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المطلب الثاني

  هیكل عمل البنك الدول

، المؤسسات التي تشكل بمجموعها البنك الدولي، یقوم البنك الدولي في هیكلیته على ركیزتین أساسیتین       

  .وسنتناول كل منهما في فرع، والنظام اإلداري للبنك

  الفرع األول

  مؤسسات البنك الدولي

وهذه المؤسسات تخصص ، یتكون البنك الدولي من خمسة مؤسسات تشكل بمجموعها البنیة المادیة للبنك        

منها البنك الدولي للتنمیة والتعمیر والمؤسسة الدولیة للتنمیة بالقروض والقروض بدون فوائد والمنح لتغطیة المشاریع 

وأخیرا المركز الدولي لتسویة ، لة الدولیة لضمان االستثماروهناك ایضًا مؤسسة التمویل الدولیة والوكا، المنتجة

  .وسنمر مرور سریع ووافي قدر اإلمكان على كل من هذه المؤسسات في موضوٍع مستقل، منازعات االستثمار

International Bank for Reconstruction & Developmentر البنك الدولي للتنمیة والتعمی: أوالً       

(IBRD) :مجموعة البنك الدوليالمؤسسة األصلیة للبنك الدولي، وهو یعمل بشكل وثیق مع باقي مؤسساتهو

في بدایة إنشاءف، لمساعدة البلدان النامیة على الحد من الفقر، وتعزیز النمو االقتصادي، وتحقیق االزدهار والرخاء

، ثم أصبحت هذه المؤسسة واحدة من خمسة تشكل البنك الدولي، ي كان یتضمن هذه المؤسسة فقطالبنك الدول

ویقدم ، ویهدف البنك الدولي للتنمیة والتعمیر إلى تمویل المشروعات اإلنمائیة التي تقلل عدد الفقراء في العالم

الفنیة والمشورات االسترتیجیة في مجال المعرفة والخبرات، ویقدم البنك زیادة على ذلك، قروض منتجة بفوائد طفیفة

كذلك یسعى إلى المحافظة على ، للبلدان متوسطة الدخل أو األقل دخًال وتتمتع بأهلیة ائتمانیة، المشاریع اإلنمائیة

تشجیع اإلصالحات الرئیسیة على ویتولى البنك أیضًا ،  القوة المالیة للمقترضین بتقدیم المساعدة لهم أوقات األزمات

تهیئة بیئة وكذلك ، )مثل إصالحات شبكة األمان أو ما یتعلق بمكافحة الفساد(دي السیاسات والمؤسسات صعی

  .١ة استثمار مواتی

صــندوق أعضــاء(م الــدولاُألصــالء، وهــاألعضــاء ،البنــك الــدولي للتنمیــة والتعمیــر نــوعین مــن العضــویةوفــي      

وقامــت بإیــداع وثــائق االتفاقیــة المنشــئة للبنــكووقعــت علــى)وودزبریتــون (تــي اشــتركت فــي مــؤتمر ال) النقــد الــدولي

م الدول التي تقبل عضویتها المنضمون، وهاألعضاءو ، ٣١/١٢/١٩٤٥قبل یقها لدى حكومة الوالیات المتحدةتصد

نضـمین مالعضـاء األصـلیین و األوان التمییـز بـین األعضـاء ، بعد التاریخ المذكور وفقا لما نصت علیه المادة الثانیـة

وجـدیر بالشـارة أن الـدول األعضـاء فـي البنـك الـدولي للتنمیـة ، ترتـب علیـه أیـة آثـار قانونیـةتهو تمییز شـكلي الإنما 

وكــذلك فــي المؤسســة الدولیــة للتنمیــة إذ تشــترك المؤسســتان فــي العضــویة ، والتعمیــر هــي األعضــاء فــي البنــك الــدولي

  .٢والجهاز الوظیفي

                                                            
1-http://www.albankaldawli.org/ar/about/what-we-do/brief/ibrd
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IDA(International Development(لدولیة للتنمیةالمؤسسة ا:ثانیاً          Association : وتهدف

بدون فوائد )اعتمادات(قروض ، إلى تخفیض الحد من الفقر من خالل تقدیم ١٩٦٠المؤسسة، التي ُأنشئت عام 

المعیشیة وتحسین األحوال ، ةالمساواوعدم التفاوتومنح لبرامج تعمل على تعزیز النمو االقتصادي وتخفیف حدة 

وبالتالي ، فهي تختلف عن البنك الدولي للتنمیة والتعمیر في إن نشاطها ینصب على اشد الدول فقراً ،للشعوب الفقیرة

وسعر فائدة یصل إلى ، حیث تمنح المؤسسة القروض بشروط میسرة، فالمؤسسة تقدم قروض بدون فوائد أو ُمنح

والمنح ُتعطى للبلدان التي تتعرض ، سنوات١٠- ٥اح مدتها وفترة سم، سنة٤٠- ٢٥مع أجل سداد یمتد من ، الصفر

ویقدر عدد المستفیدین من قروض ومنح المؤسسة بملیارین ونصف ، لمخاطر ارتفاع الدیون إلى مستویات مرهقة لها

  .١ملیار شخص حول العالم 

أما موارد المؤسسة المالیة تحصل المؤسسة على مواردها بصفة رئیسیة عن طریق المساهمات التي تقدمها        

كما تحصل المؤسسة على أموال إضافیة من صافي دخل البنك الدولي ، حكومات البلدان األعضاء األكثر غنىً 

.٢لیها البلدان المقترضة ومن مدفوعات سداد القروض السابقة التي حصلت ع، لإلنشاء والتعمیر

على الرغم من : IFCInternational Finance Corporation)(مؤسسة التمویل الدولیة : ثالثاً        

إال أنها لم تكن كافیة وكان ،العامة في التنمیة االقتصادیة في الدول النامیةاألجنبیة االستثمارات تهُ الدور الذي أدَّ 

عدم توفر ظروف األمان االقتصادي الخاصة دورا في هذا المجال، غیر إنَّ األجنبیة االستثمارات ؤديالبد من أن ت

، لكي تستثمر في الدول النامیةواالجتماعي واإلداري منع من تدفق رؤوس األموال الخاصة المتاحة في الدول الغنیة

كما إن هذه المشروعات المشـروعات الخاصة،دـدم ألحـما تتشدد في ضمان القرض المقولما كانت الحكومات كثیراً 

تقدم الدولیةتتولى مؤسسة التمویللذلكلیهـا وذلك ألنها ضامنٌة لها،ة عـالحكومتفرضهاتتضرر من الرقابة التي

  .٣دون الحاجة إلى تقدیم ضمان حكوميالقروض للمشروعات الخاصة من 

أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة بارها وهنا یبرز دور مؤسسة التمویل الدولیة باعت       

،١٩٥٦عام المؤسسةنشئتأُ و ، إنمائیة عالمیة تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامیة

یًا بلد نام 100ویتیح عملها في أكثر من،الذین یقررون معًا سیاساتهاضواً ع١٨٤غ یبلفیهاللبلدان األعضاءوعدد

خلق الوظائف، وتحقیق إیرادات ضریبیة، وتحسین حوكمة للشركات والمؤسسات المالیة في األسواق الصاعدة

وتلعب دور كبیر في معالجة القیود ، ء البیئي، والمساهمة في المجتمعات المحلیة التي تعمل فیهاالشركات واألدا

وكذلك معالجة تغییر المناخ وضمان ، التي تعیق نمو القطاع الخاص في مجاالت البنى التحتیة والصحة والتعلیم

  . ٤استدامة البیئة 

 Multilateral Investment Guarantee(MIGA)الوكالة الدولیة لضمان االستثمار: رابعاً         

Agency :وقد ١٩٦٥إلى سنة متعددة األطراف لضمان االستثماربوضع مشروع اتفاقیة البنك الدوليتأخر قیام ،

تدفق كالة هو تشجیع االستثمار و هدف الو ن إ، ١٩٨٥في تشرین األول االتفاقیة لمشروع الصیغـة النهائیـة رتـأق

                                                            
1 -http://www.albankaldawli.org/ida/what-is-ida.html.
2h p://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIDAARABIC/0,,contentMDK:21
079507~menuPK:3017556~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:1774633,00.html.

.١١ص، المصدر السابق، باقر عبد الكاظم علي-٣
4http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_AR.
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وتضمن الوكالة الدولیة ، األموال لألغراض اإلنتاجیة بین الدول األعضاء فیها، خاصة الدول النامیةرؤوس 

والحروب واالضطرابات المدنیة واإلرهاب ، لالستثمار اإلخطار المتعلقة بتعذر تحویل العمالت والقیود على تحویلها

، دة الدول على جذب االستثمار واالحتفاظ بهوتقدم الوكالة مساعدات فنیة لمساع، والتخریب واإلخالل بالعقود

وبلغ أعداد البلدان المنظمة للوكالة في الوقت ، والعضویة للوكالة مفتوحة لجمیع الدول األعضاء بالبك الدولي

  .١بلدًا ١٧٥الحاضر 

 & ICSIDInternational Center)(المركــــز الــــدولي لتســــویة منازعــــات االســــتثمار:خامســــاً         

Settlement of Investment Disputes: أحدث المركز الدولي لتسویة منازعـات االسـتثمار وضـعا جدیـدا فـي

الحق في اللجوء مباشـرة )معنویةطبیعیة أو(مجال التحكیم الدولي، إذ انه ألول مرة یعطي أشخاص القانون الخاص 

تملـك مثـل لـدولهم، بـل أن دولـة جنسـیتهم الدون حاجة للجوء إلى الحمایة الدبلوماسیة من إلى جهاز دولي للتقاضي 

خصـیة الدولیـة مما یمكننا القـول أن االتفاقیـة الخاصـة بـالمركز قـد أعطـت أشـخاص القـانون الخـاص الش، هذا التدخل

ذلك إن االتفاقیة تعتبر نقطة تحول في مجال التحكیم الخاص الدولي بما أحدثته مـن وهو أمر مستحدث، فضًال عن

  .٢یتعلق باالختصاص ونطاقه وٕالزامه أو اإلجراءات المتبعة أو القانون الواجب التطبیقأمور سواء فیما 

ودخلت حیز التنفیذ في تشرین ، ١٦٦٥وضعت اتفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار عام         

، أي له كیان قانوني دولي مستقللكنْ یرتبط المركز بالبنك الدولي للتعمیر والتنمیة ارتباطا أداریا، و ، ١٩٦٦األول 

، فرئیس البنك للتنمیة والتعمیرأن المركز الدولي یعمل على تسویة منازعات االستثمار تحت رعایة البنك الدولي 

ویتولى نائب رئیس البنك منصب األمین العام للمركز، ویقوم یرأس المجلس اإلداري للمركزللتنمیة والتعمیرالدولي 

إضافي على الدول األعضاء، األمر الذي یخفف ألمانة المركز، من دون أي عبءالنفقات اإلداریةالبنك بتغطیة

وعدد الدول األعضاء في مركز تسویة النزاعات في الوقت ،  زكثیرا من نفقات التحكیم والتوفیق عن طریق المرك

  .٣دولة ١٥٧الحالي 

        

  الفرع الثاني

  النظام اإلداري للبنك الدولي

،  ٤ورئیس وكبار موظفین، ومدیرون تنفیذیون، یتكون  الجهاز اإلداري للبنك الدولي من مجلس المحافظین        

  : على نحو ما سنتناوله، تدار مؤسسات البنك الدولي من هذا الجهاز إداري وهو جهاز أو أجهزة واسعة منظمة

                                                            
1 -https://www.miga.org/investment-guarantees.

  .٥٣١، ص١٩٨٨، نیسان، آیار، حزیران، )٦.٥.٤(، ع )٣٦(جورج حزبون، االتجاهات الدولیة في التحكیم الخاص ، مجلة نقابة المحامین األردنیة، السنة .د-٢
3 -https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Role-of-Member-States.aspx.

  .أوالً من االتفاقیة المنشأة للبنك الدوليالبند ٥المادة -٤
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وبصفة عامة یكون المحافظون من ،البنك الدوليوهم كبار واضعي السیاسات في:مجلس المحافظین: أوال        

االجتماعات ویجتمعون مرة واحدة في السنة في،وزراء المالیة أو وزراء التنمیة في البلدان األعضاء

العلیا في البنك والمجلس هذا هو السلطة، لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدوليالسنویة

كل دولة من الدول تعین و،الدولي الذي تكون له الوالیة العامة في هذه المنظمة حسب االتفاقیة المنشأة  للبنك

وال یجوز للمحافظ ، سنواتسـلمدة خم)محافظ مناوب(بالطریقة التي تراها محافظا ونائبا له یسمى األعضاء

الرئیس للبنك في المقرمن كل عام لس سنویا في شهر أیلولویجتمع المج،المناوب التصویت إال بغیاب المحافظ

الث فيواشنطن واالجتماع الثد اجتماعان سنویان في مقر البنك في إال انه جرت العادة على أن یعق،واشنطنفي 

من المركزي أول الدول األعضاء في هذه االجتماعات بوزیر المالیة أو محافظ البنكمثَّ وتُ ، إحدى الدول األعضاء

  .١تم مناقشة التقریر السنوي ومیزانیة البنكیماثل ذلك، إْذ ت

باستثناء الصالحیات المهمة مثل قبول أو ، للمدیرین التنفیذیین أیًا من صالحیاتهویمكن للمجلس أن یخول       

، هالبنك نهائیا وتوزیع أصولعملیات اتخاذ قرار إیقاف ، رفع أو تخفیض رأس مال البنك، إیقاف العضویة في البنك

  .٢تحدید أوجه توزیع صافي دخل البنك

وصندوق النقد مجموعة البنك الدوليیعقد مجلیا محافظي، خالل فصل الخریف من كل عام        

النطاق من القضایا ذات الصلة بالحد من الفقر وبالتنمیة اجتماعاتهما السنویة لمناقشة طائفة واسعة الدولي

وتتیح االجتماعات السنویة منتدى للتعاون الدولي، وتسمح للبنك والصندوق بتحسین ،االقتصادیة والتمویل الدولیین

وقد استقر العرف على عقد االجتماعات السنویة في واشنطن ، الخدمات المقدمة إلى البلدان األعضاء فیهما

عاصمة لمدة عامین من كل ثالثة أعوام، على أن یتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث حتى یعكس ذلك ال

.٣الطابع الدولي للمؤسستین

مدیرًا تنفیذیًا في تشرین الثاني عام ٢٥أصبح عدد المدیرین التنفیذیین : نمجلس المدیرین التنفیذیی: ثانیاً         

یتم تعیین خمسة من ، یرأس رئیس البنك الدولي مجلس المدیرین التنفیذیین في مجلس إدارة البنك الدولي، ٢٠١٠

الوالیات : حالیاً (المدیرین التنفیذیین من قبل البلدان الخمسة األعضاء التي تملك أكبر عدد من أسهم رأس المال

كما تختار الصین واالتحاد الروسي والمملكة العربیة السعودیة ). المتحدة والیابان وألمانیا وفرنسا والمملكة المتحدة

  .٤أما المدیرون التنفیذیون اآلخرون، فیتم انتخابهم من قبل البلدان األعضاء األخرى. مدیرًا تنفیذیًا ممثًال لكل منها

ویشكل مع مجلس المدیرین التنفیذیین ، هو الرئیس اإلداري األعلى في المنظمة: رئیس البنك الدولي:ثالثاً        

نویرأس مجلس المدیرین التنفیذیی، ویتم انتخابه وٕانهاء خدماته من قبل مجلس المدیرین، مجلس إدارة البنك الدولي

                                                            
1 -http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership/governors. الفقرة (أ) من االتفاقیة المنشأة للبنك البند ٢ أیضاً  المادة ٥

  .من االتفاقیة المنشأة للبنك) ب(الفقرة ٢البند ٥المادة -٢
3 - http://www.albankaldawli.org/ar/about/what-we-do/annual-meetings.  
4 - http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership/directors. 



5

تماعات مجلس المحافظین دون االشتراك وله أن یحضر اج، لكن ال یجوز له التصویت إال عند تعادل األصوات

  .١وهو  یسیر األعمال العامة للمنظمة ویعین ویقیل الموظفین ، بالتصویت

  

  

    

  

           

  

  

  

  

                                                            
  .من االتفاقیة المنشأة للبنك الدولي) ب(و ) أ(الفقرتین ٥البند ٥المادة -١


