
ك مجموعة البنك الدولي  كيف تش�ت
ي 

مع المجتمع المد�ن

ي حول 
تتفاعل مجموعة البنك الدولي مع منظمات المجتمع المد�ن

ك معها من خالل تبادل المعلومات، وحوار  العالم بصفة يومية، إذ تش�ت
اتيجيات، والتعاون عىل مستوى  س�ت السياسات، والمشاورات بشأن الإ

اكات المؤسسية.  العمليات، وال�ش

ي 
تبادل المعلومات: يشارك البنك منظمات المجتمع المد�ن
المعلومات بشأن أولويات البنك وتقاريره وبياناته، وكذا 

الفرص المتاحة للمشاركة. 

ي عىل 
الحوار والمشاورات: تُدعى منظمات المجتمع المد�ن

اتيجيات  س�ت نحو متكرر لتقديم إسهاماتها بشأن السياسات والإ
حة لعمل البنك ع�ب المشاورات مع أصحاب  والمجالت المق�ت

ونية  لك�ت المصلحة. وتُتاح الفرص الحالية عىل البوابة الإ
الخاصة بالمشاورات. 

ي مجال العمليات: يجوز أن تتعاون منظمات المجتمع 
التعاون �ن

ي مع البنك من خالل التمويل، أو عقود الخدمات، أو 
المد�ن

امج الحكومية عىل مستوى البلدان.  التشارك مع ال�ب

ي مع البنك من 
اكات: تتشارك منظمات المجتمع المد�ن ال�ش

ي 
اوح من الأدوار الستشارية والمداولت �ن خالل آليات ت�ت

ن المبادرات الخاصة ببناء القدرات.  المجتمعات للربط ب�ي

ي مع 
المنارصة: يجوز أن تتعاون منظمات المجتمع المد�ن

البنك وتحشد مختلف الأطراف للتحرك بشأن موضوعات 
ك من خالل أنشطة المنارصة  التنمية ذات الهتمام المش�ت

كة.  المش�ت

أولويات مجموعة البنك الدولي

ي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء 
تتمثل رسالة مجموعة البنك الدولي �ن

اتيجية الرئيسية لتحقيق هذه  س�ت ك. وتتضمن بعض الأولويات الإ المش�ت
  : الرسالة ما يىلي

الهشاشة والقدرة عىل الصمود	 
الفقر وانعدام المساواة	 
شفافية الدين	 
تغ�ي المناخ	 
ي	  رأس المال الب�ش
ن	  ن الجنس�ي المساواة ب�ي

��مجموعة البنك الدو

 مشاركة
ي
المجتمع المد�ن

موارد للمشاركة

بوابة المشاورات
consultations.worldbank.org

اتيجيات البلدان إس�ت
 worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies

ي واالجتماعي
طار البي�ئ االإ

worldbank.org/esf

اكة العالمية من أجل المساءلة االجتماعية ال�ش
thegpsa.org

الحصول عىل المعلومات
worldbank.org/wbaccess

دائرة معالجة المظالم
worldbank.org/grs

امج وعات وال�ب يات الخاصة بالم�ش إجراءات المش�ت
worldbank.org/procurement

www.worldbank.org/civilsociety

civilsociety@worldbank.org

تابعونا

ي
ة الصحفية لمنظمات المجتمع المد�ن ي الن�ش

اك �ن لالش�ت

www.worldbank.org/en/newsletter-subscription

روابط مفيدة



قليمي  عىل الصعيد االإ

: يعقد فريق منظمات  ي
ورش عمل بناء القدرات من أجل المجتمع المد�ن

، ورش عمل عىل  ن ي العالمي، بالمشاركة مع زمالء إقليمي�ي
المجتمع المد�ن

ي 
ي �ن

ي بلدان مختارة ويدعو منظمات المجتمع المد�ن
قليمي �ن المستوى الإ

نطاق المنطقة للمشاركة. 

قليمي بشأن قضايا محددة: يعد حضور  اجتماعات عىل المستوى االإ
ي 

ي والمحىلي �ن
ن الوط�ن اتها عىل المستوي�ي ي وخ�ب

منظمات المجتمع المد�ن
ي تمثل 

ي إثراء العمليات والموضوعات ال�ت
مختلف المناطق بالغ القيمة �ن

تحديات وفرصاً للتنمية. 

عىل الصعيد العالمي

ي اجتماعات الربيع 
ن سنويا �ن ي مرت�ي

يُعقد منتدى سياسات المجتمع المد�ن
. ويعد  والجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ي 
المنتدى جزءا ل يتجزأ من الجتماعات ويوفر منصة لمنظمات المجتمع المد�ن

ي الوقت نفسه يي� الحوار مع 
لتشارك رؤاها ووجهات نظرها عىل نحو رصيح، و�ن

اء وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن مجموعة واسعة من قضايا التنمية.  الخ�ب

ي	 
 40-50 جلسة حوار تقودها منظمات المجتمع المد�ن

ن لمجموعة البنك الدولي	  اجتماع مائدة مستديرة مع المديرين التنفيذي�ي
لقاء مفتوح مع رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي 	 

)الجتماعات السنوية(
ي )اجتماعات الربيع(	 

معرض لبتكارات منظمات المجتمع المد�ن
ي تمت مشاركتها ع�ب 	 

حات ال�ت معلومات عن التسجيل ودعوات لتقديم المق�ت
اتنا الصحفية الشهرية.  ن�ش

الفعاليات: تستضيف مجموعة البنك الدولي الفعاليات الرئيسية الجامعة عىل 
. وتتضمن بعض  ي

حيب بمشاركة منظمات المجتمع المد�ن مدار العام حيث يتم ال�ت
الأمثلة أسبوع المياه، ومؤتمر الأرض والفقر، وأسبوع القانون والعدل والتنمية.

ي بشأن 
المشاورات: تجري مجموعة البنك الدولي مشاورات مع المجتمع المد�ن

اتيجيات القادمة. وتسعى كذلك للحصول عىل إسهامات أصحاب  س�ت السياسات والإ
ن بشأن بعض مطبوعاتها وبحوثها الرئيسية ، مثل تقرير عن  المصلحة الخارجي�ي

ي العالم. 
التنمية �ن

آليات المساءلة: لدى مجموعة البنك الدولي عدد من آليات المساءلة المصممة 
ن من إيصال أسئلتهم وشواغلهم الخاصة  ي والمواطن�ي

ن المجتمع المد�ن لتمك�ي
. ويتضمن ذلك دائرة معالجة  ي تساندها مجموعة البنك الدولي

وعات ال�ت بالم�ش
، ومكتب المحقق/ المظالم، وهي هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي

المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة لدى مؤسسة التمويل الدولية ــ الوكالة الدولية 
لضمان الستثمار. 

ي
عىل مستوى البلد المع�ن

ي التشخيص المنهجي  اتيجيات الُقطرية: ي�ش س�ت المشاورات بشأن االإ

اكة مع ذلك البلد. ويهدف التشخيص  ي كل إطار جديد لل�ش
للبلد المع�ن

ي يواجهها 
المنهجي إل تحديد التحديات والفرص ذات الأهمية الأك�ب ال�ت

بلد ما. ويستفيد التشخيص المنهجي من المشاورات مع أصحاب 

المصلحة. 

وع: يواجه التشاور مع المستفيدين خالل  المشاركة عىل مستوى الم�ش

ي والجتماعي وإطار مشاركة 
طار البي�أ وع حاليا معوقات ضمن الإ دورة الم�ش

ن الجديدين.  المواطن�ي

ي 
تتشارك مجموعة البنك الدولي مع منظمات المجتمع المد�ن

ي العالمي بناء الفهم 
حول العالم. ويتول فريق المجتمع المد�ن

، وإيصال فرص  والمساندة من أجل أهداف مجموعة البنك الدولي

، وتيس�ي المشاركة  ي
ن المؤسسة ومنظمات المجتمع المد�ن الحوار ب�ي

ي قسم المشاركة 
دارة. ويقع مقر الفريق �ن مع فرق التشغيل واالإ

اكات العالمية بإدارة العالقات الخارجية والمؤسسية. وال�ش

وعات البنك الدولي دورة م�ش

يتشارك البنك الدولي مع المنظمات الدينية من أجل: 

 تعزيز المشاركة مع المنظمات الملهمة دينيا	 

والمجتمعات الدينية.

اكات والتعاون عىل مستوى العمليات. 	  تشجيع ال�ش

 تدعيم قاعدة الشواهد بشأن دور المنظمات الدينية	 

ي التنمية. 
وأثرها �ن

مستويات المشاركة

عىل الصعيد العالمي

فريق منظمات المجتمع 
ي العالمي

قليميةالمد�ن فرق االتصاالت والتواصل االإ
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التقييم المسبق
موافقة مجلس 

ن المديرين التنفيذي�ي

نقاط النطالق من أجل المشاركة

*تديرها فرق عىل مستوى المناطق والبلدان.


