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تقييم دور مجموعة البنك الدولي في االقالل من الفقر في البلدان منخفضة الدخل.
 دراسة تحليلية تقييمية لمنطقة افريقيا جنوب الصحراء- عبيدات ياسني ،جامعة تبسة ،اجلزائر.
 بيوض حممد العيد ،جامعة سطيف  ،10اجلزائر.

الملخص
تعترب جمموعة البنك الدويل أحد أكرب مصادر التمويل الدويل متعدد األطراف ،واليت تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة وتساعد على
التخفيف من حدة الفقر خاصة يف البلدان منخفضة الدخل.
إال أن القروض واملنح اليت تقدمها اجملموعة إىل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها أشد مناطق العامل فقرا وأكثرها ختلفا وأقلها
دخال تعترب غري كافية ،وهو ما ساهم يف ختلف املنطقة على الوفاء بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
كما أن هناك العديد من أوجه القصور يف سياسات عمل جمموعة البنك الدويل وهو ما يستدعي العمل على إقامة نظام مايل عاملي
بديل متوازن ومنصف للجميع.
الكلمات المفتاحية :الفقر  ،التنمية املستدامة ،جمموعة البنك الدويل ،األهداف اإلمنائية لأللفية ،الدول منخفضة الدخل ،منطقة

أفريقيا جنوب الصحراء.

Abstract
The World Bank Group is considered as one of the most important sources of the multilateral
international finance which contribute to the achievement of sustainable development and help
alleviate poverty, particularly in low income countries.
However, the loans and grants provided by the group to sub-Saharan Africa as the poorest
regions of the world, the most backward and the least income is not sufficient, that's what
participate in the underdevelopment of the region to meet the achievement of the Millennium
Development Goals.
There are also many of the shortcomings in the work policies of the World Bank Group,
which summon for work on the establishment of an alternative global financial system balanced and
equitable for all.
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مقدمة
تعترب منطقة افريقيا جنوب الصحراء األفقر بني مناطق العامل حسب أي معيار ،وهي األقل تنمية وفق أي مقياس ،إذ من بني 04
دولة منخفضة الدخل يف العامل  -اعتربهتا األمم املتحدة األقل دخال واألكثر فقرا وتعاين قصورا شديدا يف مساعدات التنمية ولديها خلل
مزمن يف النمو االقتصادي وضعف حاد يف اهليكل االقتصادي -كانت هناك  04دولة تنتمي اىل منطقة افريقيا جنوب الصحراء.
وتويل جمموعة البنك الدويل اهتماما كبريا للتخفيف من حدة الفقر يف املنطقة وهذا ما جتسد يف رسالتها املتمثلة يف العمل على تحقيق
عالم خال من الفقر .باالعتماد على هيئات البنك املتعددة خاصة عن طريق هيئة التنمية الدولية بوصفها ذراع البنك الدويل املعين بتقدمي
املساعدة ألكثر البلدان يف العامل فقرا.
من خالل ما سبق وبالنظر اىل الوضعية الراهنة اليت تعيشها منطقة افريقيا جنوب الصحراء ،أصبح من الضروري تقييم عمل جمموعة
البنك الدويل يف االقالل من الفقر يف املنطقة ومدى حتقيقه ألهدافه .وذلك ما سيتم تناوله يف هذه الورقة البحثية من خالل حماولة االجابة
على التساؤل الرئيسي االيت:
ما مدى مساهمة مجموعة البنك الدولي في االقالل من الفقر في منطقة افريقيا جنوب الصحراء؟
لإلجابة على هذا التساؤل سيتم التطرق اىل أربعة حماور رئيسية هي:
المحور االول :البنية املؤسساتية جملموعة البنك الدويل؛
المحور الثاني :تشخيص ظاهرة الفقر يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء؛
المحور الثالث :مبادرات جمموعة البنك الدويل يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء؛
المحور الرابع :تقييم دور جمموعة البنك الدويل يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
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المحور االول :البنية المؤسساتية لمجموعة البنك الدولي
يعد البنك الدويل لإلنشاء والتعمري الذي إنبثق عن مؤمتر بريتون وودز  Bretton woodsسنة  0411إحدى املؤسسات املالية
التابعة لألمم املتحدة ،واليت أوكلت هلا يف السنوات األوىل من إنشائها مهمة إعادة التعمري والبناء لالقتصاديات املتضررة من احلرب العاملية
الثانية مث توسعت مهامه لتشمل تقدمي خمتلف أنواع القروض إىل دول العامل الثالث.
وسعيا منه لتوفري املوارد الالزمة وإستكمال نشاطاته وحتقيق أهدافه أنشأ البنك الدويل مؤسسات متعاونة معه ومرتبطة به إرتباطا وثيقا
أمهها "مؤسسة التمويل الدولية" و"هيئة التنمية الدولية" ،إىل جانب مؤسسات أخرى مكلفة بإدارة االستثمار األجنيب .كل هذه
املؤسسات جمتمعة تشكل ما يعرف مبجموعة البنك الدويل ،وسنحاول يف هذا اإلطار تفكيك اهليكل املكون هلا ،قصد التعرف على
مكوناهتا وهذا من خالل العناصر التالية:

أوال :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

ينظر إىل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري على انه املؤسسة االقتصادية التوأم لصندوق النقد الدويل ،والذي انشأ يف إطار تكون النظام
االقتصادي العاملي بعد احلرب العاملية الثانية ،وهذا من منظور احلاجة إىل مؤسسة مالية متنح قروضا طويلة األجل لتكمل عمل الصندوق.

 -1نشأة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وأهدافه:

مت إنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري مبقتضى اتفاقية مؤمتر بريتون وودز بوالية نيو هامبشري األمريكية بني  10و  22جويلية ،0411
وقد حضر هذا املؤمتر  11دولة لبحث أسس نظام النقد الدويل وقواعد التعاون االقتصادي بني الدول بعد احلرب العاملية ويبلغ أعضاء
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري  011عضوا 1.وميكن تلخيص أهم أهداف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري فيما يلي:2
 تقدمي املساعدات املالية إلعمار البىن التحتية اليت دمرت خالل احلرب العاملية الثانية؛ متويل ودعم برامج التنمية يف البلدان النامية مبا يف ذلك تقدمي املعونات الفنية واالستشارية خاصة يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها اخلرباتاملتخصصة لبعض املشاريع االستثمارية؛
 مساعدة الدول النامية يف تقليل الفقر وتوسيع عملية التنمية املستدامة. -2السياسة االقراضية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

تقوم السياسة االقراضية للبنك الدويل لإلنشاء والتعمري على منح القروض متوسطة وطويلة األجل ،وهي موجهة إىل الدول النامية يف
الوقت احلاضر ،بعدما كانت موجهة يف بداية اإلنشاء إىل الدول املتضررة من احلرب العاملية الثانية ،وعادة ما تكون مدة اسرتداد القروض
ما بني  01و  21سنة ،وهي تعطى حاليا للدول النامية متوسطة الدخل وكذلك للدول األقل دخال ممن يتمتعون باألهلية االئتمانية.3
أما يف ما يتعلق بأنواع القروض اليت يقدمها البنك الدويل فنوجزها يف مايلي:
 قروض المشروعات :ومتنح لتمويل مشروع معني ،مثل مشروعات الري والطرق وتوليد الكهرباء ...اخل ،وهذا النوع من القروض ميثلالنسبة الغالبة من النشاط االقراضي للبنك الدويل.

 قروض البرامج :ومتنح لتمويل برنامج إمنائي أو قطاعي ليتناول عدة مشروعات ،أو لتمويل الواردات من املواد األولية والسلع الرأمساليةالالزمة لصناعة معينة ،وتقضي اتفاقية البنك الدويل بأن قروض الربامج ال متنح إال يف ظروف استثنائية،

 قروض التصحيحات الهيكلية :وقد استحدثت يف أوائل  ،40411وحددت شرطني الزمني لتقدمي هذه القروض أوهلما ضرورة وجودخلل خطري يف ميزان املدفوعات للدولة يكون من الصعب احتوائه سريعا ،والشرط الثاين يتمثل يف وجود رغبة من جانب احلكومة
واستعدادها لتنفيذ برامج التكييف اهليكلي خالل فرتة زمنية معينة.
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 القروض القطاعية :تقتصر على السياسات املتعلقة بقطاع معني مثل الزراعة أو الصناعة أو الطاقة ،إال أهنا تنطوي كذلك على درجةعالية من املشروطية وان كان نطاقها حمدودا بالقطاع الذي متنح من أجله.

ثانيا :مؤسسة التمويل الدولية

تعترب مؤسسة التمويل الدولية أكرب مصدر متعدد األطراف للقروض واالستثمارات يف أسهم رؤوس األموال ملشروعات القطاع اخلاص
يف البلدان النامية.

 -1نشأة مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها:

5

أنشأت مؤسسة التمويل الدولية سنة  0411ومقرها الرئيسي يف واشنطن ،واجملال الرئيسي لنشاط املؤسسة يف الدول النامية هو
القطاع اخلاص ،هتدف إىل تطوير القطاع اخلاص إىل جانب العمل كوسيط بني أصحاب املشروعات ورؤوس األموال املتاحة لالستثمار،
إىل جانب قيامها باالستثمار بشكل مباشر أو املسامهة يف امتالك أسهم املشروعات يف حدود  % 21من احلصة املالية لألسهم.6
كما تعمل على تقدمي املشورة واملساعدة الفنية ملؤسسات العمال واحلكومات وبعكس البنك الدويل فإن نشاط املؤسسة التمويلي ال
يقتصر على تقدمي القروض والضمانات ،حيث أهنا خمولة أيضا باملسامهة يف رأمسال املشروعات اخلاصة واملؤسسة بصفتها مصدرا متويليا
متعدد األطراف قادرة على أن تعمل كحافز لالستثمار اخلاص ،فمشاركتها يف مشروع ما يعزز ثقة املستثمر ،وجيذب املقرضني واملستثمرين.

 -2األولويات االستراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية:

تسعى مؤسسة التمويل الدولية إىل تشجيع انفتاح األسواق واملنافسة يف البلدان النامية ومساندة الشركات والشركاء يف القطاع اخلاص،
ويف سبيل حتقيق أهدافها تسرتشد املؤسسة باملبادئ اإلسرتاتيجية التالية:7

 -تدعيم الرتكيز على األسواق عالية املخاطر أو اجلديد يف التعامل

 بناء شركات طويلة األجل مع اجلهات العاملية الفاعلة يف البلدان النامية -تشجيع منو القطاع اخلاص يف جماالت البىن األساسية والرعاية الصحية والتعليم

ثالثا :هيئة التنمية الدولية.

تلعب هيئة التنمية الدولية دورا مهما يف حتقيق رسالة البنك الدويل املعنية بتخفيض أعداد الفقراء ،حيث تركز على تقدمي املنح
والقروض امليسرة لبلدان العامل األكثر فقرا.

 -1نشأة هيئة التنمية الدولية :

نظرا الن البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يقرتض أمواال هي يف األصل أمواال مقرتضة ،فانه يقرضها بشروط صعبة ،وبأسعار فائدة
مرتفعة لتتناسب مع التكلفة اليت يقرتض هبا هذه األموال ،وهذا ما ال يتناسب مع الدول األكثر فقرا ،اليت حتتاج إىل متويل بشروط أكثر
يسرا من تلك اليت يفرضها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري.
8
أصبحت اتفاقية تأسيس هيئة التنمية الدولية سارية النفاذ سنة  0411وقد متت املوافقة على تقدمي أوىل قروض اهليئة واليت تعرف
باإلعتمادات سنة  0410إىل كل من الشيلي ،اهلندوراس ،اهلند ،السودان.

 -2أهداف الهيئة الدولية ميكن حتديد أهداف اهليئة فيما يلي:9

 متويل املشاريع عن طريق منح قروض بشروط ميسرة وأكثر مالءمة للدول النامية من شروط البنك الدويل للنشاء والتعمري القاسية،ومتنح القروض لفرتات زمنية طويلة األجل تصل إىل  11سنة منها فرتة مساح ملدة عشر سنوات ،وال تفرض فوائد على اإلقراض ،وإمنا
حتسب رسوم إدارية بنسبة  % 1..1من إمجايل قيمة القروض.
 متنح القروض للدول النامية الفقرية املنخفضة الدخل ،وهلذا فإن اهليئة تصنف جمموع الدول النامية األعضاء سنويا على أساسمتوسط دخل الفرد فيها ،والذي يعترب املقياس أو املعيار ملنح القروض واملساعدات من قبلها .فإذا كان متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي
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اإلمجايل اقل من احلد األدىن للمعيشة ،والذي حدد مبقدار  0011دوالر أمريكي يف السنة املالية  ،102102فان الدول النامية تصنف
ضمن شرحية الدول املنخفضة الدخل اليت تستحق املساعدة.
11
 -االهتمام مبشروعات البنية األساسية لتحسني ظروف املعيشة للدول األعضاء املؤهلة لالقرتاض من اهليئة .

رابعا :المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

بعد عشر سنوات من إنشاء مؤسسة التمويل الدولية ،قام البنك الدويل بتأسيس مركز متخصص لتسوية النزاعات املتعلقة
باالستثمارات ،وذلك بسبب كثرة املشاكل والنزاعات بني املستثمرين األجانب وحكومات الدول النامية املستضيفة لالستثمارات ،وجتاوزها
حدا يفوق قدرا ت مؤسسة التمويل الدولية ،مما أبعدها عن القيام بواجباهتا األساسية األخرى اليت أنشأت من أجلها ،وذلك مبوجب اتفاقية
وضعت هلذا الغرض سنة .120411
وخيتص املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار عموما بالنظر يف املنازعات القانونية اليت تنشا مباشرة عن االستثمار بني دولة متعاقدة
ومستثمر حيمل جنسية دولة متعاقدة أخرى  ،ويرتتب على ذلك استبعاد املنازعات ذات الطبيعة السياسية من نطاق اختصاص املركز،13
وقد بلغ عدد الدول املوقعة على اتفاقية املركز  011دولة سنة  ،2114ويقع مقره يف مدينة واشنطن.

خامسا :الوكالة الدولية لضمان االستثمار
أنشأت الوكالة الدولية لضمان االستثمار عام  ،0411وتعترب أحدث عضو يف جمموعة البنك الدويل .وتتمثل رسالة الوكالة يف تشجيع
اإلستثمار األجنيب املباشر على التوجه إىل البلدان النامية ملساندة النمو االقتصادي وختفيض عدد الفقراء وحتسني حياة الناس.14
وهتدف الوكالة إىل مساعدة الدول األعضاء يف خلق مناخ استثماري جذاب عن طريق تقدمي ضمانات للمستثمرين األجانب ضد
اخلسائر النامجة عن املخاطر غري التجارية ،15وتقدمي نصائح وخدمات استشارية ملساعدهتا يف هتيئة بيئة االستثمار ،وقاعدة بيانات
لتشجيع االستثمارات األجنبية .16كما تسعى الوكالة إىل إزالة العقبات يف كل من الدول املتقدمة والدول النامية اليت تعوق تدفق
االستثمارات .وتوفر الوكالة أربعة أشكال أساسية من التغطية للمخاطر وهي:17
 حتويل العملة؛ احلروب واالضطرابات األهلية؛ نزع امللكية؛ اإلخالل بشروط العقد.وباإلضافة إىل تقدمي التأمني ضد املخاطر غري التجارية ،تقوم الوكالة بتقدمي اخلدمات الفنية واالستشارية حلكومات الدول النامية.
المحور الثاني  :تشخيص ظاهرة الفقر في منطقة افريقيا جنوب الصحراء

تعترب منطقة إفريقيا جنوب الصحراء واحدة من أكثر مناطق العامل ختلفا وأشدها فقرا وأقلها منوا ودخال بالرغم من توفر موارد اقتصادية
وإمكانيات طبيعية هائلة.

أوال :نظرة عامة حول منطقة افريقيا جنوب الصحراء.

 -1التعريف بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء

إفريقيا جنوب الصحراء ،أو إفريقيا السوداء هو املصطلح املستخدم لوصف املنطقة من القارة اإلفريقية اليت تقع جنوب الصحراء الكربى،
وتتشكل هذه املنطقة من  11دولة منها  12بلدا يقع على الرب الرئيسي للقارة باإلضافة إىل ذلك هناك  1من الدول اجلزرية وهي:
مدغشقر ،جزر القمر ،سيشل ،الرأس األخضر ،وساوتومي وبرينسييب ،وتعد دولة جوب السودان وعاصمتها جوبا أحدث دولة تضاف
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2

للمنطقة بعد انفصاهلا عن الدولة األم السودان ،وذلك يف  01جويلية  ،2100كما ترتبع املنطقة على مساحة  21210411كم ويبلغ
عدد سكاهنا حوايل  1.1مليار نسمة بزيادة سكانية تقدر ب ـ ـ  %2.1سنويا.

 -2تصنيف دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حسب معيار الدخل الفردي:

ألغراض حتليلية ي صنف البنك الدويل اقتصاديات البلدان إىل منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل ،واعتبارا من األول جويلية من السنة
املالية  ، 2100تعترب البلدان املنخفضة الدخل هي تلك اليت كان متوسط الدخل السنوي للفرد فيها سنة  2101عند  0111دوالر
أمريكي أو أقل ،والبلدان اليت تنتمي للشرحي ة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل هي تلك اليت ترتاوح متوسط الدخل السنوي للفرد فيها بني
 14.1-0111دوالر ،بينما البلدان املدرجة ضمن الشرحية العليا من البلدان املتوسطة الدخل فهي تلك اليت تراوح متوسط الدخل
الفردي فيها بني  14.1دوالر إىل  022.1دوالر أمريكي ،أما البلدان مرتفعة الدخل فهي تلك اليت يصل فيها متوسط الدخل الفردي
إىل  022.1دوالر أو أكثر .واجلدول املوايل يبني تصنيف دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حسب متوسط الدخل الفردي.
جدول رقم ( :)11تصنيف دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حسب معيار الدخل.

البلدان منخفضة الدخل

الشرحية الدنيا من البلدان متوسطة
الدخل

الشرحية العليا من البلدان
متوسطة الدخل

بنني ،بوركينافاسو ،بورندي ،افريقيا الوسطى ،تشاد ،جزر
القمر ،مجهورية الكونغو ،الكونغو الدميقراطية ،إيريرتيا،
اثيوبيا ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو ،زامبيا ،زميبابوي،
أوغندا ،الطوغو ،تنزانيا ،الصومال ،سرياليون ،السنغال،
روندا ،موزمبيق ،موريتانيا ،مايل ،ماالوي ،مدغشقر ،ليبرييا،
كينيا ،جنوب السودان.

أنغوال ،الكاميرون ،الرأس

بوتسوانا ،الغابون ،كوت

األخضر ،جمهورية الكونغو،
كوت ديفوار ،سوازيالندا،

السودان ،ساو تومي وبرينسيبي،

ديفوار ،سيشل ،ناميبيا،

موريشيوس ،جنوب افريقيا.

نيجيريا ،ليسوتو.

المصدر :من اعداد الباحثني باالعتماد علىWorld bank, the MDGs after the crisis, 2010, P.151.:
انطالقا من اجلدول السابق يتبني أن األغلبية العظمى من دول املنطقة تصنف كدول منخفضة الدخل ،أي نصيب متوسط الدخل
الفردي فيها أقل من  0111دوالر سنويا ،حيث أنه من بني  11دولة منخفضة الدخل على املستوى العاملي توجد  11دولة منها يف
منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ،وهذا ما يبني التخلف الذي تعيشه املنطقة .أما فيما خيص الدول املصنفة يف الشرحية الدنيا والعليا للبلدان
املتوسطة الدخل ،فغالبا ما يعود ذلك إىل توفر أغلبها على موارد طبيعية كبرية كالبرتول واملعادن الثمينة مما يسهم يف زيادة عائداهتا.

 -3الموارد االقتصادية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

متتلك املنطقة على ظاهرها ويف باطنها موارد معدنية وطبيعية هائلة ،إذ متتلك املنطقة  % 41من احتياطي املاس يف العامل وتنتج 11
 %من معدل اإلنتاج العاملي من هذه املعادن النفيسة ،كما أهنا تنتج  % 11من معدل اإلنتاج العاملي من الذهب ،و  % 11من
النحاس و  % 4من احلديد ،بينما ترتاوح احتياطياهتا من احلديد واملنغنيز والفوسفات واليورانيوم من  % 11 -01من إمجايل االحتياطي
العاملي ،كما متتلك كذلك  % 41من احتياطي البالتني.
أما فيما يتعلق باحملاصيل الزراعية فتسهم املنطقة حبوايل  % 11من إمجايل إنتاج العامل من الكاكاو %02 ،من الشاي و  % 22من
النب و % 11من زيت النخيل و  % 1من الفول السوداين ،حيث أنه وبالنظر إىل اإلمكانيات الزراعية الضخمة فبإمكان املنطقة
مضاعفة إنتاجها إن وضعت لنفسها اسرتاتيجية مشرتكة ووسعت حجم االستثمارات كما أوصى بذلك برنامج التنمية الزراعية يف إفريقيا.
وعليه ميكن القول أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تستطيع أن حتقق أفضل مستوى معيشي إذا تضافرت اجلهود من أجل االستغالل
األمثل ملواردها االقتصادية مبا يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة ،واخلروج من دائرة الفقر والتخلف.
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ثانيا :المعوقات التنموية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
تشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حاليا العديد من التحديات اليت تقف عائقا يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة وهذا ما يفسره
تصنيفها ضمن الدول األشد فقرا واألكثر ختلفا واألقل منوا ودخال .ويف ما يلي نوجز أهم معوقات التنمية املستدامة يف هاته املنطقة:
 الصراعات والنزاعات املسلحة؛ تزايد معدالت الكثافة السكانية؛ عجز اإلمكانيات الداخلية عن استثمار الثروات الوطنية؛ أزمة الديون وتبدد املساعدات اخلارجية؛ تدهور احلالة الصحية؛ ضعف التنمية البشرية؛ العجز عن تعبئة املوارد احمللية واالعتماد على املوارد اخلارجية؛ -التدخالت اخلارجية واألطماع االقتصادية.

ثالثا :االهداف االنمائية لأللفية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء:

 -1إعالن األمم المتحدة لأللفية :جسد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2/11الذي اعتمدته الدول األعضاء والبالغ عددها
 014دولة يف  11سبتمرب  2111بشان إعالن األلفية ،عددا كبريا من االلتزامات احملددة اليت ترمي إىل حتسني مصري البشرية يف القرن
اجلديد ،خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والنهوض بالتنمية ومحاية البيئة.
وتعمل هذه االلتزامات على تركيز جهود اجملتمع الدويل على حتقيق حتسينات مهمة وقابلة للقياس يف حياة الناس حبلول سنة 2101
وهي إرساء القواعد لألهداف الفرعية واملعايري املرجعية لغرض قياس النتائج ليس للبلدان النامية فحسب بل للبلدان الغنية أيضا واليت
تساعد يف متويل برامج التنمية واملؤسسات املتعددة األطراف اليت تساعد البلدان النامية على تنفيذ هذه الربامج.18

 -2فوائد تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية :حتدد هذه األهداف رؤية شاملة متثل حتديات ميكن حتقيقها بإحداث اخنفاض هائل يف
الفقر وخباصة يف الدول منخفضة الدخل اليت تشهد أوضاعا مزرية تشكل حتديا كبريا يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة.

الجدول رقم ( :)12فوائد تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
تقديرات 2112

سيناريو الغايات اإلنمائية لسنة 2112

المؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
 -أعداد الفقراء (باملاليني)

111

041

 -نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل (مليون دوالر)

121

.02

 -األفراد الذين يعانون من نقص التغذية (باملاليني)

221

011

 -وفيات األطفال (باملاليني)

1..

0.4

 -األفراد الذين ال حيصلون على مياه صاحلة للشرب (باملاليني)

211

211

 -األفراد الذين ال حيصلون على صرف صحي حمسن (باملاليني).

111

111

المصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،االستثمار في التنمية :خطة عملية لتحقيق الغايات اإلنمائية لأللفية ،2111 ،ص ..0
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تش ري معطيات اجلدول إىل الفوائد واملكتسبات احملدد حتقيقها يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بني تقديرات سنة  2111والغايات
املنتظر حتقيقها سنة  .2101وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الغايات متثل منتصف الطريق فقط حنو وضع هناية للفقر ،فحىت اذا حتققت
هذه الغايات يف كل بلد من بلدان املنطقة فسيظل الفقر قضية رئيسية تتطلب اهتماما مستمرا سواء على الصعيد القطري او العاملي.

 -1التقدم المحرز في تحقيق االهداف االنمائية لأللفية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

تتخلف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء عن الوفاء جبميع األهداف اإلمنائية لأللفية ،لكن هناك تباينات واسعة فيما بني الدول املعنية،
فالبلدان املنخفضة الدخل أداؤها أكثر ضعفا وحتسيناهتا اشد بطئا من غريها من البلدان .وفيما يلي نوجز التقدم احملرز يف حتقيق األهداف
االمنائية لأللفية يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء:

 تخفيض أعداد الفقراء :على األرجح لن تتمكن منطقة افريقيا جنوب الصحراء من الوفاء بأول األهداف اإلمنائية لأللفية وهو ختفيضعدد الفقراء اىل النصف حبلول سنة  ،2101فقد تقلصت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من  0.21دوالر للفرد يف اليوم من
 % 11سنة  0441اىل  % 10سنة  2111اال أن األعداد املطلقة للفقراء ارتفعت من  241مليون اىل  111مليون شخص .كما
يقدر معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال يف املنطقة بنحو .% 21
 -تعميم التعليم االبتدائي :منطقة افريقيا جنوب الصحراء فهي ال تزال بعيدة للغاية عن الوفاء باهلدف ،فمن بني  11بلدا افريقيا تتوفر

عنها بيانات ال يزال  11بلدا متخلفا عن الركب خاصة مع بقاء اكثر من  10مليون طفل يف سن التعليم خارج املدرسة.

 -تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة :من بني بلدان العامل االثنني والعشرين اليت لن تف على االرجح هبدف التحاق البنات

بالدراسة هناك  01بلدا يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء ،ويصل معدل امتام البنات املرحلة االبتدائية يف املنطقة اىل  % 1.باخنفاض
. % 01
 -تخفيض معدل وفيات االطفال :يقدر معدل وفيات االطفال يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء  011حالة لكل  0111مولود حي

حىت سنة  2100وهو ما ميثل نصف وفيات االطفال يف مجيع احناء العامل البالغة  1.1مليون طفل.

 -تحسين صحة االمهات :سجلت منطقة افريقيا جنوب الصحراء سنة 2111اعلى معدل للوفيات أثناء النفاس مبا يزيد عن  21مرة

عن معدل الوفيات يف اوروبا واسيا الوسطى.

 -مكافحة فيروس مرض االيدز والمالريا واالمراض االخرى :ال تزال منطقة افريقيا جنوب الصحراء تعد اشد املناطق تأثرا باإليدز،

فهي تضم لوحدها اكثر من  % 1.من املصابني وتستأثر بقرابة  %.2من الوفيات املرتبطة باإليدز على املستوى العاملي ،يف حني خفت
وترية انتشار االيدز يف بعض املناطق حيث يشكل سكاهنا ما يقارب  % 01من سكان العامل لكنها تضم اكثر من  22مليون مصاب
مبا يعادل ثلثي املصابني ،باإلضافة اىل  % 41من االطفال احلاملني للفريوس على املستوى العاملي.
-كفالة االستدامة البيئية :مازالت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تتخلف عن الوفاء بتحقيق ذلك إذ تقدر نسبة السكان الذين

يستخدمون مصادر مياه حمسنة خالل سنة  2111بـ ـ  % 14فقط وهي تغطية منخفضة جدا ،كما أن توفري القدرة على احلصول على
خدمات الصرف الصحي بعيد املنال ومن غري املرجح بلوغ هذا اهلدف يف التاريخ احملدد ،إذ تبلغ نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق
الصرف الصحي احملسنة إىل  ،% 11كما ال تزال املنطقة تشهد الكم األكرب من خسائر الغابات واليت تصل إىل  1.1مليون هكتار يف
السنة كمتوسط خالل الفرتة .2101 -2110
المحور الثالث :مساعدات البنك الدولي على المستوى اإلقليمي.

يلعب البنك الدويل دورا هاما يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء من خالل القروض واملنح واملشورة الفنية واليت تسهم يف حتقيق
األهداف االمنائية لأللفية ،ونربز يف ما يلي أهم أشكال املساعدات اليت يقدمها البنك الدويل على املستوى االقليمي:
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أوال :مساندة قطاع التعليم.
يعترب البنك الدويل أكرب جهة ماحنة لقطاع التعليم يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ،حيث بلغ حجم ارتباطات هيئة التنمية الدولية
لقطاع التعليم يف سنة  2101حوايل 111مليون دوالر .19مقابل  111مليون دوالر يف سنة  ،2111وقام البنك بتجهيز منح من
صندوق التحفيز التابع ملبادرة املسار السريع لتوفري التعليم للجميع بإمجايل  114مليون دوالر بغية مساندة التعليم األساسي يف تسعة
بلدان خالل سنة  ،2114ليصل بلدان املنطقة اليت تستفيد من صندوق التحفيز إىل  21بلدا ،وجمموع املنح إىل  0.1مليار دوالر.

ثانيا :تبسيط وتنسيق المعونات

يعمل البنك الد ويل على تبسيط وتنسيق املعونات إىل املنطقة ،وختفيض تكلفة عملية تقدمي تلك املساعدات ،كما يقوم البنك حبث
الشركاء الدوليني على الوفاء بالوعود اليت قدموها يف مؤمتر قمة مونتريي الذي مت عقده سنة  ،2111حيث قطع أولئك الشركاء وعودا
بزيادة املساعدات بواقع  02مليار دوالر يف السنة والوفاء بااللتزامات اليت مت التعهد هبا يف إطار تقرير جلنة إفريقيا.
ثالثا :تدعيم نظام الرعاية الصحية ومكافحة األمراض

قام البنك الدويل يف إطار مواجهته لألوبئة بزيادة التمويل لعدة مشروعات إقليمية بارزة مثل مثل مبادرة منطقة البحريات الكربى املعنية
مبشروع مساندة مكافحة اإليدز ،ومشروع مساندة برنامج الشراكة ملكافحة فريوس ومرض اإليدز التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية ،كما وضع أجندة جديدة يف جمال الوقاية من فريوس اإليدز ومعاجلة عواقبه.20
ومنذ سنة  2110قدم البنك الدويل يف إطار مشروع البلدان املتعددة ملكافحة اإليدز ملنطقة إفريقيا  0.1مليار دوالر أمريكي ،وذلك
ألنشطة املكافحة والعالج يف أكثر من  11بلدا ،وغطت املرحلة األوىل هلذا الربنامج ( )2114 -2110حنو  211مليون شخص،
وأتاح هذا املشروع حصول أكثر من مليون مرأة على خدمات مكافحة انتقال الفريوس من األم إىل الطفل ،وساند األطفال األيتام
واحملرومني يف  22بلدا.21
وبلغت ارتباطات البنك أكثر من مليار دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ( )2102 -2114من برناجمه املعزز ملكافحة املالريا يف املنطقة،ـ
حبيث سيتم الرتكيز على اثنني من أشد البلدان تأثرا يف إفريقيا ومها مجهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا ،حيث يشكالن معا ما بني 11
و % 11من جمموع الوفيات النامجة عن املالريا يف العامل .كما قام البنك يف السنة املالية  2114أيضا بتدشني برنامج جديد يسمى
"أنظمة الرعايا الصحية من أجل النواتج" يغطي جماالت متويل الرعاية الصحية واملوارد البشرية يف قطاع الصحة واملستحضرات الطبية
وسالسل التوريد ،ويقدم البنك هذا الربنامج املساندة لكل من بورندي ،إريرتيا ،غانا ،مدغشقر ،مايل ،نيجرييا ،رواندا وزامبيا.22
أما يف السنة املالية  2101فقد بلغت ارتباطات البنك الدويل فيما يتعلق بربنامج مكافحة اإليدز وعالجه والتخفيف من آثاره حنو
 211مليون دوالر أمريكي ،وتركزت األعمال التحليلية للبنك يف املنطقة على عدة جماالت مشلت معاجلة آثار التوسع يف اإلجراءات
الوطنية ملكافحة اإليدز على املالية العامة ،وتقييم أثر خدمات مكافحة اإليدز على حتسني اإلجراءات التدخلية الرئيسية للمكافحة،
وتدعيم األنظمة الصحية ،وتدشني خطة العمل املعنية مبكافحة اإليدز والسل يف منطقة اجلنوب اإلفريقي.
رابعا :بناء القطاع الخاص وتحسين مناخ االستثمار.

أوضح تقرير صادر عن البنك الدويل بعنوان "القيام بأنشطة األعمال التجارية" سنة  2111أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء مكان
عايل التكلفة واملخاطر بالنسبة للقيام بأنشطة االستثمار.
ونتيجة لذلك مل تتلق سوى  4ماليري دوالر من أصل االستثمارات األجنبية املباشرة على املستوى العاملي والبالغة  011مليار دوالر
سنة  ،232111ولكي يساعد البنك الدويل يف جعل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب ،يقوم بتشجيع
الشراكات البناءة والعملية بني القطاع اخلاص وحكومات بلدان املنطقة ،كما يقوم بتسهيل اعتماد مناهج متويل مبتكرة.
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خامسا :تعزيز التكامل اإلقليمي.

تعترب خطة العمل بشأن التكامل اإلقليمي يف إفريقيا إحدى الركائز األساسية اليت سيتم بناء عليها حتقيق االزدهار يف املنطقة اليت تضم
 01بلدا ليست هلا منافذ حبرية ،وقد بلغت قروض البنك الدويل للمشروعات اإلقليمية حنو  1.1مليون دوالر أمريكي يف السنة املالية
 ،2111وقد مشلت برامج إقليمية ختص شبكات الكهرباء واملواصالت السلكية والالسلكية واألمن الغذائي وقضايا البيئة العابرة للحدود.
كما ساند البنك الدويل كال من بوركينافاسو ،الكامريون ،غينيا ومايل يف مشروع لتحسني سالمة النقل اجلوي وتقريب هذه الصناعة من
التقيد التام مبعايري األمان اليت اعتمدهتا منظمة الطريان املدين.24
من جهتها قامت هيئة الت نمية الدولية بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة النقل على املمر الشمايل الذي يربط بورندي وكينيا ورواندا
وتنزانيا وأوغندا مما أسهم يف ختفيض زمن االنتظار يف بعض املعابر احلدودية بنسبة  ،% 11وساعد متويل مماثل على حتسني البنية التحتية
للطرق والسكك احلديدية واملوانئ مما ساهم يف تسهيل تدفق التجارة وخفض زمن العبور يف الكامريون ومجهورية افريقيا الوسطى وتشاد.25
سادسا :توسيع نطاق استثمارات البنية التحتية.

بلغت قروض البنك الدويل ملشروعات البنية التحتية يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء يف سنة  2114حنو  1.1مليار دوالر أمريكي،
أي ضعف ما كانت عليه سنة  2111وذلك للمساعدة على ختفيف آثار األزمة املالية العاملية ومتهيد الطريق لالنتعاش والنمو بعد األزمة.
ويقوم البنك بزيادة مساعدته للمشروعات يف املنطقة حسب أولويات البنية التحتية اإلقليمية اجلديدة للتنمية يف افريقيا "النيباد" واللجان
االق تصادية االقليمية وذلك يف اطار عالقة شراكة وثيقة مع بنك التنمية االفريقي وغريه من املؤسسات املتعددة األطراف.
واستثمر البنك ما جمموعه  0.1مليار دوالر أمريكي يف قطاع الطاقة يف املنطقة يف السنة املالية  ،2114وقد ساندت هذه األموال
عمليات اإلصالح املؤسسي وزيادة القدرات وخطوط النقل وكهربة الريف والطاقة املتجددة ،مبا يف ذلك مبلغ  010مليون دوالر أمريكي
لشبكة جتميع الكهرباء يف عدة بلدان من بينها مجهورية افريقيا الوسطى وكوت ديفوار وكينيا ومايل.26
كما ساهم االستثمار يف مشروعات إمدادات املياه والصرف الصحي والتنمية الريفية يف حتسني مستوى معيشة آالف السكان يف
بورندي وليبرييا وليسوتو ،باإلضافة إىل ذلك متت املوافقة على استثمارات يف جمال املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يف كل من ماالوي
وموزمبيق ورواندا وتنزانيا.

سابعا :تخفيض الصراعات.

تشري التقديرات بأن الصراعات تكلف بلدان منطقة افريقيا جنوب الصحراء ما نسبته  % 2.2من النمو االقتصادي يف كل سنة ،ويقوم
البنك الدويل بالعمل والتنسيق مع كافة املنظمات الشريكة من أجل حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة مبا يؤهلها الجتذاب االستثمارات
األجنبية وزيادة الصادرات.
ويف السنة املالية  ،2111قام ال بنك الدويل بتقدمي املساعدة لبلدان املنطقة املتأثرة بالصراعات واملنخفضة الدخل اليت تعاين من ضغوط،
كما عمل على زيادة الشفافية وختفيض حوافز التجارة غري املشروعة يف املواد األولية املرتبطة بالصراعات كالنفط والغاز واملعادن الثمينة.27

ثامنا :تعزيز القطاع الزراعي والتغلب على أزمة الغذاء.

ظل القطاع الزراعي يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء لسنوات طويلة أسري مصيدة الفقر البشع املتمثلة يف اخنفاض االنتاجية بسبب
العديد من العوامل مثل غياب تكنولوجيا الزراعات احلديثة وموجات اجلفاف العددية اليت سامهت بشكل فعال يف انتشار اجملاعة خاصة يف
منطقة القرن االفريقي ،وتعترب منطقة افريقيا جنوب الصحراء بصة عامة حمط تركيز رئيسي لربنامج التصدي ألزمة الغذاء العاملية الذي قدم
مساعدات طارئة اىل بعض أشد البلدان تضررا باألزمة الغذائية ،حيث وجه البنك الدويل موارده التمويلية اىل زيادة احملاصيل الزراعية وتعزيز
قدرة قطاع الزراعة على املنافسة.
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وارتبط البنك الدويل امجاال بتقدمي حنو  0.1مليار دوالر امريكي من القروض اجلديدة بغية تسريع وترية النمو واالنتاجية يف قطاع الزراعة
خالل السنة املالية  ،2114بزيادة ثالثة أضعاف عما ارتبط بتقدميه يف السنة املالية لسنة .28 2111
واستجابة الرتفاع األسعار العاملية للغذاء عزز البنك الدويل مستوى اإلقراض املستهدف لربنامج الزراعة يف املنطقة إذ قام بتوفري 1.1
مليار دوالر امريكي ملساندهتا يف السنة املالية .29 2100
ويتماشى عمل البنك الدويل على حنو وثيق مع برنامج التنمية الزراعية الشامل املعين بإفريقيا وهو مبادرة تستهدف زيادة االنتاجية يف
القطاع الزراعي يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء
المحور الرابع :تقييم دور مجموعة البنك الدولي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

حناول يف هذا احملور إلقاء الضوء على السياسة التمويلية جملموعة البنك الدويل وذلك بتقييم القروض سواء على املستوى القطاعي أو
مدى تطور حجمها سواء مبؤسسيت البنك املعنيتني بالتمويل احلكومي ومها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وهيئة التنمية الدولية ،أو مؤسسة
التمويل الدولية اخلاصة بتمويل القطاع اخلاص.

أوال :تقييم قروض البنك الدولي على المستوى القطاعي.

يقوم البنك الدويل بالرتكيز على عدة حماور أو موضوعات بقرض البلدان املؤهلة لالقرتاض وتشمل كل بلدان منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء البالغ عددها  11بلدا مصنفة كبلدان منخفضة الدخل ،ويسعى البنك الدويل إىل زيادة متويله للقطاعات ذات األولوية يف حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية.
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جدول رقم ( :)13السياسة اإلقراضية للبنك الدولي على المستوى القطاعي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة
.2113 -2112

(المبالغ :بالمليون دوالر أمريكي)
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المصدر :باالعتماد على - :البنك الدويل ،التقرير السنوي ،2114 ،ص.11 :
 البنك الدويل ،التقرير السنوي ،2101 ،ص.21 : -البنك الدويل ،التقرير السنوي  ،2101ص.21 :

نالحظ أن البنك الدويل قد قام خالل الفرتة  2101 -2111بتمويل مشروعات خمتلفة يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ،وقد
بلغت قيمة هذه القروض حوايل  14.1مليار دوالر.
ومن أكرب احملاور اليت حازت على اهتمام البنك الدويل من حيث االقراض جند قطاع القانون والعدالة واالدارة العامة وقطاع الطاقة
والتعدين بإقراض مشرتك بلغ  0...مليار دوالر أمريكي بنسبة بلغت  % 11.1إىل إمجايل القروض املمنوحة للقطاعات األخرى ،واليت
تعترب أكثر أمهية نظرا حلاجة بلدان املنطقة لقروض أكثر يف بعض القطاعات األخرى اليت تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
ولكن البنك الدويل وإن أقرض لبلدان املنطقة مبالغ كبرية من أجل هذا القطاع إال أن املقصود من ورائها ليس عملية التنمية ولكن من
أجل حتسني مناخ االستثمار يف هذه البلدان وهتيئة املناخ لدخول الشركات املتعددة اجلنسيات ،من جهة ثانية فإن هناك قطاعات أخرى
هي أكرب أمهية لعملية التنمية .أما قطاعات التعليم والرعاية الصحية وإمدادات املياه والصرف الصحي فلم حتظى بالتمويل مبا يسهم يف
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

ثانيا :تقييم مدى تطور قروض البنك الدولي

يعترب البنك الدويل أكرب مقدم للمساعدات اإلمنائية ملنطقة افريقيا جنوب الصحراء ،وقد ازدادت مساندته هلا بصورة كبرية خالل العقد
املاضي ،فاملوارد التمويلية اليت قدمتها هيئة التنمية الدولية هلذه املنطقة والبالغة  1.4مليار دوالر أمريكي من السنة املالية  2111تعترب
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زيادة تفوق بنسبة  % 11عن ما قدمته هلا يف سنة  .302111واجلدول املوايل يوضح مدى تطور قروض البنك الدويل ملنطقة افريقيا
جنوب الصحراء خالل الفرتة .2101 -2110
جدول رقم ( :)10مدى تطور قروض البنك الدولي لمنطقة افريقيا جنوب الصحراء في الفترة .2113 -2111

(المبالغ :مليون دوالر أمريكي)
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11
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2102

01.

.111
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المصدر :باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل للفرتة 2101 -2110
من املالحظ ان طالقا من اجلدول السابق أن قروض البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ملنطقة افريقيا جنوب الصحراء كانت ضئيلة جدا ويف
بعض األحيان تكون منعدمة متاما ،وذلك يرجع إىل أن الغالبية العظمى من دول املنطقة مؤهلة لالقرتاض من هيئة التنمية الدولية وليس من
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،نظرا الخنفاض متوسط الدخل القومي للفرد فيها.
وقد بلغت قروض اهليئة خالل الفرتة  2101 -2110ما قيمته  1..12مليار دوالر أمريكي مبعدل سنوي يقدر بـ  1.01مليار
دوالر أمريكي وعلى الرغم من زيادة قروض هيئة التنمية الدولية بأكثر من الضعف خالل العقد املاضي إال أهنا تبقى مبالغ ضعيفة جدا إذا
ما قورنت باحلاجة امللحة لدول املنطقة اليت متر بظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية متدهورة جدا.
وعليه ميكن القول أن حجم قروض البنك الدويل ملنطقة افريقيا جنوب الصحراء ال ترق ملستوى كلمة قرض من مؤسسة تعاونية دولية،
فال بد من أن يزيد البنك قروضه حبيث تتناسب هذه القروض مع احتياجات املنطقة مبا يسهم فعال يف حتقيق األهداف االمنائية لأللفية.

ثالثا :تقييم السياسة التمويلية لمؤسسة التمويل الدولية

ملؤسسة التمويل الدولية ثالث أولويات اسرتاتيجية يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء وهي تعجيل وتعميق مساندة مؤسسات األعمال
الصغرية واملتوسطة ،وحتفيز مشروعات االستثمار الكبرية من خالل جهود تفاعلية حتقق اجناز تلك املشروعات ودعم اصالحات مناخ
االستثمار مبا يشجع امسرار منو استثمارات القطاع اخلاص بصفة عامة.
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وتويل املؤسسة يف تنفيذ ذلك تلك األولويات اهتماما خاصا باملشروعات االقليمية اليت تساند التجارة والبنية األساسية املشرتكة فيما
بني بلدان هذه املنطقة ،وقد قامت املؤسسة بزيادة موظفيها يف املنطقة وتعتزم زيادة المركزية اختاذ القرار ،كما يعترب زيادة التواجد امليداين
هاما لزيادة أثر املؤسسة وحتسني استجابتها للمتعاملني معها ،فاخلدمات االستشارية اليت تواصل املؤسسة توسيعها بالتعاون مع الشركاء
الرئيسيني هي من بني احملاور اليت يتم الرتكيز عليها.
كما تسعى مؤسسة التمويل الدولية اىل زيادة تعاملها وتفاعلها مع البنك الدويل والوكالة الدولية لضمان االستثمار يف القطاعات اليت
تتداخل فيها السياسات العامة واستثمارات القطاع اخلاص ومن بينها البنية االساسية والصناعات االستخراجية واصاحل مناخ االستثمار.31
وقد بلغت االرتباطات االستثمارية  0.11مليار دوالر أمريكي ملا جمموعه  11مشروعا يف  21بلدا يف السنة املالية  ،322111أما
فيما خيص النتائج التنموية فقد قدم املتعاملون مع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية متويل حلوايل  222111مؤسسة أعمال صغرية
ومتوسطة حبيث بلغ اجملموع  2.1مليار دوالر يف هذه السنة ومتت اضافة توصيالت هاتف جديدة ملا بلغ  1.4مليون مشرتك جديد ،كما
متت تعبئة  2.1مليار دوالر من املدفوعات احلكومية ،وكانت النتائج التنموية
معتلة مقارنة باملتوسط الذي حتققه املؤسسة ،وذلك اىل حد كبري نتيجة لصغر االستثمارات يف صناعات مرت بأوقات عصيبة شهدهتا
بيئة أنشطة األعمال ،ولكن عن ترجيحها حسب حجم االستثمارات ،جند أن أداء افريقيا فاق متوسط مؤسسة التمويل الدولية.
وشهد القطاع املايل وقطاع البنية األساسية حتقيق نتائج تنموية قوية ،فاألول حظي حبوايل نصف االستثمارات احلديثة العهد ،والثان
شكل جانبا كبريا من النمو الذي حققته املؤسسة كما أن اخلدمات االستشارية اليت يقوم هبا ،الربنامج االقليمي الذي اعتمدته املؤسسة
وشرعت بتنفيذه يف العام  2111حتقيق نتائج اجيابية وهي تشمل :تغيري  01قانونا أو الئحة تنفيذية بغية حتسني بيئة أنشطة األعمال،
ومتكني أكثر من مليوين شخص يف مناطق ريفية من احلصول على مياه نظيفة وخلق فرص عمل جديدة حلوايل  12111شخص يف
منطقة افريقيا جنوب الصحراء ،وتزويد أكثر من  1111مستخدم يف شركات صغرية مبهارات جديدة .واجلدول املوايل يوضح مؤشرات
أنشطة مؤسسة التمويل الدولية يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء خالل الفرتة .2111 -2111
جدول رقم ( :)12مؤشرات أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في منطقة افريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة -2112
.2112

2111

211.

2111

املـؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

0.1411

222111

011.11

2101

2111

0101

توليد الكهرباء (ماليني املشرتكني)

1.4

01.0

4.1

توصيالت هاتف جديدة (ماليني املشرتكني)

01.1

1.4

0

عمال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

12111

021011

1121

مشرتيات سلع وخدمات حملية (ماليني الدوالرات)

110.1

01.1..

21.0

مدفوعات للحكومة (ماليني الدوالرات)

0111

2111

211

قروض ملؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة (عدد القروض)
قروض ملؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة (احلجم مباليني دوالر)

المصدر :مؤسسة التمويل الدولية ،التقرير السنوي ،2111 ،ص .11
انطالقا من اجلدول السابق نالحظ أنه بالرغم من اجملهودات املبذولة من طرف مؤسسة التمويل الدولية يف سبيل دعم القطاع اخلاص
يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء ،اال أن هذا الدعم يعترب حمدود وغري كاف بالنظر اىل احلاجات امللحة لدول املنطقة.
خاتمة:
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متتلك منطقة افريقيا جنوب الصحراء العديد من املقومات اليت تسمح هلا باخلروج من دائرة الفقر ،فهي من أكثر مناطق العامل ثراء
باملوارد املعدنية والثروات الطبيعية ،إال أهنا يف الوقت نفسه تشهد العديد من املعوقات اليت تعرتض طريقها للتنمية وحتول دون إجناح
حماوالهتا لرفع مستوى معيشة مواطنيها ،ومن أهم التحديات والعقبات اليت تواجه مسرية التنمية املستدامة فيها جند ارتفاع معدالت الفقر
وانتشار األمية وتفشي الفساد وتردي احلالة الصحية وزيادة حجم املديونية وغريها من املعوقات.
من جهة أخرى فإن ه وعلى الرغم من املساعدات اليت يقدمها البنك الدويل ملنطقة افريقيا جنوب الصحراء باعتباره احد أكرب اجلهات
املاحنة للمنطقة اال ان التقدم احملرز يف حتقيق االهداف االمنائية االلفية بطيء للغاية ،وهو ما يدل على وجود قصور واضح يف سياسة البنك
الدويل تعيق رسالته املتمثلة يف رؤية عامل خال من الفقر.
من خالل هذا املنطلق ،ومن خالل هذه الدراسة ،خنلص إىل النتائج التالية:
أ .حاجة البلدان النامية خاصة املنخفضة الدخل اىل التمويل الدويل لتحقيق النمو املستهدف ،وذلك نظرا الخنفاض مستوى الدخل
الفردي فيها ،وهو ما يؤدي اىل عدم كفاية املدخرات يف متويل برامج التنمية املستدامة؛
ب .تعترب جمموعة البنك الدويل أحد أكرب مصادر متويل التنمية املتعددة األطراف يف البلدان النامية خاصة املنخفضة الدخل منها.
ج .تأثر سياسة جمموعة البنك االقراضية باالعتبارات والعوامل واملواقف السياسية للدول الرأمسالية الكربى ،وعلى وجه اخلصوص الواليات
املتحدة األمريكية مع الدول املقرتضة من حيث حجم القروض وتوزيعها اجلغرايف والقطاعي؛
ه .يعاب على كل من هيئة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية أن مواردمها قليلة وحمدودة ،وبالتايل فائدهتما ليست كبرية للدول
املنخفضة الدخل؛
و .فشل البنك الدويل يف حتقيق رسالته املتمثلة يف رؤية عامل خال من الفقر؛
ز .متثل األهداف االمنائية لأللفية منتصف الطريق فقط حنو وضع هناية للفقر ،فحىت إذا حتققت هذه األهداف والغايات يف كل من
البلدان املنخفضة الدخل ،فسيظل الفقر قضية رئيسية تتطلب اهتماما مستمرا سواء على الصعيد القطري أو العاملي؛
ح .على الرغم من توفر منطقة افريقيا جنوب الصحراء على موارد اقتصادية كبرية اال اهنا تعترب من اكثر مناطق العامل ختلفا وأشدها فقرا
وأقلها دخال؛
ط .تتخلف منطقة افريقيا جنوب الصحراء عن الوفاء بتحقيق كل األهداف االمنائية لأللفية؛
ي .مل ترقى قروض ومساعدات البنك الدويل يف منطقة افريقيا جنوب الصحراء اىل مستوى ميكنها من حتقيق األهداف االمنائية لأللفية.
التوصيات:

يف ضوء الدراسة اليت مت القيام هبا ،وما مت استنتاجه من اوجه القصور يف اداء جمموعة البنك الدويل يف جمال متويل التنمية املستدامة،
فقد ظهرت حاجة ملحة إلصالح وتطوير هذا الفضاء التمويلي اهلام.
وعلى هذا النحو فقد توصلت الدراسة اىل العديد من التوصيات اليت نوردها فيمايلي:
أ .اصاحل النظام التمويلي العملي للبنك الدويل وذلك من خالل تطوير التسهيالت االقراضية وتبسيط املشروطية؛
ب .الرتكيز على القطاعات ذات األولوية خاصة اليت ترتبط بتحقيق األهداف االمنائية لأللفية كالتعليم والرعاية الصحية؛
ج .ختصيص احلصة األكرب من موارد جمموعة البنك الدويل للبلدان املنخفضة الدخل؛
د .زيادة حجم املعونات واملساعدات لبلدان منطقة افريقيا جنوب الصحراء للتخفيف من وطأة الفقر وحتسني مستويات املعيشة فيها
واجياد حل هنائي وجاد ملشكلة الغاء الديون اليت تشكل عقبة كبرية امام حتقيق التنمية املستدامة.
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