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امللخص
ألجل حتقيق التنمية ومكافحة الفقر يف دول العامل الثالث فإن األمم املتحدة هلا أجهزة رئيسية املتمثلة يف اجلمعية العامة واجمللس
االقتصادي واالجتماعي ،كما قامت إبنشاء هيئات فرعية ،هلا من األمهية ما مياثل نشاطات األجهزة الرئيسية ،إال أن هذا ال يعترب كافيا
للوصول للتنمية املنشودة ،بل يقتضي ضرورة التعاون مع خمتلف اهليئات الدولية مثل صندوق النقد الدويل وجمموعة البنك العاملي وكذا
منظمة التجارة العاملية لإلقالل من الفقر وحتقيق التنمية.
Abstract
Afin de parvenir à un développement et à la lutte contre la pauvreté dans les pays du tiers
monde, les Nations Unies ont l'un des principaux organes de l'Assemblée générale et le Conseil
économique et social, et la création d'organes subsidiaires, son importance est semblable aux
organes principaux des activités, mais cela ne suffit pas à atteindre pour le développement de la
désirée, mais exige la nécessité d'une coopération avec diverses organisations internationales telles
que le Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale et l'Organisation mondiale
du commerce ainsi que de réduire la pauvreté et réaliser le développement.
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املقدمة

إن إنقسام العامل إىل دول متقدمة وأخرى انمية يعود أساسا إىل اجلانب اإلقتصادي ،حيث أن القوة اإلقتصادية هي اليت تفرض
هيبة وقوة هذه الدول ،وعلى هذا األساس حتتل مشكلة حتقيق التنمية ومكافحة الفقر الصدارة على املستوى الدويل ،فبعد أن كانت
مشكلة إهناء االستعمار هي حمل االهتمام أصبحت املهمة األساسية لألمم املتحدة واهليئات الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي
السعي حنو حتقيق التنمية ومكافحة الفقر يف دول العامل الثالث.
ويف هذه الدراسة حناول اإلجابة على اإلشكالية التالية :
" كيف تساهم بعض اهليئات الدولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي يف اإلقالل من الفقر وحتقيق التنمية ؟ ".

وذلك من خالل التطرق للعناصر التالية :
 ماهية صندوق النقد الدويل .
 دور صندوق النقد الدويل يف مكافحة الفقر وحتقيق التنمية.
 ماهية البنك العاملي ودوره يف مكافحة الفقر وحتقيق التنمية .
تسعى األمم املتحدة إىل القيام بعمليات التنمية من خالل املساعدات الدولية للتنمية ،وما يتم نقله من موارد نقدية للدول النامية عرب
القنوات الدولية ،بوجود مشروع أو خطة للتمويل يتم على أساسها تدبري املوارد الالزمة ،وذلك حتت إشراف أجهزة متخصصة مالية أو
نقدية بتقدمي قروض ،لكن هذا يقتضي ضرورة احرتام سيادة الدول النامية لدى طلبها العون الدويل.
.1صندوق النقد الدويل  :F.M.Iكان من أهداف املوقعني على اتفاق بريتون وودز والذي متخض عنه ظهور صندوق النقد الدويل
إبقامة نظام مستقر للصرف مماثل لذلك الذي كان يعمل يف ظل قاعدة الذهب خالل القرن التاسع عشر ولكنه ال يقوم على االلتجاء
الدائم لالنكماش لدى ا لدول املدينة ،ولتجنب هذا االنكماش فقد طمح هؤالء لتأسيس تنظيم دويل يوكل إليه مهمة التصريح
1
ابلتخفيضات النقدية عندما يكون هلا مربرات اقتصادية ومنح اإلئتمان إىل الدول اليت تعاين من عجز مؤقت يف موازين مدفوعاهتا.
.1.1مربرات أتسيس الصندوق وأهدافه :بعد اإلضطراابت اليت تعرض هلا النظام النقدي الدويل ،والسيما بعد األزمة العاملية لعام ،9292
برزت احلاجة إلقامة نظام نقدي جديد للتحكم يف أسعار الصرف ،وتسهيل املبادالت الدولية وحتقيق نوع من اإلستقرار يف ميزان
املدفوعات ،وهذا ما دفع إىل إنشاء صندوق النقد الدويل إبعتباره وكالة متخصصة لدعم التنمية.
 .1.1.1مربرات أتسيس الصندوق :تكمن املربرات احلقيقية إلنشاء صندوق النقد الدويل يف خمتلف الظروف التجارية والنقدية واملالية
والتجارب واملمارسات اليت سادت بصورة واسعة يف أوراب عامة بني احلربني العامليتني ( ،)9292/9292فقبل احلرب العاملية الثانية برزت
احلاجة إىل ضرورة إقامة نظام نقدي جديد لتسهيل املبادالت التجارية الدولية بتخفيض قيمة العملة وتبع هذا اإلجراء التخلي عن قاعدة
الذهب من طرف اململكة املتحدة ابإلضافة إىل اختاذ العديد من الدول سياسات جتارية محائية أدت إىل انكماش املبادالت التجارية
2
العاملية.
وبذلك يصل العامل مع هناية احلرب العاملية الثانية إىل إجراءات موحدة يف اجملالني النقدي والتجاري ،إبنشاء مؤسسات مالية هلا دور فعال
يف تدعيم وحتقيق التنمية االقتصادية على املستوى الدويل أييت على رأسها صندوق النقد الدويل ،ومت عقد العديد من املؤمترات والندوات
ملناقشة األوضاع االقتصادية بصفة عامة والتخطيط لوضع نظام نقدي دويل جدي د ، 3وهذا ما دفع كل من الربيطاين
( )J.M.KEYNESواألمريكي ( )H.WHITEليفرتض خمططني إلعادة بناء نظام نقدي دويل ميكن للعامل من خالله جتنب
السياسات التجارية احلمائية وإجراءات التسابق حنو ختفيض العملة .ومت اعتماد صندوق النقد الدويل رمسياً إبتداءاً من 92ديسمرب9291
بعدما متت املصادقة عليه من قبل  92دولة متلك  %51من موارده إبيداع واثئق التصديق لدى حكومة الوالايت املتحدة األمريكية طبقاً
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للمادة العاشرة ( )91من االتفاقية املنشاة للصندوق (أ) منها ،وقد بدأ صندوق النقد الدويل نشاطه بصفة رمسية سنة  9295بـ  92بلد
عضوا ،مقره واشنطن ابلوالايت املتحدة األمريكية.4
يضم الصندوق الدول األعضاء األصلية اليت اجتمعت يف مؤمتر بريتون وودز ابلو.م.أ.عام  9299ووقعت على االتفاق املنشأة
للصندوق ومن الدول األعضاء غري األصلية وهي الدول املنظمة إىل االتفاقية املنشأة له الدول السائرة يف طريق النمو ،وتنتهي العضوية
ابلطرد من الصندوق عند اإلخالل اباللتزامات أو قيام الدولة ابالنسحاب طبقاً للمادة  91من القانون األساسي للصندوق.
.2.1.1أهداف صندوق النقد الدويل التنموية :حصرت املادة األوىل من االتفاقية املنشأة للصندوق األهداف اليت يسعى الصندوق إىل
القيام هبا على النحو التايل:
 تشجيع التعاون النقدي الدويل عن طريق مؤسسة دائمة هتيئ الوسائل املناسبة لتحديد إطار التشاور والتعاون بني الدولوالتفاوض فيما بينها حلل املشاكل النقدية الدولية.
 حتقيق استقرار أسعار الصرف وجتنب تبادل التخفيضات يف هذه األسعار مابني الدول وتعديل أسعار الصرف الثانية وفقاًلشروط حمددة وحتت رقابة دولية.
 تيسري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية واملسامهة بذلك يف حتقيق وحفظ مستوايت مرتفعة من التشغيل والدخل احلقيقيوتنمية املوارد اإلنتاجية جلميع األعضاء ابعتبارها هدافاً أساسياً للسياسة االقتصادية.
 إقامة نظام متعددة األطراف للمدفوعات اخلاصة ابلعمالت اجلارية بني الدول األعضاء يف الصندوق وإلغاء قيود الصرف اليتتعيق تزايد التجارة الدولية.
 توفري الثقة للدول األعضاء عن طريق وضع موارد الصندوق يف متناوهلم يف ظل الضماانت الضرورية ،مما يهيئ هلم فرصة تصحيحاالختالالت اليت تصيب موازين مدفوعاهتم دون اللجوء إىل اختاذ إجراءات من شأهنا احلد من انتشار الرخاء على املستوى الداخلي أو
الدويل.
 العمل على ختفيض الفرتات اليت ختتل فيها موازين مدفوعات األعضاء واحلد من مداه.ولتحقيق هذه األهداف يقوم الصندوق إبمداد الدول األعضاء ابلعمالت األجنبية عن طريق بيعها هلم بعمالهتم الوطنية وذلك
ابستخدام املوارد اليت يف حوزته حىت تتمكن من مواجهة الصعوابت النامجة عن عجز ميزان املدفوعات ويف نفس الوقت يقوم الصندوق
ابختاذ التدابري املالية والنقدية ملواجهة القيود اليت تفرض على تداول النقد األجنيب.
.2.1موارد الصندوق :يتكون رصيد الصندوق من العمالت اليت تقدمها الدول األعضاء كل حبسب حصته احملددة له وكذلك من املوارد
اخلاصة ابلصندوق ،ابإلضافة إىل القروض اليت تشكل مورداً هاماً من موارد صندوق النقد الدويل.
.1.2.1حصص األعضاء :يتم حتديد احلصص عن طريق املفاوضات جترى بني الصندوق والدولة الراغبة يف االنضمام إليه بناء على
جمموعة من املعايري املعتمدة من قبل الصندوق وكذا الطريقة اليت يتم هبا سداد حصة كل دولة للصندوق ويضاف إىل ذلك حقوق السحب
اخلاصة اليت توضع يف متناول الصندوق من قبل األعضاء والذهب.5.
أما املصروفات اخلاصة إبدارة الصندوق فيغطيها الصندوق من دخله ابستخدام تلك املوارد يف عمليات ومبادالت األعضاء.ويف حالة إذا
ما كانت قيمة ما متلكه الدولة من الذهب والدوالرات األمريكية يقل عن نسبة الـ  %91فإهنا ال تلتزم إال بدفع  %91من تلك القيمة يف
شكل ذهب والباقي يدفع ابلعملة الوطنية وهذه القاعدة تنطبق على كل زايدة يف حصص الدول األعضاء اليت قد يقررها الصندوق يف
املستقبل ابعتبار أن هذه احلصص تراجع كل مخس سنوات.6.
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إن أثر احلصص على القوة التصويتية للعضو داخل الصندوق يتوقف على أساس قوته التصويتية ممثلة يف حجم اقتصاده الذي حيدد
عالقته املالية والتنظيمية والتأثريية ابلصندوق وحتسب على أساس قوته التصويتية ،إذ لكل عضو  911صوات مضاف إليه صواتً واحداً
مقابل كل  911ألف وحدة حقوق سحب خاصة.
 .2.2.1القروض :تعترب موردا هاما للصندوق رغم أهنا مصدر مكمل ملوارد الصندوق ومصادر هذا االقرتاض من الدول األعضاء خاصة
سويسرا والبنوك املركزية واملؤسسات الرمسية للدول األعضاء ،يلجأ إليه الصندوق عند ازدايد الطلب على السيولة النقدية ملواجهة مشاكل
ميزان املدفوعات وهو نظام استحدث عام  9259ومت ضبط املبادئ والشروط اليت حتكمه عام  9299من قبل اجمللس التنفيذي.
 .3.1اهليكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل :حلق اإلتفاقية املنشئة لصندوق النقد الدويل ثالثة تعديالت منذ إنشائها عام 9291
حددت الرتكيبة التنظيمية للصندوق واملتمثلة:
.1.3.1جملس احملافظني :يضم جملس احملافظني ممثلي  999األعضاء يف الصندوق وهو أعلى السلطات يف الصندوق يتشكل من حمافظني
يعني كل حمافظ وانئبه من قبل الدولة اليت ميثلها يف الصندوق ويستمر احملافظ وانئبه يف منصبهما حىت يقع تعيني من خيلفهما ويتمتع كل
حمافظ حبق التصويت وخيلفه يف ذلك انئبه يف حالة غيابه وخيتار الرئيس من بني احملافظني حسب ما نصت عليه املادة  99الفرع الثاين من
القانون األساسي للصندوق.
إال أن املمارسات الفعلية للصالحيات التنفيذية املمنوحة للصندوق يقوم هبا املديرون التنفيذيون فيما عدا تلك احلاالت اليت تدخل
صراحة وفقاً التفاق الصندوق يف اختصاص جملس احملافظني ، 7ومن أهم هذه احلاالت :قبول األعضاء اجلدد وحتديد شروط عضويتهم
واملوافقة على تعديل حصص األعضاء وعقد االتفاقيات مع املنظمات الدولية فيما عدا االتفاقيات غري الرمسية ذات الطابع املؤقت وحتديد
وتوزيع الدخل الصايف للصندوق ومطالبة دولة عضو ابالنسحاب من الصندوق للنظر يف استخدامات أموال الصندوق وإنشاء وإلغاء
حقوق السحب اخلاصة واختاذ القرارات الداخلية كتغيري عدد املديرين التنفيذيني واملستشارين وتعديل نظام الصندوق.
القيمة االعتبارية ألعضاء جملس احملافظني تتوقف على وزن الدولة العضو وحجم حصتها فاألعضاء ذوي األمهية هم الذين يقررون
سياسة الصندوق على حساب األغلبية الضعيفة داخل اجمللس فالقرارات اهلامة تتخذ بغالبية األصوات " %91من اإلمجايل"  ،وجيتمع هذا
اجمللس مرة كل سنة على األقل وتكون اجتماعاته إما يف دورة عادية سنوية أو غري عادية بناءا على طلب جملس اإلدارة أو من طرف 91
دولة على األقل أو من دول أعضاء تتمتع بـ  99صوات على األقل داخل اجمللس.
.2.3.1جملس املديرين التنفيذيني :يتكون من  99مديرا تنفيذاي تعني الدول اخلمس األعضاء الذين ميلكون أكرب احلصص يف الصندوق
قانوانً حق تعيني مديراً تنفيذايً عن كل واحد منها وهي الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا ،أملانيا والياابن وفرنسا ابإلضافة إىل كل من
روسيا والصني واململكة العربية السعودية ابعتبار أن عمالهتم مستخدمة بكثافة حبيث تفوق أو تعادل ما لألعضاء اخلمسة من ذوي أكرب
احلصص .ويعترب هذا اجمللس اجلهاز الدائم الذي يقوم بتصريف الشؤون اجلارية أي إدارة املهام العادية وتسيري عملياته النقدية وجيتمع كلما
دعت الضرورة لذلك مبقر الصندوق وتكون جلساته حبضور عدد من املديرين التنفيذيني الذين ميثلون نصف أصوات اجمللس على األقل.
.3.3.1املدير العام :ينتخب من قبل أعضاء اجمللس التنفيذي ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد وقد جرت العادة أن يكون أوربياً ورئيس
البنك الدويل أمريكياً منذ قيام املؤسستني .ويعترب املدير العام رئيس هيئة املوظفني يف الصندوق ويدير أعماله اليومية ويقوم بتعيني املوظفني
ذوي الكفاءة والتخصص الفين ،ويقوم بتحقيق االنسجام بني اجمللس التنفيذي وموظفي الصندوق ويساهم يف إعداد امليزانية وتنفيذها
والتنسيق بني اجمللس واألعضاء واملنظمات الدولية واجلهوية إضافة إىل مهامه االستشارية والتمثيلية ،ويشرف على خمتلف إدارات الصندوق
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سواء ذات االختصاص الوظيفي أو اجلهوي أو اهليئات املكلفة ابلتكوين مثل :معهد صندوق النقد الدويل ومعهد فينيا املشرتك وأمانة
املساعدة الفنية.8
.4.3.1اللجنة املؤقتة :تتكون من  99حمافظاً تقوم إبعداد تقارير متعلقة إبدارة وعمل النظام النقدي الدويل ترفعها إىل جملس احملافظني
مرفوقة ابقرتاحاهتا إلثراء اتفاقية إنشاء الصندوق جتتمع مرتني يف السنة.
 .5.3.1جلنة التنمية :تتألف من عضوين عادة من وزارة املالية ابالشرتاك مناصفة بني جملس حمافظي صندوق النقد الدويل وجملس حمافظي
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،تعقد اجتماعني يف السنة يف نفس الوقت الذي تعقد فيه اللجنة املؤقتة اجتماعاهتا ووظيفتها إعداد تقارير
عن التنمية والسبل املالئمة لنقل املوارد إىل الدول السائرة يف طريق النمو والتنسيق بني قرارات التكامل الرباجمي للمؤسستني يف تعاملها مع
الدول املستفيدة من التعاون.9
 .4.1تنظيم الصندوق :يقوم تنظيم الصندوق على ما يسمى احلصص " "quotosأو األنصبة " "quote-partsفكل دولة من
الدول األعضاء متلك عدداً معيناً من هذه احلصص ،ومتثل هذه احلصص كمية املوارد اليت يتعني على الدول األعضاء وضعها حتت تصرف
الصندوق وحتدد احلصص أيضاً حقوق الدول يف التصويت يف تنظيمات اإلدارة ،وكذلك طبيعة وأمهية القروض اليت ميكن أن حتصل عليها
واحلصة يف الواقع حمصلة لعدة معايري ،وضع الدولة يف االقتصاد العاملي ،الدخل القومي اإلمجايل ،وحجم الناتج القومي.
 .5.1اإليديولوجية التنموية لصندوق النقد الدويل :الحظنا أن الدول املتقدمة وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية هي اليت أسست
النظام ا لنقدي الدويل ومن خالله أنشأت املؤسسات النقدية الدولية ،فأصبحت هي اليت تسيطر على املصارف والبنوك االحتكارية
العمالقة ،وهبذا سيطرت على األوراق املالية والسيولة النقدية اليت مت توظيفها يف جممل املبادالت التجارية والعالقات املالية الدولية.
فمؤمتر"بريتون وودز" قد أعد من طرف الدول املتقدمة وحبضور الدول النامية كما أهنا مل تراعي مصاحل الدول النامية بل اعتربت الدول
املتقدمة أن مصاحل هذه الدول موازية ملصاحلها.10
يتدخل صندوق النقد الدويل بشكل كبري يف سياسة الدولة اليت تطلب مساعدته وحيدث ذلك لدى إجراء املفاوضات بني الدولة املعنية
وبني الصندوق ،إذ أن الصندوق يرسل بعثة تباشر من الناحية الفعلية مهمة التفتيش ،تفحص مصاحل السياسة اإلقتصادية واملالية اليت تلجأ
إليه  ،وتربز السياسة التنموية للصندوق من خالل نظام الصند الذي يعترب من بني أكرب املؤسسات املالية الدولية ذات التأثري القوي على
الساحة الدولية نتيجة دوره الفعال يف االقتصاد العاملي وهو قائم على إيديولوجية تنموية أساسها االقتصاد احلر ،وقد قامت برامج الصند
على مبادئ ليربالية مروجة إليدلوجية للدول الغربية الكربى "دعه يعمل دعه مير" واليت تدعو إىل احلرية االقتصادية واحلد من تدخل الدولة
يف النشاط االقتصادي ،انصب اهتمامه يف بداية نشأته على الدول الصناعية وحتديد سياسات تثبيت أسعار صرف العمالت وحتويلها
والتعاون النقدي وحتقيق النمو املتوازن يف التجارة الدولية.
أوىل الصندوق أمهية كربى للنمو يف براجمه وذلك بتعجيل تدخله يف الدول اليت تعاين من عدم استقرار يف ميزان مدفوعاهتا وهذا يرجع
إىل املشاكل اهليكلية اليت تعاين منها فكان مضطراً إلضافة شروط يرى البعض أهنا جتاوز حلدود مسؤوليته الرئيسية أنه يف منظوره ال تكون
لإلصالحات نتائج إال اباللتزام التام هبذه الشروط .
كما أكدت جمموعة الـ  99املمثلة الرمسية للدول النامية يف الصند يف اجتماع هلا يف  9222/12/91هبونغ كونغ حول املسائل النقدية
الدولية على الدور الفعال الذي أصبح يلعبه العامل النامي يف منو االقتصاد العاملي ومدى مسامهته يف توسيع املبادالت االقتصادية وهذا
بفضل اجملهودات اليت بذلتها للقيام ابإلصالحات االقتصادية لتحقيق منو مستدمي ،ويرى وزراء هذه اجملموعة ضرورة تشجيع إتباع عمليات
التحرير لكن بطريقة منظمة حلركة رؤوس األموال وعلى الصند السهر لتنظيم هذه العملية والبقاء يف حدود مسؤوليته وسلطته ،كما يؤكدون
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على أن ال تكون استعمال موارد الصند مرتبطاً بتطبيق حرية حركة رؤوس األموال وأن تستفيد إذا التزم األمر من سياسات بسيطة الختاذ
اإلجراءات املتعلقة بذلك.11
قام صندوق النقد الدويل بوظيفتني أساسيتني :
-

الوظيفة األويل :كانت مصرفية ومتثلت يف مد أعضائه ابلقروض والتسهيالت اإلمنائية.

 الوظيفة الثا نية :كانت رقابية وذلك مبراقبة تصرفات الدول األعضاء مبا يكفل حتقيق االستقرار ألسعار الصرف والعمل على إزالةنظام الرقابة على الصرف لضمان عملية التبادل التجاري القائمة على املدفوعات متعددة األطراف وهذا كله يف إطار مراقبة السري
احلسن للنظام النقدي الدويل.
بداية من الثمانينات ركز الصندوق تعامله مع الدول النامية خصوصاً بعد إعالن املكسيك عن توقفه عن الدفع عام 9299م ،وهبذا
أصبح لصندوق النقد الدويل أمهية يف ختفيض أزمة مديونية العامل الثالث وأصبح الصندوق يلعب دور الوسيط بني الدول املدينة والدائنني
كما لعب أيضاً دور الضامن هلؤالء الدائنني.
 .2جمموعة البنك العاملي :تشمل عبارة " البنك الدويل " كال من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ( )BIRDواملؤسسة الدولية للتنمية
( )A.I.Dاملنتسبة إليه ،مؤسسة التمويل الدولية ( ،)SFIوالوكالة الدولية لضمان االستثمار ( )MIGAاليت تعمل على تشجيع
اإلستثمار اخلاص يف الدول النامية ،وختتلف وظيفة كل منظمة عن األخرى ،فالبنك ميارس عمالته لإلقراض وفقا لقواعد األسواق املالية
12
حىت يتم حتديد سعر الفائدة واملؤسسة تقوم بتقدمي االقرتاض دون فائدة ،أما الشركة فهي خمصصة لتمويل مشروعات القطاع اخلاص.
.1.2البنك الدويل لإلنشاء والتعمري  :BIRDيعترب البنك الدويل املؤسسة الدولية الرئيسية للتنمية  ،وهو أقدم املؤسسات األربع يف
13
جمموعة البنك الدويل وأكربها [ ]911ص ،921أنشأ حتت اسم "البنك الدويل لإلنشاء والتعمري".
 .1.1.2نشأة البنك :أنشأ البنك الدويل مبقتضى اتفاق أقرته الدول يف " بريتون وودز" املنعقد يف مدينة " نيوهامشري" مشال شرق
الوالايت املتحدة األمريكية يف جويلية عام  ،9299وقد حضره حنو  211شخصاً من رجال املال واالقتصاد واملشتغلني ابلبنوك ،وكذا
رجال السياسة وكانوا ميثلون  99دولة من القوى املتحالفة يف احلرب العاملية الثانية ،ومت التصديق عليه يف  92من ديسمرب عام 9291م،
وبعد ستة أشهر من ذلك التاريخ أي ابتداءاً من  91يناير 9295م بدأ يف ممارسة أعماله يف جمال التنمية االقتصادية.
تقضي املادة الثانية من االتفاقية املنشأة للبنك الدويل على أن العضوية مقصورة على الدول فقط اليت تكون عضوة بصندوق النقد
الدويل ،وابلتايل فإن شرط العضوية يف صندوق النقد الدويل يعد أساسياً وهذا الرتباط كال املؤسستني ابلنشاط املايل والتعاون لتحقيق
التنمية االقتصادية ،وألي دولة عضوة يف البنك احلق يف االنسحاب وقت ما تشاء حسب نص الفقرة األويل من املادة  5من القانون
األساسي للبنك الدويل ،أوضحت الفقرة الثانية من املادة  5من القانون األساسي للبنك الدويل أبنه حيق للبنك إيقاف عضوية أية دولة
أخلت ابلتزاماهتا التعاقدية وخالل هذه الفرتة ال ميكنها مباشرة حقوق العضوية ،يف حني أكدت الفقرة الثالثة من املادة  5من نفس املادة
أبن العضوية يف البنك الدويل مرتبطة بضرورة العضوية يف صندوق النقد الدويل وابلتايل فإهنا تتوقف بتوقف العضوية يف الصندوق.
.2.1.2أهداف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري :عند أتسيس البنك الدويل لإلنشاء والتعمري أوكلت له مهمة متويل عملية إعادة بناء الدول
اليت دمرت احلرب العاملية الثانية اقتصادايهتا ،ولكن سرعان ما تنازل هذا الدور ملشروع مارشال ووجه نشاطاته لتمويل التنمية يف العامل ،
14
وتتلخص أهداف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف:
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دور بعض اهليئات الدولية يف مكافحة الفقر وحتقيق التنمية مثل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي

 العمل على تعمري أقاليم الدول األعضاء وتنميتها عن طريق تسهيل استثمار رؤوس األموال يف األغراض اإلنتاجية وبناءاقتصادايت الدول اليت دمرهتا احلرب العاملية الثانية.
 تشجيع االستثمارات األجنبية اخلاصة عن طريق تقدمي الضماانت واملسامهة يف القروض واالستثمارات للمستثمرين اخلواص،وسد النقص يف التمويل عن طريق البنك للمشروعات اإلنتاجية بشروط مالئمة.
 حتقيق النمو الذي يشجع التجارة الدولية واحلفاظ على ميزان املدفوعات. تنسيق القروض اليت يضمنها أويقدمها مع القروض الدولية احملصلة من جهات أخرى. إدارة عملياته آخذا يف االعتبار فاعلية االستثمارات الدولية على النشاط االقتصادي يف أقاليم الدول األعضاء وفقاً للشروطالتجارية يف أقاليم الدول األعضاء للسنوات اليت تلي احلرب واملسامهة ابلتمهيد إىل التحول التدرجيي عن اقتصادايت احلرب إىل
اقتصادايت السلم.
.3.1.2اهليكل التنظيمي للبنك الدويل لإلنشاء والتعمري :نتناول اهليكل التنظيمي لكل من البنك الدويل ،ومؤسسة التمويل ،ومؤسسة
التنمية الدولية ملا ينصب عليه نشاطهم يف جمال التنمية:
.1.3.1.2جملس احملافظني :كل دولة عضوة يف البنك الدويل متثل يف اجمللس مبحافظ وانئب له ملدة مخس سنوات ،ويعقد اجمللس اجتماعاً
سنوايً خالل شهر سبتمرب يف كل عام يف املقر الرئيسي للبنك بواشنطن  ،يناقش فيه ميزانية البنك ونشاطه السنوي وحيدد سياسته يف جمال
اإلقراض وجرت العادة على أن يعقد االجتماع الثالث يف كل مرة خارج املقر أي بعد كل اجتماعني متوالني يف املقر ،وهبذا يكون
االجتماع الثالث يف عاصمة إحدى الدول األعضاء ،وإذا كانت الدولة عضوة أيضاً يف كل من مؤسسة التنمية ومؤسسة التمويل الدوليني
فإن ممثليها يف جملسي احملافظني واملديرين التنفيذيني ميثلوهنا يف هاتني املؤسستني ،وصالحيات اجمللس تشمل كل الصالحيات املنصوص
عليها يف القانون األساسي للبنك ،لكن يالحظ أنه يفوض أغلبيتها إىل جملس املديرين التنفيذيني ما عدا اليت ال جيوز تفويضها بنص
القانون وابلتايل تبقى من صالحيات اجمللس كقبول األعضاء اجلدد وشروط قبوهلم وقرارات وقف العضوية لدى بعض الدول أو زايدة رأس
املال للبنك وتوزيع عوائد البنك والتفسري النهائي مليثاق البنك وإبرام االتفاقيات مع املنظمات الدولية األخرى وتتخذ القرارات أبغلبية
15
الثلثني من األصوات حسب نص الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من القانون األساسي للبنك الدويل.
.2.3.1.2جملس املديرين التنفيذيني :يتشكل من  99مديرا تنفيذايً يتم تعيني مخسة منهم بواسطة الدول اليت متلك أكرب احلصص يف
املسامهة يف رأس مال البنك وهي :فرنسا وأملانيا والياابن وبريطانيا والوالايت املتحدة ومتثل الدول األخرى بتسعة عشر مديراً تنفيذايً يتم
اختيارهم على أساس االنتخاب من بني جمموعات الدول ملدة سنتني من قبيل احملافظني املعنيني .وظيفة اجمللس القيام بتنفيذ سياسة البنك
يف جمال اإلقراض والتسيري اإلداري ملصاحله وكذا له أن يقوم بكل االختصاصات اليت يفوضها له جملس احملافظني ،ويتخذ قراراته ابألغلبية
البسيطة لألصوات  ،يعقد اجتماعاته مرة كل شهر وميثل كل مدير عدد األصوات اليت متلكها كل دولة ممثلة من الدول اخلمس أما ابقي
املديرين فيمثل كل واحد منهم عدد أصوات جمموعة الدول اليت اختارته.
 .3.3.1.2مدير البنك :يتم انتخابه بواسطة جملس املديرين التنفيذيني ملدة مخس سنوات ويعاونه انئب للرئيس وجمموعة من املوظفني وال
ميلك الرئيس حق التصويت داخل اجمللس إال يف حالة تساوي األصوات كما له احلق يف حضور جلسات احملافظني لكن دون االشرتاك يف
التصويت وميارس الرئيس صالحياته حتت إشراف جملس املديرين التنفيذيني ،وقد جرى العمل على أن يكون مدير البنك الدويل على
الدوام أمريكياً بسبب املركز الذي تتمتع به الوالايت املتحدة داخل البنك ،وامتالكها ألكرب نسبة من األصوات ما يزيد عن  999من
القيمة الكلية لألصوات ،مضافاً إليها أصوات الدول األوروبية والدول اخلاضعة هليمنتها.
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 .4.3.1.2اجمللس االستشاري :يتشكل من خرباء معتمدين من قبل البنك الدويل يف اجملال املصريف والتجاري والزراعي والصناعي
وذلك لتقدمي العون واملساعدة جمللس املديرين التنفيذيني إبصدار التوصيات حول املواضيع اليت يطلب منه فيها إبداء الرأي والسيما يف
جمال تقدمي القروض وإقامة املشاريع والدراسات والبحوث للدول األعضاء.
 .4.1.2وظائف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري التنموية :رأينا أن البنك الدويل وجه نشاطه يف بداية حياته حنو إعادة تعمري الدول
األوروبية وذلك بنهاية احلرب العاملية الثانية فقد كانت اهتماماته تنصب على تقدمي القروض هلذه الدول ،ولكن بعد منتصف اخلمسينات
بدأ البنك يهتم ابملشاكل االقتصادية للدول النامية وذلك مبنحها القروض الالزمة لتحسني األوضاع االقتصادية هلذه الدول.16،البنك
الدويل ال مينح القروض وال يضمنها إال يف حدود رأمساله وأمواله االحتياطية ،كما أن البنك ال مينح أي قرض للدول األعضاء إال يف حالة
التأكد من عدم إمكان حصول الدولة اليت تطلب القرض على موارد مالية يف األسواق املالية ابلشروط اليت يراها البنك معقولة ،حيث أن
البنك يراعي يف قروضه الوضع االقتصادي للدول والذي يسمح هلا ابلوفاء بتعهداهتا ،وما يالحظ أن الدول الصناعية الكربى وعلى رأسها
الوالايت املتحدة األمريكية تتحكم يف قرارات البنك الدويل فال مينح قروضه إال للدول اليت تتفق سياستها االقتصادية مع سياسات هذه
الدول ،وعندما يقدم البنك الدويل القروض فإن له قواعد معينة ،فتعطى القروض أوالً حلساب مشروعات معينة كما تعطى اثنياً قصد
تغطية مصروفات النقد األجنيب الالزمة للمشروعات وتعطى تلك القروض أبسعار الفائدة القريبة من األسعار التجارية السائدة يف أسواق
املال الدولية.
وحىت يف حالة وجود هذه القواعد البد من توفر ثالثة مبادئ هي:
 أن يكون البلد احملتاج للقروض يف حالة تسمح له بتسديد قروضه. أن يكون املشروع املراد متويله حمدداً وواضح املعامل وله إدارة تتمتع ابلكفاءة. أن يكون املشروع ذا فائدة اقتصادية تربر االستثمار فيه .هذه القواعد واملبادئ اليت يشرتطها البنك الدويل يف االقرتاض تعكس مدى عدم مالئمة خدمات هذا البنك مع الكثري من الدول النامية.
للبنك دور يف تقدمي املساعدة للدول النامية واستطالع رأيه يف مسائل غري مرتبطة بعمليات اإلقراض اليت يقوم هبا كاالشرتاك مع الدولة يف
وضع خطط للتنمية االقتصادية وكذا دوره يف تسوية املنازعات االقتصادية اليت تثور بني أعضائه أو بني دولة مابني املستثمرين األجانب من
القطاع اخلاص وتسوية النزاعات عن طريق املركز الدويل إلدارة النزاعات املتعلقة ابالستثمارات التابع للبنك الدويل.
.2.2هيئة التنمية الدولية  :A.I.Dتع ترب هيئة التنمية الدولية فرعا آخرا للبنك الدويل وغرضها تقدمي القروض بشروط ميسرة للدول النامية
األكثر فقراً.
 .1.2.2نشأة اهليئة :أنشأت هذه اهليئة يف  ،9251والواقع أن هذه اهليئة أتسست استجابة ملطالب الدول الفقرية وإحلاحها يف احلصول
على تيسرات خاصة ملشاريعها املتعلقة ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية ابعتبار أن هذه الدول لديها القدرة على استخدام رؤوس األموال
اخلارجية ولكنها تواجه صعوابت يف سداد هذه األموال عندما حتصل على قروض ابلشروط الكالسيكية كما هو احلال ابلنسبة لقروض
البنك الدويل .وقد كلف جملس املديرين بعد ذلك بوضع مسودة اتفاقية تكون مبثابة القانون األساسي للهيئة وبعدما وضع جملس احملافظني
النصوص القانونية لالتفاقية أرسل املشروع إىل احلكومات الثمانية والستني األعضاء يف البنك للمصادقة عليه وأصبح مشروع ساري املفعول
يف شهر سبتمرب 9251م ،وبدأت اهليئة نشاطاهتا يف شهر نوفمرب من نفس السنة ،وكل دولة من دول أعضاء البنك الدويل تستطيع
االنضمام إىل اهليئة الدولية للتنمية ويف هناية السبعينات كان عدد أعضائها  992عضوا ،وإدارة البنك الدويل هي ذاهتا اهليئة الدولية للتنمية
على اعتبار أن هذه األخرية تعد منفذاً لتوزيع قروض البنك إىل جانب قيامها مبوائمة شروط القرض.17
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 .3.2.2أهداف هيئة التنمية الدولية :تعترب هيئة التنمية الدولية فرعاً من فروع البنك الدويل لذلك جندها تشارك البنك يف مساعدة دول
العامل األكثر فقراً على ختفيض أعداد الفقراء من خالل تقدمي قروض للتنمية طويلة األجل ،وميكن حصر أهدافها فيما يلي:
 مساعدة البنك الدويل على ختفيض درجة الفقر ،وذلك من خالل العمل على بناء السياسات واملؤسسات ورأس املال البشريوالبنية السياسية ،بتقدمي القروض للدول النامية بغية حتقيق تنمية عادلة ومستدامة وكذا خفض التفاوت داخل الدول إباتحة الفرص
لألفراد للمشاركة يف االقتصاد ،وتنصب مساعدات اهليئة على خمتلف اجملاالت :التعليم ،خدمات الرعاية الصحية ،املياه ،وقاية البيئة،
وكذا حتقيق النمو الذي يشمل :أنشطة القطاع اخلاص ،التنمية الريفية ،جماهبة أاثر احلروب ،واالضطراابت املدنية والصراعات املسلحة
والكوارث الطبيعية ...إخل.
 دعم النمو االقتصادي يف الدول النامية األعضاء. العمل على حتقيق عبء املديونية اخلارجية على الدول السائرة يف طريق النمو. .4.2.2معايري متويل هيئة التنمية الدولية :تستند هيئة التنمية الدولية يف عمليات متويل التنمية على عدة معايري ،سواء تلك املتعلقة مبنح
القروض أو موارد اهليئة جنملها فيما يلي:
18

 .1.4.2.2معايري منح القروض :تقدم هيئة التنمية الدولية قروضاً للدول األعضاء وفقاً ملعايري معينة وهي:
 ال يستفيد من موارد اهليئة إال الدول األعضاء اليت يقل فيها نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل عن  291دوالرا أمريكياعام .9229
 متول اهليئة املشاريع القادرة على حتقيق عوائد مالية عالية ألن هذه العوائد جتعل املؤسسة مؤهلة الستخدام رأس املال األجنيب،وابلتايل توفري مصادر متويل جديدة .
 توفري االستقرار السياسي االقتصادي يف الدول املقرتضة ورغبتها اجلادة يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ،كما أن اهليئة التقرض الدول املتورطة يف صراعات سياسية دولية.
 معاانة الدولة من مشاكل حادة يف ميزان املدفوعات على حنو حيد من قدرهتا على االقرتاض اخلارجي ابلشروط التجارية أو وفقاًللقواعد اليت يصنعها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وغريه من مؤسسات التمويل الدويل.
 .2.4.2.2موارد هيئة التنمية الدولية :وذلك من خالل:
 االكتتاب املبدئي للدول األعضاء :وذلك حسب موقع كل دولة يف اجملموعتني التاليتني: جمموعة تضم  95دولة وقد قامت هذه الدول بسداد اكتتاابهتا وحصصها يف رأس مال اهليئة بعمالت قابلة للتمويل حبيث ميكنللهيئة مبادلتها أو استخدامها بدون قيود ،حيث متلك اجملموعة  % 59,12من جمموعة األصوات وابلتايل هلا أتثري كبري على قرارات
اهليئة.
 جمموعة تضم  999دولة قامت بسداد  %91فقط من اكتتاابهتا األصلية بعمالت قابلة للتحويل والباقي قدره  % 21بعمالهتاالوطنية أو بعمالت أخرى ،والمتلك دول هذه اجملموعة سوى مايقدر ب % 99,99من جمموعة األصوات.
ما يالحظ أنه مت استنفاذ هذه املوارد يف السنوات الثالث األوىل من نشاط اهليئة ،وقد مت إعادة تشكيلها ابتداءاً من سنة
9259م وذلك بتخصيص عدة برامج إلعادة تشكيل املوارد املالية مولتها دول اجملموعة األوىل.
 مسامهات الدول األعضاء األكثر تقدماً :ابإلضافة إىل ما تقدمه الدول األعضاء إىل اهليئة من حصتها يف رأس املال فإهنا تقدممبالغ معتربة يف شكل إعاانت وهبات.
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 حتويالت البنك الدويل لإلنشاء والتعمري :قرر حمافظو كال من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وهيئة التنمية الدولية ختصيص جزءمن أرابح معتربة والبنك لفائدة اهليئة ابتداءاً من عام .9259
 الدخل الصايف هليئة التنمية الدولية :تطالب اهليئة قروضاً لتغطية مصاريف اإلدارة وذلك بعمولة دون الفائدة اليت متنحها منالقروض وتبلغ نسبة هذه العمولة  %21تسدد سنوايً وحتسب على القروض املقدمة ،كما تستثمر اهليئة عن طريق زايدة حصص
الدول األعضاء ولكن مبوافقة ثلثي الدول األعضاء حبيث ال ميكن إجبار دولة عضو على زايدة حصتها.
 جتديد موارد اهليئة :وذلك ابالعتماد على دول اجملموعة األوىل وقد أجرى أول جتديد سنة 9252م مسح جبمع  219مليوندوالر ،إال أن هذا املبلغ استنفذته اهليئة يف أربع سنوات مما أجربها على جتديد اثن ملواردها  ،وكان هذا يف شهر مارس سنة 9259م
ومسح هذا التجديد جبمع عملية التجديد الثالثة إذ أعلنت مثانية عشر ( )99دولة من اجملموعة االوىل ،واثنان وستون ( )59دولة من
اجملموعة الثانية عن استعدادها للمسامهة يف هذا التجديد.
وتواصلت عمليات التجديد حيث مت االتفاق يف نريويب عاصمة كينيا عام 9229على التجديد الرابع ملوارد هيئة التنمية الدولية،
وقد سامهت يف هذا التجديد  99دولة ابإلضافة إىل سويسرا ،ومت االتفاق على الزايدة تعادل  91111مليون دوالر خالل سنوات املالية:
 9221م 9222 ،9225 ،م ،حاجة اهليئة للموارد جعلها تكررعمليات التجديد عدة مرات ،إذ قامت اهليئة ابلتجديد اخلامس والذي
امتد ما بني 9229م و 9229م ،وتاله التجديد السادس ما بني 9299م و 9299م ،مث السابع ما بني 9291م و 9292م ،مث
الثامن مابني 9299م و 9221م ،مث التاسع ما بني 9229م و 9229م ،وأخرها كان ما بني 9229م و 9225م.
 .3.4.2.2قروض اهليئة الدولية :متول هيئة التنمية الدولية من خالل مسامهات حكومات الدول األعضاء األكثر غىن اإلعتمادات
اإلضافية من البنك الدويل ومن تسديد املقرتض لالئتماانت اليت حصلوا عليها من املؤسسة يف وقت مبكر.
تقدم اهليئة للدول األعضاء قروضا بعد دراسة األوضاع واآلفاق االقتصادية للدولة العضو ،كما أتخذ اهليئة يف احلسبان طبيعة
وأولوية املشاريع االستثمارية عند منحها هلذه القروض وللهيئة كامل احلرية عند حتديد العموالت املفروضة ومدة القروض.
 .3.2مؤسسة التمويل الدولية :S.f.I :هي أحد فروع البنك الدويل وقد أصدرت األمم املتحدة عام  9291توجيهات للبنك الدويل
ليضع مسودة اتفاقية إلنشاء شركة دولية للتمويل ،وتبقى هذه املؤسسة خاضعة للبنك الدويل يف احلصول على املوارد والقروض.
.1.3.2نشأة املؤسسة :قدم البنك مشروع االتفاقية طبقا لإلجراءات املتبعة وبعدما وافق عليه أرسله إىل الدول األعضاء للمصادقة عليه
وكان هذا يف  99أفريل  ،9215ويف  91جويلية  9225أصبحت هذه االتفاقية سارية املفعول عندما حصلت  99دولة على العضوية
يف املؤسسة برأمسال مكتتب قدره  29.9مليون دوالر.ويف عام  9259أدخلت بعض التعديالت على التشريعات اخلاصة مبوجبها حتولت
مؤسسة التمويل الدولية إىل بنك املمارسة العملية وابلتايل أصبح من حق املؤسسة أن تساهم يف رأس املال وذلك ابالستثمار يف املشروعات
اخلاصة اإلنتاجية ،ويف عام  9251حدثت تعديالت أخرى يف التشريعات األساسية مبوجبها أصبح يف مؤسسة التمويل الدولية أن تقرتض
إىل احلد الذي يصل فيه حجم القروض أربعة أصناف رأس ماهلا مضاف إليها حقوق السحب يف الفرتة الطويلة ،وتعد العضوية يف البنك
الدويل شرطا ضروراي لقبول العضوية يف الشركة املالية الدولية ،وهبذا فإن العضوية مفتوحة فقط للدول األعضاء يف البنك الدويل .وبلغ عدد
األعضاء يف الشركة عند إنشائها 99دولة عضوا ويف عام  9221بلغ  911دولة عضوا ليصل هذا العدد إىل  929دولة عضو يف عام
 ،9222نظام التصويت يف الشركة يقرتب من النظام املعمول به يف البنك الدويل وذلك بتحديد عدد اثبت من األصوات يضاف إليه
نسبة أخرى تتحدد وفقا ملقدار مسامهة كل دولة.متتلك كل دولة  911صوات يضاف إليه صوت إضايف عن كل  9111دوالر تساهم به
يف رأس املال وهبذه حتوز الدول املتقدمة على أغلبية األصوات حيث حتوز مخسة عشر ( )91دولة على ما يزيد عن  % 52من جمموعة
19
األصوات بينما حتوز يف الدول األعضاء على حوايل  %99من جمموعة األصوات.
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 .2.3.2رأمسال املؤسسة :يتم االكتتاب يف رأس املال الشركة املالية الدولية حسب حصص الدول األعضاء يف رأس مال البنك الدويل
ويتجدد أيضا بعدد األصوات اليت حيصل عليها كل بلد عضو انطالقا من حجم حصته ولذك حتوز الوالايت املتحدة األمريكية على حوايل
ثلث األصوات داخل هذه الشركة ،وميكن للشركة املالية الدولية أن تقرتض من البنك الدويل كما ميكنها أن تطرح سندات يف األسواق
املالية الدولية مثلها مثل البنك الدويل ،وابرتفاع موارد الشركة املالية الدولية وسعت من مشاريعها االستثمارية خاصة االستثمار يف القطاع
اخلاص املنتج. 20
.3.3.2أهداف الشركة املالية الدولية :تشكل مؤسسة التمويل الدولية املصدر الدويل املتعدد األطراف األكثر أمهية للتمويل يف شكل
قروض أو مسامهة يف مشاريع القطاع اخلاص للدول السائرة يف طريق النمو فهي تسعى إىل االستثمار بصفة أساسية يف املشاريع اخلاصة،
فهي تعمل بصفة أساسية يف إجياد قروض اإلستثمار لرؤوس األموال اخلاصة و احمللية و األجنبية ،كما تنفرد املؤسسة بوضع خاص تتميز به
على البنك الدويل وهو أهنا تتعامل مع رجال األعمال يف ميدان النشاط اخلاص دون تدخل احلكومة أوضمان منها ،هذا دون أن ننسى
أهنا تشارك يف املشاريع املختلطة اليت تساهم فيها احلكومات حينما ال يكون هناك بديل لذلك ،كما هلا أن تتعامل مع القطاع اخلاص
احمللي واألجنيب دون تدخل احلكومات املختصة أو احلصول على الضماانت منها ،كما هتدف الشركة إىل حتقيق النمو االقتصادي وهذا
بتشجيع قيام املشاريع اإلنتاجية يف الدول األعضاء وخباصة يف الدول اليت مل تستعمل بعد أسباب هنضتها االقتصادية.

اخلامتة

إن سيطرة الدول الصناعية الرأمسالية على العالقات االقتصادية الدولية ،وكذا حتكم الدول املتقدمة يف أسعار املواد األولية أدى إىل تدهور
البىن االقتصادية واالجتماعية للدول النامية فأصبح اقتصاد الدول النامية خمرب ضعيف البنية ،يعاين من التبعية اإلقتصادية  ،هذا كله أدى
إىل تقليص دور األمم املتحدة يف جمال التنمية ،وابلتايل مل يعد هلا فعالية يف حتقيق التنمية ،فالوالايت املتحدة األمريكية قد أعطت الدور
الكبري يف هذا اجملال للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية وهي بطبيعة احلال تعمل لصاحل الدول املتقدمة من
خالل تعزيزها القتصاد السوق واملساعدات والقروض اليت تقدمها هذه اهليئات.
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