.  
79 Giddens 1998. 
80 For example, see Ghana HIPC Watch. First Report Card on Government of Ghana’s Performance Under the HIPC Relief Fund. Send 

Foundation. 
81 Giddens 1998, p.79; Giddens 2000, p.51. 
82 Race to the Top: Attracting and Enabling Global Sustainable Business, Business Survey Report (World Bank 2003f).  
83 Gallup International 2002; Environics 2003; Environics 2001, p.3.  
 Edelman’s Trust.  االقتصادي العالمي بدافوسالمنتدى في العالمية السادسة لقادة الرأيهذه الدراسة ، بدأت إدلمان للعالقات العامة 2005 كانون الثاني/ يناير25في  84

Barometer 2005. 
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 األزمة تجاه الشعبية الفعل ردود توحي آما للغاية؛ ًامنخفض آان المثال، سبيل على باألرجنتين، العامة
التي قام بها دراسة ال تناولت آما 85 .الزمنمع مرور  الشواغل هذه بتعمق البلد هذا في األخيرة االقتصادية

 المجتمع منظمات أن البحث فريق ووجد ة؛الحكومي المؤسسات في الثقة أزمة "الفقراء أصوات" عنوانب ،البنك
 البلدان من آل وفي 86 .احتياجاتهم مع التعامل حيث من الحكومة من أآثر الفقراء بثقة غالبًا تحظى المحلي
 اتالحكوماإلجراءات التي اتخذتها  وآذلك الشرآات، إدارة لنظم األخيرة الفضائح أدت النامية،البلدان و المتقدمة
  .اتوالحكوم الخاص القطاع شرآات من آل في الثقة وفقدان الشعبية الشكوك زيادة إلى إلرهاب،لمكافحة ا

  
 ويطالب .تأثيرها تعاظمو قدراتها زادت آلما الجماهيرية المراقبة من المزيد المدني المجتمع منظمات تجتذب .43

 على تبرهن بأن نيالمد المجتمع منظمات والمواطنون، والبرلمانيون، والحكومات، المانحة، الجهات من آل
 بناء القدرات في الفعالة ومشارآتها الجماهير، لمساءلة وخضوعها التكلفة، حيث من وفعاليتها إدارتها، حسن
 شماله العالم، أنحاء جميع في الحكوميين المسؤولين جانب من تحديًا المدني المجتمع منظمات تواجه آما .محليًا

 التمثيلية الديمقراطية تقويض على تعمل لن التشارآية الديمقراطية نأ آيف تبين أن يطالبونها الذين وجنوبه،
 في "المنتخبة" الحكومات أدوار حول بالتوترات المناقشات تشتعل ما وآثيرًا .االنتخابي التعبير على تقوم التي
 من لضغوط خاصة بصفة الدولية المدني المجتمع منظمات وتخضع 87".المنتخب غير" المدني المجتمع مقابل
 عن مدافعة بوصفها للمساءلة، وقابليتها شرعيتها على والبرهنة الذاتي التنظيم أجل من المانحة الجهات قبل
 مسألة فإن المدني المجتمع في للعديدين وبالنسبة 88 .النامية البلدان في الفقيرة المجتمعات عن بالنيابة لتنميةا

 الحكومية، غير للمنظمات الدولي االئتالف بدأ لمثال،ا سبيل على .الجديد بالشيء ليست قياسية معايير وضع
 آشرط 1984 في الخاصة التطوعية المنظمات معايير وضع في له، مقرًا المتحدة الواليات من يتخذ والذي

 أوائل في المدني المجتمع لمنظمات ذاتيًا، منظمة سلوك، قواعد مدونة وضع تم الفلبين، وفي 89 .للعضوية
 مع الحكومية غير المنظمة توافق مدى لتقييم ذاتيًا مدار نظام إلى ذلك بعد لتوُِّح اضي،الم القرن تسعينيات
 آما 90 .والبورصة المالية األوراق هيئة قبل من ضريبي إعفاء على للحصول أهليتها لقبول المطلوبة المعايير
 أمام للمساءلة اإلنسانية تالوآاال قابلية زيادة إلى جنيف، في الدولية، – اإلنسانية المساءلة شراآة تهدف

 األدنى للحد ًامعايير يضع حكومية غير لمنظمة أساسي لنظام مثاًال SPHEREمعايير تمثل بينما المستفيدين،
 ملحوظًا نموًا خاصة بصفة األخيرة الثالث السنوات شهدتوقد  .للكوارث لالستجابة قطاع، بكل خاصة لألداء،

 الموضوعات لتناول المخصصة التدريب ودورات والكتابات، ني،المد المجتمع منظمات مؤتمرات عدد في
 91.عملوال اإلدارة ممارسات وأفضل للمساءلة، وقابليتها لشرعيتها، المنظمات واستبقاء تأسيس بكيفية المتعلقة
 يةالقياس المعايير بتجربة المدني المجتمع منظمات بعض تقوم المتزايدة، والتوقعات للمراقبة منها استجابة وفي
 راسخة أنظمة بالفعل تمتلك التي الدولية، النقابات حرآة عملت آما 92 .ثالثة أطراف قبل من االعتماد أو/و

 المدني المجتمع منظمات بقية عن نفسها تمييز على آبيرة، عضوية قواعد على تشتمل والمشاورة لالنتخاب
  .هاب الخاصة المنظمة المساءلة ألنظمة السياسات واضعي فهم ضمان وعلى

  
المعني  والحوار الدولي، البنك تحليالت في المدنية المشارآة قضايا دمج أهمية إلى االتجاهات هذه تشير .44

 التنمية جهود في لدمجها عديدة فرصًا المدني المجتمع منظمات قدرة نمو أوجد فقد .وعملياته سياساته،ب
 لمشروع معارضتها حال في هائلة عقبات بمثابة جعلها إلى تأثيرها زيادةتؤدي  قد بينما الفقراء، أعداد وتخفيض

 منظمات تشكلها التي والمخاطر للفرص تنظيمًا أآثر تقييم إجراء يصبح ثم ومن .معينة إصالح سياسة أو معين

                                                 
85 Gallup International, Argentina 1997; Bain 2002.  
86 Narayan 2000, p.143.  
 2002صندوق النقد الدولي لعام /تماعات البنك الدوليعلى سبيل المثال، وجهات النظر التي عبر عنها وزير مالية جنوب أفريقيا ووزير تنمية السويد في المناقشة العامة في اج 87

   ).2002jالبنك الدولي (
 See Seminar’s Capstone transcript of remarks at: http://www.worldbank.org/annualmeetings/ . Also see 2003 American Enterprise Institute 

(AEI) Seminar transcripts and papers on NGO accountability at: http://www.aei.org/events/eventID.329,filter./event_detail.asp. 
88 Fox and Brown 1998. Chapter 12; Hudock 1999.   
   .org.interaction.www://http/ للمنظمات التطوعية الخاصة، انظر InterActionطالع على المزيد من التفاصيل فيما يتعلق معايير لال 89
؛ انظر أيضاً كلمة Ball and Dunn 1995 ؛ ph.com.pcnc.www://http على انظر موقع مجلس الفلبين للمصادقة على المنظمات غير الحكومية على شبكة االنترنت 90

لالستمرار بيئياً شبكة التنمية القابلة  تحقيق نتائج إنمائية من خالل األطر القانونية التي تعمل على تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني،، البنك الدولي، 2002جيف ثيندوا عام 
   . شنغهاي، الصينواجتماعياً

 CIVICUS General Assembly and InterAction Annual Forum ,2001 ,and Theانظر، على سبيل المثال، برامج من المؤتمرات التي عقدت في هارفارد،  91
Global Accountability Report) One World Trust 2003(  

 See SGS Benchmarking of Non Governmental Organisations at http://www.sgs.com and , and note from the World Bank’s Lunch 92 
Discussion on Civil Society Accountability on November 10, 2004 at www.worldbank.org/civilsociety  
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 يزيد آما .للتنمية إستراتيجي نهج عناصر من األهمية حاسم عنصرًا الوطنية، وعبر الوطنية المدني المجتمع
 الدولي البنك يواجه الذي التحدي من العالم أنحاء جميع في الشبكي واتصاله المدني مجتمعلل االنتشار السريع

 سيجري المجموعات أي بشأن ةإستراتيجيو استنارة أآثر خيارات اتخاذ في والمتمثل معه، المتعاملة والحكومات
 المباشرة المصالح وأصحاب الفقيرة المجتمعات تمكين هو الهدف يكون بحيث القضايا، أي وفي إشراآها
 البلدان، وتحتاج .المدنية للمشارآة مالئمة بيئة توفير آذلك، األساسية األمور ومن .القوة أسباب من الرئيسيين
 لمنظمات فرص وإيجاد المدني، المجتمع لبناء قانونية أطر إلى مساعدة، واقتصادية سياسية بيئة على عالوة

 العامة، الخدمات مراقبة أو الخدمات، تقديم مجال في سواء الوطنية، ةالتنمي جهود في للمشارآة المدني المجتمع
 المعلومات على الحصول حرية المدني المجتمع لمنظمات تتيح أن يجب آما .العام التثقيف أو الدعوة، أو

 لتلك الهامة األخرى الجوانب من الصحافة حرية تعد آما .أخرى أولويات بين من التبرعات، جمع وسهولة
 إليها المدنية بالمشارآة المتعلقة قضاياال ترقية يمكن التي الدرجة آبيرة بصورة وتتباين 93.المالئمة ئةالبي

 البنك مديري من فرد آل نظر ووجهات خبرة على عادة ذلك ويعتمد القطري، الدولي البنك عمل في ودمجها
  .نالحكوميي المسؤولين من ونظرائهم العمل، فرق ومديري القطريين، الدولي

  
 إلى االستجابة في الدولي، بالبنك حكومات البلدان األعضاء من العديد على عالوة أخرى، دولية منظمات بدأت .45

 اتجاهًا هناك آان الدولي، البنك إطار خارج ففي .التغير في اآلخذين العامة اإلدارة نظام وبيئة المدني المجتمع
 وفتح المدنية المجموعات مشارآة تعزيز نحو الماضية العديدة السنوات خالل الدولية المنظمات بين عامًا

 ضمن المدني المجتمع منظمات حاليًا الحكومات من العديدتضم  سبيل، على .أوسع بصورة أمامها األبواب
 المدني المجتمع لمنتديات السياسي أو/و المالي الدعم وتوفر المتحدة، األمم مؤتمرات إلى الرسمية وفودها

 لمنظمة الوزاري االجتماع ففي .المستوى رفيعة الجلسات في المدني المجتمع منظمات إشراك يتم آما الموازية،
 المدني المجتمع منظمات ممثلي من العديد آان المثال، سبيل على ،2003 عام في بكانكون العالمية التجارة
 األمريكية، للبلدان ميةالتن وبنك ، للتنميةاآلسيوي بنكال من آل اعتمد وقد .الحكومية الوفود ضمن نيمدرج

 بالصندوق يوجد آما 94 .للمشارآة جديدة اتإستراتيجي األخيرة، اآلونة في اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج
 لمنظمات مخصصة إدارته بمجلس تصويت مقاعدخمسة  والمالريا والسل، اإليدز، مرض لمكافحة العالمي
 ومعينة المدني، والمجتمع المتحدة األمم بعالقات معنية ىالمستو رفيعة لجنة أصدرت آما 95 .المدني المجتمع

 من سلسلة آاردوزو، السابق البرازيلي الرئيس برئاسة ،عنان آوفي السيد المتحدة لألمم العام األمين قبل من
 إدارة فيللتعبير عن آرائها  أآبرمساحة  المدني المجتمع منظمات منح إلى تهدف 2004 عام في التوصيات
 الوقت وفي 96 .المتحدة األمم منظومة نطاق على المدني المجتمع مشارآة مستوى تدعيم وإلى لعالمية،ا الشؤون
 مكافحة في جهودها في إطار المدنية، المنظمات أنشطة لمراقبة خطوات الحكومات بعض اتخذت نفسه،

  97 .عكسيًا تأثرًا الشرعية المدني المجتمع منظمات أنشطة تأثر من القلق تزايد إلى أدى مما اإلرهاب،
  

 آبيرًا تأثيرًا ،قسمال هذا في عليها الضوء إلقاء تم التي المدني، المجتمع في التغيرات أثرت :القضايا ملخص .46
 موظفيجهاز  جانب من أآبر وتفهمًا ولويةأ إيالء وآفلت الفقراء، أعداد تخفيض وجهود العالمية التنمية على
 الدولي البنك برامج على آثار التغيرات لهذه آان آما .التنفيذيين نالمديري ومجلس واإلدارة، الدولي، البنك

 المتعلقة قضاياال في المدني المجتمع منظمات مع المشارآة وآليات القدرات، وبناء مللتعّل والخارجية الداخلية
 الدولية تالوآاال مع التعاون إلى باإلضافة ،حكومات البلدان األعضاء مع والعالقات والسياسات، بالعمليات
 .األعمال وقطاع األخرى

  
  
  
  

                                                 
 World Bank 2002n. The Right to Tell: The Role of the Mass Media in Economic Development, WBI, Washington, D.C. 93 

 IADB 2000. Citizen Participation in the Activities of the Inter-American Development Bank, October; United Nations 2001. UNDP and 94 
Civil Society Organizations: A Policy Note on Engagement. http://www.undp.org/poverty/practicenotes/UNDP%20CSO%20Policy.pdf ; 

Asian Development Bank (ADB) 2002. http://www.adb.org/NGOs/Framework/  
95 /ngo/partners/en/org.theglobalfund.www://http  
 96 United Nations 2004, We the Peoples: civil society, the United Nations and global governance, A/58/817; United Nations 2002, The 

United Nations System Collaboration with Civil Society Organizations (CSOs), CEB High-Level Committee on Programmes, CRP.5, 
September.   

97 Naidoo 2002. pp. 42-43.   



21 

 

  ولماذا؟ وماذا، من، :للمجتمع المدنيالتأييد  وحمالت حتجاجات حمالت اال.6

 االجتماع أعقبت التي الفترة في الدولية االجتماعات من العديد تصاحب آانت التي العامة المظاهرات أثارت .47
 الدولي البنك عالقة حالة حول آثيرة اشاتنق سياتل، في 1999 في العالمية التجارة لمنظمة الوزاري
 التي تلك ذلك في بما االحتجاجات، تلك واستطاعت .العالمي المستوى على خاصة المدني، المجتمع ومنظمات
 واالجتماعات ،واشنطن العاصمة في الدولي والبنك الدولي النقد لصندوق الربيع اجتماعات أثناء احتشدت
 بظالل ألقت األحيان، بعض وفي الجماهير، انتباه من آبيرًا قدرًا تجذب أن ،2000 عامفي  براغ في السنوية
  .الدولي والبنك المدني المجتمع منظمات بين ايجابية األآثر التفاعالت من العديد على

  
 والبنك العالمية، التجارة منظمة اجتماعات هامش على األخيرة السنوات في اندلعت التي االحتجاجات رآزت .48

 ذلك في بما ،قضاياال من آبير عدد على الدولية،القمم  اجتماعات من وغيرها الدولي، النقد صندوقو الدولي،
 المحتجون يرى التي السلبية اآلثار على خاصة وبصورة الصراعات، من وغيرها العراق على الحرب شجب
 المحلية، والسيطرة ف،الوظائ وفقدان االقتصادي، االستقرار عدم بشأن قلقون فهم .العولمة عن ناتجة أنها

 االحتجاجات ومنظمي المستنيرين، المحللين من العديد أن من الرغم وعلى . الخاص بهمالثقافي والموروث
 ،"العولمةمناهضي " وليس "االجتماعية العدالةمؤيدي " هو لوصفهم مالئمة التعبيرات أآثر إن يقولون أنفسهم،

 والشرآات للرأسمالية، المفرطة القوة من المجموعات هذه تتصوره مال المظلم الجانب بمثابة تعد العولمة أن إال
 صندوقإلى  االتهام بأصابع يشيرون وهم 98.والمتقدمة النامية البلدان في السياسية والنخبة الجنسيات، المتعددة
 المتعددة اتوالشرآ الغنية للحكومات عمالء باعتبارهم العالمية التجارة ومنظمة الدولي، والبنك الدولي، النقد

 أنه المحتجين بعض يرىو .التجارة وتحرير العولمة من المستفيدين أآثر هم يتصورون آما وهؤالء الجنسيات،
 اجتماعات تشكلو .الفقراء أعداد تخفيض في المتمثل والهدف ،الُمقرضة مؤسسةال دور بين الصدام من مفر ال

 المستوى رفيعي حكوميين مشارآين إليها تجتذب أن الممكن من التي الدولي، البنك/الدولي النقد صندوق
  .للمسؤولين أصواتهم إيصال من ويتمكنوا الناشطون حوله يلتف مناسبًا هدفًا دولية، إعالم ووسائل

  
 يرون والتي اإلقراضية، وقراراته الدولي البنك سياسات إلى العولمة مشكالت عزيُي النشطاء من العديد مازال .49

 الدولي البنك اتخذها إجراءات إلى انتقاداتهم بعض تستند وبينما .وشعوبها الفقيرة انبالبلد الضرر تلحق أنها
 أنشطة أو بسياسات تتصل أخرى انتقادات هناك أن إال ،حاليًا بها معمول غير أصبحت وربما الماضي، في

 الديون، أعباء تخفيف بالحمالت، والقائمين للمحتجينالموحدة  الرئيسية القضايا ومن .الدولي للبنك حالية
 الزراعي، واإلصالح الزراعية، األولية السلع في والتجارة والفساد، العامة، اإلدارة ونظام اإلنسان، وحقوق

 الحجم آبيرة األساسية البنية مشروعات من وغيرها والسدود، المياه،آإمدادات  األساسية الخدمات وخصخصة
 على تقع المعنية العملية أو القرار مسؤولية آانت إن وحتى .بيئةال أو بالسكان األضرار ألحقت بأنها عتقدُي التي
 منظمات تعتقد ما فكثيرًا ،)الفقراء أعداد تخفيضات إستراتيجي وثائق مع الحال هو آما( واحدة حكومة عاتق

 اإلعالم وسائل جانب من ومراقبة ومالي، سياسي نفوذ من له بما الدولي، البنك استهداف أن المدني المجتمع
 باسم الظاهرة هذه وتعرف .المعنية الحكومة إلى المباشر اللجوء من أآثر للتغيير دافعًا يكون أن يمكن العالمية،

 يعود ثم ومن العالمية، الساحة إلى قضيتهم يصعدون المدني المجتمع نشطاء ألن وذلك ،"الُمرتد الكْيد تأثير"
   99".المحليين السياسات خبُن على خارجية ضغوطًا ضعوي المحلية الدولة وقمع مباالة ال حول ليلتف" الضغط

  
 التكوين، محكمة غير تحالفات بين جمعت جديدة، اجتماعية عدالة حرآاتظهور  الشوارع مظاهرات سجلت .50

 وبعض والطالب، اإلنسان، وحقوق والسالم التنمية، نشطاء من الغالب، في المعالم محدد آيان ذات وليست
 احتشدوا نالذي األفراد أن من الرغم وعلى .سياسيًا النشطة المصالح مجموعات من هاوغير العمالية، النقابات

 لديهم أنه إال الشمال، بلدان من منهم الساحقة األغلبية آانت األخيرة، الدولية االجتماعات في الشوارع، في
 المدني، للمجتمع وطنيال عبر الشبكي واالتصال بالتمكين مدفوعة الجنوب، بلدان في نشطاء مع متنامية روابط
 حيث من ،ستراتيجياإل بالحس المحتجين من العديد تميز .دراسةال هذه من 5 قسمال في مناقشته تمت الذي

 مباشرة عالقة لها القضايا تلك تكن لم ولو حتى الخاصة، لقضاياهم التأييد لحشد العامة األحداث لتلك استغاللهم
 الباحثان أسماهم من بين تحالفات تكوين تم الدولي، والتمويل العولمة يابقضا يتعلق فيما وأما 100 .الدولي بالبنك

                                                 
98 Desai and Said 2001, pp. 64 and 189.  
99 Keck and Sikkink 1998, p. 200. 

100 See for example Mobilization for Global Justice website regarding linkages of the DC hospital closure with the World Bank’s 
. Adjustment Lending Policy/org.globalizethis.sept://http   
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 وودز، بريتونمؤسستي  بإلغاء صراحة بكل تنادي التي المجموعات هؤالء ويشمل ،"نياالنعزالي" وسعيد ديسي
 اآلراء من مزيجًا يناصرون ولكنهم الدولي،عن البنك  المباشرة المعرفة قدر قليل من لديهم الذين ،"البدائل"و

 يكن لم وإن حتى آهدف، الدولي البنك استخدام عن راضون وهم العولمة، حول "المناهضة"و اإلصالحية
 هذه في المشارآين بين من عدوانية األآثر المجموعات بعض أبدت وقد 101 .التحدي موضع القرار عن مسؤوًال

 التي الرسائل تكون األحيان بعض وفي .صالحهبإ أو البنك مع اإليجابي بالحوار االهتمام من قليًال االحتجاجات
 سالسل تكوين عند الحال هو آما معوِّقة، ربما أو بالمجابهة، متسمة يستخدمونها التي واألساليب يوجهونها،

 إعاقة أجل من الدراجات استخدام أو االجتماعات، أماآن إلى الوصول من المسؤولين إلعاقة محاولة في بشرية
 السماح أو الممتلكات، وتدمير العنف الستخدام ميل لديه آان وبعضهم .الطريق خدميمست أمام مرور حرآة
  .بها القيام في اآلخرين ومساندة األعمال تلك بمثل

  
 في المشارآة عدوانية األآثر المجموعات مع بناءة، عالقات بناء إمكانية الدولي البنك يتوقع أال يجب .51

 تناصر التي المجموعات أو األفراد معالتعامل  عدم عزمه عن وضوح بكل الدولي البنك أعلن وقد .االحتجاجات
 المضاد التجمع أو )Bloc Black( السوداء بالجبهة المسماة المجموعات تلك مثل الممتلكات، تدمير أو العنف

 ناءةب عالقات إقامة أن توقع في الدولي البنك إليه يستند أن يمكن الذي األساس من شيء يوجد آما .للرأسمالية
 .آبيرًا تغيرًا اأساليبه أو اأهدافه تتغير لم ما فيه، مرغوب أو ممكن أمر المعوقة األفكار ذات المجموعات مع
 أساليب مع التسامح يمكنه ال ولكنه قانون،في إطار التقييد بال سلمية، باحتجاجات القيام الدولي البنك يعارض وال
 بعضو .باألعمال والقيام االجتماع حرية في الدولي البنك ثليمم أو ،حكومات البلدان األعضاء حق إعاقة مثل

 نقاط تسجيل أو المواضيع، رؤوس بإثارة أساسية بصورة تهتم االحتجاجات تنظيم في بدأت التي المجموعات
 هذه مع البنك، به يقوم أن يمكن ما وأفضل .حقيقي حوار إجراء أو الحقائق بمناقشة وليس النقاش، في

 االستجابة الضروري من سيكون المناسب الوقت فيو ،اوأنشطته ابرسائله علم على يبقى أن هو المجموعات،
  .األخرى المنتديات أو العام اإلعالم وسائل خالل من والرد

  
 أليغري، بورتو في 2005 الثاني آانون/يناير في عقد الذي الخامس العالمي االجتماعي المنتدى وآان .52

 على الرسمي الحدث لموقع طبقًا العالم، أنحاء جميع من األقل على مشارك 150000 وحضره-بالبرازيل
 من بدًال مؤثر لتغيير طرق إيجاد على تعمل اجتماعية حرآةظهور  إلى أشار قد – اإلنترنت شبكة

 على حاد آاحتجاج 2001 الثاني آانون/يناير في مرة ألول العالمي االجتماعي المنتدى عقدو .االحتجاجات
 االجتماعي المنتدى في للغاية عالية للمؤسسة المضادة الشعارات آانتو .دافوس في العالمي تصادياالق المنتدى
أثناء إجراء حوار عبر و .للغاية قليًال العالمية السياسات واضعي مع بالحوار االهتمام آان آما األول، العالمي
 جانب من عدائية ونعوت ماتاتها ، آانت هناكودافوس أليغري بورتو في المشارآين بين فيديو وصلة

 ،واشنطن العاصمةو نيويورك على اإلرهابية 2001 سبتمبر 11 هجمات وبعد .أليغري بورتو في الحاضرين
 102سلمية أآثر أساليب إلى يتحول العدائية واالحتجاجات بالمواجهات السماح وبدأ األوضاع، خريطة تغيرت
 من آنوع وأساليبهم، رسائلهم صياغة إعادة إلى جةالحا العالمي االجتماعي المنتدى منظمي بعض وأدرك

 العالمي االجتماعي للمنتدى المنظمة اللجنة شجعت الحين، ذلك ومنذ 103 .العالمية السياسية للحقائق ستجابةاال
 المراقبين منطبقة  وإنشاء العالم، أنحاء جميع من المدني المجتمع منظمات من بكثير أآبر مجموعة مشارآة
 إلى إضافة الجلسات، بعض في التحدث إلى الدولي البنك ن عنممثلي ودعوة الدولي، البنك من موظفين شملت

 من العديدتزال  ال ذلك، من الرغم وعلى .المماثلة األفكار ذوي حكوميين ومسؤولين المتحدة األمم من مسؤولين
 أو الدولية، المالية لمؤسساتا مع بناء حوار أليمعارضة  العالمي االجتماعي المنتدى في المشترآة المنظمات
 الكافي بالقدر سينضج العالمي االجتماعي المنتدى آان إذا ما بعد يتضح ولم .االقتصادية السياسات واضعي
 المنظمين قدرة على ذلك وسيتوقف .االقتصادية العولمة انطالق وسرعة نطاق في مؤثرًا مجاًال يصير بحيث

 يتمكنوا وأن ،ابإنشائه قامواالتي  المدني للمجتمع "الكبيرة المظلة" ضمن مشترآة أرضية إيجاد على األساسيين
 وآذلك األطراف، المتعددة المؤسسات وفي ، المعنيةالحكومة في القرار متخذي مع بناء نقاش في المشارآة من
  .وجادة ملموسة جديدة، ومناهج سياسات طرح على

  
 تنفيذ في المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك قاتلعال بالنسبة آذلك، األعظم والتحدي األآبر، والفرصة .53

 تلك مع العالقات تعميق في يتمثل جوهانسبرغ،/الدوحة/رييمونت عن الصادرة العالمية التنمية أجندة
                                                 

101 Desai and Said 2001, pp.74-75. 
 Pianta 2001; Bretton Woods Project 2001: http://www.brettonwoodsproject.org/ ; Financial Times 2001.102 

 Globin 2001. “The Anti-Globalization Movement after September 11,” Council of Canadians ; http://www.globalizethis.org.103 
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 القدرة وتمتلك القوة، أسباب من الفقراء تمكين على وترآز المواجهة، على المشارآة تؤثر التي المجموعات
 ما المجموعات هذه وستشمل .الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في للمساهمة شغيليةالت أو/و التحليلية
 أو - وبناءة سلمية مناهج إتباع إلى عامة بصفة تدعو مجموعات يوه – "القلوب" المحللين بعض أسماه

 وليس اإلصالح، من مزيد أجل من بالحوار مهتمون ولكنهم الدولي للبنك مستنيرون نقاد وهم ،"اإلصالحيين"
 إلى الداعية الدولي البنك رسائل المجموعات هذه من آثير وتدعم 104 .الدولية المالية المؤسسات إلغاء أجل من

ومنحها حق  القوة أسباب منوتمكين المجتمعات المحلية  الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق على الترآيز
 بين هوة" وجود يرون ألنهم وذلك المحتجين، مع متعاطفين أيضًا آانوا فربما ذلك، ومع .التعبير عن آرائها

 في الدولي، للبنك الفعلية والممارسة الدولي، البنك وأبحاث رسائل تثيرها التي اآلمال بين "والحقيقة الشعار
 من والتي الدولي، البنك عمليات سياسات تنفيذ في مهمة ثغرات إلى يشيرون آذلك وهم .عديدة حاالت
 يطالبون أنهم آما .القوة أسباب من الفقراء وتمكين المباشرة، المصالح أصحاب مشارآة تشجع أن رضالمفت
 للمناهج أآبر بصورة متفتحًا يكون وأن بأخطائه، يعترف وأن آمؤسسة، تعجرفًا أقل يكون بأن الدولي البنك
 تحمل في االستمرارية على الفقيرة بلدانال قدرة بشأن قلق ينتابهم حين في .الفقراء أعداد وتخفيض للتنمية البديلة
 يرون أنهم إال نهجه، من رغّي قد الدولي البنك أن على اتفاقهم من الرغم وعلى .عادل نمو وتحقيق الديون أعباء
 وهم .االجتماعية والحماية اإلنسان حقوق لقضايا المناسب الوزن يعطي ال اقتصاديًا نموذجًا يشجع يزال ال أنه

 105 .الجماهير أمام للمساءلة أآبر بصورة تخضع أن يجب الدولي البنك مثل العامة مؤسساتال أن يعتقدون
 يعد والتي ،العالمي العامة اإلدارة نظام إطار وآذلك --الدولي البنك في العامة اإلدارة نظام هيكل أن ويشعرون

 وأنه الفقيرة، البلدان حساب على ةالغني البلدان لمصالح منحاز — األطراف الفاعلة المهمة فيه أحد الدولي البنك
 العقيدة عامة، بصفة الهادفين الدولي البنك نقاد جانب من التحليالت تلك مثل توفر ما وآثيرًا .إصالح إلى بحاجة
  .راديكالية األآثر الحرآات تحملها التي للرسائل الفكرية

  
 .المدني المجتمع منظمات إلى المنتمين الهادفين الدولي البنك نقاد بعض أمام إشكالية االحتجاجات طرحت وقد .54

 في الشوارع في إليهم آذلك تنضم ربما بل – اهتماماتهم نفس المحتجين تشارك قد الهادفة المجموعات فتلك
 ذلك من الرغم وعلى -تغيير إلحداث آأداة واالحتجاجات السلمية التظاهرات بشرعية االعتقاده األحيان بعض
اعتراض  أو العنف استخدام تشجع أوشبه شياطين إلى تحول اآلخرين  التي ليبواألسا الرسائل تعارض افإنه

 منظمات بعض شعرت المثال، سبيل على ،2000 عام ببراغ السنوية االجتماعات وفي .سبيل األخرين
 السادس تحالف في الراديكاليين بعض أيدي على جرت التي العنف أعمال شجب واجبها من بأن المدني المجتمع
 أعمال أدتو وجنوا، كيبكيب الدولية االجتماعات في ،2001 عام وفي "S26" أيلول/رين من سبتمبروالعش
 ضد شعبيًا موقفًا المجموعات بعض تتخذ أن إلى المحتجين، أحد مقتل وأخيرًا الممتلكات، وتدمير العنف،
 فهمًا الدولي، البنك على الضغط ممارسة في الخبرة ذات المدني المجتمع منظمات من العديدوتتفهم  106 .العنف
 الضروري من يكون متى تمييز ويستطيعون ،الحكومات من ومالكيه الدولي البنك بين األدوار في الفروق جيدًا

 آثب، عن المؤسسات بمتابعة يقوم ال أآبر عدد يوجد أخرى، ناحية ومن .آخر أو طرف على الضغوط ممارسة
 هو آان إذا عما النظر بغض الدولي البنك على ترآيزهم على هؤالء يظل ولذا األدوار، تلك بين يميز وال

 للبنك المعارضين قاطرة إلى بسهولة خاصة بصفة والشباب الطالباستقطاب  تم آما 107.ال أمالمالئم  الهدف
 عن المسؤولون هم الدولي البنك موظفي أن مفادها التي المبسطة، الرسائل لبعض سماعهم بعد وذلك الدولي،
 مع بالفعل تشترك االطالع واسعة المجموعات من والعديد .الحكومات عاتق على الحقيقة في تقع لتيا القرارات

 المؤسسات تلعبها التي باألدوار المتعلق العام النقاش في المشارآة في مترددة تبقى ذلك، وبرغم الدولي، البنك
 بأن خاطئًا انطباعًا وتعطي اإلعالم وسائل انتباه تجذب واالحتجاج العنف مشاهد تارآين األطراف، المتعددة
  .أحوالها أغلب في تصادمية هي المدني بالمجتمع الدولي البنك عالقة

  
 األهداف تحقيق علي النامية البلدان مساعدة إلى الرامية اإلجراءات على الدولي البنكاآلن، وبعد موافقة  .55

 األمر فان ,جوهانسبرغ/الدوحة/رييمونت اتبالتزام الوفاء على الشرآاء وجميع ،الجديدة لأللفية اإلنمائية
 المجتمع لهموم القوي الفهم من أساس على عمله يؤسس حتى الدولي للبنك بالنسبة أهمية أآثر سيكون
 والحكومات الدولية المؤسسات فيه أشادت الذي الوقت وفي .المحتملة عقباتال تحليل وعلى وقدراته، المدني
 عن المدني المجتمع منظمات من العديد تعبر والفقيرة، الغنية البلدان بين الميةالع التنمية باتفاق عامة، بصورة

                                                 
104 Desai and Said 2001; Clark 2002, p. 11.  
105 Kanbur 2001; Bank Information Center 2001; Oxfam International 2000a 
   .في المملكة المتحدة) NEF(التي تم ترويجها من قبل مؤسسة علم االقتصاد الجديد " مدونة قواعد سلوك"على سبيل المثال، انظر العريضة المنادية بوضع  106
107 Jubilee 2000.   
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 عن المنظمات تلك وتراقب .ملموسة إجراءات عن القمم إسفار وعدم االلتزامات وضوح عدم من أملها خيبة
 بمثابة مراأل ذلك يصبح وربما االلتزامات، بتلك وفائها مدى حول والحكومات األطراف متعددة الوآاالت آثب

 أن استعداد على المنظمات تلك ستكون التي والموارد الوقت مقدار يحدد أن شأنه من الذي الحاسم االختبار
 الفعال التواصل من مزيدًا األمر وسيتطلب .المستقبل في الدولي البنك مع التعاون أو المشارآة في تستثمرها
 البنك إدارات من العديدحيث إن  الدولي، البنك قنطا على المدني، المجتمع عالقات حول المعرفة وتبادل
 معنيةال البشرية التنمية شبكة المثال، سبيل على( مختلفة أهداف تنفيذ في مجموعات معيتفاعل  المختلفة الدولي
 القابلة التنمية وشبكة بالزراعة؛ معنيةال واجتماعيًا بيئيًا لالستمرار القابلة التنمية وشبكة للجميع، بالتعليم

 العامة واإلدارة المياه؛ علىبإتاحة القدرة على الحصول  معنيةال البنية األساسية/واجتماعيًا بيئيًا لالستمرار
 تعوق التي التجارية الحواجز برفع معنيةال االقتصاد وإدارة الفقراء أعداد تخفيض شبكة /التنمية القتصاديات

 ).الفقيرة البلدان
  

 بوعود وفاء عدم يرونه ما إزاء أملها خيبة عن البناءة األفكار ذات لمدنيا المجتمع منظمات من العديدتعرب  .56
 التعاون ويعد .الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي وثائق وخاصة التنمية، عمليات في المواطنين مشارآة تعزيز
 من العديد تقدوتع .حقيقي التزام وطني تحقيق في األهمية حاسم المدني المجتمع ومنظمات الحكومات بين البناء

 في تفاعليًاو هامًا دورًا يلعب أن الدولي البنك على أن ،ةوالوطني ةالعالميالساحتين  في المدني المجتمع منظمات
 المجتمع منظمات مع للعمل جديدة آليات على المؤسسية الصبغة وإضفاء تصميم على الحكومات مساعدة
رغبة الحكومات  فهي ترى أن .الفقراء أعداد يضتخف اتإستراتيجي وثائق خالل من العمل مثل المدني،

المقترضة في فتح باب المشارآة الهادفة في عملية إعداد وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء بمثابة 
. مقياس أساسي لتعهدها بااللتزام بهذه الوثائق على الصعيد المحلي وباإلصالحات المتحيزة لصالح الفقراء

 أن إال البلدان، وتديرها تمتلكها لكي معدة الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي ائقوث أن من الرغم وعلى
 الدولي والبنك الدولي النقد صندوق تحميل في ترغب سواء، حد على والدولية، المحلية المدني المجتمع منظمات
 الحكوميين، غير المباشرة المصالح أصحاب من عريضة قاعدة تشمل تشارآية عملياتوجود  ضمان مسؤولية

 أظهرتوقد  .األمر ذلك ضمان عن المسؤولة هي الدولية المالية المؤسسات أن يرون فكثيرون الواقع، وفي
 اتإستراتيجيوثائق إعداد  لعملية ،المانحة والجهات المدني، المجتمع ومنظمات الدولي، البنك استعراضات

وثائق  إعداد في المدني المجتمع منظمات مشارآة أن الماضية، القليلة السنوات خالل الفقراء، أعداد تخفيض
 أن إال المدنية، لمشارآةمن ا جديدة مجاالتقد ازداد نطاقها ودخلت في  الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي
 نشرة أوردت ومؤخرًا، 108.البلدان من العديد في الهادفة المشارآة أمام آثيرة قيود وجود مع متفاوت، سجلها

 التي "الجيدة الممارسات" من عددًا 2004 لعام الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجيوثائق ل الجيدة الممارسات
وثائق  ومراقبة تنفيذ أثناء المباشرة المصالح أصحاب إشراك :النماذج هذه وتشمل .االعتبار في أخذها يتعين

 من واآلخرين المدني مجتمعال تمكن التي القدرات بناء مبادرات ومساندة الفقراء؛ أعداد تخفيض اتإستراتيجي
 المالئم الوقت في بالرأي بناءة إفادة وتقديم التنفيذ؛ وفي السياسات مناقشة في فعالية أآثر بصورة المشارآة

  109 .الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجيوثائق  عن المسؤولة الفرق إلى ةستراتيجياإل وثائق مسودات حول
  

 والحكومات، الدولي للبنك شرآاء أو وحلفاء آنقاد مزدوجًا دورًا عبتل المدني المجتمع منظمات أغلب وستظل .57
وترى  .الحوار مع جنب إلى جنبًا رتغّي إلحداث استخدامها يمكن شرعية أداة االحتجاجات في ترى وستظل
 ولكنها البسيطة، اإلنسانية األنشطة مجرد على فقط تقتصر ال أنشطتها أن المدني المجتمع منظمات من العديد

 والمؤسسات الحكومة أنشطة حيال والتوازن الكبح مننوٍع  وتوفير االجتماعي، التغيير تشجيع أيضًا شملت
 الحكومات عالقات في التوتر من مانوٍع  وجود المتوقع فمن ثم ومن 110 .الدولي البنك مثل حكوميًا الُمموَّلة
 المدني، المجتمع منظمات من انتقاد مثار مًادائ الدولي البنك وسيظل .المدني المجتمع منظمات مع الدولي والبنك
 الدولي، للبنك العالمي لالنتشار نظرًا الفقر، محاربة أو المشارآة تعزيز في نجاحه مدى عن النظر بغض

 سياسات، إلى ويؤدي صحيًا التوتر هذا يكون أن الممكن ومن .دولية حكومية تمويل آمؤسسة وهيكله وموارده،
 .والشراآة والحوار، المتبادل، االحترام من مبادئ على قائمًا آان إن فعالية، أآثر مة،عا إدارة ونظام وبرامج،

 الحكومية، غير الدولية البيئية المنظمات حرآة جانب من والمتواصلة ،الناقدة الدعوة آانت المثال، سبيل على
 على المؤسسة وحملت لي،الدو البنك "تخضير" في مساعدًا عامًال الماضي، القرن وتسعينيات ثمانينيات في

                                                 
 World Bank 2003e. Poverty Reduction Srategy Papers (PRSPS)-Progress in Implementation; World Bank 2002f.; see also critiques from 

CSOs on www.worldbank.org/strategies/ or http://www.eurodad.org/108  
109 line at - can be ordered on2004actices Good Pr: Poverty Reduction Strategy Papers. c2004World Bank 

htm.order/review/strategies/poverty/org.worldbank.www  
110 Naidoo 2003. 
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 لعبت وبالمثل، 111.للمساءلة آآلية التفتيش هيئة اعتماد إلى باإلضافة وقائية، وسياسات تشارآية مناهج اعتماد
 السيد قيادة مع بالتضافر ،الدولية أوآسفام منظمةو الكنسية الجمعيات مثل المدني المجتمع منظمات دعوة

 اعتماد على الدولي بالبنك حكومات البلدان األعضاء حمل في هميةاأل حاسم دورًا الدولي، للبنك وولفنسون
 المدني المجتمع منظمات لعبت آما .1996 عام في بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون  أعباءتخفيف برنامج
 عام ديونبال المثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيف برنامج الستعراض التشاور عملية خالل من أساسيًا، دورًا آذلك

 ربطه في وآذلك بالديون، المثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيف برنامج تحسينات على بالموافقة الفوز في ،1999
  .الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجيو بأهداف مباشرة

  
 أن الممكن من الذي الوقت في أنه الدولي البنك/الدولي النقد لصندوق األخيرة السنوية االجتماعات أظهرت .58

 منظمات مع بناء حوار إجراء الممكن من فإنه االجتماع، قاعات خارج االنتقادية االحتجاجات فيه تندلع
 حضرها ،واشنطن العاصمة في عقدت التي 2004 لعام السنوية االجتماعات وفي .الداخل في المدني المجتمع

 وصندوق الدولي البنك ظفيمو مع مناقشات وعقدوا المدني المجتمع نظمات عن مممثًال 150 من يقرب ما
 مكافحة إلى الديون وتخفيف الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي من تراوحت موضوعات حول الدولي النقد

 الذين المدني المجتمع منظمات ممثلي من العديد وآان .االستخراجية والصناعات اإليدز ومرض فيروس
 وفي وموضوعي، متعمق مستوى على المؤسسات مع للمشارآة استعداد على السنوية االجتماعات يحضرون

 المشارآة يختار فالبعض آنفًا، ذآر وآما .مسبقًا معدة تفصيلية تحليالت أو مقترحات ظّل في األحيان، من آثير
 حقهم، من هذا أن فقط يعتقدون ال فهم .الشوارع في تجري التي التظاهرات في المشارآة مع الحوارات هذه في

حكومات البلدان و الدولي البنك قرارات على للتأثير الوحيد الطريق هو ذلك أن يعتقدون الحقيقة، في ولكنهم
  .به األعضاء

  
 بعض إلى المدني، المجتمع ضمن االختالف شديدة فئات إشراك في األخيرة الدولي البنك جهود تشير .59

 تشمل والتي ،الدولية اباتالنق حرآة مع للحوار منتظمة عملية الدولي البنك بدأ .القادمة والفرص التحديات
 تعنى تواترًا أآثر العمل مستوى على واجتماعات تقريبًا، سنتين آل تعقد القيادات، مستوى على اجتماعات
 استجابة نحو آماًال المستوى رفيعة الموضوعية المشارآة هذه تبعث وال .معينة بسياسات المتعلقة بالشواغل

 أيضًا تخلق ولكنها وحسب، )التقاعدية المعاشات  أنظمةوإصالح صةالخصخ مثل( العمال لشواغل الدولي البنك
 العمل محل في لنقابةل مكتب وجود استغالل مثل( المشترك االهتمام مجاالت في جديدة لشراآات فرصًا

 أربعة مع صالت إلقامة مكتبًا الدولي البنك أنشأوقد  ).اإليدز ومرض فيروس انتشار منع في للمساعدة
 .الفقر لمكافحة العالمية الحملة نطاق وتوسيع تدعيم بهدف إنمائية، ومؤسسات دينيين قادة مع رآةمشت اجتماعات
 في واالشتراك رسمية، حوارات وتنظيم المقاالت، وآتابة الخطابية، المناسبات الجارية األنشطة وشملت
 المثال، سبيل على .المشترك موالتعّل التعاون مجاالت على والتعرف األديان، بين المشترآة الفعاليات استضافة

 الدينيةالجمعيات  مع اإليدز ومرض فيروس محاربة طرق لمناقشة عمل حلقات برعاية الدولي البنك قام
الواقعة في  البلدان منمجموعة آبيرة  إلى والمنتمية اإليدز مرض بمكافحة المعنية الوطنية والمجالس الرئيسية
 الكبرى العالمية المؤسسات مع إيجابية أآثر عالقات إقامة أيضًا الدولي كالبن يحاول آما .أفريقيا وشرقها غرب
 نظرة إزاء أملها خيبة عن عبرت أنها إال الدولي، البنك مع وعميقة ةجديد شراآات بناء في الرغبة لديها التي
وقبل  112 .رتهاولخب لديها التي لألفكار تقدير دون فقط تمويل آمصدر األحوال، غالب في إليها، الدولي البنك

 لضمان اإلطالق، على مرة ألول والتنمية، الجسدية اإلعاقة لشؤون مستشار بتعيين الدولي البنك قام عامين،
 بالبنك ةالخاص االقتصادية التنمية أجندة في اإلعاقة مسألة ودمج ،)DPOs( قيناالمع منظمات صوت وصول
 في جبارة جهود بذل في وبدأ والشباب، األطفال لىع ُترآِّز وحدة الدولي البنك أنشأ وبالمثل، 113 .الدولي

 االستجابة شأنها من التي التدخالت استهداف تحسين أجل من والوطنية، العالمية الشباب شبكات مع المشارآة
 المتعلقة المناقشات فيللتعبير عن آرائه  صوتٌا الشباب ومنح النامية، البلدان في الشباب احتياجات إلى

  114 .بالسياسات
  

 السنوات في المدني المجتمع منظمات تقودها التي التأييدحمالت و االحتجاجات  حمالتتشير :القضايا لخصم .60
 وإلى المدني، المجتمع في الفاعلة العناصر مختلف بين فيما أفضل تمييز إلى الدولي البنك حاجة إلى األخيرة،

                                                 
 See, for example, Bank Information Center at www.bicusa.org; Wade, Robert, “Greening the Bank: The Struggle over the Environment, 

1970-1995” in The World Bank: Its First Half Century; Long, Carolyn, Participation of the Poor in Development, 2001, Chapter 2.111 
112 Strategy Paper: New Models for Promoting Partnerships with Foundations (World Bank 2005b)  
  disability/org.worldbank.www://http مزيد من المعلومات اذهب إلىلل 113
  childrenandyouth/org.worldbank.www://http مزيد من المعلومات اذهب إلىلل 114
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 المشترآة األهداف مساندة على ستعمل التي المشارآة آليات تحسين وإلى الخاصة، وشواغلها دوافعها تفهم
 إلقامة مستغلة غير فرص هناك آانت وربما .الفقراء أعداد وتخفيض القوة أسباب من التمكين في المتمثلة
 البنك عمل طريقة بشأن آثيرة شواغل لديها يكون أن الممكن من التي المجموعات مع إيجابية أآثر عالقات
 تستطيع موضوعية وعملية تحليلية خبرة ولديها الدولي، البنك مع لمشارآةبا مهتمة نفسه الوقت وفي الدولي،
 بين الهوة لسد الخطوات من مزيدًا يخطو أن الدولي البنك من يتطلب الفرص، هذه استغالل ولكن .طرحها

 ،اقيةالمصدو الثقة، تغرس أن يمكنها ،للمشارآة فعالية أآثر منابر يجد وأن والممارسة، والسياسات، التوقعات،
 إقامة وفوائد تكاليف بين يوازن أن أيضًا الدولي البنك على ويجب .الجوانب جميع في المعقولة والتوقعات
 إنشاء مقابل في بحاجاتها، العالمي المدني المجتمع في محددة مجموعات لتزويد األطراف متعددة مشارآات
 عالقة إطار وفي جماعية، بطريقة عضاءحكومات البلدان األ مع المجموعات هذه إشراك إلى تهدف منتديات
 لعالقات وحوافز فعالية، أآثر وتوظيفية تنظيمية ترتيبات إلى الحاجة إلى التجربة هذه تشير وأخيرًا، .ثالثية
 البنك مستوى على أآبر وتناسق تماسك وإحداث الممارسات، أفضل وتشجيع المدني، والمجتمع الدولي البنك
  .المدني المجتمع منظمات مع آةمشاربال يتعلق فيما الدولي
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  المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك بين مشارآةلزيادة فعالية ال وخياراتقضايا  .7
  

 من أآبر قدر ذات تكون بحيث ،القرار اتخاذ عملية تشجيع حول اليوم المؤسسية الدولي البنك أولويات تترآز .61
 –آذلك الدولية القضايا إدارة تحسينل نفسه الوقت في السعيو ،والقطري المحليالمستويين  على المسؤولية

 مع العالقات يوطدوا أن حكومات البلدان األعضاءو الدولي لبنكل بالنسبة األهم من يجعل الذي اإلطار وهو
 تحالفات إلقامة فرص توجد .معًا الوطنية وعبر والوطنية المحلية المستويات على المدني المجتمع منظمات
 مساعداتال بزيادة تتعلق مشترآة أهداف حول تتمحور المدني، المجتمع منظمات من العديد مع ومحسنة جديدة

 األهداف وتحقيق ،الجيد العامة اإلدارة نظام وتدعيم األسواق، إلى الوصول على الفقيرة البلدان وقدرة اإلنمائية
 الدولي البنك يساعد لن المجموعات ههذ مشارآةزيادة تفاعلية  تجاه خطوات فاتخاذ .الجديدة لأللفية اإلنمائية
 وعيًا أآثر ودوليًا، وطني عام حوار إقامة على يشجع قد أيضًا ولكنه فحسب، األهداف بتلك الوفاء على

 مع المشارآةتحسين  أن آما .والتنمية الفقراء أعداد تخفيض جهود تعزيز في الدولي البنك دور حول وإيجابية،
 المؤسسية االجتماعية المسؤولية بتشجيع الدولي البنك التزام على أيضًا مهم لدليهو  المدني المجتمع منظمات
 فاعلة عناصر أصبحت قد المدني المجتمع منظمات أن وبما .مسؤول بشكل التنمية مخاطر وبإدارة أآبر، بدرجة
 تلك فهم ويشكل .قوة تزداد المشارآة لهذه العمل حالة فستظل التنمية، وفي العامة السياسة في تأثيرًا أآثر

  .الفقراء أعداد ضيخفتو للتنمية فعالة ةإستراتيجي في الرئيسي المكون وآثارها االتجاهات
  

 فعالية أآثر مشارآة تحقيق ينوي الدولي البنك آان إذا تناولها، يجب التي والتحديات القضايا من عدد هناك .62
 ذلك برغم لكنه صعبًا، محاورًا تجعله المدني المجتمع طبيعةف .المستقبل في المدني المجتمع منظمات مع
 الضعيفة المشارآة من آل على عديدة أمثلة توجدو .الدولي البنك مثل عالمية دولية حكومية لمؤسسة ،ًاحيوي

 حول تدور الدولي، البنك تقدم أمام الرئيسية والتحديات القضايا فإن ثم، ومن .متعددة مستويات على والفعالة
 رسائله، بين الفجوة سد وآيفية المدني، المجتمع منظمات مع المشارآة وآليات "أساليب" تحسين آيفية

 المواطنين تمكن التي المدنية المشارآة تشجيع إلى يهدف أن الدولي البنك على يجبو .وممارساته وسياساته،
 القابلة ةالتنمي لتشجيع القيادي دورها ممارسة على حكومات البلدان األعضاء تساعد آما القوة، أسباب من

والمسؤولية  التكلفة حيثتتسم بالفعالية من  بطريقة الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق لالستمرار،
 المتغيرة للبيئات يستجيب المدنية للمشارآة مؤسسيًا إطارًا هذا ويتطلب .للمساءلةوالخضوع  ،االجتماعية
  .األمام نحوُقدمًا  للمضي إيجابيًا وتوجهًا برأآ شفافيًة ويتيح ،دراسةال هذه في تفصيًال المذآورة

  
 ذات اإلجراءات من مجموعة مع ،دراسةال هذه في تحديدها تم التي الرئيسية األربع للقضايا ملخص يلي فيما .63

   :القضايا هذه مع للتعامل اتخاذها الدولي البنك على يجب التي األولوية
  

   المجتمع المدنيتشجيع أفضل الممارسات من أجل مشارآة :1القضية 
  

أدى دمج البنك الدولي للمشارآة المدنية إلى وجود مجموعة متنوعة من المناهج والممارسات، بعضها أآثر 
 موظفيجهاز  بين الرضا عدم من حالة وجود إلى األحيان بعض في هذا ويمكن أن يؤدي .فاعلية من اآلخر

 بنوعية يتعلق فيما سواء، حد على المدني، عالمجتم ومنظمات حكومات البلدان األعضاءو الدولي، البنك
ويتمثل الحل في إيجاد طرق أفضل لتعزيز الممارسات الجيدة وتقاسمها  .وما يترتب عليها من نتائج المشارآة

في مختلف وحدات البنك الدولي، فضًال عن طلب الحصول على معلومات وتعليقات تقييمية بشكل منتظم من 
الضعف في ممارسات مواطن نظمات المجتمع المدني، حول أوجه القوة أو حكومات البلدان األعضاء وم

  .المشارآة التي ينتهجها البنك الدولي
  

  سد الفجوة بين التوقعات، والسياسات، والممارسات: 2القضية 
  

م تشير الفجوة بين رسالة البنك الدولي والتوقعات، والسياسات، والممارسات المقابلة إلى عدٍد من القيود أما
لذا، فإن اتخاذ خطوات إضافية لسد هذه . تحقيق مشارآة فعالة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني

  .الفجوة يمكن أن يساعد على تشجيع إقامة عالقات بناءة وأآثر فعالية في المستقبل
  

  نيالتكيف مع التغيرات التي شهدها المجتمع المدني على الصعيدين العالمي والوط :3القضية 
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شهد المجتمع المدني تغيرات آبيرة على الصعيدين العالمي والوطني خالل السنوات العديدة الماضية، والتي 
سوّغت تعديل الطرق التي يقوم البنك الدولي من خاللها بالتشارك مع منظمات المجتمع المدني على المستوى 

  .المؤسسي
  

  ت ووحدات البنك الدوليزيادة االنسجام والمساءلة في آافة إدارا: 4القضية 
  

ُيعتبر تحقيق لالمرآزية المسؤولية في البنك الدولي من أجل مشارآة منظمات المجتمع المدني تحديًا رئيسيًا 
وهذا يدعو إلى إعادة النظر في ترتيبات اإلدارة وتعيين الموظفين . يطرح الفرص والمخاطر في وقت واحد
  .جام، والتنسيق، والمساءلة في عموم إدارات ووحدات البنك الدوليوتحسين اآلليات لتحقيق قدر أآبر من االنس

  
 آي المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك لمشارآة جديدة عالمية آليات إقامة :1 رقم اإلجراء ذو األولوية .64

 اإللغاء فمنذ .3و ،2و ،1 للقضايا العمل بند يستجيب .المتبادلين والتعاون التفاهم تشجيع على تساعد
 مع يعمل المدني المجتمع فريق آان ،2000 عام في الحكومية غير والمنظمات الدولي البنك للجنة لتدريجيا

 على والعمليات السياسات حول للحوار جديدةمجاالت  دراسةل ،الرائدة المدني المجتمع منظمات شبكات
 جديد منبر إقامة على الدولي لبنكا لمساعدة انتقالية آآلية المشترآة التيسير لجنة أنشئتو .العالمي المستوى
 في المشترآة التيسير للجنة األولية االجتماعات أحد وفي .العالمي المستوى على المدني المجتمع لمشارآة
 البنك وإدارة المدني المجتمع لمنظمات وطنية عبر شبكة 14 ن عنممثلو اتفق ،2003 األول تشرين/أآتوبر
 لجنة وآانت .العالم أنحاء جميع في المدني المجتمع منظمات بين عأوس تشاور أجل من أجندة على الدولي
 منظمات إلى بالنسبة وباألخص( الدولي البنك إلى الوصول على القدرة قضايا في تنظر المشترآة التيسير
 يةآيف في النظر مع واالستجابة، والشفافية والمساءلة المشارآة، وأساليب ،)النامية البلدان في المدني المجتمع

 األجندات لتحقيق المسعى في معًا بالعمل فعالية أآثر بشكل المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك قيام
 ويتم .الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيق اإلنمائية مساعداتال من المزيد منح إلى الدعوة مثل المشترآة،
 تحديد بهدف ،2005 نيسان /أبريل في المدني معوالمجت الدولي للبنك عالمي سياسات منتدى لعقد التخطيط
 تقوية آيفية حول المدني المجتمع منظمات توصيات على والحصول الممارسات، وأفضل المستفادة الدروس
  .الدولي البنك مع المستقبلية امشارآته

  
 المدني، معالمجت منظمات مع المشارآة نوعية بتحسين لألملباعثًا  األخرى العمليات من العديد آان وقد •

 األهمية حاسمة عوامل الدولي البنك إدارة جانب من والموارد والوقت، المساندة، التزامات تبقى ولكن
مطبوعات تقرير  حول تنظيمًا واألآثر المبكر التشاور عملية :لألمل الباعثة العمليات تلك بين ومن .إلنجاحها

 المعنية الحوارات من سلسلةو ؛)2004 العالم يف التنمية عن تقرير في حدث آما( العالم في التنمية عن
 المتقدمة البلدان في المدني المجتمع منظمات ربطت بحيث ،بالفيديو االتصال طريق عن الترآيز بمحاور
 السياسة عمل حلقات"و ؛واشنطن العاصمة في الدولي البنكالمديرين التنفيذيين في  مع النامية والبلدان

 من نظرائهم مع بتعمقالمعنيين بقضايا معينة  الدولي البنك مديريآبار  يهافشارك  التي "ةستراتيجياإل
 المشترآة األرضيةدراسة و بعينها، سياسات آثار في للنظر المدني، المجتمع من العام الرأي قادة أو الخبراء
 وسبل التجارة، سياسة حول دارت التي تلك مثل عمل حلقات اآلن حتى أقيمت( إليها الوصول يمكن التي

  ).والمياه اإليدز، ومرض وفيروس الريفية، المناطق فيآسب العيش 
  
 العمل نحو والتوصيات والتعلم، الحوار، لتوجيه مفيد آخر منبر هي الترآيز بمحاور المعنية المنتديات أن آما •

 معني سنوي تدًىمن الدولي للبنك التابعة الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا لجنة ِقيموُت .محدد بموضوع المعني
 من ومجموعة الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا لجنة إدارة وفريق الرئيس نائب فيهيشارك  ،الترآيز بمحاور
مكتب  لهموِّي آبير بحثي برنامج يسبقه منتدى وآل .المنطقة من واألعمال اتوالحكوم المدني المجتمع ممثلي

 الوسطى وآسيا بأوروبا الحكومية غير المنظمات عمل مجموعة عقدتوقد  .إدارة شؤون المنطقة المعنية
 المجتمع منظمات جمعت إقليمية منتديات الدولي، بالبنك الوسطى وآسيا وروباشؤون منطقة أ إدارة وفريق
 فريق وأعضاء الرئيس نائب مع معًا والتدارس شبكي تواصل إقامة أجل من المنطقة، أنحاء جميع من المدني

  .الجوهرية المشارآة أجل من عمل خطة ووضع الوسطى، وآسياوبا إدارة شؤون منطقة أور
  
 البديل اإلعالم أخصائيو عليها يشرف والتي الجسر، مبادرة في يتمثل آخر مبتكرًا جهدًا هناك أن آما •

 متعددة المؤسسات بين أآبر، بدرجة وبناء واٍع عام نقاش تعزيز نحو موجهة وهي ،األمريكيون واألوروبيون
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منظمي  ضمنهم ومن العالمية، االجتماعية العدالة حرآة وقادة الخاص والقطاع والحكومات، األطراف،
  .العامة والمناقشات االجتماعات من العديد في الجسر مبادرة مع البنك شاركو .العالمي االجتماعي المنتدى

  
 البنك مستوى لىع للمشاورات تنسيقي مرآز/استشارية خدمات مرآز إقامة :2 رقم اإلجراء ذو األولوية .65

 باألخص هذا العمليستجيب بند  .التقييمية والتعليقات والمعلومات االستشارات إلدارة مؤسسي وإطار الدولي،
 يستند ،للمشاورات الدولي البنك مستوى على انتظامًا، أآثر منهج إيجاد ويستهدف ذلك .3و ،2و ،1 القضايا إلى
 للمشاورات، األخيرة الخارجية واالستعراضات الدولي بنكال استعراضات وفرت وقد .الممارسات أفضل إلى

 تولي في المهام، وفرق القطرية الدولي البنك فرق ستستمرو .تزايد في الطلب آان آما العمل، لهذا قاعدة
 تزويدسيتمثل في  الجديد التنسيقي المرآز/االستشارية الخدمات مرآز دور ولكن المشاورات، إدارة مسؤولية

 إدارة ومساندة والمراقبة، الفنية، والمساعدات المشاورات، تنظيم آيفية حول وضوحًا أآثرتوجيهات ب الفرق هذه
 جداول فيها تتسبب والتي الزمنية الجداول تداخالت من التقليل على التنسيق مرآز يساعد أن ويمكن .المعارف

 والذي "المشاورات من للكلل" ذريةالج األسباب بعض تناول في تساعد أن يمكنها آما المتزاحمة، االستشارات
 أن يمكنه آما .المدني المجتمع ومنظمات ،الحكوميون والمسؤولون الدولي، البنك موظفو منه يعاني ما غالبا
 المشاورات وتشجيع المشاورات، مسؤولية تتولى والتي الدولي البنك فرق آاهل عن الحمل تخفيف على يساعد
 أصحاب فئات واستهداف المشاورة، عملية تصميمالتوجيهات بشأن  حةإتا خالل من األفضل، النوعية ذات

 وإنشاء فعالة، مشاورات إجراء آيفية على والتدريب المحتملة، المخاطر وتقييم الرئيسيين، المباشرة المصالح
 .فيةبالشفا وتتسم المناسب، الوقت في تجرى ،التقييمية والتعليقات بالمعلومات للتزويد تنظيمًا أآثر عمليات
 بالمشاورات خاصة الموظفينجهاز ل توجيهية مبادئ إعداد بها، القيام المقرر الرئيسية األعمال وتتضمن
 األساسي المرجع مثل حاليًا الموجودة األدوات استخدام وتوسيع وتحسين اإلدارة، قبل من عليها مصادق

 مجموعة مع التنسيق، مرآز وسيعمل .المباشرة المصالح أصحاب لمشاورة التدريبية والدورة للمشاورات
 أن ضمان مع المؤسسية، المعارف إدارة تدعيم جانب إلى الممارسات، أفضل تشجيع أجل من المدني، المجتمع
 المشاورات إلثراء الدولي، البنك مستوى على المعنية اإلدارات بين تبادلها يتم ونتائجها المشاورات مدخالت
 البنك عالقات من ،ةإستراتيجيو تنسيقًا األآثر المنهج هذا يحسن، أن ُيتوقع .وتحسينها بالمعلومات المستقبلية
 والتعاون الحوار تقوية مع الخاص، والقطاع المدني المجتمع منظمات ضمنها ومن ،الفئات من العديد مع الدولي
 إدارة في قالتنسي مرآز/االستشارية الخدمات مرآز مقر سيكونو .الحكوميين والمسؤولين الفئات تلك بين

 سياسة شبكة وواجتماعيًا، بيئيًا لالستمرار القابلة التنمية شبكة مع آثب عن سيعمل ولكنه الخارجية الشئون
  .الحاجة اقتضت آلما الشبكة، رؤساء ونواب اإلقليميين الرئيس نواب ومكاتب القطرية، والخدمات العمليات

  
. الدولي البنك مستوى على المدنية للمشارآة جديد وتقييم رصد نظام تجربة :3 رقم اإلجراء ذو األولوية .66

 من مفيدًا وفعاًال آان إن يحدد أن الدولي، للبنك بالنسبة الوقت حان لقد .2 و 1للقضيتين  باألخص هذا يستجيب
 من يقرب ما مدار على تنفيذ محل آانت والتي المدنية، للمشارآة والتقييم الرصد عملية  تخطىالتكلفة حيث
 فقط يتتبع والذي للمشروعات المسبق التقييم لوثائق مكتبي سنوي استعراضممثلة في  – السنين من عقدين

وبحث ما إذا آان  – الدولي البنك يمولها التي المشاريع في المدني المجتمع منظمات تعتزمه الذي االشتراك
 على المدنية المشارآة ونوعية مدى قياس ذلك إلىويهدف .  وثراًء بالمعلوماتنفعًا بنظام أآثر ايمكن استبداله

 نظم مع هذا يتكامل أن يجبو .التكلفة فعاليةمدى و التقدم لتقييم ،ةستراتيجياإل أو المشروع تنفيذ دورة مدار
 مراقبة على أولية دراسة ستساعدو .المحددة المهام فرق أعباء من يزيد ال بحيث منتظمة، تقارير إعداد

 إلى سنويًا واالتجاهات بالنتائج تقارير رفع سيتم آما .المستقبلية ةتراتيجيساإل وتوجيه المستقبلية المشارآة
 خالل من الجمهور وإلى المدني، المجتمع ومنظمات ،التنفيذيين المديرين ومجلس الدولي، للبنك العليا اإلدارة
 القابلة لتنميةا شبكة ستقودو .المدني والمجتمع الدولي البنك عالقاتب يختص فيما العمل لسير دوري تقرير

 العمليات سياسة وشبكة الخارجية، الشؤون إدارة مع آثب عن بالتنسيق الجهود هذه واجتماعيًا بيئيًا لالستمرار
  .الدولي البنك مستوى على المدني المجتمع تنسيق ومراآز القطرية والخدمات

   
 مشارآةصالح ل الدولي البنكحها للموارد التمويلية التي يتي استعراض إجراء :4 رقم اإلجراء ذو األولوية .67

اإلجراءات التصحيحية دراسة  إضافة إلى ،الحوار المعني بالسياسات والعمليات مجالي في المدني المجتمع
 المتطلبات مع الموارد مواءمة تحسين يستهدف ذلكو .3 و 2للقضيتين  هذا يستجيب .الهيكلة إعادة أو الممكنة

 التي ،حكومات البلدان األعضاءو الدولي البنك لفرق المعامالت تكاليف من والتقليل للمشارآة، ةستراتيجياإل
 وافية صورة على نحصل أن جدًا الصعب منو .المدني المجتمع منظمات إلشراك الموارد تسعى للحصول على

 البنك ىمستو على نظام حاليًا يوجد ال ألنه المدني، والمجتمع الدولي البنك بين للمشارآة المتاحة لمواردا حول
جزءًا ال يتجزأ  المدني المجتمع مشارآة أصبحت آما المتاحة، المتعددة القنوات عبر األموال تلك لتقسيم الدولي
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 الدولي البنك موظفوأيدها  التي التمويل آليات بعض تكون قدو .إلى حد آبير الدولي البنك عملياتمن 
 الدرجة إلى محدودة التنمية، سوق أو الصغيرة حالمن برنامج مثل ،مهمة للتواصل أدوات بوصفها نووالمدير
 موازناتقد تكون  بينما العمل، وفرق القطرية الدولي البنك مكاتب من المتزايد بالطلب تفي ال تجعلها التي
 .آبيرة إلى حد ما المدنية المشارآة وسائل من غيرها أو المشاوراتالمخصصة لمساندة  ما مشروع أو وحدة
 قد المؤسسات مستوى على المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك مشارآات أغلب أن رذآ أيضًا المهم منو

 تكلفة حساب إجراء فيه يكون لن الذي الوقت وفي .الثنائية االستئمانية الصناديق من أو التعزيز المساندة تلقى
 البنك إدارة يساعد أن يمكنه االستعراض هذا فإن ممكنًا، المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك لمشارآة آامل
 منظمات إلشراك المتاحة الحالية واآلليات المستويات آانت إذا ما تقييم على التنفيذيين المديرين ومجلس الدولي
 إذا وما مختلفة، آلليات حاجة هناك أن أم التكلفة فعالة اآلليات تلك آانت إذا وما ال، أم آافية المدني المجتمع
 .لالتصاالت وموازنة صريحة مشارآة رسميًا تتضمن أن يجب الدولي البنك يمولها التي المشروعات آانت
 في أخرى وحدات من ومساندة مساهمات خالل من االستعراض هذا على المدني المجتمع فريق يشرفوس
  .الحاجة تقتضي حسبما الدولي، البنك

  
 مع التعاون تيسير بغرض ،ريداتالتو بشأن الدولي البنك إطار استعراض :5 رقم اإلجراء ذو األولوية .68

 أنشطة في اإلقراض في الدولي البنك توسع أوجد .3و 2للقضيتين  هذا يستجيب .المدني المجتمع منظمات
 التوسع جانب إلى المحلي، االلتزام زيادة من تعزز التي الجديدة التنمية مساعدات ونماذج ،االجتماعية الخدمات

 البنك يمولها التي لمشاريعا في المدني المجتمع منظمات لتعاون ديدةج فرصًا منح، هيئة على التمويل في
 البنك إطار في للمرونة ملموسال غيابال مثل أخرى، وتوترات قيود عن التغيرات هذه آشفت وقد .الدولي

 بعض هناك آانت وقد .الخاص القطاع شرآات مع للتعاقد باألساس ُصمم والذي التوريدات،ب المعني وليدال
 المدفوعة التنمية برامج مثل المدني، المجتمع لمنظمات التوريد إجراءات وتبسيط لتوضيح مؤخرًا ربالتجا

 البلدان المتعدد البرنامج يمولها والتي اإليدز ومرض فيروس مكافحة ومبادرات  المحليةالمجتمعاتاعتبارات ب
 قدالتي  دات الخاصة باالستشاريينواإلرشا ،التوريدات بشأن البنكوإرشادات  اإليدز، ومرض فيروس لمكافحة

 التجارب تلك القطرية والخدمات العمليات سياسة شبكة ستراقب آما .2004 أيار /مايو في أيضًا تعديلها تم
 والتعامل الباقية الشواغل أو العقبات لتحديد والدولية المحلية المدني المجتمع منظمات مع التشاور في تستمرو

 .الدولي البنك يساندها التي األنشطة في المدني المجتمع منظمات مشارآة تسهيل أجل من الحاجة، حسب معها،
 الدولي، البنك لموظفي القدرات بناء إلتاحة أيضًا جهودها القطرية والخدمات العمليات سياسة شبكة ستوسعو

 بشأن معدلةال التوجيهية المبادئ وتنفيذ فهم أجل من ،المدني المجتمع منظمات وممثلي الحكومة ومسؤولي
  .باالستشاريين الخاصة وتلك التوريدات

  
حكومات البلدان و الدولي البنك لموظفي وتكامًال تنظيمًا أآثر متعّل برنامج إنشاء :6 رقم اإلجراء ذو األولوية .69

 المجتمع منظمات إشراك آيفية يتناول آما المدني، للمجتمع المتغيرة والرؤى والطبيعة الدور حول األعضاء
 البنك مع العمل آيفية حول المدني المجتمع منظمات قدرات بناء إلى باإلضافة فعالية، أآثر بصورة المدني
 ووحدات الدولي بالبنك المدني المجتمع فريق يستضيف .4و 3للقضيتين  هذا يستجيب .والحكومات الدولي
 نظر وجهات يننفيذيالت ينوالمدير وإدارته الدولي البنك موظفي أمام تكشف منتديات منتظم بشكل أخرى

 األنشطة تلك أن على .يةالمدن المشارآة في المبتكرة والممارسات القضايا حول المدني المجتمع منظمات
 تبرز استمرار،ب والمتغيرة المعقدة العالمي المدني المجتمع طبيعة االعتبار فياألخذ  ومع .ومتقطعة تطوعية
 الرسمية التدريب برامج في المدني المجتمع إشراك مكونات ضمنيت بحيث وفعاليًة تنظيمًا أآثر لبرنامج الحاجة

 والمهنيين ،مناطق عمل البنكشؤون  إدارة وفرق ،لهم التابعة الموظفين هيئاتو الُقطريين المديرين ومعتكفات
 التنفيذيين المديرين جانب إلى بالعمليات، العاملين هؤالء وباألخص اآلخرين، الدولي البنك وموظفي الشباب

 واالتصاالت التشارآية، المناهج المهارات لبناء المستهدفة المهمةالمجاالت  وتتضمن .ومرؤوسيهم
 ،ةالمدني المشارآة بيئة تحليل جانب إلى السياسية، المخاطر وإدارة ،ةالسياسيو يةوالتحليل ،ةستراتيجياإل

 المنتظم التدريب لبرنامج دعمال توجيه إعادة أيضًا هذا يتضمن وقد .المدني للمجتمع السياسي واالقتصاد
أآثر  "مهنية ةجماع" وبناء ،المؤسسة امتداد على القطريين المدني المجتمع وموظفي المدني المجتمع لمجموعة

 المباشرة المصالح وأصحاب المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك موظفيقوة، مع إشراك المعنيين من 
 فإن ذلك، إلى وباإلضافة 115 .حديثًا ةالمؤسس االجتماعية المساءلةبالمعنية   المهنيةالجماعة مثل اآلخرين،
 بناءة وعالقات متبادل تفاهم لبناء آأساليب نجاحه أثبت قد ،وإعارتهم الموظفين وتبادل المشترك، التدريب
 حوافز إعطاء مع بقوة األساليب هذه تشجيع ويجب الدولي، البنك ومديري المدني المجتمع منظمات بين أفضل

                                                 
115 Community of Practice on Social Accountability (COPSA) Proposal (World Bank 2003b). 
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 لمنظمات القدرات بناء برامج على متزايدأ طلبًا هناك فإن ذلك، إلى وباإلضافة .الدولي البنك إدارة جانب من
 البنك موظفي من آل وأدوار الدولي، البنك بها عملي التي الطريقة فهم على مساعدتها أجل من ،المدني المجتمع
 تنفيذ أو االستشارات في االشتراك وآيفية ادي،االقتص والتحليل المشروع، ودورة الحكومة، ومسؤولي الدولي

 سياسة وشبكة الدولي، البنك ومعهد البشرية، الموارد إدارة مع المدني المجتمع فريق وسيشارك .اتالمشروع
  . المتعددةالمتطلبات بتلك للوفاء الجوانب متعدد برنامجفي تصميم  أخرى وجهات القطرية والخدمات العمليات

  
 مجلس معبشكل دوري و العليا، وليدال البنك إلدارة منتظمة اجتماعات عقد :7 رقم لويةاإلجراء ذو األو .70

 2للقضيتين  باألخص هذا يستجيب .المدني بالمجتمع الدولي البنك عالقات الستعراض ،التنفيذيين المديرين
 بصورة تعقد ربماو تظمة،من بصورة حاليًا، الموجودة القنوات باستخدام العليا، اإلدارة مع االجتماعات تعقد .4و

 والقيود القضايا ومناقشة المخاطر، وتقييم التقدم، لرصد فرصة االجتماعات هذه وستكون .سنوية نصف أو ربع
 اتاإلرشاد وإتاحة المؤسسياالنسجام  تقوية جانب إلى ،اتستراتيجيواإل اتالسياس توجيهات ووضع الرئيسية،
 حول دورية استعراضاتب التنفيذيين المديرين مجلس أيضًا اإلدارة وستوافي .ةالمدني المشارآة حول للموظفين

  .المدني المجتمع ومنظمات الدولي البنك مشارآة في الحاصل التقدم
  

 المؤسسة منهج عن الدولي البنك لموظفي جديدة إرشادات وإصدار تطوير :8 رقم اإلجراء ذو األولوية .71
 من الكثيرويعزى  .4 و 1 للقضيتين باألخص هذا تجيبيس .المدني المجتمع مع للعمل الممارسات وأفضل
 ألهداف الصادق التوضيح على القدرة عدم إلى المدني والمجتمع الدولي البنك عالقات في الحاصل التوتر
 يخص فيما استنارة أآثر أحكام إصدار من الدولي البنك موظفي اإلرشادات ستمكنو .المشارآة ونتائج ومعالم
 إلى يستند للمشارآة إطار ذلك في بما بعينها، أنشطة أو أهداف في سيشارك المدني تمعالمج منظمات من أي

هي التي  حكومات البلدان األعضاء أن أيضًا اإلرشادات ستوضحو .المتبادلة والمسؤوليات الممارسات أفضل
 تحسين عملية يف مهم جزءهي  المدني المجتمع منظمات مع المشارآة أن آما الدولي، بنكبال القراراتتتخذ 
 إشراك حول 14.70 الجيدة الممارسات بيان محل اإلرشادات ذهه وستحل .التنمية ونواتج العامة اإلدارة نظام

 إشارات ذات الجديدة اإلرشادات ستكونو .الدولي البنك يساندها التي نشطةاأل في الحكومية غير المنظمات
 ،)الدولي البنك إجراءات/العمليات سياسة( األعمال أنشطة وإجراءات الحالية العمل سياسات فيمتبادلة  مرجعية
 الجديدة الدولي البنك إجراءات/العمليات لسياسة ةمعّد تخصصًا األآثر الممارسات أفضل مذآرات ستكون بينما
 حول الجديدة الدولي البنك إجراءات/العمليات سياسة مثل ،األهمية حاسم عامًال المشارآة تعتبر حيث المنقحة أو
 والخدمات العمليات سياسة شبكة مع بالتنسيق العمل هذا المدني المجتمع فريق سيقودو .التنمية سياسات روضق

  .بالكامل الدولي البنك مستوى على المدني المجتمع في التنسيق ومراآز القطرية
  

 حول الدولي بنكال موظفيتوجيه  في المدني المجتمع مشارآة أهمية على التأآيد :9 رقم اإلجراء ذو األولوية .72
 .4 و 1للقضيتين  باألخص هذا يستجيب .وتقييمها رصدها إلى باإلضافة القطرية المساعدة ةإستراتيجي إعداد
من المؤسسة الدولية  لالقتراض المؤهلة البلدان في القطرية المساعدة ةإستراتيجي إعداد في المشارآة وستقوم
 شبكة وستقود .بلد لكل الفقراء أعداد تخفيض اتإستراتيجي ثائقو إعداد في المدني المجتمع مشارآة علىللتنمية 
 أنشطة تنسيق ومراآز المدني المجتمع فريق من بمساندة الجهود هذه القطرية والخدمات العمليات سياسة
 .بالكامل الدولي البنك مستوى على المدني المجتمع

  
 الفرق مساعدة أجل من المدني لمجتمعة للوضح خرائط تحليلي أدواتإعداد  :10 رقم اإلجراء ذو األولوية .73

 أو مشروع أو قضية في لمشارآةل المعنية المدني المجتمع منظمات تحديد على المحددة المهام وفرق القطرية
 البنك لموظفي بالنسبةالمشترآة  المعضلةتتمثل و .3و 2للقضيتين  باألخص هذا يستجيب .ةإستراتيجي

 المدني المجتمع وتنوع حجم وذلك في ضوء المدنية، المشارآةاستهداف  آيفيةفي  حكومات البلدان األعضاءو
 أو الوصول سهولة على وتعتمد ،خاصة تكون ما غالبااالستهداف  عمليةف .والعالمي الوطني المستويين على

 البنك موظفيصفوف  بين المستمر الرضا عدم من حالةوهناك  .المفّصل التحليل من أآثر القائمة العالقات
 في المدني المجتمع جماعات آون بالنظر إلى سواء، حد على المدني المجتمع ومنظمات والحكومات دوليال

 والتأثير الوصول مزايا بنفسال تحظى في الغالب  العواصم، خارج الموجودة تلك وباألخص النامية، البلدان
 اإلنمائية الفعالية ظل وفي .ىالكبر األوروبية العواصم أو واشنطن العاصمة في الموجودة تلك لدى المتاح
 المدني المجتمع منظمات من أي الختيارآدليل  استخدامها يمكن التي األساسية المعايير فإن شامل، آهدف

 بمحاور المتعلقة أو المحليةوالمعارف  والكفاءة، المصداقية، : تتمثل فيما مشروع أو قضية في سيشارك
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 المعني؛ الهدف أو المهمة حسب المعايير هذه وتقييم تكييف ينبغي بالطبعو 116.والمساءلة والشفافية الترآيز،
 التواصل على قدرتها أو لتأثيرها نظرًا بعينها مجموعة إلى الوصول الضروري من يكون قد المثال، سبيل على

 يًاحيو دورًا يلعبون الخارجية والشؤون المدني بالمجتمع المعنيين الدولي البنك أخصائيي فإن وبذلك .الشبكي
 وتوجيه باستمرار المتغيرة المدني المجتمع بيئة تستكشف أن على القطاعات وفرق القطرية الفرق لمساعدة
 من الرغم على بالفعل، التوجيه هذا يقدمون الموظفين هؤالء من والكثير .حدة على حالة آل حسب المشارآة
 في قوته استخدامإلى  الدولي البنك يهدف أنوينبغي  .زمالئهم جانب من فعالية أآثر بصورة استخدامه إمكانية
 أية حول والنامية المتقدمة البلدان من آل من المستمدة الرؤى من  نطاقًاأوسعالستقطاب قدٍر  االجتماعات عقد

 العمل إلى مستندة الجهود، هذه واجتماعيا بيئيا لالستمرار القابلة التنمية شبكة وتقود .مطروحة مبادرة أو قضية
  .المدنية المشارآة أجل من المواتية البيئة حول جاريًا لزا ما الذي

  
 تم وقد .النقاش قيد المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك مشارآة لتحسين أخرى خيارات هناك تزال ال

  .الدراسة هذه في المحددة بالقضايا يتعلق فيما أدناه تبويبها
  

  :سد الفجوة بين التوقعات، والسياسات، والممارسات
  

 وثائق في المدنية للمشارآة المواتية البيئات من أآبر عدد تعزيز أجل من الجهود وتعميق توسيع .74
 في الُمنّفذة األخرى والعمليات الفقراء أعداد تخفيض مساندة واعتمادات الفقراء، أعداد تخفيض اتإستراتيجي
 المساءلة وآليات االجتماعية وآثاره الفقر تحليل خالل من تتم التي تلك ضمنها ومن المعنية، البلدان

 ةالمخصص ةوالمالي ةالسياسي المساندة توسيع الدولي بالبنك الخاصة التمكين أجندة تنفيذ يتطلب .االجتماعية
 العام والنقاش التحليل وتشجيع المدني، المجتمع منظمات مع وتعاونها حوارها تحسينفي  الحكومات لمساعدة
 نظم تقوية مع الفقراء، لصالح موجهة نتائج إلى ستؤدي والتي االجتماعيةو االقتصادية السياسة خيارات حول

 تشجيع أجل من العامة الدعوة وفي التحليلي العمل في استثمارات أيضًا هذا يتطلب آما .االجتماعية المساءلة
 إلى المدني عالمجتم في باشرةم الالمصالح أصحاب يشير ما غالبًاو .المدنية للمشارآة فاعلية أآثر مؤسسية أطر
الحاسمة  الخطواتف .مشارآتهم أمام المؤسسية الحواجز إزالة على المساعدة في الدولي للبنك النسبية الميزة
سواء في  المدنية، المشارآة لتسهيل والموارد الفرص وآذلك والمرونة، المتاح، الوقت من تزيد األهمية

 أن آما .ى المراحل النهائية من حيث الرصد والتقييموحت ،اتخاذ القراراتو التصميم حيث منالمراحل األولى 
 المحلية، المجتمعات ومنظمات الفقراء شبكاتل وبخاصة المحلية، المدني المجتمع لمنظمات الموجَّه القدرات بناء

 لمشارآة الخارجية االستعراضات آذلك  الدوليالبنك يشجعيجب أن و .أمر حاسم األهمية على نحو مماثل
 التزام الجمهور على لتشجيع آأداة الفقراء، أعداد تخفيض اتإستراتيجي وثائق في  المباشرةحالمصال أصحاب

  .المستقبل في أآبر نحو
  

 وعملياتبشأن السياسات  حوارال يخص فيما المعلومات عن واإلفصاح الشفافية لزيادة إضافية خطوات اتخاذ .75
 عن اإلفصاح عملية فإن المدني، المجتمع منظمات من للعديد وبالنسبة .الدولي البنك يساندها التي اإلقراض
 دعوة قضية آونها جانب إلى ،بالتمكين من أسباب القوة الدولي البنك التزاممدى لرئيسي  اختبار هي المعلومات
 اتخذت وقد .القرارات اتخاذ في والمشارآة النامية البلدان صوت  دائرةتوسيع حول النقاش الجاري في رئيسية
 عامفي   عن المعلوماتاإلفصاح سياسة التنفيذيينالمديرين  مجلس راجع عندما دمًاُق للمضي مهمة خطوات
 وتعزيز البلدان داخلالتابعة للبنك الدولي  العام اإلعالم مراآز عدد لزيادة جهدًا آبيرًاواعتمد الحقًا  ،2001
 مجلس اجتماعات جلسات حاضرم عن واإلفصاح المحلية، اللغات إلى الدولي البنك وثائق وترجمة، قدراتها

في تجربة  الحكومات مع الدولي البنكالمعنيون من موظفي  يعمل البلدان، من عدد وفي .المديرين التنفيذيين
الذي يشمل و – ضووالقر اتستراتيجياإل ووثائق التحليلي، لعمل اترمي إلى توسيع نطاق اإلفصاح عن جهود
 ترى ترحيبًا، الخطوات هذه القت وبينما .الحكومة تملكهاووثائق  يالدول البنك يملكها وثائق الحاالت بعض في

 يتطلب الحقيقي التمكين أن) وإطار البنك الدولي المعني بالتمكين من أسباب القوة( المدني المجتمع منظمات
 القرارات اتخاذ قبل وذلك — للمعلومات  المباشرة بإمكانية الوصول المبكر واألسهلالمصالح أصحاب تزويد
 .الحكومات لممثلينظرها وجهات  وإيصالبمدخالتها  للمساهمة الفرصةلديها  يكون بحيث — آاٍف بوقت

 وجود عدم المدني المجتمع منظمات ذآرتها والتي الدولي البنك فيعن المعلومات  اإلفصاح عقباتتتضمن و
 للمعلومات العالية الفنية الطبيعةو القرار، اتخاذ نقاط إلى الوصول قبل الكافي غير واإلفصاح الوثائق، مسودات
 فحوى يخص فيما الدولي البنك موظفي من الكثيرين أوساط في الوضوح وغياب الدولي، البنك نع الصادرة

                                                 
  ). ب1998البنك الدولي (عالقات البنك الدولي مع المنظمات غير الحكومية الحظ أن هذه المعايير مماثلة لتلك المحددة في  116
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 تعليم برنامج إلى حاجة هناكو .السياسة بموجب هذه ومسؤولياتهم وأدوارهمعن المعلومات  اإلفصاح سياسة
 البنكب نمديريالو نموظفيال لكل الدولي بالبنك الخاصةمعلومات عن ال اإلفصاح سياسة حول ومستمر نظامي
 تلجأ أن المدني المجتمع لمنظمات يمكن آلية إلى الحاجة جانب إلى بالعمليات، العاملين أولئك وبخاصة الدولي،
  .الدولي البنك سياسة بموجب للجمهور متاحة تكون أن البد التي بالمعلومات تتزود لم لو إليها

  
 مشارآة أجل من وحوافزه، وممارساته، الحالية، الدولي البنك أعمال إلجراءات أنشطة ستعراضا جراءإ .76

 المأمولة ةستراتيجياإل تنفيذ أثناء القطرية للفرق وبخاصة ،الحالية القيود لتحديد المدني المجتمع منظمات
 من المزيد على لترآيزن ليمك .اقتراح الحلول المناسبةو المدني، المجتمع  منظماتمشارآة أجل من لبلدهم

 البنك منتجات جودة يحسن أن الموافقة بلق وما التصميم مراحل في المدني المجتمع لمنظمات األولية المشارآة
  في ذات الوقتويقلل الحقة، مراحل في لمراجعةل تكاليفوال الوقت ويوفر واإلقراضية، التحليلية الدولي

 قضايا ،ضمن جملة أمور االستعراض، هذايبحث  وقد .األدنى حدال إلى المؤسسةالتي تتعرض لها  مخاطرال
 وسلوك التوظيف، ممارسات مثل البشرية المواردتتعلق ب وقضايا والمساءلة؛ نظام اإلدارة العامةتتعلق ب
 ودور المعلومات؛عن  اإلفصاح حول القيودو إليه؛ الوصول والممكن المتاح التمويلو والحوافز؛ الموظفين

 بالشكاوى المختص المستشار/والمحقق الدولي للبنك التابعةهيئة التفتيش  مثلالمتعددة   اإلدارة العامةنظام آليات
 المساعدة هو الهدف وسيكون .االستثمار لضمان الدولية الوآالة /الدولية التمويل مؤسسة بالتقيد بأنظمة المتعلقة
وتحقيق التجانس آلما آان ذلك  فعالية، وأآثر  نطاقًاعأوس مدنية مشارآة إلى واالنتقال الحالية القيود إزالة على
 .المحلية المجتمعات ومنظمات الفقراء شبكات قبل من المشارآة عوائق في للنظر خاصة حاجة هناكو .ممكنًا
 لوقتعدم آفاية ال نظرا المجموعات تلك قبل من المجدية المشارآة أمام آبيرة عقبات هناك تكون أن يمكنآما 

 إلىاالنتقال  أو معلومات، إلى الوصول أو مشاورة، عمل فرصة حول المعلومات لتلقي المواردو والمصادر
  .للقاء المحدد المكان

  
  :التكيف مع التغيرات التي شهدها المجتمع المدني على الصعيدين العالمي والوطني

  
 الحكومات بعض برتع .المدني المجتمع منظماتو الدولي البنك لمشارآة رسمية مبادئ أو قواعد اعتماد .77

 اإلجراء ذي األولوية في الموضحة الجيدة الممارسة إرشادات بتخطي اهتمامها عن المدني المجتمع ومنظمات
 مبادئ من عليها متفق مجموعة أو سلوك، مدونة أو المشارآة، قواعد تحدد رسمية اتفاقيات اعتمادإلى  8 رقم

 أن آخرون اقترح وقد .السياسات وضع عمليات في باألخصو المدني، المجتمع ومنظمات الدولي البنك مشارآة
فترة  مجرد يتخطى( المدني المجتمع لمنظمات بالشفافية يتسمعلى مدار السنة  اعتماد نظام الدولي البنكينتهج 

 الوصول عملية آي تنظيم األخرى األطراف متعددة المؤسسات بعض به قامت ما مثل ،)سنويةال جتماعاتاال
 لبنكأن يقتصر دور ا المالئم غير من أنهمن  التحذيرفي  آخرون استمر ذلك ومع .بعينها زاتامتياوتحديد 
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني  وأن المجال، هذا فيالجاهزة   والوصفاتالحلول تقديم مجردعلى  الدولي

 خالل من ربما أو المحلي، المستوى على بالمشارآة المعنية المعايير أو القواعد تلك مثل يحدد من أفضلهما 
  .ثالثة أطراف مصادقة أو الدولية المرجعية المقارنة مقاييس استخدام

  
 المتعددة التنمية بنوك مع المدني المجتمع منظمات مشارآة لممارسات مقارن استعراض عمل جدوى دراسة .78

 أفضل على الحصول في فاألهدا وستتمثل .األطراف والمتعددة األطراف الثنائية والوآاالت األخرى األطراف
 مع والتعاون التجانس لتحقيق بالفعل القائمة الجهود إلى واالستناد الدولي، المجتمع مستوى على الممارسات
 المعنية أطرها وتقوية  مؤخرًا باستعراضاألطراف المتعددة التنمية بنوك من العديدقام  وقد .المانحة الجهات
 المتحدة األمم بعالقات المعنية المستوى الرفيعة اللجنة فإن قبل، من رذآ وآما المدنية، والمشارآة بالتعاون
 – يونيو في توصياتها نشرت قد عنان آوفي السيد المتحدة لألمم العام األمين عّينها والتي المدني بالمجتمع
 آزلمرا رسمية غير موظفينجهاز  شبكة إلى الدولي بالبنك المدني المجتمع فريق وينتمي .2004 حزيران
 في المساعدة يمكنها الشبكة وهذه األطراف، متعددة آثيرة وآاالت عبر الوآاالت، بين المدني المجتمع تنسيق
 ثنائيةال الوآاالت مع المدنية المشارآة في الحالية شراآاته يستغل أن الدولي للبنك يمكنو .االستعراض هذا

  .المبادرات تلك من المستفادة الدروس حول منتدى وإقامة االستئمانية، والصناديق األطراف
  

  :زيادة االنسجام والمساءلة في آافة إدارات ووحدات البنك الدولي 
  

 تقييم أجل من المؤسسية، المراقبة قائمة  منباالستفادة الدولي البنك مستوى على تفاعلية أآثر منهجإعداد  .79
 من أآبر درجة تجتذب أن الممكن من التي اإلقراضية، وغير اإلقراضية األنشطة عن الناجمة المخاطر وإدارة
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 جانب من متزايد وجدل اهتمام إلى القضايا أو المشاريع بعض تؤدي .النقد أو/و المدني المجتمع اهتمام
هيئة  إلى الشكاوى رفع إلى تؤدي أن يمكن جيد، نحو على إدارتها تتم لم وإذا غيرها، من أآبر المدني المجتمع
 تعرض أن ويمكنها الدولي، البنك موارد من الكثير تستنفد التي البارزة ايةالدع حمالت عن فضًال ،التفتيش
 لتحديد مبكر إنذار نظاموإعداد  وإدارتها المخاطرة لتقييم تفاعلية أآثر منهج يتضمن وقد .للخطر العمليات نجاح
 لتشجيع المدني المجتمع عالقات/ الخارجية العالقات بإدارتي متمرسين موظفين وتعيين المشاريع، تلك مثل

 فرق مع آثب عن والعمل والدولية، المحلية المدني المجتمع منظمات مع لالستمرار القابلة المبكرة المشارآة
 المكون هذا دمج يجبو .وفوري صادق بشكل المدني المجتمع منظمات شواغل مع التعامل بغية المحددة المهام
 ،ةستراتيجياإل للفعالية االعتبار بعين ينظر والذي لمخاطرا إلدارة متكامل إطار مع المدنية بالمشارآة الخاص
 تحليل من الدروس استقاء ويمكن .المالية والسالمة 117المباشرة، المصالح أصحاب ودعم التشغيلية، والكفاءة

 منظماتمشارآة  من المستمدةالتجارب  ومن األخيرة،هيئة التفتيش  حاالت في المدني المجتمع منظمات دور
 شرق منطقةالعمليات الخاص ل استعراض في اآلخرين الخارجيين المباشرة المصالح وأصحاب لمدنيا المجتمع

  . الذي أجراه البنكالهادئ والمحيط آسيا
  

 المجتمع بعالقات يختص فيما الدولي البنك مستوى على التوظيف ومصفوفة لإلدارة استعراض إجراء .80
 المعني البلد ظروف مع للتكيف الالزمة المرونة ضمان مع تماسكًا، أآثر مؤسسي إطار وضع بغرض المدني،

 عالقات إلدارة مختلفة نماذج الشبكات اتوإدار الدولي البنكإدارات مناطق عمل  تطرحو .المحلية والظروف
 القابلة التنمية وشبكة الخارجية، الشؤون إدارة عبر المدني المجتمع تنسيق مراآز وتوزع .المدني المجتمع

 وإدارة البشرية، التنمية وإدارة ،واالقتصاد الفقراء أعداد تخفيض وإدارة واجتماعيا، يابيئ لالستمرار
 بعض لدى .أخرى ووحدات المشترك والتمويل المالية الموارد تعبئة شؤون ومكتب والموارد، اتستراتيجياإل

 لدى المجموعات ههذ مثل توجد ال بينما المدني، المجتمع بمنظمات خاصة عمل مجموعات والمناطق البلدان
 المدني المجتمع منظمات مع منتظمة لقاءات تعقد القطاعات بعض أن آما .األخرى والمناطق البلدان من العديد
 وإدارات القطرية المكاتب من بعض عّينوقد  .واآلخر الحين بين آخرون يشاورها بينما بمجاالتها، تعمل التي
 اآلخر البعض اختار بينما الكامل، الدوام بنظام المدني المجتمع عم للعمل متمرسة تنسيق مراآز الرئيسية المقار

 مراآز لديهم يوجد ال ممن العديد هناك يزال وال الدور؛ هذا أداء في فقط وقتهم من جزءًا يمضون موظفين
 ليةالدو والوآالة الدولية التمويل مؤسسة من آل لدى أن تعقيدًا الصورة يزيد ومما . المراآزهذهمثل  التنسيق
 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك لدى المعتمدة تلك عن تختلف المدنية للمشارآة مناهج االستثمار لضمان

 المعلومات،تبادل تعيق  المساءلة وإجراءات المسؤوليات من المعقدة المصفوفة وهذه .للتنمية الدولية المؤسسةو
 لكل لآلمال ومخيبًا محّيرًا هذا يكون أن ويمكن .لكاملبا الدولي البنك مستوى على ًاإستراتيجي وإدارتها وتنسيقها

 الحكومة مسؤولي أو الدولي البنك ولموظفي الدولي، البنك إشراك إلى تسعى التي المدني المجتمع منظمات من
 لتلك اإلدارة باستعراض ويمكن .المدني المجتمع منظمات إشراك بكيفية ةمعني اتإرشاد عن يبحثون الذين

 تحقيق أجل من ،القائمة لألنظمة تصحيحًا أو/و  أآثر وضوحًا رفع تقاريرأنظمةإلتاحة  سبًال يبحث أن الترتيبات
 منطقة/بلد/قطاع لظروف استجابة المدني، المجتمع عالقات إلدارة والمرونة، الالمرآزية بين أفضل توازن
  .فيما بينها على مستوى العالمواالنسجام تحسين التنسيق  إلى والحاجة معينة،

  
 هذا يستطيع .المدني المجتمع مشارآة ألغراض الدولي البنك مستوى على المعارف إدارة نظام جدوى دراسة .81

إعداد خرائط استقصائية محكمة لتحديد  أجل من الدولي البنك موظفي من المتزايدة للمطالب االستجابة الخيار
 والعمل على بعينها مجموعة مع سسةالمؤهذه  مشارآة وتتبع وقدراته، المدني المجتمع اهتمامات معالم

 أن يمكن والتي المدني، المجتمع فريق يديرها مشترآة، بيانات قاعدة خالل من هذا يتحقق أن ويمكن .تحسينها
 وصولها إمكانية جانب إلى الدولي، البنك مستوى على المدني المجتمع أنشطة تنسيق مراآز بانتظام فيها تساهم
 أن يمكنو .محددة أخرى أنشطة أو المتعددة المدني المجتمع منظمات بأنشطة لمعنيةا والتقارير البيانات لتلك
 المبادرات أو والشراآات والمشاورات، والحوارات، المراسالت، تضم قيِّمة مؤسسية ذاآرة بمثابة هذا يكون

 الطلبات على اونوعيته الدولي البنك ردود توقيت دقة تحسين على يساعد أن يمكنه النظام هذا ومثل .األخرى
 موظفي آاهل عن الحمل تخفيف عن فضًال المرجعية؛ لإليجازات الداخلية والطلبات للمعلومات، الخارجية

 بالفعل موجودة فالتكنولوجيا .والمتابعةاالتساق  وتشجيع المعلومات؛ تلك مثل عن يبحثون الذين الدولي البنك
 أنها على والمديرون الموظفون إليها نظر حال جدوى ذات فقط ستكون ولكنها اإلجراءات، هذه مثل لمساندة
 حول المؤسسية التقارير رفعنظام  إلى تطوير لمعارفا إدارةتحسن  قدو .فعالية أآثر عملهم لجعل أولوية
على  المدنية المشارآة إدارة اتإستراتيجي آانت إذا ما تتبع على وتساعد المدني؛ بالمجتمع الدولي البنك عالقات

                                                 
  . 2003كانون الثاني / تمت مناقشة إطار متكامل إلدارة المخاطر خاص بالبنك الدولي مع المديرين التنفيذيين في يناير  117
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 فضًال ؛ومن ثم تصويبها بشأنها التنسيق تم قد معينة بفئات الخاصة أوالقطاعات  أو  عمل البنكقمستوى مناط
  .بالكامل الدولي البنك مستوى على الموارد تعزيز فرص جانب إلى المحتملة المخاطر تحديد في اإلسهام عن
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  الخالصة. 8

  
 الصادرة العالمية التنمية وأجندة الجديدة لأللفية ةاإلنمائي األهداف حول نشأ الذي  في اآلراءالدوليالتوافق  إن  .82

 الفقر، مكافحة في متواصل تقدم لتحقيق تاريخية فرصة ليقدمان ،جوهانسبرغ والدوحة مونتيري اجتماعات عن
 منظمات معلاللتقاء معًا والعمل بفعالية  الدولي البنك مثل الدولية والمنظمات للحكومات آما يتيحان فرصة

 من باطراد الدولي البنك وّسع السنين، من الماضيين العقدين مدار وعلى .هذا الشأن في دنيالم المجتمع
 هذه بأن آبيرة دراية ذلك من واآتسب العالم، حول المدني المجتمع منظمات مع والشراآة الحوار في مشارآته
 في بفعالية ليشارآوا القوة ابأسب من المواطنين تمكين طريق عن التنمية تأثير من ُتحسِّن أن يمكنها المشارآة

 واإلصالحات العولمة، في الحديثة واالتجاهات المدني، المجتمع وتأثير قدرة تنامي فإن واليوم، .بلدانهم تنمية
 اتخاذ آلها تسوِّغ القوة، أسباب من والتمكين المشارآة فوائد من المستفادة والدروس ذاته، الدولي بالبنك الخاصة
 أن آما .وفعالية ة،إستراتيجيو اتساقًا أآثرمن خالل طرق  المدني المجتمع إلشراك ةإضافي مؤسسية خطوات

 أآبر قدر إلظهار الدولي البنك يواجهها التي المتزايدة والخارجية الداخلية للمطالب االستجابة المبررات بين من
 التحليل،ويهدف هذا  .تخذهاي التي والقرارات اإلجراءات عن والمساءلة المؤسسية، االجتماعية المسؤولية من
 إشراك في منهجه تحسين على الدولي البنك مساعدة إلىالدراسة  هذه في الموضوعة والخيارات القضاياتلك و

 التوقعات بين الفجوات سد في المساعدة طريق عن وباألخص المستقبل، في المدني المجتمع منظمات
 تساعد أن الخطوات لهذه ويمكن .للمشارآة فعالية أآثر آلياتو جديدة "أساليب" لبناء األساس وتقديم والممارسة،

 لتحقيق المبذولة الجهود إطار في أفضل، نحو على به حكومات البلدان األعضاء خدمة في الدولي البنك
  .الجديدة لأللفية اإلنمائية األهداف
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  ملحق أ

  
  اإلنترنت  على شبكةتعليقات مباشرة

  
  استجابة البنك الدولي  ملخص التعليق  انالمك   
، نيويورك  1

  نيويورك
يمكن أن يكون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دافعًا 
للتغيير العالمي عن طريق مساندة استرداد الموجودات 

وفي  .وإعادتها إلى موطنها في القرن الحادي والعشرين
يين عصر ما بعد اإلرهاب، يمكن أن يتاح العديد من البال
 .من أجل أغراض التنمية البشرية والحفاظ على األمن
وهذه هي مهمة بريتون وودز الجديدة، تحت القيادة 
  . القادرة للجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن

  . هذا التعليق العام يتخطى نطاق هذه الدراسة

واشنطن   2
 –العاصمة

الواليات المتحدة 
  األمريكية

د من الوضوح لما يرغب البنك هناك حاجة إلى مزي
فهذه  .الدولي في عمله مع منظمات المجتمع المدني

ال توفر نظرة متعمقة لنوايا البنك الدولي فيما الدراسة 
المشارآة بين البنك الدولي "يتعلق باالتجاه الجديد نحو 
إلى حد الدراسة وتعتبر هذه  ".ومنظمات المجتمع المدني

 البنك الدولي آمستثمر في ما غير وافية فيما يخص رغبة
استخدام منظمات المجتمع المدني آأداة لتحقيق أهدافه 

  . وغاياته التي تتعلق بالقضاء على الفقر

شارآة البنك15 -1تناقش الفقرات     عرض عام لتاريخ م
  . الدولي مع منظمات المجتمع المدني ومسوغاتها

سان بطرسبورغ،  3
  روسيا

ت قد أغفلت شيئًا واحدًا أعتقد أن دراسة قضايا وخيارا
وهو أن المشارآة المدنية تعتبر هامة في آل مراحل 

دورة مشروع البنك الدولي تقريبًا، خاصة في المراحل 
وقد يكون أيضًا من المهم صياغة آلية بسيطة  .األولى

 :للذين تمت استشارتهم) معلومات تقييمية(لعمل التقارير 
م تتخذ مراآزهم آيف، ولماذا وإلى أي مدى اتخذت أو ل

في االعتبار عند وضع وثيقة لسياسة جديدة ) مصالحهم(
  . أو مشروع

 مفهوم إشراك منظمات المجتمع76 و72تناقش الفقرتان 
المدني من البداية في عملية وضع سياسة ومشروعات 

 الحاجة 65، و56، 32وتتناول الفقرات . البنك الدولي
م الحصول عليها إلى تحسين المعلومات التقييمية التي يت

  . من المشاورات

وضعت المنظمات غير الحكومية األفريقية قيودًا لتحديد   باريس، فرنسا  4
  .  اإلنترنتالوصول إلى المصادر المستندة إلى شبكات

 الوصول المحدود إلى 9، 8، 7تناقش الفقرات 
المعلومات أو حتى مشارآة بعض المنظمات غير 

  .  حالة أفريقيا بالتحديدالحكومية في العمل الدعائي في
ًا إستراتيجيعامًا جيدًا ومخططًا عامًا  ًايوفر التقرير عرض  برلين، ألمانيا  5

ولكن لم ينجح في تحليل عالقات البنك الدولي ومنظمات 
) 1(المجتمع المدني الماضية والمستمرة بالنسبة إلى 

) 3(أنواع المنظمات الشريكة، ) 2(أنواع الشراآات، 
التحول بين االتجاهات، ) 4( قطاعات مختلفة، الخبرة في

الممارسات الجيدة وغير الجيدة في الحوار بشأن ) 5(
  . السياسات والتنفيذ المبرمج

على إجمال ما يحدث في الشراآة بين هذه الدراسة ترآز 
البنك الدولي والمجتمع المدني على المستويين العالمي 

 على ولكنها ال تحاول وصف ما يحدث .والمؤسسي
حيث إن المستوى اإلقليمي أو القطري وصفًا تفصيليًا، 

تضم أقسام المراجع .ذلك يعد آثيرًا بالنسبة لدراسة واحدة
   .العديد من الوثائق التي توفر المزيد من التفاصيل

ال يوجد معلومات  6
  اتصال 

تعريفًا واضحًا لفئة منظمات المجتمعهذه الدراسة ال توفر 
وفي محاولة  . البنك الدولي العمل معهاالمدني التي ينوي

لتعريف الشراآة التي ُينتوى تفعيلها بين البنك الدولي 
ومنظمات المجتمع المدني، فإنه من الضروري وضع 

االعتبارات الجادة للتفرقة بين منظمات المجتمع المدني 
في الجنوب مقابل تلك الموجودة في الشمال في مقدمة 

 أيضًا أن ينظر إلى منظمات ومن المتوقع .االهتمامات
المجتمع المدني ليس على أنها محور ترآيز جديد للبنك 

ة جديدة محورها إستراتيجيالدولي، ولكن على اعتبارها 
فعليها أن تشجع  .الناس ترتكز أآثر على تحقيق نتائج

االستمرارية في مجال التنمية، خاصة التنمية التي ترآز 
ب الحوار دورًا محوريًا لذا يجب أن يلع .على المجتمعات
   .في هذا المنهج

 تعريف العديد من منظمات 73 و9 – 6تتناول الفقرات 
على سبيل المثال الموجودة في (المجتمع المدني المتفاوتة 

وهي مهمة ) الشمال مقابل تلك الموجودة في الجنوب
بمنهج يرتكز على هذه الدراسة وتنادي  .صعبة بالفعل

أنه أن يساعد على سد الفجوة بينتحقيق تمكين أآبر من ش
  . ات والممارساتالتوقعات، والسياس

معلوماتتوجد ال   7
  اتصال 

آم عدد الناس في المجتمع المدني الذين يعرفون أي شيء
أو، آم عدد من يعرفون دور  عن دور البنك الدولي؟

يجب أن تكون هذه هي نقطة البداية لهذه  البنك الدولي؟
مكن أن يفعله البنك الدولي وما الذي الما الذي ي .الدراسة

هل يخضع البنك الدولي لمساءلة المجتمع يمكن أن يفعله؟

 التحسن في االتصاالت الكلية 75 و64تتناول الفقرات 
 إلى 10وتشير الفقرة . لدولي مع المجتمع المدنيللبنك ا

أنه بموجب اتفاقية إنشاء البنك الدولي، فإن العمالء 
األساسين للبنك الدولي هم الحكومات؛ ولكن، اعتبرت 

المشارآة مع منظمات المجتمع المدني عنصرًا هامًا 
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  استجابة البنك الدولي  ملخص التعليق  انالمك   
أو هل يخدم  المدني مثله في ذلك مثل الجهات المستفيدة؟

األعضاء فقط، ومجموعات المصالح البلدان البنك الدولي 
  فيها؟ 

وتشير  . وتخفيض أعداد الفقراءالفعالية اإلنمائيةلتحقيق 
ضًا إلى بعض الطرق المتعددة التي أشير بها أي10الفقرة 

إلى المشارآة المدنية في إرشادات البنك الدولي بشأن 
  . السياسات

تعتبر الطريقة التي ينتهجها البنك الدولي حاليًا في   األرجنتين  8
المشارآة مع المجتمع المدني استشارية بدرجة آبيرة 
 وتحدث على مستويات بعيدة آل البعد عن مشروعات

البنك الدولي الفعلية حيث تكمن الشواغل الحقيقية وحيث 
وبشكل عام،  .يمكن أن تحقق المشارآة اختالفًا آبيرًا

ات،ستراتيجيحول اإل" اآلراء"يسعى البنك الدولي لمعرفة 
السيئة، أو / ، والممارسات المثلى المنجزةوالمشروعات 

ت في بعض الحاالت، في تقييمات األثر البيئي في الحاال
التي يكون لهذا الرأي بها ارتباط قليل الفاعلية لمنع أو 
ال و .تغيير المشكالت المتأصلة في المشروعات الحقيقية

تتساوى مناهج المشارآة في آافة وحدات البنك وتفتقر 
إلى البيانات التي يمكن االعتماد عليها لرصد المشارآة 

ز آما يوجد حدود لإلفصاح والشفافية، وحواف .وتقييمها
 .ضعيفة للموظفين، وتمويل ضعيف لتشجيع المشارآة

إضافة إلى أن آليات المشارآة الحالية ال تؤدي الغرض 
فهي تنحرف عن  .منها وهذا يعتبر أمرًا في غاية األهمية

نطاق المشروعات والعمليات القطرية، وفي بعض 
. األحوال تخرج تمامًا عن حدود تصميم المشروع وتنفيذه

 فكرة دمج المشارآة المدنية في تحليالت44تناقش الفقرة 
أما . البنك الدولي، والحوار بشأن السياسات، والعمليات

 فتتناول آل منها الحاجة إلى مشارآة 76 و72الفقرتان 
مع المجتمع المدني في عملية تصميم " أولية"

، 32وتتناول الفقرات  .ات المساعدات القطريةإستراتيجي
المجتمع المدني ذات الطبيعة مشارآة منظمات 65، و35

،31أما الفقرات . الخاصة، في آافة وحدات البنك الدولي
  .  فتتطرق إلى الحاجة إلى الرصد والتقييم66، و32

معلوماتتوجد ال   9
  اتصال 

إنني مندهش لعدم وجود منشورات آافية تناقش قضية 
مهمة مثل قضية الشراآة بين منظمات المجتمع المدني 

ولي، يعدها زمالئي الذين يعملون في حرآات والبنك الد
ولكن بصفة عامة، يرى المجتمع المدني  !المجتمع المدني

محاولة إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار مجرد
تضليل، وأنه لن يتحقق الكثير بالفعل من وراء هذه 

وإني أشك أن بعض زمالئي على علم تام  .العملية
إذا اشترآوا " بنك الدوليمناصرين لل"بخطورة وصفهم 
فإن أية محاولة للمشارآة في مجرد  !في مثل هذه العملية

 .له" تحيز"حديث فكري مع البنك الدولي يمكن أن تعتبر 
وإنني اقترح أنه سيكون من األفضل بالنسبة للبنك الدولي،

والبلدان األعضاء ومنظمات المجتمع المدني إذا شارك 
جتمع المدني بالبنك الدولي على األقل آل موظفي قسم الم

في دورة تدريب متناوبة لمدة ستة أشهر مع منظمات 
وعندما أقول منظمات المجتمع المدني .. .المجتمع المدني

فكروا في األقل .. .فأنا ال أعني الكبيرة والضخمة منها
 Narmada Bachao“ فلكل تحالف من.. .شهرة منها
Andolan”ف من  في الهند يوجد على األقل اآلال

المجموعات األقل شهرة تصارع في حرب البقاء الخاصة
  .بهم

 عرضًا عامًا للنقد الذي يوجهه 60 – 47تقدم الفقرات 
المجتمع المدني للبنك الدولي، والموقف الصعب الذي تجد

منظمات المجتمع المدني أنفسها فيه عندما تساهم في 
ترضمشارآة بناءة مع البنك الدولي، ومع ذلك مازالت تع

 نجد أن مسألة 69وفي الفقرة  .على سياسات محددة
تدريب موظفي البنك الدولي، وتبادلهم، وإعارتهم اقترحت

  . آإجراءات ذات أولوية

واشنطن   10
 –العاصمة 

الواليات المتحدة 
  األمريكية

اشترآت منظمات المجتمع المدني والبنك الدولي في 
ك مشكلة حوارات على مستويات عدة، ولكن مازالت هنا

ويشار إلى ذلك في رسالة  ".مشارآة هادفة"عدم وجود 
، أن منظمات المجتمع المدني ال تطلب العمل في جورج

مشروع مشترك مع البنك الدولي ولكن أن تشترك في 
ويجب على البنك  .عمل مشروعات حقيقية للبنك الدولي

منظمات تضم الدولي أن يعمل مع البلدان األعضاء به 
دني في مناقشات هادفة حول المشروعات، المجتمع الم

 التي خرىاألحكومية القرارات الوموازنات الحكومة، و
إن  .من شأنها زيادة ديون البلد المعني الذي تنتمي إليه

تعني أن يتوقف البنك الدولي عن " حوار هادف"آلمة 
مساندة الدراسات المشترآة والمبادرات مع منظمات 

 قبول توصياتها زمًا علىعاالمجتمع المدني إذا آان 
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو، ما .ونتائجها وتنفيذها

الذي يمكن أن يفعله البنك الدولي حتى يحصل على 

 عددًا من الخيارات لتحسين 73 – 62تقدم الفقرات 
 .جتمع المدنيالمشارآة بين البنك الدولي ومنظمات الم

فالهدف هو ضمان شراآة هادفة بشكل أآبر على سبيل 
المثال عن طريق ضمان آليات معلومات تقييمية، آما 

 33أما الفقرة . 65، و56، 32نوقش ذلك في الفقرات 
فتناقش المزايا والمشكالت التي تنتج عن دراسات 

مشترآة تمت في الماضي بين البنك الدولي ومنظمات 
   .نيالمجتمع المد
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  استجابة البنك الدولي  ملخص التعليق  انالمك   
مع المجتمع المدني؟ " مشارآات هادفة"و" شراآة هادفة"

عناصر عديدة ينبغي .." .قضايا وخيارات"تشمل دراسة   مونتريال، آندا  11
مراجعتها وإعادة النظر فيها، بداية باالفتراضات األساسية

العالقات مع منظمات المجتمع المدني تحسين بأن هدف 
 ". وإدارة المخاطرالفعالية اإلنمائيةمزايا "يتمثل في 

درآت بشكل واضح أن وسيتم تعزيز هذه العملية إذا أ
الهدف من وجود عالقات أفضل مع المجتمع المدني هو 

برامج جراء التي تأثرت من ـ تمكين الشعوب 
يمكن النظر  .من أسباب القوةـ ومشروعات البنك الدولي 

إلى عملية تمكين المجتمع المدني آهدف لعملية تبدأ 
 ثم عناصر – الوصول إلى المعلومات –باألساسيات 

، بل . والحوار، ولكنها ال تقف عند هذا الحدالمشورة
ينبغي أن تستمر في التوسع، حتى يتم تعزيز اإلشراك في 
عملية السياسة، لتتخطى عناصر مدخالت السياسة، ليكون

الهدف في النهاية هو أن تشتق خيارات السياسة، 
واتجاهها، وإدارتها في النهاية من المجتمع المدني نفسه 

وينبغي على ).ممثلةعن طريق حكومة سواء مباشرة أو (
البنك الدولي أن يسعى لتوسيع قدراته من أجل االستجابة 

إلى طلبات المجتمع المدني للحصول على معلومات 
  . ومدخالت

 االعتراف بأن التمكين يعتبر 11 و10الفقرتان تتناول 
.هدفًا رئيسيًا للمشارآة بين البنك الدولي والمجتمع المدني

 فتتناول الحاجة إلى تعزيز اإلفصاح75 و34ت أما الفقرا
  . عن المعلومات
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  األرجنتين
  
  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
من الصواب التفكير في طرق جديدة لزيادة مساهمة   األرجنتين  1

المجتمع المدني ومشارآته في سياسات البنك الدولي، 
 .خذت تدابير سطحيةولكن ال يمكن حل هذه القضية إذا ات

فحتى تكون مشارآة المجتمع المدني هادفة، يجب أن تبدأ 
  . في مرحلة اإلعداد للمشروع

 أهمية إشراك منظمات 76، و72، 44تناقش الفقرات 
ة المساعدات إستراتيجيفي " من البداية"المجتمع المدني

هذه الدراسة آما توضح . القطرية أو اإلعداد للمشروع
د الموجودة حاليًا أمام المشارآة، مثل أيضًا بعض القيو

التوقيت والتكاليف، وتوصي باتخاذ بعض الخطوات 
   .للتعامل مع هذه القيود

ينبغي أن تشارك منظمات المجتمع المدني في تعميم   األرجنتين  2
 .بصورة منهجيةالدراسة المقترحات الواردة في هذه 

 )1 :ويجب أن تسير أنشطة التعميم في اتجاه مزدوج
توجه إلى المجتمع المدني بصفة) 2داخل البنك الدولي؛ و

  . عامة

بشكل موسع داخل البنك هذه الدراسة تمت مناقشة مسودة 
الدولي، ووضعت على شبكة اإلنترنت آما نشرت في 

النشرة اإلخبارية اإللكترونية حول المشارآة المدنية للبنك
 تم وقد . المعلومات التقييمية للجمهوردراسةالدولي ل
لتعكس التعليقات التي تم تلقيها، هذه الدراسة تعديل 

النهائية هذه الدراسة وتنوي إدارة البنك الدولي تعميم 
بشكل رسمي داخل البنك الدولي وخارجه من خالل 

قنوات اتصاالت متعددة، آما ترحب بالمساعدة في تحقيق 
تعميم أوسع نطاقًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية 

   .لمصالح المباشرة اآلخرينوأصحاب ا
يجب أن تتلقى منظمات المجتمع المدني معلومات تقييمية   األرجنتين  3

واستجابة نهائية للمقترحات التي أثيرت خالل هذا 
  . االجتماع

وضعت مصفوفة التعليقات هذه لتكون بمثابة آلية 
ويتاح فريق المجتمع المدني بالبنك  .للمعلومات التقييمية

صلة نقاش أي من القضايا المثارة في هذه الدولي لموا
  :يمكنك إرسال األسئلة أو التعليقات إلى .الدراسة

www.worldbank.org/civilsociety 
يمكن أن توصف عالقات البنك الدولي والمجتمع المدني   األرجنتين  4

السياسات حيث إن  :بأنها تعاني من فجوة في التوقعات
فعلى  .ي ال تعكس الخطابواألدوات األساسية للبنك الدول

سبيل المثال، نظم البنك الدولي العديد من المشاورات مع 
. .مثل(المجتمع المدني خالل السنوات القليلة األخيرة 

، ولكن)ات المساعدات القطريةإستراتيجيمشاورات حول 
ونتيجة لذلك، تعتنق  .ال تعتبر هذه الممارسات إلزامية

المشترك بأنها تستخدم منظمات المجتمع المدني التصور 
آقنوات لجمع المعلومات التقييمية، التي تؤثر بشكل 

لذا نقترح عمل  .خطير على مصداقية البنك الدولي
  . مشاورات إلزامية

، 63، 62، 60، 56، 53، 34 – 32أثارت الفقرات 
 الفجوة في التوقعات، التي ينتج عنها آلل من 77و

ي للتوصل إلى ففي حين يسعى البنك الدول. المشاورات
توافق في اآلراء حول القضايا التي يطلب المشورة 

بشأنها، فإن المشاورات ال تكون إلزامية وال يمكن أن 
البنك الدولي يجب أن يأخذ في حيث إن تكون آذلك، 

االعتبار آراء العديد من أصحاب المصالح المباشرة 
ومن ثم  .المختلفين الذين قد يختلفون مع بعضهم البعض

 دور البنك الدولي هو إجراء المشاورات بطريقة يكون
تعليمية، وعكس هذه التعاليم ما أمكن ذلك، وتوفير 

المعلومات التقييمية حول آيفية تضمين آراء المجتمع 
   .المدني، وإن لم يتسنى ذلك، فلماذا

إذا آان اهتمام البنك الدولي من جديد بمشارآة المجتمع   األرجنتين  5
ق شراآات أقوى مع منظمات المجتمع المدني يعني تحقي

المدني في عملية تصميم المشروعات وتنفيذها، فينبغي 
  . توضيح دور الحكومة في هذه الشراآات

 المناخ السياسي الجديد وهيكله الثالثي بين40تثير الفقرة 
. الحكومة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني

 البنك الدولي  فتناقش دور56، و24 - 22أما الفقرات 
الذي يعمل آجهة ُميسِّرة بين منظمات المجتمع المدني 

  . والحكومة، في ضوء هذه الديناميكية الجديدة
تعريفًا صحيحًا للمجتمع المدني على أنههذه الدراسة تقدم   األرجنتين  6

ويتزامن هذا  .ظاهرة أآبر من المنظمات غير الحكومية
رجنتين، الذي تم شرحه مع التعريف المقبول حاليًا في األ

آنتيجة للجهود الكبيرة المبذولة لبناء الشراآات بين 
مختلف الجهات االجتماعية الفاعلة من أجل تعريف 

  . أولويات التنمية وتناولها

 تعريف المجتمع المدني الذي تم 9 – 6تشرح الفقرات 
توسيع نطاقه عن ذلك الذي يشمل المنظمات غير 

  . الحكومية فقط
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إن مساندة فكرة أن منظمات المجتمع المدني آان لها أثر   نتيناألرج  7

فهناك  .قوى في مجال التنمية تعتبر أمرًا مثيرًا للجدل
ويعيد  .ضرورة أولية لذلك، ولكن حتى اآلن لم يتأتى ذلك
العالم التفكير في التقسيمات المؤسسية االجتماعية 

 الخاص، وقد أدى التقسيم ثالثي األبعاد للقطاع .التقليدية
والدولة والمجتمع المدني إلى العديد من الصعوبات في 

تعتبر هذه التقسيمات  .متابعة الجهود االجتماعية المنسقة
يجب أن يساعد البنك الدولي في تصميم و .قديمة حاليًا

هياآل اجتماعية يمكن أن تساهم في تحقيق األهداف 
 ويرغب المجتمع المدني في عمل هذه. العامة المشترآة

أما الجهات الفاعلة  .التغيرات، ولكن موارده شحيحة
الخاصة فيوجد لديها المصادر ولكنها ال ترغب في ذلك 

ويطلب إلى الدولة أن تلعب دورًا رئيسيًا ولكن ال . دائمًا
يستطيع البنك  .تحدث أية تطورات هامة في هذا االتجاه

 الدولي أن يلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل الحوار بين آافة
الجهات االجتماعية الفاعلة من أجل تحقيق التقارب 

  . الضروري

الشواهد  إلى 5 و3القسمين في هذه الدراسة تشير 
 ألثر منظمات المجتمع المدني على سياسات ةالمتزايد

 .وممارسات التنمية، بما في ذلك مناهج البنك الدولي
 .ويلزم عمل أبحاث متأنية ووضع مؤشرات لنتائج أفضل

 التقسيم ثالثي األبعاد للقطاع الخاص، 40فقرة تناقش ال
 56 و24 - 22أما الفقرات . والدولة والمجتمع المدني

فتناقش تدخل البنك الدولي آجهة ُميسِّرة للعمل بين 
  . الحكومة ومنظمات المجتمع المدني

بدأ تحدي إشراك المنظمات غير الحكومية في جهود   األرجنتين  8
وقد . يات من القرن العشرينمكافحة الفقر في السبعين

لعبت مؤسسة البلدان األمريكية دورًا رئيسيًا في هذه 
لقد حدث التحول في مهمة البنك الدولي نحو . العملية

تخفيض أعداد الفقراء ومكافحة الفقر في التسعينيات من 
 لذا، يجب أن يوفر البنك الدولي مسارات .القرن العشرين

رآة المجتمع المدني فيأآثر وضوحًا من أجل تعميق مشا
ويجب أن ُتحدد مشارآة منظمات المجتمع . أنشطته

مثل (المدني في أدوات البنك الدولي في وثائق مناقصات 
  ). اتفاقيات القروض

 من اإلجراءات ذات األولوية من 8وضع اإلجراء رقم 
أجل توفير وضوح أآبر ووضع إرشادات للموظفين حول

حقيق مشارآة أآبر في المشارآة المدنية، ومن أجل ت
  . المراحل األولية تدرك ذلك

من المالحظ أن البنك الدولي يعيد التفكير في مشارآة   األرجنتين  9
منظمات المجتمع المدني وأنه يقود المجتمع الدولي من 
أجل إدراج العديد من الموضوعات الجديدة في أجندة 

ولكن من أجل تحقيق أجندة أوسع نطاقًا يجب  .التنمية
ات أآثر وضوحًا، وأدوات أآثر دقة إستراتيجيوضع 

  .وأحكام قانونية

 63انظر اإلجراءات ذات األولوية المحددة في الفقرات 
– 73 .  

تخضع شرعية الجهات الفاعلة السياسية التقليدية اليوم   األرجنتين  10
وبالتالي، يبدو أن تضمين  .للشك في أغلبية البلدان النامية

مدني آشرآاء جدد يعتبر خطوة منظمات المجتمع ال
ولكن ال يجب تجاهل تناقص الشرعية لمنظمات  .إيجابية

في الواقع، نحن نواجه أزمة تمثيل تشمل .المجتمع المدني
  .آافة قطاعات النشاط االجتماعي والسياسي

 إلى 43، و42، 18تشير الفقرات  .نتفق معكم في ذلك
المجتمع من الحكومة وآل التحديات التي تواجه شرعية 

، فإن البنك الدولي 24وآما نوقش في الفقرة . المدني
يساعد العديد من البلدان من أجل تعزيز بيئة مواتية 

  . للمشارآة المدنية تشمل أطر قانونية وتنظيمية

تعتبر زيادة الشفافية شرطًا هامًا من أجل تحقيق نظام   األرجنتين  11
لمجتمع ويمكن أن تساهم منظمات ا .إدارة عامة أفضل

ولكن  .المدني بطرق عديدة في زيادة اإلشراف العام
تعتبر الشفافية غير الفعالة أيضًا مشكلة تواجه منظمات 

المجتمع المدني نفسها، وينبغي تناول هذه القضية إذا 
  .تطلب األمر زيادة الشرعية

من عمليات البنك الدولي آل تم االتفاق على أن شفافية 
وتناقش  .تعتبر أمرًا هامًاومنظمات المجتمع المدني 

 43، 42، 18 و75، 34، 24، 23، 15، 12الفقرات 
  . قضايا الشفافية والشرعية على التوالي

يجب التأآيد على تدريب منظمات المجتمع المدني لتقوم   األرجنتين  12
ويجب  .بالدور الجديد آشريك في مجال التنمية العالمية

لمدني الخاص تنسيق نواتج تدريب منظمات المجتمع ا
بالدولة والبنك الدولي من أجل زيادة الموارد إلى أقصى 

  .حد ممكن وتحقيق نتائج مستمرة

موظفي البنك جهاز  الحاجة إلى تدريب 69أثارت الفقرة 
الدولي والمسؤولين الحكوميين ليعملوا بشكل أآثر فاعلية 

   .مع منظمات المجتمع المدني

ففي البلدان .بنك الدولي مع النقاباتيجب تعديل مشارآة ال  األرجنتين  13
النامية توجد قضايا رئيسية ال يمكن تناولها إال عن طريق

  .المشارآة الهادفة مع النقابات

 مشارآة البنك 59، و23، 16، 12، 6تتناول الفقرات 
وقد اتخذ البنك الدولي خطوات هامة . الدولي مع النقابات

لعالقات مع خالل السنوات األخيرة في طريق تقوية ا
النقابات حول العالم، بما في ذلك بناء القدرات، وهو اآلن 

يعقد حوارات عالية المستوى مع رؤساء النقابات في 
  . العالم آل سنتين
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يجب العمل على توضيح سياسات البنك الدولي المعنية   األرجنتين  14

بالطالب والفنيين الشباب والتأآيد عليها ألن الشباب يعتبر
رئيسيًا في البلدان النامية من أجل تنفيذ مشروعات شريكًا 

  . دائمة في مجال التنمية

 ترآيز البنك 59، و54، 23، 16، 12تناقش الفقرات 
وقد اتخذ البنك الدولي . الدولي على مشارآة الشباب

خطوات هامة لألمام في هذا المجال أيضًا، حيث أدرك 
قشات أنه يجب االستماع إلى أصوات الشباب في المنا

المعنية بالسياسات وأن منظمات الشباب يمكن أن تساعد 
  . في تنفيذ مشروعات التنمية

في هذه المسودة، يبدو أن البنك الدولي مهتمًا أآثر بتقليل   األرجنتين  15
 .المخاطر الناجمة عن مشارآة منظمات المجتمع المدني

فلبلوغ ذلك، يجب أن يختار البنك الدولي بكل حذر 
فقد ازداد عدد منظمات  .لتي سيعمل معهاالمنظمة ا

المجتمع المدني ولكن ليس بالضرورة أن تتمتع آلها 
وتعتبر الشفافية هي الخاصية الرئيسية  .بالقدرة وااللتزام

التي يجب أن تتمتع بها أية منظمة حتى يتم اختيارها 
فال يجب أن يزيد البنك الدولي من شفافيته  .آشريك

 توافر الشفافية في منظمات فحسب، بل عليه أن يطلب
  .المجتمع المدني أيضًا

 حاجة البنك 76، و73، و44، 32تتناول الفقرات 
الدولي إلى مراجعة عملية اختيار منظمات المجتمع 

وبالطبع، ال توجد عملية . المدني من أجل مشارآتها
منفردة من أجل إشراك المجموعات، وقد يتنوع أصحاب 

 إلى أنه 43وتشير الفقرة  .ونالمصالح المباشرة المستهدف
قد تم االتفاق على أنه يجب تطبيق الشفافية على منظمات 
المجتمع المدني والبنك الدولي آذلك، باإلضافة إلى زيادة 

  . اإلشراف على منظمات المجتمع المدني

إذا آان الهدف من تجديد التزام البنك الدولي ببناء   األرجنتين  16
ع المدني هو الوصول إلى شراآات مع منظمات المجتم

تضمين أحكام) 1 :نتائج دائمة، يجب بذل الجهود من أجل
مفصلة لمشارآة منظمات المجتمع المدني داخل 

تدريب رؤساء ) 2ات المساعدات القطرية؛ وإستراتيجي
فرق العمل على األحكام واألدوات من أجل تقوية هذه 

  .الشراآة

ق مشارآة مع  الحاجة إلى تحقي76 و72الفقرتان تناقش 
أما في . منظمات المجتمع المدني بشكل أآثر انتظامًا

 فقد اقترح تدريب رؤساء فرق العمل على 69الفقرة 
  . مشارآة المجتمع المدني آإجراء ذي أولوية

يحتاج المجتمع المدني إلى الحصول على معلومات   األرجنتين  17
تقييمية مستمرة حول المقترحات المقدمة للبنك الدولي 

ويجب تعديل توقيت االستجابات حتى تتوافق  .والحكومة
  .مع األجندات المحلية والحقائق الخاصة بكل موقف

 أهمية وضع آلية 65، و56، 32تتناول الفقرات 
 منهج آلي محسن في إطارللمعلومات التقييمية 

  . للمشاورات

ة البنك الدولي وخطابه في السنواتإستراتيجيلقد تضمنت   األرجنتين  18
األخيرة العديد من المفاهيم، لم تكن أبدًا دالالتها السياسية 

الملموسة واضحة للمجتمع المدني، مثل التمكين من 
ات تخفيض أعداد الفقراء،إستراتيجيأسباب القوة، ووثائق 

التي سبق أن" فجوة التوقعات" وهذا يسهم في حدوث .إلخ
  .أشرنا إليها

، 63، 62، 60، 56، 53، 34 - 32تناقش الفقرات 
  .  الفجوة في التوقعات77و

ال تدرك منظمات المجتمع المدني إدراآًا آافيًا مهمة البنك  األرجنتين  19
ة اتصاالت البنك إستراتيجيحيث إن  .الدولي وسياساته

وهذا من شأنه  .الدولي تعتبر ضعيفة وتحتاج إلى تعديل
  .أن يسهم بشكل آبير في تحقيق الشفافية

.  أهمية الشفافية75 و34، 24، 23، 15تناقش الفقرات 
 فتقترح طرقًا لتحسين 75، و69، 64أما الفقرات 

االتصاالت مع منظمات المجتمع المدني والوصول إليها، 
   .بما في ذلك تدريبها على آيفية العمل مع البنك الدولي
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  دوليتعليق البنك ال/ استجابة   التعليق  الموقع   
طلبت معلومات إضافية عن دور لجنة التيسير المشترآة   مصر  1

)JFC(، إجراءات االختيار من أجل المجتمع /ومعايير
) CASs(ات المساعدة القطرية إستراتيجيالمدني في 

  .وغيرها من عمليات البنك الدولي

الفقرتين دور لجنة التيسير المشترآة موضح بإيجاز في 
على مزيد من المعلومات على ويمكن العثور . 64 و25

موقع البنك الدولي الخاص بالمجتمع المدني على شبكة 
اإلنترنت على هذا العنوان

www.worldbank.org/civilsociety
وال يوجد معيار اختيار واحد أو منهجي إلشراك منظمات 

ات المساعدة القطرية، إستراتيجيالمجتمع المدني في 
هذه الدراسة لي، إال أن وغيرها من عمليات البنك الدو

حكومات البلدان تشير إلى طلب موظفي البنك الدولي و
 الحصول على إرشادات أآثر وضوحًا في هذا األعضاء
.المجال

هناك حاجة إلى عرض نموذج لمشارآة المجتمع المدني   مصر  2
آما يوجد غموض في . في مجال تخفيض أعداد الفقراء

، "ة المجتمع المدنيمشارآ"لعبارة هذه الدراسة تعريف 
والتي من الممكن تمييزها بصورة أفضل عن االشتراك، 

والتيسير، والمشاورة وغيرها من المهام التي يضطلع بها 
هناك أيضًا حاجة إلى االعتراف  .المجتمع المدني

بالمجتمع المدني آقطاع مستقل يجب على البنك الدولي 
  .أن ينشط للمشارآة معه

ن األنواع المختلفة لمشارآة البنك تمت مناقشة التمييز بي
التيسير، والحوار، (الدولي مع المجتمع المدني 

ويوضح . 27-21في الفقرات ) والمشاورة، والشراآة
تعريف البنك الدولي للمجتمع هذه الدراسة  من 2القسم 

 الطبيعة المستقلة 6 و5الدولي، بينما يوضح القسمان 
ارآة بصورة أآثر للمجتمع المدني وحاجة البنك إلى المش

  .ةإستراتيجينشاطًا و

 على دور هذه الدراسة،طالبت بالمزيد من الترآيز، في   مصر  3
ويجب على البنك الدولي أن يقر بقيمة . وسائل اإلعالم

وأشارت إلى  .مساهمة المشاورات في عمليات التنمية
أهمية المساواة بين الجنسين في هذه الدراسة، وإلى أنها 

ى إمكانية إشراك المجتمع المدني في تشير أيضًا إل
عمليات المجتمع المدني استنادا إلى نهج يعنى بمحاور 

وأوصت بضرورة استعراض البنك الدولي . الترآيز
للمبادئ التوجيهية للمشاورات التي أعدها منتدى اإلعالم 

  .العربي

هذه الدراسةلقد تم إدراج المنظمات اإلعالمية في تعريف 
، وأشير إلى دور الصحافة 6في الفقرة للمجتمع المدني 

للمشارآة المدنية، في  المالئمةالحرة آأحد جوانب البيئة 
آما انخرط البنك الدولي بكل نشاط في العمل . 44الفقرة 

 .على بناء قدرات الصحفيين في البلدان النامية ومساندتهم
للحاجة إلى تحسين هذه الدراسة وتشمل مناقشة 

لى ضمان التنوع في عملية االختيارالمشاورات، الحاجة إ
). بما في ذلك الحساسية بقضايا المساواة بين الجنسين(

، 73، و44، و32تمت مناقشة ذلك األمر في الفقرات 
  .76و

هناك حاجة إلى إطار أآثر مرونة إلشراك المجتمع   مصر  4
المدني، مع الوضع في االعتبار التنوع داخل العناصر 

لمدني، واألدوار المختلفة التي الفاعلة في المجتمع ا
  .تضطلع بها تلك العناصر

إلى الحاجة إلى إعطاء هذه الدراسة  من 4يشير القسم 
مزيد من المرونة إلطار البنك الدولي من أجل تحسين 

وفي الواقع، تدار  .مشارآة منظمات المجتمع المدني
عالقات البنك الدولي بمنظمات المجتمع المدني بطريقة 

 عن الحاجة إلى 79آما تتحدث الفقرة  .للغايةالمرآزية 
ضمان المرونة في إدارة هذه العالقات، وفي الوقت نفسه،

تدعيم النوعية الكلية، وتطبيق أفضل الممارسات في 
  .المشارآة المدنية

هناك حاجة إلى تجاوز نطاق المنظمات غير الحكومية،   مصر  5
لمجتمع يتم حشد العناصر الفاعلة في ا وفي نفس الوقت

المدني واستثمار المزيد من الموارد في بناء قدراتهم، 
  .وذلك بغرض إشراآهم بفاعلية ومساندة أجنداتها

إقرار البنك الدولي بالحاجة إلى إشراك  .نوافق على ذلك
مختلف العناصر الفاعلة، سوى المنظمات غير الحكومية،

-6ضمن إطار المجتمع المدني، تم تناوله في الفقرات 
آما تمت اإلشارة إلى أهمية بناء . 59، و16و، 12

قدرات منظمات المجتمع المدني، لكي تتمكن من 
المشارآة مع البنك الدولي وحكوماته األعضاء بصورة 

  .69أآثر فعالية، في الفقرة 
يجب على البنك الدولي طرح إصدار أيسر استخدامًا   مصر  6

من أجل اجتذاب ) من مطبوعات وخالفه(لمنتجاته 
آما يوجد أيضًا داخل البنك . مجتمع المدني آشريكال

الدولي نفسه عدم آفاية للقدرات من أجل توجيه شراآات 
  .المجتمع المدني، وبخاصة على مستوى البلدان

تمت مناقشة الحاجة إلى تعزيز قدرات  .نوافق على ذلك
موظفي البنك الدولي من أجل المشارآة مع جهاز 

-71، و69، و65الفقرات منظمات المجتمع المدني، في 
. إلى تحسين اإلفصاح والشفافية75آما تدعو الفقرة . 73

عدم آفاية التمويل الالزم لمشارآة المجتمع المدني يمثل   مصر  7
آما يوجد نقص أيضًا في الموارد . تحديًا للبنك الدولي

الالزمة للقيام بتقييم دوري للمجتمع المدني المحلي 
ديناميته، مما يجعل البنك الدينامي، في ضوء مظاهر 

الدولي معتمدًا على تقييمات منظمات أخرى، والتي ربما 
  .آانت منحازة أو مقيدة

مصادر التمويل الحالية وتدعو إلى هذه الدراسة تناقش 
، 30-28مراجعتها وربما إعادة هيكلتها، في الفقرات 

آما تم تناول أهمية تحسين الرصد والتقييم . 76، و67
  .66 و31في الفقرات 
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الضفة الغربية   8

  وغزة
ويبدو . قضايا المساواة بين الجنسينهذه الدراسة تغافلت 

أن هذا هو الحال مع العديد من وثائق سياسات البنك 
آما يبدو أن البنك الدولي . الدولي وغيرها من الوثائق

ينأى بنفسه عن الترآيز استباقيًا على مسألة تمكين المرأة 
ما يعود السبب إلى التغيرات من أسباب القوة، ورب

المحتملة التي يمكن أن يحدثها ذلك في الديناميات 
إال أن التقدم الجاد في التنمية االجتماعية ال . االجتماعية

يمكن تحقيقه إال على أساس االعتراف باألدوار التي 
وآيف يرى البنك الدولي قدرته  .من الجنسينآل يلعبها 

يقي، في الوقت الذي تكون على الدعوة إلى اإلصالح الحق
فيه جهود تنفيذ اإلصالح مرآزة باألساس على المؤسسة 

الرسمية، التي تتغافل هي نفسها، عن المساواة بين 
هو الدراسة ومن العناصر اإليجابية في هذه  الجنسين؟

توسيع اصطالح منظمات المجتمع المدني ليشمل نطاقًا 
 والمنظمات وليس فقط التكنوقراط(واسعًا من الممثلين 

  ).غير الحكومية

يساند البنك الدولي بقوة تمكين المرأة من أسباب القوة، 
 .ودمج القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التنمية

معدة لمناقشة استعراض عام شامل للمجتمع الدراسة هذه 
المدني، دون الخوض في أعماق أية مجموعة من 

آما أن المجموعات التي  .المنظمات أو القضايا القطاعية
تشجع تمكين المرأة من أسباب القوة هي جزء من 

هذه آما تشير  .الجمهور المستهدف الذي سبق وصفه
 أيضًا، إلى أن المنظمات النسائية آثيرًا ما تكون الدراسة،

في موقع غير مؤات في مواجهة مجموعات أخرى في 
آما  .المجتمع المدني، ومن ثم لها األولوية في المشارآة

 الحاجة 81-64تناقش بنود التدابير المختلفة في الفقرات 
موظفي البنك الدولي بإرشادات أفضل جهاز إلى تزويد 

فيما يتعلق بمشارآتهم مع منظمات المجتمع المدني، 
  . وسيشمل ذلك اعتبارات المساواة بين الجنسين

الضفة الغربية   9
  وغزة

سبان، التنوع  الكبرى التي لم تؤخذ في الحقضايامن ال
 -األنواع المختلفة من المجتمع المدني /القائم بين األشكال

فال يوجد تمييز بين الشمال والجنوب والغرب والشرق، 
في الوقت الذي تعد فيه هذه الخصوصيات حاسمة األهمية

. للغاية، إذا آان المقصود هو تحقيق مشارآة جدية
نوع الناتج عن اهتمامًا بالتالدراسة وبالمثل، ال تولي هذه 

البلدان /الهيئات المتعددة لنظام اإلدارة القائمة في المناطق
فموقف المجتمع المدني في الجنوب يختلف . المختلفة

تمامًا عن نظيره في الشمال، نظرًا لمحدودية األنظمة 
ويستحق هذا الموقف نهجًا أآثر توجهًا نحو . الديمقراطية

 من جانب البنك المشارآة مع المجتمع المدني، وجهدًا
الدولي إلدخال تحسينات على البيئة المؤاتية للمشارآة 

ومن األهمية ترتيب اإلجراءات المقترحة حسب  .المدنية
  .األولوية واختيار أآثرها مالءمة ألي وضع آان

تنوع وتعقيد المجتمع هذه الدراسة  من 2يصف القسم 
ات المدني اليوم، بما في ذلك الفروق الموجودة بين منظم
وقد . المجتمع المدني في نصف الكرة الشمالي والجنوبي

تمت مناقشة عمل البنك الدولي الحالي بخصوص إيجاد 
البيئة المؤاتية للمشارآة المدنية، والمقترحات المطروحة 

  .74، و73، و44لزيادتها، في الفقرات 

الضفة الغربية   10
  وغزة

ولي مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدحيث إن 
والتي ال تكون عادة على ود (يتكون أساسًا من حكومات 
، فما مدى واقعية سعي )مع منظمات المجتمع المدني

البنك الدولي إلضفاء الصبغة المؤسسية على الشراآات 
ومن ناحية أخرى، يمتلك  .مع مجموعات المجتمع المدني

البنك الدولي المصداقية والمرآز الالزمين إلحداث تغيير 
سياسات، وتحول في األنظمة القانونية، لضمان في ال

آما يرتبط  .نظام اإلدارةجهاز المزيد من الشفافية في 
التدريب الرسمي لموظفي البنك الدولي في الغالب 

وفيما يتعلق ببناء  . على مؤسسات رسميةاالطالعب
هناك حاجة إلى إبراز أهمية بناء القدرات في : القدرات

األصغر حجمًا، ولعل ذلك يكونالمنظمات غير الحكومية 
ممكنًا من خالل تعزيز الشراآات بين المنظمات غير 

وهذا من األشياء التي يقوم . الحكومية الكبيرة والصغيرة
بها البنك الدولي من خالل مساندته المستمرة لبرنامج 

أما  .المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية وغزة
لتوريد في البنك الدولي فإجراءات ا: بالنسبة للتوريدات

معقدة إلى أبعد الحدود، وتحتاج إلى تبسيط، تمشيًا مع 
العديد من حيث إن قدرات المنظمات غير الحكومية، 

عن تلك التي تجريها المؤسساتيختلف ترتيباتها التعاقدية 
فمن الواضح وجود عالقة عكسية بين سرعة  .العامة

  . المدنيالمدفوعات ودرجة مشارآة منظمات المجتمع

يقوم البنك الدولي بدور الميسر بين الحكومات ومنظمات 
، 24-22المجتمع المدني آما هو موضح في الفقرات 

وعلى الرغم من أن الحكومات تعد العمالء . 56و
األساسيين للبنك الدولي، إال أن البنك يقبل حقيقة أنه ينبغي

له ويجب عليه أن يعمل مع مجموعات المجتمع المدني 
رها من أصحاب المصالح المباشرة، متجاوزًا نطاق وغي

.الحكومات، من أجل تحقيق أهداف تخفيض أعداد الفقراء
آما تم تناول الحاجة إلى إعادة النظر في سياسة التوريد 
بالبنك الدولي بالنظر إلى االحتياجات الفريدة لمنظمات 

  .68المجتمع المدني في الفقرة 
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  وغزة
ترآز على الهوة هذه الدراسة  في 2ألة رقم المس

هذه . المتصورة بين رسائل البنك الدولي وبين الحقيقة
حيث إن المسألة ال يمكن تصنيفها آواحدة من أربعة، 

 اثنان يتناوالن اإلجراءات- األخرى مختلفة تمامًا قضاياال
الداخلية، والثالثة تتناول الحقيقة التي تشكل تضاريس 

وفي هذا السياق، من المهم . ح التعبيراألرض، إن ص
البحث عن أفضل الحلول لالستفادة من األدوات 

. المناسبة لتوصيل فهم أفضل لتلك الرسائل" اإلعالمية"
وعالوة على ذلك، فإن توجيه الدعوة، آأحد عمليات 
المشارآة، حاسم األهمية في إطالع ممثلي المجتمع 

ي المتناول، والتي  التي فقضاياالمدني على العديد من ال
من خالل . تشكل محتوى النقاش المعني بقضايا التنمية

بين الرسائل " الهوة"هذه العمليات، يؤمل أن ُتسد 
  .والحقيقة

الهوة بين التوقعات، والسياسة، والممارسة هي أحد 
تتناول  .العقبات الكبرى أمام المشارآة المدنية الفعالة

 جوانب  بعض60، و56، و53، و35-29الفقرات 
بينما تقترح  .اإلحباط، المؤدي إلى الكلل من المشاورات

  . مجاالت التحسين76-74، و64-62الفقرات 
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  غانا
  
  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
إنه يرتبط بتطور العالقة بين البنك الدولي ومنظمات   غانا  1

 وما .هذه الدراسةالمجتمع المدني آما هو موضح في 
زالت مساءلة منظمات المجتمع المدني قضية تحتاج إلى 

للمجتمع هذه الدراسة إذ إن التعريفات التي ساقتها . بحث
ويوافق على أن التوترات  .المدني تبدو متكلفة إلى حد ما

بين منظمات المجتمع المدني في الشمال والجنوب قضية 
مهمة تحتاج إلى معالجة، وأن هناك افتقارا إلى حوار 

  .سي بين منظمات المجتمع المدني والبنك الدوليمؤس

ُنوقش تطور المشارآة بين البنك الدولي ومنظمات 
آما ُنوقش التعريف . 5-2المجتمع المدني في الفقرات 

وتتضمن . 73 و8-6الشامل للمجتمع المدني في الفقرات 
التفرقة المهمة بين منظمات المجتمع المدني في الشمال 

  .والجنوب

جهاز حتاج البنك الدولي إلى إعداد برنامج تدريبي لي  غانا  2
وفي .موظفيه على آيفية العمل بفعالية مع المجتمع المدني
المقابل، تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى زيادة 

 .طاقاتها، وال سيما فيما يتعلق بفهم سياسة البنك الدولي
وينبغي تحقيق المشارآة بين البنك الدولي ومنظمات 

ع المدني من خالل عملية لتخطيط المشاريع، منذ المجتم
  .البداية وحتى النهاية

يناقش اإلجراء السادس من اإلجراءات ذات األولوية في 
 الحاجة إلى برنامج أآثر تنظيما لتدريب 69الفقرة 

موظفي البنك على آيفية المشارآة مع منظمات المجتمع 
 أهمية مشارآة 76 و72وتعالج الفقرتان . المدني

ة إستراتيجيمنظمات المجتمع المدني منذ البداية في 
  .المساعدات القطرية وفي المشروعات

 تطبيق– 84 و73هناك تناقض بين التحليل في الفقرتين   غانا  3
قواعد منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمشارآة 

هذه الدراسة ومن الضروري أن تبسط  .واإلفصاح
ته بالدراسة، ألنها اآلن أقسامها لتناول البنك الدولي ذا

وسيكون وضع  .تفترض اإللمام التام بالبنك الدولي
على المستوى المحلي " الممارسات السليمة"عن إطارات 

إلى األخذ في هذه الدراسة وتحتاج . إضافة جيدة للدراسة
االعتبار أن المجموعات المستهدفة ال تقتصر على 

ألفراد منظمات المجتمع المدني، وإنما تشمل آذلك ا
قدرا هذه الدراسة  وينبغي أن تخصص . إلخوالطالب؛

  .أآبر من اهتمامها لما يجري على المستوى المحلي

تقدم وصفا موجزا لكيفية مشارآة البنك الدراسة هذه 
وليس الغرض منها  .الدولي مع منظمات المجتمع المدني

وعلى  .مناقشة المستوى المحلي أو الوطني بالتفصيل
المعلومات فيما يتعلق بالممارسات تبادل ة الرغم من أهمي

السليمة، فإن هذا األمر عولج في وثائق عامة أخرى مثل 
أما الحاجة إلى نشر  .آتاب المشاورات المرجعي وغيره

قدر أآبر من معلومات البنك الدولي لمساعدة منظمات 
المجتمع المدني على فهمه بصورة أفضل فتعالجها 

  .75 و64 و34الفقرات 

أآثر صلة على المستوىهذه الدراسة ينبغي عليكم، لجعل   اناغ  4
المحلي وبالنسبة لمجلس المديرين، ينبغي إعطاء مثال 
ملموس على تخفيف أعباء الديون، وشرح ما حدث، 

ومن األمثلة الجيدة على . والجانب الذي اضطلع به البنك
ذلك مشروع غانا للمياه في إطار مشروعات البلدان 

.وسيكون هذا بمثابة نموذج يحتذى. ثقلة بالديونالفقيرة الم

تم االستدالل بمتابعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في 
 آمثال على مشارآة منظمات المجتمع 40غانا في الفقرة 

  ".المساءلة االجتماعية"المدني في أنشطة 

 تعترض الحاجة إلى بناء القدرات والتمويل سبيل   غانا  5
 والمجتمع هزة اإلدارة الحكومية المحليةأجالشراآة مع 

  .المدني

 إشارة إلى الحاجة لدراسة 67وقد تضمنت الفقرة  .بالفعل
69قيود التمويل آإجراء ذي أولوية، بينما تضمنت الفقرة 
إشارة إلى الحاجة لتعزيز القدرات من أجل المشارآة 

  .آإجراء ذي أولوية
ف الهيكلي يلتكيآانت مبادرة االستعراض المشترك ل  غانا  6

)SAPRI ( مثاال على مشارآة الحكومة ومنظمات
المجتمع المدني، ومع ذلك، لم تتعامل الحكومات مع 

لالضطالع به مهم وأمام البنك الدولي دور .العملية بجدية
  .فيما يتعلق بضمان جدية الحكومات

 بصورة محددة إلى الصعوبات التي تبرز33تشير الفقرة 
ف ي االستعراض المشترك للتكيخالل عملية مبادرة

، والحاجة إلى الوقوف على الدروس )SAPRI(الهيكلي 
 22وقد عالجت الفقرات  .المستفادة من أجل المستقبل

 األدوار التي يضطلع بها البنك الدولي 56 و40 و23و
آأداٍة لتيسير العالقة الثالثية بين الحكومات ومنظمات 

  .المجتمع المدني والبنك الدولي
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  ندونيسياإ
  
  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
التعليق على استعراض الصناعات االستخراجية في (جاآرتا، إندونيسيا  1

سياق المشارآة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع 
قام البنك الدولي بإعداد هذه العملية وتمويلها، ) المدني

 مشارآة المجتمع واعتبرت بمثابة ممارسة جيدة اجتذبت
ومع ذلك، تحدث المشكلة عند وضع آليات جيدة  .المدني

وشفافة، فضال عن أن التوصيات التي تم الحصول عليها 
  .لم تعتمد حتى اآلن

 بصورة محددة إلى خبرة استعراض 33تشير الفقرة 
الصناعات االستخراجية وسائر عمليات مشارآة البارزين

ث تشعر جماعات من أصحاب المصالح المباشرة، حي
المجتمع المدني بخيبة األمل ألن البنك الدولي لم يقبل آل 

 62 و60 و56 و53وقد عالجت الفقرات  .التوصيات
. القضية األوسع المتعلقة بالفجوة بين التوقعات77 و63و

) CGI(اإلشارة إلى المجموعة االستشارية إلندونيسيا (جاآرتا، إندونيسيا  2
 ال يجتذب المعلومات والتعليقات هذا النوع من اآلليات

التقييمية من المجتمع المدني وحسب، بل ومن 
ويبدو أن هناك تناقضًا في  .المجموعات القطاعية آذلك

فمن جهة، يعمل البنك الدولي . ممارسات البنك الدولي
لتحسين البيئة، رغم أن المصلحة السياسية في المقابل 

 .حقيقي اإليجابيتكمن في عدم حدوث مثل ذلك التأثير ال
إحداث أثر حقيقي في صناعة يريد فإذا آان البنك في 

الحراجة في إندونيسيا، فإن عليه إشراك آل األطراف 
آما يتعين عليه تبسيط سياساته .الفاعلة المعنية في النقاش

 .فيما يتعلق بكياناته األخرى مثل مؤسسة التمويل الدولية
لمدني بالطريقة ذاتهامؤسسة ال تعمل مع المجتمع االإذ إن 

  .التي يعمل بها البنك الدولي

 إلى الحاجة إلى وجود قدر أآبر 80 و76تشير الفقرتان 
 بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية االنسجاممن 

)IFC ( والوآالة الدولية لضمان االستثمار)MIGA (
  .فيما يتعلق بممارسات المجتمع المدني في المشارآة

آيف ستتصرفون استنادا إلى المعلومات والتعليقات إندونيسياجاآرتا،   3
فهناك  التقييمية التي تحصلون عليها من المجتمع المدني؟

الكثير من المشاورات بين البنك الدولي والمجتمع المدني،
غير أنه ليس من الواضح ما إذا آانت هذه المشاورات 

  .تؤدي حقًا إلى أي تغيير في السياسة

صفوفة التعليقات المذآورة هو أن تعمل الغرض من م
آآلية للمعلومات والتعليقات التقييمية لتوضيح آيفية تلقي 

هذه وتوجز  .هذه الدراسةالتعليقات والتعامل معها في 
في القسم السابع منها بنود التدابير ذات األولوية، الدراسة 

وهناك  .إلى جانب عدٍد من الخيارات لمزيد من النقاش
ألمثلة على أن المشاورات مع المجتمع المدني عدٌد من ا

تمخضت عن تغيرات في سياسة البنك الدولي أو مناهجه،
  .57آما هو مالحظ في الفقرة 

ما هو وضع فريق عمل المنظمات غير الحكومية جاآرتا، إندونيسيا  4
)NGO( والعالقات بين المنظمات غير الحكومية ،

 المساعدات ةاتيجيإسترووالبنك الدولي في إندونيسيا، 
إننا نوصي بأن يشير  في إندونيسيا؟) CAS(القطرية 

وليس " مشاِرآة"البنك الدولي إلى المجتمع المدني آجهة 
وينبغي تضمين وجهات نظر ". للتشاور"فقط جهة 

ة المساعدات القطريةإستراتيجيالمجتمع المدني في عملية 
)CAS.(  وقد أعدت المنظمات اإلندونيسية غير

ومية بالفعل خارطة للمجتمع المدني ينبغي تشاطرها الحك
فما هو أسلوب البنك الدولي .مع بقية إدارات البنك الدولي
  في العمل مع المجتمع المدني؟

 بإيجاز تطور لجنة البنك الدولي 64 و25تبين الفقرتان 
السابقة، وإطالق ) NGO(والمنظمات غير الحكومية 

إلقامة منبر جديد ) JFC(عملية لجنة التيسير المشترآة 
للمشارآة بين البنك الدولي والمجتمع المدني على 

 باختصار 80 و12وتصف الفقرتان  .المستوى العالمي
األسلوب الذي يتبعه البنك الدولي في العمل مع المجتمع 

وللمزيد من المعلومات بشأن هذه الموضوعات  .المدني
ع المدني يرجى زيارة موقع البنك الدولي المعني بالمجتم

 :على شبكة اإلنترنت
www.worldbank.org/civilsociety.  

وتم التأآيد على أهمية التشاور مع منظمات المجتمع 
ة المساعدات القطرية إستراتيجيالمدني في إعداد 

)CAS ( والتشاور هو المصطلح المناسب. 72في الفقرة
أن التشاور سيجلب هذه الدراسة في هذا الصدد، وتوضح 

اتخاذ القرارات اال مؤآدة في أن تسهم العملية في معه آم
فيما يتعلق بتصميم السياسات أو المشروعات، أو تنفيذها، 

   ).26الفقرة (أو تقييمها 
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  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
هل يمكن للبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني العمل جاآرتا، إندونيسيا  5

 معا لتشجيع عملية تشاور تقوم على المساءلة والشفافية؟
يع البنك الدولي إشراك منظمات المجتمع وهل يستط

وهل يمكن تطوير قناة  المدني في تنفيذ المشروعات؟
في حاالت ارتفاع ) تابعة للبنك الدولي(تمويل بديلة 

  معدالت الفساد؟

نعم، هناك الكثير من الفرص لعمل البنك الدولي 
ومنظمات المجتمع المدني معا لتشجيع عملية تشاور أآثر 

ومن المقرر أن يحسن  . للمساءلةشفافية وخضوعًا
هذه اإلجراء الثاني من اإلجراءات ذات األولوية في 

منهج البنك الدولي في المشاورات، بما في ذلك الدراسة 
وفيما يتعلق بالتمويل، تصف الفقرات  .الجوانب المذآورة

 آيف طور البنك الدولي الكثير من 67 و28 و27
ل المباشر وغير المباشر األنواع المختلفة من آليات التموي

التي تدعم المشارآة المدنية ومشارآة منظمات المجتمع 
التنمية وتستخدم برامج  .المدني في تنفيذ المشروعات

على ) CDD(المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية 
نحو متزايد آآلية للتصدي للفساد المستشري والوصول 

  .بالتنمية إلى مستوى القرى
 هل يمكن للبنك وقف مشروع ما في حالة حدوث فساد؟دونيسياجاآرتا، إن  6

وفضال عن ذلك، هل يمكن للبنك تعليق العمليات إلى حين
  تحقيق اإلصالح القانوني؟

هذه القضية تتجاوز نطاق هذه الدراسة، بيد أن لدى البنك 
آلياٍت لتعليق أو وقف المشروعات أو صرف حصيلة 

وللمزيد من  .القرض في حالة ثبوت وقوع الفساد
المعلومات، يرجى زيارة موقع إدارة النزاهة المؤسسية 

  :التابعة للبنك الدولي على اإلنترنت وعنوانها آالتالي
http://wbln0018.worldbank.org/acfiu/acfiuweb.nsf.

هل يمكنكم إضافة بناء القدرات بالنسبة للنقابات، بحيث جاآرتا، إندونيسيا  7
 البنك الدولي ودوره في تخفيض يتسنى لها فهم مهمة

  أعداد الفقراء بصورة أآثر تفصيال؟
لماذا قمتم بتغيير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى 

  منظمات المجتمع المدني؟
آيف يمكن للمجتمع المدني المشارآة بدرجة أآبر في 

  دورة المشروع؟

 مشارآة النقابات والحاجة 59 و23نعم، تناقش الفقرتان 
أما توسيع نطاق تعريف . قدرات النقاباتإلى بناء 

المنظمات غير الحكومية إلى منظمات المجتمع المدني 
76 و72وتناقش الفقرتان . 9-6فهو موضح في الفقرات 

مشارآة منظمات المجتمع المدني منذ البداية داخل دورة 
  .المشروع

ينما ال عمليات البنك الدولي ح/آيف يمكن تحسين أنشطةجاآرتا، إندونيسيا  8
هناك آلية منتظمة للمتابعة والتقييم؟ ينبغي آذلك تكون 

  .إشراك منظمات المجتمع المدني في المتابعة والتقييم

بالفعل، ينبغي إشراك منظمات المجتمع المدني في 
 24في الفقرتين هذه الدراسة المتابعة والتقييم، وتشير 

 إلى عدد من األمثلة على مشارآة تلك المنظمات في40و
أما . لتتبع نفقات الموازنة" مساءلة اجتماعية"أنشطة 

الحاجة إلى متابعة وتقييم طريقة مشارآة البنك الدولي مع
، وهي واحدة 66 و31المجتمع المدني فتناقشها الفقرتان 
  .هذه الدراسةمن اإلجراءات ذات األولوية في 

بناء القدرات ينبغي على البنك أيضا أن يرتب أولويات جاآرتا، إندونيسيا  9
بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، ألن هذه المنظمات 
 .تحتاج إلى فهم آيفية عمل البنك الدولي بطريقة أفضل

ومن المهم آذلك زيادة التزام موظفي البنك الدولي بالعمل
  .مع منظمات المجتمع المدني

 تناقش الحاجة إلى بناء 69 و56 و22والفقرات  .بالفعل
بنك الدولي للعمل مع منظمات المجتمع قدرات موظفي ال

  .المدني، والعكس بالعكس

هل يمكن أن يشجع البنك الدولي منظمات المجتمع المدنيجاآرتا، إندونيسيا  10
لكي تصبح شريكا مساويا؟ فهناك الكثير والكثير من 

ومن ثم ينبغي  .حاالت تقاعس الحكومة عن تقديم الخدمة
قرض، والعمل آأداة للتسهيلعلى الحكومة توقيع اتفاقية ال

وجهة للتنظيم، أما منظمات المجتمع المدني فغالبا ما 
  .تكون قادرة بشكل أفضل على تقديم الخدمات

، يتمثل النمط 24-22آما هو موضح في الفقرات 
الرئيسي لمشارآة البنك الدولي مع المجتمع المدني في 
 .تسهيل التفاعل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني

أنه بينما يتعين هذه الدراسة آما يصور القسم الثالث من 
على البنك الدولي العمل مع الحكومات، ففي بعض 

الحاالت ربما يكون من األفضل تأهيل منظمات المجتمع 
المدني لتقديم الخدمة على المستوى المحلي، آما هو 

الحال في البلدان المنخفضة الدخل الواقعة تحت ضغوط 
)LICUS.(  
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  موزامبيق
  
  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
مابوتو،   1

  موزامبيق
يحتاج البنك الدولي إلى تحسين وتوحيد معايير االختيار 

التي يستخدمها إلشراك منظمات المجتمع المدني في 
ومن ثم ينبغي تشكيل مجموعة تشاور جديدة . مشاوراته

اط منظمات المجتمعلمراعاة الحساسيات المختلفة في أوس
وينبغي أن تكون المجموعة  .المدني في أنحاء البالد

  .محدودة العدد لضمان الترآيز

 الحاجة إلى تحسين 73 و65 و44 و32تناقش الفقرات 
معايير البنك الدولي في االختيار وطريقته في إجراء 

والهدف من ذلك هو تحقيق أفضل معايير . المشاورات
مجال للمرونة عبر البلدان للممارسة، مع إتاحة ال

  .والقطاعات

مابوتو،   2
  موزامبيق

الوقت المخصص للتشاور يؤثر آذلك على نوعية الحوار 
ومن خالل  .بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني

توفير مزيد من الوقت، تستطيع منظمات المجتمع المدني 
الجامعة التشاور مع أعضائها والمنظمات القريبة منها، 

التي تقع مقار أغلبها في أماآن بعيدة عن المناطق و
  .الحضرية الرئيسية

ويشار إلى التوقيت بوصفه أحد المجاالت التي . بالفعل
تحتاج إليها المشاورات لكي يتسنى تحسينها، وتناقش 

  . هذا الجانب65 و35 و32الفقرات 

مابوتو،   3
  موزامبيق

، مثل عند التشاور بشأن وثائق البنك الدولي المهمة
، والعمل )CAS(ة المساعدات القطرية إستراتيجي

المذآرة االقتصادية  و،)ESW(االقتصادي والقطاعي 
بما في ( يحتاج المكتب القطري إلى إعالن  إلخ،القطرية،

جدول عملية المشاورة) ذلك اإلعالن في الصحف المحلية
وال تقتصر الفائدة من هذا . بأآملها وإطارها الزمني

ى المساهمة فقط في زيادة المصلحة، لكنه اإلجراء عل
سيمكن منظمات المجتمع المدني آذلك من اإللمام 

بالموضوعات قبل المناقشات، على سبيل المثال، من 
  . إلخخالل طلب الوثائق السابقة،

ُتثار الحاجة إلى اإلعالن المبكر وإخطار المشارآين، 
بوصفها خطوات مهمة في تحسين عملية التشاور، في 

  .65 و35 و32فقرات ال

مابوتو،   4
  موزامبيق

يمثل حاجز اللغة عقبًة رئيسيًة أمام تحقيق مشارآة أفضل 
وهناك حاجٌة إلى ترجمة وثائق. لمنظمات المجتمع المدني

وفيما يتعلق بأوراق . البنك الدولي إلى اللغة البرتغالية
النقاش المستخدمة للحصول على معلومات وتعليقات 

وزامبيقيين، ينبغي عليكم عدم استبعاد تقييمية من الم
إمكانية ترجمة الوثائق إلى لغة أآثر سهولة ــ فضال عن 

  .ترجمتها إلى اللغات اإلقليمية

 الحاجة إلى زيادة الشفافية 75 و34تناقش الفقرتان 
 إلى 75 و26وتشير الفقرتان  .واإلفصاح عن المعلومات

ية، وقد أقر الحاجة إلى ترجمة الوثائق إلى اللغات المحل
  .البنك مؤخرا إطارًا جديدًا لتشجيع هذا االتجاه

مابوتو،   5
  موزامبيق

التي توصف بأنها مبهمة إلى (فيما يتعلق بالعالقة الثالثية 
بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والبنك ) حد ما

الدولي، ومن أجل تأمين نقاش خالق حول القضايا، يحتاج
.أآثر شموًال في النهج الذي يتبعهالبنك الدولي ألن يصبح 

ويتحقق ذلك، على سبيل المثال، من خالل التأآد من أن 
بعض االجتماعات تضم آًال من مسؤولي الحكومة 

ومن شأن هذا أن يتجنب ما . ومنظمات المجتمع المدني
، الذي يعمد خالله مسؤولو "التأثير المتأرجح"يطلق عليه 

مات المجتمع المدني، الحكومة، خالل المناقشات مع منظ
إلى إلقاء اللوم على البنك الدولي فيما يتعلق بكل 

السياسات السيئة، وتعمد منظمات المجتمع المدني، 
بالطريقة ذاتها، إلى اإلنحاء بالالئمة على الحكومة خالل 

وهذا الموقف ال يفضي إلى . المناقشات مع البنك الدولي
  .نقاش واقعي خالق

 العالقة الثالثية بين الحكومة 56 و40تناقش الفقرتان 
ويضطلع البنك الدولي . والمجتمع المدني والبنك الدولي

بدور أداة للتيسير في العالقات بين الحكومة ومنظمات 
المجتمع المدني، باإلضافة إلى مشارآته في حوار 

ومشاورة مباشرين، آما هو ُمتناول بالنقاش في الفقرات 
21-26.  
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مابوتو،   6
  موزامبيق

مكن معالجة الفجوة المعرفية بين منظمات المجتمع ي
المدني األفريقية ونظيراتها في الغرب من خالل مساعدة 

ويستطيع البنك الدولي جعل تسهيالته متاحة. البنك الدولي
لتيسير استمرار ) اإلنترنت، مؤتمرات الفيديو، الخ(

تشاطر المعلومات بين منظمات المجتمع المدني 
وتستجيب هذه. لحكومية في أنحاء العالموالمنظمات غير ا

.الفكرة للحاجة إلى إقامة منبر للتشاور على مستوى العالم
وسيحقق مثل هذا المنبر مكاسَب ألن الحكومات في 

البلدان النامية، مثل موزامبيق، ال تهتم في أغلب األحيان 
ففي . بتشاطر سياساتها مع منظمات المجتمع المدني

ت، ال تسمح الحكومات للمنظمات غير الكثير من المناسبا
وال .  على وثائق سياساتهااالطالعالحكومية المحلية ب

يكون ثمة سبيل أمامها لالطالع على هذه الوثائق إال من 
  .خالل المنظمات غير الحكومية األجنبية

إن عدم وجود مجال عمل متكافئ بين منظمات المجتمع 
 وتعالجه المدني في الشمال والجنوب أمٌر ملحوٌظ،

ويلعب البنك الدولي بالفعل دورًا في . 73 و8الفقرتان 
تشجيع خلق البيئة المواتية للمشارآة المدنية، حسب 

وال يحبذ البنك . 74 و24المناقشة الواردة في الفقرتين 
الدولي فكرة وجود منبٍر واحٍد للتشاور، لكنه يقوم حاليا 

ع بتجربة عدد من طرق التشاور مع منظمات المجتم
المدني على المستويين العالمي والقومي، حسب المناقشة 

  .65 و64الواردة في الفقرتين 

مابوتو،   7
  موزامبيق

تود إحدى رابطات الطالب أن تعرف طبيعة سياسات 
البنك الدولي تجاه الطالب بوجه عام، وتجاه رابطات 

  .الطالب في أفريقيا على وجه الخصوص

لى ترآيز البنك الدولي يتضمن الموجز التنفيذي إشارة إ
المتزايد على المشارآة مع الشباب في الصفحة الرابعة، 

فالشباب . 59 و58 و54 و23 و16 و12وفي الفقرات 
ومنظمات الشباب قطاٌع أساسي من الجماهير داخل 

المجتمع المدني، ينبغي أن يكون له صوت في حوار 
.وميعلى المستويين العالمي والقاتخاذ القرارات التنمية و
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  واشنطن العاصمة
  
  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
واشنطن   1

  العاصمة
عددًا من القضايا المهمة وفي الوقت هذه الدراسة تثير 

وتسلم بحدوث الكثير من التحسينات في الفترة . المناسب
األخيرة في عالقات البنك الدولي بمنظمات المجتمع 

لمثال، صار باإلمكان الوقوف على فعلى سبيل ا .المدني
قدٍر أآبَر من المعلومات من البنك الدولي من خالل 

سياسة البنك الخاصة باإلفصاح عن المعلومات، وتبشر 
ات تخفيض أعداد الفقراء إستراتيجيإعداد وثائق عملية 

 للتعبير عن بمنح صوٍت أقوى لمنظمات المجتمع المدني
زال هناك عدٌد من وعلى الرغم من ذلك، ما . آرائها

وما زالت  .العوائق والضغوط المضادة في المؤسسة
مسودة وثائق البنك الدولي ال تنشر بالسرعة الكافية 
للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشارآة الواعية 

فنوعية المشارآة ما زالت تمثل مشكلة . اتخاذ القراراتو
بة آبيرة، وهناك شعور بفداحة تكلفة المعاملة بالنس

وتشكك منظمات المجتمع المدني في بعض  .للمشارآة
التغييرات التي طرأت مؤخرا على السياسات في البنك 

ويريد الكثير من  .الدولي واألثر المترتب على مشارآتها
منظمات المجتمع المدني معالجة آثير من الموضوعات 

على وجه السرعة، والتخلص منهذه الدراسة المقدمة في 
فليس ثمة مصلحة ألحد في  .المضادةبعض الضغوط 

  . عملية فارغة المضمون

 شعور اإلحباط الذي 75 و65 و34-32تعالج الفقرات 
يراود منظمات المجتمع المدني بسبب القيود المفروضة 

على االطالع على المعلومات الطبيعة الخاصة 
ذو اإلجراء ويستهدف  .للمشاورات وتفاوت نوعياتها

 إنشاء مرآز تنسيق 65األولوية في الفقرة 
مرآز خدمات استشارية على مستوى إدارات /للمشاورات

البنك الدولي للمساعدة في معالجة هذه المشكالت، آما 
خطوات إضافية لزيادة الشفافية هذه الدراسة تقترح 

  .والكشف عن المعلومات

واشنطن   2
  العاصمة

إال على سبعة هذه الدراسة لماذا ال ينصب اهتمام 
فقط في الوقت الذي تم فيه تحديد الكثير من موضوعات 

   الموضوعات األخرى؟

الموضوعات ذات األولوية التي وقع عليها االختيار هي 
الموضوعات التي أجمع فريق اإلدارة بالبنك الدولي 

وفي البداية، لم  .بالفعل على المضي قدما في معالجتها
لك، إجراءات محددة، ومع ذةباتخاذ أيهذه الدراسة توِص 

آان هناك اتفاٌق عام خالل المناقشات الداخلية على تحديد 
، مع بقاء)73-62الفقرات ( إجراءاٍت لُتمَنَح األولوية 10

الخيارات األخرى عرضًة للمناقشة بواسطة المجلس أو 
   .اإلدارة أو الموظفين حسبما تقتضي الحاجة

واشنطن   3
  العاصمة

موضوعات البنك "ينبغي على البنك اإلقراُر بأن هذه هي 
، وأنها تختلف عن الموضوعات التي "الدولي وأجندته

وسترآز منظمات . تهتم بها منظمات المجتمع المدني
المجتمع المدني على عملية وأجندة وطبيعة للمشارآة 

  .بين دفتيهاهذه الدراسة تختلف بالكلية عما تحويه 

تستهدف باألساس الدراسة  هذههناك اتفاٌق على أن 
البنك الدولي من الداخل، وهذا مذآور مقدما في جمهور 

وعلى هذا األساس، تتمحور حول قضايا . الفقرة األولى
ومع ذلك، . وأجندات تالئم أآثر ما تالئم المناقشة الداخلية

يعكس التحليل والتوصيات في الكثير من الحاالت آراء 
ووجهات نظر منظمات المجتمع المدني، التي تجمعت 

  .ات العديدة الماضيةعلى مدى السنو
واشنطن   4

  العاصمة
هناك نتائُج محددٌة لمناقشات وعمليات أخرى مثل مبادرة 

، )SAPRI(يف الهيكلي ياالستعراض المشترك للتك
، واستعراض )WCD(واللجنة العالمية المعنية بالسدود 

وغيرها، وهي مطروحة )EIR(الصناعات االستخراجية 
عو إلى اتخاذ إجراءات على الطاولة بنتائج محددة، تد

  هل سيتم تضمين هذه االقتراحات في الدراسة؟ .محددة

عملية لجنة التيسير المشترآة ليست سوى فضاء واحد 
مقترح لمناقشة القضايا المتعلقة بالمشارآة بين البنك 
الدولي والمجتمع المدني بتعمق والتعامل معها، وقد 

هذه توجهها ومن بين الرسائل التي. صممت آآلية انتقالية
في واقع األمر، أن بعض العمليات الراهنة قيد الدراسة 

 على 33وتشير الفقرة . التنفيذ أدت إلى مشاعر إحباط
وجه الخصوص إلى مبادرة االستعراض المشترك 

، واللجنة العالمية المعنية )SAPRI(يف الهيكلي يللتك
، واستعراض الصناعات االستخراجية )WCD(بالسدود 

)EIR(63 و62 و60 و56 و53نما تعالج الفقرات ، بي 
   . القضايا المتعلقة بالفجوة بين التوقعات77و

واشنطن   5
  العاصمة

هناك شعور باإلحباط بين منظمات المجتمع المدني فيما 
فإلى ما قادت . يتعلق بالمشارآة مع البنك الدولي
  أصواتهم، وأين هي التغييرات؟

فتور "م  مفهو64 و55 و33 و32تناقش األقسام 
 بعض األمثلة التي توضح 57وتسوق الفقرة ". التشاور

آيف صاغت أصوات المجتمع المدني السياسة أو 
  .النقاشات األخرى

واشنطن   6
  العاصمة

خبرت الواليات المتحدة مجموعة المشكالت ذاتها على 
ومن ثم أقترح عليكم دراسة القرارات. المستوى االتحادي

مريكية لنرى هل سيتمكن البنك التي اتخذتها اإلدارة األ
  .الدولي من تطبيق الحلول ذاتها

  .هذا األمر لوحظ بالفعل
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  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
واشنطن   7

  العاصمة
المشكلة التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني ليست 
في عدد المشاورات، ولكن في طريقة إدراج مدخالتها في

ه فكيف إذًا ُيعدُّ البنك الدولي مؤشرات .سياسة البنك الدولي
هذه وتشير  التي تقيس مشارآة منظمات المجتمع المدني؟

إلى إجراءات تظلم، وأنظمة تحذير مبكر في الدراسة 
البنك الدولي، وقضية مكافآت الموظفين وحوافزهم، وآلها

وهناك حاجة إلى نظام جيد لمكافأة الموظفين . أمور مهمة
  . ومساءلتهم

  النهج73 و65 و56 و53 و34-32تناقش األقسام 
 76وتناقش الفقرة . المؤسسي الخاص بالمشاورات

مراجعة إلجراءات األعمال الحالية للبنك الدولي، بما في 
  .ذلك حوافز الموظفين

واشنطن   8
  العاصمة

هل تشاور الفريق مع أي من المحتجين بخصوص القسم 
الذي يتناول حرآة االحتجاج في الدراسة؟ ليس هناك 

ن األساس المنطقي عهذه الدراسة تحليٌل آاٍف في 
لالحتجاجات، ولم تأت على ذآر االحتجاجات في الجنوب

ات إستراتيجيوبعد أربعة أعوام من عملية . إال لماما
، ال تخضع قضايا )PRSP(تخفيض أعداد الفقراء 

السياسات الكبيرة ذاتها للنقاش وال تزال مشكلة الشرعية 
  . قائمة

 للمجتمع على موقع البنك الدوليهذه الدراسة نشرت 
: المدني على شبكة اإلنترنت وعنوانه
www.worldbank.org/civilsociety  
 دراسة، وتم 2003في أواخر أآتوبر تشرين األول عام 

تعليقات منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصالح 
آما . 2004اآلخرين خالل نهاية شهر فبراير شباط عام 
لبنك الدولي دعا فريق المجتمع المدني طائفة من مكاتب ا

مع هذه الدراسة القطرية إلى استضافة نقاشات بشأن 
ويتناول  .منظمات المجتمع المدني الموجودة في بلدانها

الفصل السادس احتجاجات منظمات المجتمع المدني ضد 
انظر  .البنك الدولي، ويناقش األسباب الكامنة وراءها

  .60-47الفقرات 
واشنطن   9

  العاصمة
العالقة الثالثية األبعاد هذه الدراسة  أمر طيب أن تعالج

بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني والحكومات، 
ومع ذلك، يحتاج البنك . ومسألة االحتجاجات في الجنوب

الدولي إلى اتخاذ قرار فيما يتعلق بدوره الرسمي تجاه تلك
العالقة الثالثية األبعاد، ألن منظمات المجتمع المدني 

وقت الراهن بإحباط بالغ بسبب غياب ذلك تشعر في ال
  . الدور

 تعقيدات العالقة74 و56 و40 و24-22تناقش الفقرات 
الثالثية بين البنك الدولي والحكومات ومنظمات المجتمع 

  .المدني

واشنطن   10
  العاصمة

ُيقترح إتاحة الوقت أمام مزيد من النقاش حول عملية لجنة
  ).JFC(التيسير المشترآة 

إلى لجنة التيسير المشترآة في الفقرتينذه الدراسة هتشير 
وهناك المزيد من المعلومات المرجعية عن . 64 و25

عملية لجنة التيسير المشترآة على موقع البنك الدولي 
للمشارآة مع المجتمع المدني على شبكة اإلنترنت 

  www.worldbank.org/civilsociety: وعنوانه آالتالي
واشنطن   11

  العاصمة
تحدث عن خبرة منظمته في المشارآة مع البنك الدولي، 

وغياب قنوات االتصال المتماسكة لمتابعة المبادرات 
  .الكثيرة التي تتخذ مع منظمات المجتمع المدني

هناك فريق للمجتمع المدني ومراآز للتنسيق في المجتمع 
المدني وعلى مستوى البنك الدولي لتسهيل المشارآة 

   .والمتابعة
واشنطن   12

  العاصمة
هناك شعور باإلحباط حيال بيانات البنك الدولي الخاصة 

بطريقة عمله مع الحكومات مع عجزه حتى اآلن عن 
التأثير في مقاومة الحكومات للعمل مع منظمات المجتمع 

وفي المقابل، ليس ثمة عالقة بين آل من مؤسسة  .المدني
ثمار وبين التمويل الدولية والوآالة الدولية لضمان االست

الحكومات، بحيث تفرض قيدًا على مشارآة منظمات 
المجتمع المدني، ومع ذلك، فبغض النظر عن وجود 

عالقة مباشرة مع الحكومات، ما زال لدى هذه الوآاالت 
وربما يكون . قيوٌد على مشارآة منظمات المجتمع المدني

من األفضل إعادة النظر فيما درج عليه البنك الدولي من 
  . اء بالالئمة على الحكومات نفسهااإلنح

 تعقيدات العالقة 56 و40 و25-22تناقش الفقرات 
الثالثية بين البنك الدولي والحكومات ومنظمات المجتمع 

وهناك إقرار باالختالف بين البنك الدولي . المدني
ومؤسسة التمويل الدولية والوآالة الدولية لضمان 

  .80 و76االستثمار في الفقرات 

اشنطن و  13
  العاصمة

تحتاج جماعات المجتمع المدني إلى التنسيق فيما بينها 
وقبل متابعة ). JFC(بخصوص لجنة التيسير المشترآة 

العملية، ينبغي على المجتمع المدني أن يخوض عملية 
تشارآية مشروعة الختيار ما إذا آان يريد المشارآة أم 

ص بما إذاوتعد المساءلة مسألة أساسية في القرار الخا .ال
آان ينبغي مشارآة منظمات المجتمع المدني أم ال في 

وعالوة على ذلك، تعد هذه آلية  .لجنة التيسير المشترآة
أخرى للمشارآة، في الوقت الذي لم تتمخض فيه الكثير 

وقد الَحظ أن أعضاء  .من اآلليات األخرى عن أي شيء
ل لجنة التيسير المشترآة ناقشوا قضية نطاق تمثيلها خال

  .اجتماعهم األول

إلى لجنة التيسير المشترآة في القسمينهذه الدراسة تشير 
، وهناك المزيد من المعلومات على موقع البنك 64 و25

الدولي للمجتمع المدني على شبكة اإلنترنت وعنوانه 
  :آالتالي

www.worldbank.org/civilsociety  
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  تعليق البنك الدولي/ استجابة   التعليق  الموقع   
واشنطن   14

  العاصمة
في مشارآة مجموعات هناك قدر آبير من المحدودية 

وإشراآهم في آثير من المناقشات المعاقين جسديًا 
  .والمشاورات

 بالحاجة إلى 76 و73 و59 و44 و32تعترف الفقرات 
التحلي بقدر أآبر من الشمول ودقة التوجيه في عملية 

مثاال على الفئات الجديدة المعاقين جسديًا ويعد . المشاورة
الوقت الراهن، األمر الذيالتي يستهدفها البنك الدولي في 

  .دعمه تعييُن منسق لإلعاقة
واشنطن   15

  العاصمة
هل يمكن للبنك الدولي إضفاء الصبغة الرسمية على آتابة

شروط المشاورات مع منظمات المجتمع المدني في 
ات المساعدة القطرية؟ هناك حاجة إلىستراتيجياإلعداد إل

نظمات المجتمع عملية تامة الشفافية تستطيع من خاللها م
المدني والمجموعات التي تتأثر بمشروعات البنك الدولي 
أن تعرف على وجه الدقة من المسؤول عن آل قرار من 

  .القرارات

 اقتراحا محددا للتأآيد على مشارآة 72تطرح الفقرة 
 المساعدة القطريةةستراتيجيإلالمجتمع المدني في اإلعداد 

  .وفي متابعتها وتقييمها

طن واشن  16
  العاصمة

هناك حلقة أساسية مفقودة في هذا النقاش بسبب اعتقاد 
. البنك الدولي بأن المشارآَة المدنيَة عطيٌة وليست حقًا

تفتقر إلى فكرة الحق في المشارآة والحق الدراسة  هذهو
  .في الحصول على المعلومات

على وصف االتجاهات هذه الدراسة ينصب ترآيز 
البنك الدولي ومنظمات المجتمعاألخيرة في المشارآة بين 

وقد برزت قضية حقوق  .المدني، ونوعية تلك المشارآة
اإلنسان آمجال للتوتر في عالقات البنك الدولي ومنظمات

بها آقضية يطالبهذه الدراسة المجتمع المدني، وتعترف 
آثير من منظمات المجتمع المدني البنَك الدولي بمعالجتها 

هناك جدٌل أعُم يجري حاليا بشأن  .بقدر أآبر من العالنية
دور البنك الدولي في دعم حقوق اإلنسان لكنه يتجاوز 

وقد اعتبر البنك الدولي قضية  .نطاق هذه الدراسة
المشارآة عنصرًا حاسمًا من عناصر التمكين من أسباب 

   .القوة والفعالية اإلنمائية
  


