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  ، تحية طيبة 

  2019، تموزم ع ك التقرير االقتصادي التخصصي  أرسل لكم: 

 مالباس الرئيس الثالث عشر لمجموعة البنك الدولي

 . متابعة ما يُنشر في الشبكة العنكبوتيةالتقرير حصيلة 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية. 

بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق 

 تدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .من قبل خبير أو مختص. ساعد ب

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة واردة في التقرير ألن المعلومات الواردة 

 فيه على مسؤولية المصدر الذي حصلنا منه على المعلومة، المثبت في نهاية التقرير.

  .التقريرأرجو االطالع وموافاتي بأية مالحظات حول 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 باستمرار إرسال التقرير إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.أرجو ممن ال يرغب 
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التنفيذيون للبنك الدولي يختارون ديفيد مالباس الرئيس الثالث عشر المديرون  - 1

 لمجموعة البنك الدولي

 2019/04/05 بيان صحفي

وافق المديرون التنفيذيون للبنك الدولي اليوم باإلجماع  - 2019ابريل/نيسان  5واشنطن العاصمة، 

اء سنوات ابتداء من يوم الثالث على اختيار ديفيد مالباس رئيًسا لمجموعة البنك الدولي لفترة خمس

. وأعرب مجلس المديرين التنفيذيين عن امتنانه العميق للرئيسة المؤقتة كريستينا 2019ابريل/نيسان  9

 جورجيفا لتفانيها وقيادتها خالل عملية االختيار.

نيًا ، والتي تضمنت ترشيًحا عل2011اتبع المديرون التنفيذيون عملية االختيار المتفق عليها عام 

يتيح ألي مدير تنفيذي أو محافظ اقتراح اسم أي من مواطني البلدان األعضاء بالبنك لشغل هذا المنصب؛ 

 وإجراء المديرين التنفيذيين مقابالت مع السيد مالباس.

واتفاق حزمة  الرؤية المستقبلية يتطلع المديرون التنفيذيون إلى العمل مع السيد مالباس في تنفيذ

  .ورقة التمويل المستدام من أجل التنمية المستدامة رأس المال على النحو المنصوص عليه في

شغل السيد مالباس سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة األمريكية للشؤون الدولية. وبصفته وكيل 

 ءالوزارة، مثل السيد مالباس الواليات المتحدة في المحافل الدولية بما في ذلك في اجتماعات نواب وزرا

المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية للبنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس االستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  االقتصادي، ومؤسسة االستثمار الخاص الخارجي.

رة الخزانة، دوًرا حاسًما في العديد من اإلصالحات والمبادرات لعب السيد مالباس، بصفته وكيل وزا

الرئيسية لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك الزيادة األخيرة في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء 

والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. كما لعب دوًرا فعااًل في تعزيز مبادرة شفافية الديون، التي اعتمدها 

ولي وصندوق النقد الدولي، لزيادة اإلفصاح العام عن الديون وبالتالي الحد من تواتر أزمات البنك الد

 الديون وشدتها.

http://www.devcommittee.org/sites/www.devcommittee.org/files/download/Documentation/DC2016-0008.pdf
http://www.devcommittee.org/sites/www.devcommittee.org/files/download/Documentation/DC2016-0008.pdf
http://www.devcommittee.org/sites/www.devcommittee.org/files/download/Documents/2018-10/DC2018-0002_PSustainableFinancing421.pdf
http://www.devcommittee.org/sites/www.devcommittee.org/files/download/Documents/2018-10/DC2018-0002_PSustainableFinancing421.pdf
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قبل أن يشغل منصب وكيل الوزارة، كان السيد مالباس خبيًرا اقتصاديًا دوليًا كما أسس شركة أبحاث 

 من حياته المهنية، شغلتعمل في مجال االقتصاد الكلي مقرها في مدينة نيويورك. وفي وقت سابق 

السيد مالباس منصب نائب مساعد وزير الخزانة األمريكي لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير 

وقد ركز في إطار هذين الدورين على مجموعة من   الخارجية للشؤون االقتصادية ألمريكا الالتينية.

عام بما في ذلك التخفيضات الضريبية لالقضايا المتعلقة باالقتصاد والموازنة والسياسة الخارجية، 

، وأزمة ديون أمريكا الالتينية، ومشاركة الواليات المتحدة في المؤسسات المتعددة األطراف بما 1986

  فيها البنك الدولي.

احتل السيد مالباس مقاعد في مجالس إدارة مجلس األمريكتين، والنادي االقتصادي في نيويورك، 

ات األمريكية الصينية. وقد حصل على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو واللجنة الوطنية للعالق

وماجستير إدارة األعمال من جامعة دنفر. وبدأ العمل المتقدم لنيل درجة في الدراسات العليا في 

 االقتصاد الدولي بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون.

. ك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنميةرئيس البنك الدولي هو رئيس مجلس إدارة البن

وهو أيضاً بحكم منصبه رئيس مجالس إدارة كل من: مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان 

 االستثمار، والمجلس اإلداري للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/04/05/world-banks-executive-directors-select-david-malpass-13th-

president-of-the-world-bank-group 

 

 معلومات هامة عن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى الجديد  10  - 2

 كتب محمد صبحى 2019أبريل  05الجمعة،  

 رئيس البنك الدولى الجديد

 تعيين ديفيد مالباس المسؤول اليوم الجمعة، موافقة مجلس المديرين على  مع إعالن البنك الدولي

 بوزارة الخزانة األمريكية، رئيسا جديدا للبنك، يرصد " اليوم السابع" أبرز المعلومات عنه :

 . 1956مارس  8عاما حيث أنه من مواليد  63يبلغ ديفيد مالباس من العمر  - 1

 ينتمى ديفيد مالباس إلى الحزب الجمهورى فى أمريكا . - 2

 نصب وكيل وزارة الخزانة األميركية للشؤون الدولية.شغل مالباس م - 3

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/04/05/world-banks-executive-directors-select-david-malpass-13th-president-of-the-world-bank-group
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/04/05/world-banks-executive-directors-select-david-malpass-13th-president-of-the-world-bank-group
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تم ترشيح ديفيد مالباس لتولى منصب رئيس البنك الدولى من قبل الرئيس األمريكى دونالد  -4

 ترامب.

المؤسستين الدولتين، واعتبر أن نفقاتهما كبيرة وغير فاعلة كما اتهمها  2017انتقد مالباس عام   - 5

 قة منح القروض.بأنهم ً فاسدتان فى طري

سبق وشدد مالباس على ضرورة عودة البنك الدولى لمهمته االساسيه والتى تتمثل فى تقديم  -  6

 المساعدة إلى البلدان األكثر فقرا مع ضرورة تقليض منح القروض .

أعلن ديفيد مالباس فور ترشيحه للمنصب من الرئيس األمريكى أن هدفه االساسى سيكون  - 7

 البنك لضمان حصول النساء على المشاركة التامة فى االقتصادات النامية .إحداث تغيير ب

 دولة. 189يعرف ديفيد مالباس بانتقاده الشديد إلى مجموعة البنك الدولي التي تضم -8

فى لقاءه األخير بالدكتور سحر نصر وزيرة االستثمار المصرى خالل األيام القليلية الماضية  - 9

لرئيس السيسى للدولة المصرية واعتبر أن مصر تحقق نجاحات اقتصادية خالل أشاد مالباس بقيادة ا

 الفترة الماضية فى ظل اصالحات اقتصادية وتشريعية .

وعد ديفيد مالباس خالل لقاءه بوزيرة االستثمار أنه حال فوزه برئاسة البنك الدولى رسمية  - 10

والبنية االساسية ومساندة برنامج  بزيادة دعم البنك فى مصر وخاصة فى المشروعات الصغيرة

 اإلصالح االقتصادى.

https://www.youm7.com/story/2019/4/5/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-

%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4196913 

 

 لدوليديفيد ر. مالباس الرئيس الثالث عشر للبنك ا - 3

اختار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ديفيد ر. مالباس الرئيس الثالث عشر للبنك في الخامس 

 .أبريل/نيسان. وبدأت واليته التي تستمر خمس سنوات في التاسع من أبريل/نيسان 9من 

وكيل  وبصفتهشغل السيد مالباس سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة األمريكية للشؤون الدولية. 

الوزارة، مثل السيد مالباس الواليات المتحدة في المحافل الدولية، بما في ذلك في اجتماعات نواب 

وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية للبنك 

مة التعاون والتنمية في الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس االستقرار المالي، ومنظ

 .الميدان االقتصادي، ومؤسسة االستثمار الخاص الخارجي

https://www.youm7.com/story/2019/4/5/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4196913
https://www.youm7.com/story/2019/4/5/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4196913
https://www.youm7.com/story/2019/4/5/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4196913
https://www.youm7.com/story/2019/4/5/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4196913
https://www.youm7.com/story/2019/4/5/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4196913
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، حقق السيد مالباس نجاًحا في دعمه لزيادة رأس مال البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 2018في عام 

ومؤسسة التمويل الدولية في إطار أجندة إصالحية أوسع نطاقًا تتميز بممارسات اإلقراض المستدام 

تخدام رأس المال بمزيد من الكفاءة والتركيز على تحسين مستويات المعيشة في البلدان الفقيرة. كما واس

لعب دوًرا فعااًل في تعزيز مبادرة شفافية الديون، التي اعتمدتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 

 .لديون وشدتهاالدولي، لزيادة اإلفصاح العام عن الديون وبالتالي الحد من تواتر أزمات ا

قبل االنضمام إلى وزارة الخزانة األمريكية، كان السيد مالباس خبيًرا اقتصاديًا دوليًا كما أسس 

شركة أبحاث تعمل في مجال االقتصاد الكلي مقرها في مدينة نيويورك. شغل السيد مالباس منصب 

 .ع أنحاء العالمبلدان في جميكبير الخبراء االقتصاديين في مؤسسة بير ستيرنز وأجرى تحليالت مالية ل

في وقت سابق، شغل السيد مالباس منصب نائب مساعد وزير الخزانة األمريكي لشؤون الدول 

النامية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون االقتصادية ألمريكا الالتينية. وقد ركز على مجموعة 

سات مشاركة الواليات المتحدة في المؤس من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والتنمية، بما في ذلك

وهي الزيادة التي ساندت إنشاء  1988المتعددة األطراف، وزيادة رأسمال مجموعة البنك الدولي عام 

قسم البيئة بالبنك، ومبادرة مؤسسات األعمال في أمريكا، وسندات بريدي لمعالجة أزمة ديون أمريكا 

الضرائب والتجارة في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ  الالتينية. كما شغل منصب محلل أول لشؤون

 .األمريكي، ومديًرا لموظفي اللجنة االقتصادية المشتركة للكونجرس األمريكي

احتل السيد مالباس مقاعد في مجالس إدارة مجلس األمريكتين، والنادي االقتصادي في نيويورك، 

انهاتن، ومراكز جاري كلينسكي لألطفال، واللجنة الوطنية للعالقات األمريكية الصينية، ومعهد م

باإلضافة إلى العديد من الهيئات التي تهدف إلى الربح. وقد كتب عديد من المقاالت عن جميع جوانب 

 .التنمية االقتصادية

وحصل السيد مالباس على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو وماجستير إدارة األعمال من 

، وقد بدأ العمل المتقدم لنيل درجة في الدراسات العليا في االقتصاد جامعة دنفر. وهو محاسب مرخص

 .الدولي بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، وقد درس اللغات اإلسبانية والروسية والفرنسية

ويعيش السيد مالباس مع زوجته أديل مالباس، وهي صحفية، في واشنطن العاصمة، ولديهما أربعة 

 .ما اهتمام أسري بقضايا التنميةأطفال. ولديه

https://ar.president.worldbankgroup.org/node/1 

 

 

https://ar.president.worldbankgroup.org/node/1
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 اختيار األميركي ديفيد مالباس رئيسا للبنك الدولي - 4

 : 05/04/2019  

بعدما أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب  2019شباط/فبراير  6ديفيد مالباس يتحدث بتاريخ 

 ا ف ب/ارشيف ترشيحه لتولي رئاسة البنك الدولي في البيت األبيض في واشنطن

 إعالن

تم اختيار ديفيد مالباس، المسؤول الرفيع في وزارة الخزانة األميركية،  -واشنطن )أ ف ب( 

 .باإلجماع رئيسا للبنك الدولي الجمعة

لمؤسسة أن اختيار مجلس إدارة البنك لمالباس أعقب عملية ترشيح "منفتحة وأفاد بيان صادر عن ا

 .وشفافة" كان لمواطني جميع الدول األعضاء حق المشاركة فيها

لكن منذ تأسيس البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان جميع رؤسائه أميركيين وذلك 

يمنح أوروبا رئاسة صندوق النقد الدولي الذي يوازيه بموجب مبدأ متعارف عليه أعقب تقليدا مشابها 

 .أهمية

وجاء إعالن الجمعة كما كان متوقعا قبيل اجتماعات األسبوع المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد 

 .الدولي

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب. وأثار ترشيحه في وقت سابق هذا العام من قبل الرئيس 

انتقادات واسعة من جهات رأت في تسميته إساءة لمهمة أكبر مؤسسة مقرضة  األميركي دونالد ترامب

 .في العالم لمكافحة الفقر

عاما( المؤسسات المالية العالمية واصفا ممارساتها في مجال اإلقراض  63ولطالما انتقد مالباس )

 .ب"الفاسدة" وغير الفعالة، ومشيرا إلى أنها سخية لدرجة مبالغ فيها مع الصين

نه خفف من حدة لهجته مؤخرا مؤكدا التزامه بمهمة البنك الدولي المتمثلة بالقضاء على الفقر لك

 .الشديد وأن إصالحات صدرت العام الماضي تجاوبت مع كثير من انتقاداته

وخالل السنوات األخيرة، طالبت دول األسواق الناشئة بعملية اختيار لرئيسي البنك العالمي 

 .أكثر انفتاحا وتستند بشكل أكبر على الجدارةوصندوق النقد الدولي 

وسعى البنك الدولي لتأكيد أنه يستجيب لهذه المطالب وبات يسمح بأن تجري العملية بشكل أكثر 

انفتاحا. لكن لم يحظ المرشحون القلة غير األميركيين خالل السنوات األخيرة بكثير من الدعم من 

 .المساهمين في المؤسسة
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من فيهم مسؤولون في وزارة الخزانة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وانتقد كثيرون، ب

مالباس ومؤهالته مشيرين إلى فشله في توقع األزمة المالية العالمية عندما كان في منصب كبير الخبراء 

 .في مصرف "بير ستيرنز" االستثماري الذي أذن انهياره ببدء األزمة

https://www.france24.com/ar/20190405-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-

%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-

%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A 

 

 لمجموعة البنك الدولي 13اختيار الرئيس الـ - 5

 رامي الحضري -أميرة الرفاعي   ديفيد مالباس  - 2019/أبريل/05الجمعة     

ئيًسا روافق المديرون التنفيذيون للبنك الدولي، اليوم الجمعة، باإلجماع على اختيار ديفيد مالباس 

 .2019أبريل  9لمجموعة البنك الدولي لفترة خمس سنوات ابتداء من يوم الثالثاء 

وأعرب مجلس المديرين التنفيذيين عن امتنانه العميق للرئيسة المؤقتة كريستينا جورجيفا لتفانيها 

 .وقيادتها خالل عملية االختيار

متفق المديرون التنفيذيون عملية االختيار الوقال المجلس في بيان له اليوم على موقعه الرسمي: اتبع 

، والتي تضمنت ترشيًحا علنيًا يتيح ألي مدير تنفيذي أو محافظ اقتراح اسم أي من 2011عليها عام 

 .مواطني البلدان األعضاء بالبنك لشغل هذا المنصب؛ وإجراء المديرين التنفيذيين مقابالت مع مالباس

اق ن إلى العمل مع السيد مالباس في تنفيذ الرؤية المستقبلية واتفوأضاف: يتطلع المديرون التنفيذيو

 .حزمة رأس المال على النحو المنصوص عليه في ورقة التمويل المستدام من أجل التنمية المستدامة

وشغل مالباس سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة األمريكية للشؤون الدولي، وبصفته وكيل الوزارة، 

تحدة في المحافل الدولية بما في ذلك في اجتماعات نواب وزراء المالية بمجموعة مثل الواليات الم

السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي، واجتماعات مجلس االستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 .ستثمار الخاص الخارجيومؤسسة اال

ولعب مالباس، بصفته وكيل وزارة الخزانة، دوًرا حاسًما في العديد من اإلصالحات والمبادرات 

الرئيسية لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك الزيادة األخيرة في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء 

مدها تعزيز مبادرة شفافية الديون، التي اعتوالتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، كما لعب دوًرا فعااًل في 

https://www.france24.com/ar/20190405-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190405-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190405-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190405-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لزيادة اإلفصاح العام عن الديون وبالتالي الحد من تواتر أزمات 

 .الديون وشدتها

وقبل أن يشغل منصب وكيل الوزارة، كان مالباس خبيًرا اقتصاديًا دوليًا كما أسس شركة أبحاث 

د الكلي مقرها في مدينة نيويورك، وفي وقت سابق من حياته المهنية، شغل تعمل في مجال االقتصا

مالباس منصب نائب مساعد وزير الخزانة األمريكي لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير 

 .الخارجية للشؤون االقتصادية ألمريكا الالتينية

 االقتصاد والموازنة والسياسةوقد ركز في إطار هذين الدورين على مجموعة من القضايا المتعلقة ب

، وأزمة ديون أمريكا الالتينية، ومشاركة 1986الخارجية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية لعام 

 .الواليات المتحدة في المؤسسات المتعددة األطراف بما فيها البنك الدولي

ي نيويورك، واحتل مالباس مقاعد في مجالس إدارة مجلس األمريكيتين، والنادي االقتصادي ف

واللجنة الوطنية للعالقات األمريكية الصينية، وقد حصل على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو 

وماجستير إدارة األعمال من جامعة دنفر، وبدأ العمل المتقدم لنيل درجة في الدراسات العليا في 

 .االقتصاد الدولي بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون

رئيس البنك الدولي هو رئيس مجلس إدارة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة  ويذكر أن

الدولية للتنمية وهو أيًضا بحكم منصبه رئيس مجالس إدارة كل من: مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة 

 .الدولية لضمان االستثمار، والمجلس اإلداري للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

https://www.albawabhnews.com/3549731 

 

 ترامب يرشح ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي - 6

  - 2019/فبراير/07الخميس   أ ش أ  

 الرئيس األمريكي دونالد ترامب

الدولي ديفيد مالباس لرئاسة هذه المؤسسة رشح الرئيس األمريكي دونالد ترامب أحد منتقدي البنك 

الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم، بهدف الحد من الفقر في العالم، ولذك خلفا لـ"جيم 

 .يونج كيم" الذي أعلن استقالته مطلع العام

شخص .. إنه الوقال ترامب، وفقا لراديو )سوا( األمريكي اليوم الخميس، إن مالباس "رجل استثنائي 

 ."المناسب لشغل هذا المنصب الشديد األهمية

https://www.albawabhnews.com/3549731
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عاما هو أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، ويعد خيارا  62وديفيد مالباس البالغ من العمر 

مثيرا للجدل، ولكن في حال حصل الرئيس األمريكي على تأييد أغلبية األعضاء في البنك والسيما 

 .ستكون لديه الفرصة إلعادة رسم سياسة البنكالدول األوروبية لتعيينه، ف

من جهته، قال مالباس تعليقا على ترشيحه "هذا شرف كبير لي"، معربا عن أمله في المساهمة في 

وأضاف : "أنا متفائل جدا بأننا نستطيع أن نحقق نموا في الخارج  .جهود دمج النساء في االقتصاد

 ."الفرص االقتصادية للدول النامية سيساعدنا على محاربة الفقر المدقع وزيادة

ولم يكشف بعد عن مرشحي الدول األخرى األعضاء في البنك، علما بأن الترشيح للمنصب يبدأ 

أبريل القادم لتقديم ملفاتهم، على أن يعلن اسم الرئيس  14رسميا اليوم وسيكون أمام المتنافسين حتى 

 .الجديد بحلول منتصف أبريل

الدولي ومقره واشنطن التزامه ضمان "عملية اختيار شفافة ومفتوحة تستند  من ناحيته، أكد البنك

 . إلى الجدارة" على أن ينشر قائمة المرشحين الثالثة األوائل لدى انتهاء فترة الترشيح

كما وعد باختيار المرشح وفق معايير موضوعية: أن تكون لديه تجربة قيادية راسخة، وتجربة في 

 .يرة، وحس دبلوماسي ويتحلى بالنزاهةقيادة منظمة دولية كب

، كانت جنسية المرشحين محسومة مسبقا وفقا لتقاسم األدوار بين 1944ومنذ إنشاء البنك عام 

 .األمريكيين واألوروبيين على رأس المؤسستين االقتصاديتين، وهو أمر اعترضت عليه الدول الناشئة

https://www.albawabhnews.com/3477593 

 

 ترامب" يرشح ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي خلفًا لجيم يونج كيم" - 7

 أ ش أ    - 2019/فبراير/07الخميس    

 ديفيد مالباس

رشح الرئيس األمريكي دونالد ترامب أحد منتقدي البنك الدولي ديفيد مالباس لرئاسة هذه المؤسسة 

الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم، بهدف الحد من الفقر في العالم، ولذك خلفا لـ"جيم 

 .يونج كيم" الذي أعلن استقالته مطلع العام

وقال ترامب، وفقا لراديو "سوا" األمريكي اليوم الخميس، إن مالباس "رجل استثنائي.. إنه الشخص 

 ."ديد األهميةالمناسب لشغل هذا المنصب الش

https://www.albawabhnews.com/3477593
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عاما هو أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، ويعد خيارا  62وديفيد مالباس البالغ من العمر 

مثيرا للجدل، ولكن في حال حصل الرئيس األمريكي على تأييد أغلبية األعضاء في البنك والسيما 

 .الدول األوروبية لتعيينه، فستكون لديه الفرصة إلعادة رسم سياسة البنك

من جهته، قال مالباس تعليقا على ترشيحه "هذا شرف كبير لي"، معربا عن أمله في المساهمة في 

 .جهود دمج النساء في االقتصاد

وأضاف: "أنا متفائل جدا بأننا نستطيع أن نحقق نموا في الخارج سيساعدنا على محاربة الفقر المدقع 

 ."وزيادة الفرص االقتصادية للدول النامية

ف بعد عن مرشحي الدول األخرى األعضاء في البنك، علما بأن الترشيح للمنصب يبدأ ولم يكش

أبريل القادم لتقديم ملفاتهم، على أن يعلن اسم الرئيس  14رسميا اليوم وسيكون أمام المتنافسين حتى 

 .الجديد بحلول منتصف أبريل

د اختيار شفافة ومفتوحة تستنمن ناحيته، أكد البنك الدولي ومقره واشنطن التزامه ضمان "عملية 

 . إلى الجدارة" على أن ينشر قائمة المرشحين الثالثة األوائل لدى انتهاء فترة الترشيح

كما وعد باختيار المرشح وفق معايير موضوعية: أن تكون لديه تجربة قيادية راسخة، وتجربة في 

 .قيادة منظمة دولية كبيرة، وحس دبلوماسي ويتحلى بالنزاهة

، كانت جنسية المرشحين محسومة مسبقا وفقا لتقاسم األدوار بين 1944نشاء البنك عام ومنذ إ

 .األمريكيين واألوروبيين على رأس المؤسستين االقتصاديتين، وهو أمر اعترضت عليه الدول الناشئة

https://www.albawabhnews.com/3477492 

 

 اختيار األميركي ديفيد مالباس رئيسا للبنك الدولي - 8

 2019أبريل  06 :أ ف ب التاريخ -واشنطن  :المصدر 

تم اختيار ديفيد مالباس، المسؤول الرفيع في وزارة الخزانة األميركية، باإلجماع رئيسا للبنك الدولي 

 .الجمعة

نفتحة م»عن المؤسسة أن اختيار مجلس إدارة البنك لمالباس أعقب عملية ترشيح  وأفاد بيان صادر

 .كان لمواطني جميع الدول األعضاء حق المشاركة فيها« وشفافة

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب. ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، 

 .2016د ترمب، في انتخابات وقدم المشورة لحملة الرئيس األميركي، دونال

https://www.albawabhnews.com/3477492
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وأثار ترشيحه في وقت سابق هذا العام من قبل ترامب انتقادات واسعة من جهات رأت في تسميته 

 .إساءة لمهمة أكبر مؤسسة مقرضة في العالم لمكافحة الفقر

عاما( المؤسسات المالية العالمية واصفا ممارساتها في مجال اإلقراض  63ولطالما انتقد مالباس )

 .وغير الفعالة، ومشيرا إلى أنها سخية لدرجة مبالغ فيها مع الصين« الفاسدة»ب

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن مالباس سيبدأ مهام منصبه الجديد األسبوع القادم أثناء اجتماعات 

 .الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

لثانية، كان جميع رؤسائه أميركيين وذلك ومنذ تأسيس البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية ا

بموجب مبدأ متعارف عليه أعقب تقليدا مشابها يمنح أوروبا رئاسة صندوق النقد الدولي الذي يوازيه 

 https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2019-04-06-1.1199883  .أهمية

 

 ديفيد مالباس.. رجل ترامب االستثنائي يقود البنك الدولى - 9

 مصطفى بركات  - 2019/أبريل/05الجمعة   

 ديفيد مالباس 

أبلغ البنك الدولي وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن مجلسه التنفيذي وافق باإلجماع على  

ل تقليدا ليواص، أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة األمريكية، رئيسا جديدا للبنك، ديفيد مالباس اختيار

 .عاما في أن يرأس أمريكي تلك المؤسسة المالية الدولية 73مضى عليه 

وقال متحدث باسم البنك الدولي: إن مالباس سيبدأ مهام منصبه الجديد األسبوع القادم أثناء اجتماعات 

 .الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

الماضى، رشح الرئيس األمريكى، دونالد ترامب، مالباس، أحد منتقدي البنك الدولي  فبراير وفى

 .لرئاسة هذه المؤسسة الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم

الخزانة، وكان خياره  عاما هو أحد كبار المسئولين في وزارة 62البالغ من العمر  وديفيد مالباس

 .مثيرا للجدل، ويري مراقبون أن تعيينه، سيمنحه الفرصة إلعادة رسم سياسة البنك

وقال ترامب وقت اإلعالن عن المرشح األمريكى للمنصب: إن "مالباس رجل استثنائي وإنه 

 ."الشخص المناسب لشغل هذا المنصب الشديد األهمية

https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2019-04-06-1.1199883
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=298946&ifr=1&kwn=%u062F%u064A%u0641%u064A%u062F%20%u0645%u0627%u0644%u0628%u0627%u0633&exp=3452871
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=298946&ifr=1&kwn=%u062F%u064A%u0641%u064A%u062F%20%u0645%u0627%u0644%u0628%u0627%u0633&exp=3452871
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=297484&ifr=1&kwn=%u0641%u0628%u0631%u0627%u064A%u0631&exp=3452871
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=297484&ifr=1&kwn=%u0641%u0628%u0631%u0627%u064A%u0631&exp=3452871
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=298946&ifr=1&kwn=%u0648%u062F%u064A%u0641%u064A%u062F%20%u0645%u0627%u0644%u0628%u0627%u0633&exp=3452871
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الشئون الدولية لدى إعالن استقالة جيم يونج كيم مطلع السنة.  وكان قدر طُرح اسم مالباس الخبير في

 .ومنذ إنشاء البنك تعاقب على رئاسته أمريكيون فيما يتولى أوروبيون إدارة صندوق النقد الدولي

وقال مالباس تعليقا على ترشيحه وقتها، "هذا شرف كبير لي"، وقال إنه يأمل بالمساهمة في جهود 

 .اددمج النساء في االقتص

وتابع "أنا متفائل جدا بأننا نستطيع أن نحقق نموا في الخارج سيساعدنا على محاربة الفقر المدقع 

 ."وزيادة الفرص االقتصادية للدول النامية

جدير بالذكر أن ديفيد مالباس معروف بوالئه لسياسات ترامب وانتقاداته للمؤسسات المالية الدولية، 

للنمو االقتصادي، علما بأن وتائر نمو االقتصاد العالمي تباطأت  وهو من دعاة اإلصالحات المشجعة

 https://www.vetogate.com/3452871   .في السنوات األخيرة

 

 تعهد بدعم مصر.. تعيين ديفيد مالباس رئيسا للبنك الدولي - 10

  - 2019/أبريل/05الجمعة   

 ديفيد مالباس و الدكتورة سحر نصروكاالت

، المسئول بوزارة ديفيد مالباس أعلن البنك الدولي منذ قليل أن مجلس المديرين وافق على تعيين 

 .الخزانة األمريكية، رئيسا جديدا للبنك

، المرشح ديفيد مالباس وكانت قد التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى،

من اإلدارة األمريكية لتولى رئيس مجموعة البنك الدولي، يوم األربعاء الماضى، وذلك خالل زيارتها 

 عميد المديرين التنفيذيينإلى العاصمة األمريكية "واشنطن" بحضور كل من الدكتور ميرزا حسن، 

 .بالبنك الدولى، والسفير راجى األتربى، المدير التنفيذي لمصر في البنك

وبحث الجانبان وقتها، دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول االقتصادي واالجتماعي، 

عم ك في دومساعدة جهود الحكومة في جذب االستثمارات األجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البن

مشروعات البنية األساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لالتحاد األفريقي 

 .خالل العام الجارى

واستعرضت الوزيرة، خالل االجتماع، الجهود التي قامت بها الحكومة في اإلصالح االقتصادي، 

سويس والعاصمة اإلدارية الجديدة والعلمين وعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة ال

https://www.vetogate.com/3452871
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=298946&ifr=1&kwn=%u062F%u064A%u0641%u064A%u062F%20%u0645%u0627%u0644%u0628%u0627%u0633&exp=3452856
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=298946&ifr=1&kwn=%u062F%u064A%u0641%u064A%u062F%20%u0645%u0627%u0644%u0628%u0627%u0633&exp=3452856
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=298946&ifr=1&kwn=%u062F%u064A%u0641%u064A%u062F%20%u0645%u0627%u0644%u0628%u0627%u0633&exp=3452856
https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=298946&ifr=1&kwn=%u062F%u064A%u0641%u064A%u062F%20%u0645%u0627%u0644%u0628%u0627%u0633&exp=3452856
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الجديدة، إضافة إلى المشروعات التي قامت بها في قطاعى النقل والتعليم والبنية األساسية، مشيرة إلى 

أهمية دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضع أولوية للمرأة من أجل العمل على توفير 

 .فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا

وأشاد المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصر لتحقيق 

نجاحات اقتصادية خالل السنوات الماضية في ظل اإلصالحات االقتصادية والتشريعية التي قامت بها 

ود شبكات وج الحكومة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية المميزة في االستثمار في العنصر البشرى، مع

أمان جيدة االستهداف تضمن حماية الفئات األكثر ضعفًا وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة 

 .وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص

وأكد خالل اللقاء، عزمه زيادة دعم البنك لمصر بعد توليه رئاسته رسميا، خاصة في مشروعات 

ساسية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمراره في مساندة برنامج اإلصالح البنية األ

 https://www.vetogate.com/3452856 .االقتصادي وتعزيز الشراكة الممتدة

 

 اختيار األميركي ديفيد مالباس رئيسا للبنك الدولي - 11

  2019أبريل,  05

بعدما أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب  2019شباط/فبراير  6ديفيد مالباس يتحدث بتاريخ 

 ترشيحه لتولي رئاسة البنك الدولي في البيت األبيض في واشنطن

(afp_tickers) 

لبنك الدولي لتم اختيار ديفيد مالباس، المسؤول الرفيع في وزارة الخزانة األميركية، باإلجماع رئيسا 

 .الجمعة

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة أن اختيار مجلس إدارة البنك لمالباس أعقب عملية ترشيح "منفتحة 

 .وشفافة" كان لمواطني جميع الدول األعضاء حق المشاركة فيها

لكن منذ تأسيس البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان جميع رؤسائه أميركيين وذلك 

موجب مبدأ متعارف عليه أعقب تقليدا مشابها يمنح أوروبا رئاسة صندوق النقد الدولي الذي يوازيه ب

 .أهمية

وجاء إعالن الجمعة كما كان متوقعا قبيل اجتماعات األسبوع المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد 

 .الدولي

https://www.vetogate.com/3452856
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العام من قبل الرئيس وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب. وأثار ترشيحه في وقت سابق هذا 

األميركي دونالد ترامب انتقادات واسعة من جهات رأت في تسميته إساءة لمهمة أكبر مؤسسة مقرضة 

 .في العالم لمكافحة الفقر

عاما( المؤسسات المالية العالمية واصفا ممارساتها في مجال اإلقراض  63ولطالما انتقد مالباس )

 .ى أنها سخية لدرجة مبالغ فيها مع الصينب"الفاسدة" وغير الفعالة، ومشيرا إل

لكنه خفف من حدة لهجته مؤخرا مؤكدا التزامه بمهمة البنك الدولي المتمثلة بالقضاء على الفقر 

 .الشديد وأن إصالحات صدرت العام الماضي تجاوبت مع كثير من انتقاداته

لرئيسي البنك العالمي وخالل السنوات األخيرة، طالبت دول األسواق الناشئة بعملية اختيار 

 .وصندوق النقد الدولي أكثر انفتاحا وتستند بشكل أكبر على الجدارة

وسعى البنك الدولي لتأكيد أنه يستجيب لهذه المطالب وبات يسمح بأن تجري العملية بشكل أكثر 

ن مانفتاحا. لكن لم يحظ المرشحون القلة غير األميركيين خالل السنوات األخيرة بكثير من الدعم 

وانتقد كثيرون، بمن فيهم مسؤولون في وزارة الخزانة من الحزبين الجمهوري  .المساهمين في المؤسسة

والديموقراطي، مالباس ومؤهالته مشيرين إلى فشله في توقع األزمة المالية العالمية عندما كان في 

 .األزمة منصب كبير الخبراء في مصرف "بير ستيرنز" االستثماري الذي أذن انهياره ببدء

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-

%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-

%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/44878392 

 

 من هو مرشح ترامب لرئاسة البنك الدولي؟ - 12

   7/2/2019 

تامب رشح مالباس أحد منتقدي سياسة البنك الدولي لرئاسة المؤسسة ليخلف يونغ كيم المستقيل 

 ()رويترز

 -الدولي البنك أحد منتقدي سياسة-االقتصادي ديفيد مالباس  دونالد ترامب األميركي رشح الرئيس

 لرئاسة هذه المؤسسة الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم.

 .ثيرا للجدلعاما هو أحد كبار المسؤولين بوزارة الخزانة، ويعد خيارا م 62مالباس البالغ من العمر 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/44878392
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/44878392
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/44878392
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/44878392
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/939f540e-b072-4ab1-91f9-07b6c4a247f9
https://www.aljazeera.net/File/GetImageCustom/d5106a7b-f19c-4216-ac2d-bfb4d8e19dc7/1026/580
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لتعيينه،  -والسيما الدول األوروبية-لكن في حال حصل ترامب على تأييد أغلبية األعضاء في البنك 

 فستكون لديه الفرصة إلعادة رسم سياسة البنك.

 وقال الرئيس إن مالباس رجل استثنائي "وإنه الشخص المناسب لشغل هذا المنصب الشديد األهمية".

داية على ب -ومن المشككين بالمنظمات متعددة األطراف-نصار ترامب ويضع ترشيح مالباس أحد أ

مليار دوالر للدول النامية بالسنة المنتهية في  64الطريق للوصول لرئاسة البنك الذي تعهد بتقديم نحو 

 .2018يونيو/حزيران  30

 .الفقر ويقدم البنك قروضا لمشاريع التنمية في العالم، بهدف الحد من

 وطُرح اسم مالباس الخبير بالشؤون الدولية غداة إعالن استقالة جيم يونغ كيم مطلع السنة.

 

عليهم االلتزام بتنفيذ األهداف التنموية البنك الدولي أكد أن المرشحين للرئاسة 

 (األوروبية) 2030 لعام

 تغييرات

إن هدفه الرئيسي سيكون إحداث تغييرات للبنك، وضمان حصول  -تعليقا على ترشيحه-وقال مالباس 

 النساء على المشاركة التامة باالقتصادات النامية.

 .د الدوليصندوق النق يتولى أوروبيون إدارةومنذ إنشاء البنك، تعاقب على رئاسته أميركيون بينما 

بل دول ق وبحسب وكالة أسوشيتد برس، من المرجح ترشيح آخرين لمنصب رئاسة البنك الدولي من

 أعضاء فيه.

أن إدارة ترامب أبلغت عدة عواصم بترشيح  -عن مصدر دبلوماسي أوروبي- رويترز ونقلت

 يعارض مساهمون أوروبيون في البنك ترشيحه. مالباس، واستبعد أن

https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/71a857b2-1666-46d8-86c9-92b2823f43a5
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/8200428a-c8ed-456a-b879-f2556629f445
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/8200428a-c8ed-456a-b879-f2556629f445
https://www.aljazeera.net/file/getcustom/557d3825-a952-4a6b-825c-ed365f19b937/cc167e9e-54c7-469e-816f-4582ce7cc92e
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مارس/آذار لتقديم  14ويبدأ الترشيح للمنصب رسميا اليوم الخميس، وسيكون أمام المتنافسين حتى 

 ملفاتهم، على أن يعلن اسم الرئيس الجديد بحلول منتصف أبريل/نيسان المقبل.

 وغيرها. 2030ف التنموية لعام إن على المرشحين االلتزام بتنفيذ األهدا وقال البنك الدولي

اليات الو من إمكانية انتهاء سيطرة بوست واشنطن حذرت ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي،

ه المعروف بعدائ-على منصب رئيس البنك الدولي، وأشارت الصحيفة إلى أن فكر ترامب  المتحدة

 يعد سببا النزعاج العديد من العواصم. -العالمي الفقرللتعددية وقلة حماسته بشأن الحد من

 المصدر : وكاالت

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/2/7/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9 

 

 نسخة عن ترامب على رأس البنك الدولي - 13

تعيين ديفيد مالباس رئيسا للمؤسسة الدولية الساعية الى مكافحة الفقر يثير قلق الدول المستفيدة بسبب 

 2019/04/06السبت  .مواقفه السابقة المناهضة لما يسميه االقراض الفاسد أو غير الفعال

 من رجال ريغان وبوش األب

 يت األبيض: مرشح مثالي واستثنائيالب 

 مالباس يخلف جيم يونغ كيم بعد استقالته المفاجئة 

عين األميركي ديفيد مالباس المعروف بوالئه لدونالد ترامب ومناهضته لمؤسسات دولية  -واشنطن 

 ."غير فعالة"، الجمعة رئيسا للبنك الدولي الذي يسعى إلى مكافحة الفقر عبر تسهيل االستثمار

كد الرئيس الجديد الذي عين لخمس سنوات في هذا المنصب أن هذا القرار "يشرفه". ويفترض وأ

أن يتولى مهامه الثالثاء في الوقت المناسب الجتماعات الربيع للمؤسسة المالية التي تم تأسيسها عام 

 .في بريتون وودز مع صندوق النقد الدولي 1944

عاما( مساعد  63ة البنك "اختار باإلجماع" مالباس )وقال البنك الدولي في بيان إن مجلس إدار

 .وزير الخزانة األميركي للشؤون الدولية

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب، إذ إنه لم يكن هناك أحد يرغب في منافسة الرجل المقرب 

من ترامب بينما تقضي أعراف ضمنية بأن يتولى رئاسة المؤسسة أميركي، على أن يقود أوروبي 

 .دوق النقد الدوليصن

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/2/7/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/2/7/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/2/7/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/2/7/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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وتواجه هذه الترتيبات بين الممولين الرئيسيين لهاتين المؤسستين الماليتين انتقادات خصوصا من 

 .قبل الدول الناشئة التي تعد الجهات الرئيسية التي تتلقى نصائح ومساعدات منها

 .ورغم وعود باالنفتاح، لم تتم مخالفة هذه االعراف

ستيفن منوتشن وابنة الرئيس األميركي ومستشارته ايفانكا ترامب  ورحب وزير الخزانة األميركي

 ."في بيان واحد بـ"انتخاب" هذا المرشح "المثالي واالستثنائي باإلجماع

وقال مالباس في رسالة إلى موظفي البنك الدولي إن "مهمتنا ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى"، 

مليون شخص. ورغم أن النمو العالمي إيجابي ال يرى  700مشيرا إلى أن "الفقر المدقع ما زال يطال 

وأضاف "في مواجهة هذه التحديات، هدفنا المزدوج المتمثل  ."كثيرون أي تحسن في ظروفهم المعيشية

 ."بالقضاء على الفقر المدقع وتقاسم الرخاء مع الجميع مبرر اليوم أكثر من أي وقت مضى

 مواقفه من المؤسسات الدولية التي يعتبر أنها تفرط في اإلنفاقوكان ترشيح مالباس أثار قلقا بسبب 

 ."وأنها "غير فعالة" و"فاسدة في ممارساتها في مجال اإلقراض

ال معنى لحصول دول وارداتها كبيرة على موارد البنك عندما يمكن لدول أفقر أن تستخدمها بشكل 

الدولي "متين ماليا ومزود باألدوات  لكنه عدل مواقفه منذ ترشيحه. وقال الجمعة إن البنك أفضل

 ."والمواهب لتحقيق نجاحات عديدة

وفي بداية شباط/فبراير، قال مالباس إنه يريد أن تركز المؤسسة مجددا على "صلب مهمتها" عبر 

 .إخراج الدول األكثر تضررا من الفقر وخفض القروض للدول األكثر تطورا مثل الصين

دول وارداتها كبيرة على موارد البنك عندما يمكن لدول أفقر وأوضح حينذاك "ال معنى لحصول 

 ."أن تستخدمها بشكل أفضل

كتبت صحيفة نيويورك تايمز في شباط/فبراير أن ديفيد مالباس الذي يتبع أسلوب إدارة واضحا 

 .وصارما، أنه لم يتمكن من االحتفاظ بزمالئه في وزارة الخزانة الذين غادر نحو عشرين منهم مناصبهم

ومالباس المولود في والية ميتشيغن، يحمل دبلوما في الفيزياء ودرس االقتصاد في جامعة جورجتاون 

في واشنطن. وقد شغل هذا المحافظ منصب مساعد وزير الخزانة مرات عدة ابان عهدي الرئيسين 

 .(1993-1989( وجورج بوش األب )1989-1981رونالد ريغان )

االستثمارات "بير ستينز" الذي أغلق أبوابه خالل أزمة  عاما في مصرف 15وبعد ذلك أمضى 

 .الرهون العقارية، وكان لست سنوات منها كبير االقتصاديين فيه

وبعد إفالس "بير سترنز" أسس مالباس مكتبه الخاص للتحليل االقتصادي "اينسيما  2008في 

 .غلوبال". ولم تكن مواقفه وتوقعاته االقتصادية صائبة دائما
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قبيل أزمة الرهن العقاري كتب في صحيفة وول ستريت جورنال أن سوق العقارات  2007ففي 

 .والقروض ال يلعبان دورا مهما في االقتصاد األميركي

وفي أوج سياسة نقدية مرنة، وجه رسالة إلى رئيس االحتياطي الفدرالي األميركي  2010وفي 

ه بالسياسة، حاول في السنة نفسها أن ونظرا الهتمام .لوقف ضخ السيولة بسبب خطر تضخم لم يحدث

يصبح عضوا في مجلس الشيوخ عن والية نيويورك قبل أن يلتحق بالحملة االنتخابية لدونالد ترامب 

 .كمستشار اقتصادي 2016في أيار/ماية 

وسيتولى مالباس رئاسة البنك الدولي خلفا لجيم يونغ كيم الذي أثارت استقالته مفاجأة بينما كان 

 .2022يشغل المنصب لوالية ثانية حتى  يفترض أن

https://meo.news/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A 

 

 مرشح ترامب في طريق مفتوح لقيادة البنك الدولي رغم تحفظ أوروبا - 14

األوروبيون ال يريدون أن يأتي شخص مؤيد للرئيس األميركي لكنهم يخشون في ذات الوقت خلط 

األوراق بالمخاطرة بخسارة إدارة صندوق النقد الدولي، دور الدول النامية يقتصر على تقديم مرشحين 

 2019/02/05الثالثاء   .وسط تحركها بشكل غير منتظم

 بخبرة قيادية راسخة وبحس دبلوماسي وبالحيادية خلف جيم يونغ كيم يشترط فيه التحلى

 المنصب أقل تأثيرا من منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي 

 جيم يونغ كيم استقال من قيادة البنك قبل أربع سنوات من نهاية واليته 

 األوروبيون مضطرون للقبول بشخص مقرب من ترامب 

 إيفانكا ترامب تشرف على عملية االختيار 

 محمد العريان كبير االقتصاديين في مجموعة التأمين األوروبية على قائمة المرشحين 

 اسم الرئيس المقبل يتكشف في منتصف نيسان 

يؤكد مسؤولو البنك الدولي أن عملية اختيار رئيس المؤسسة المقبل ستتم بشفافية وانفتاح  -واشنطن 

المنصب حكراً على األميركيين يتداولونه واحداً  وستُبنى على أساس الجدارة، ولكن فكرة أن يبقى هذا

 .بعد آخر، ال تبدو قابلة للتغيير

آذار/مارس على أن يُعلن منتصف  14تبدأ عملية الترشيح للمنصب رسميا الخميس وتستمر حتى 

ويفترض بالمرشح  .نيسان/ابريل اسم الرئيس المقبل للبنك الذي يعمل على الحد من الفقر في العالم

https://meo.news/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://meo.news/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://meo.news/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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يخلف جيم يونغ كيم وهو أميركي من أصل كوري جنوبي استقال قبل أربع سنوات من نهاية الذي س

 .واليته، أن يتحلى بخبرة قيادية راسخة في منظمة دولية كبيرة وبحس دبلوماسي وبالحيادية

، تعاقب أميركيون على المنصب في حين تولى أوروبيون إدارة صندوق 1944منذ إنشائه في عام 

 .. لكن هذه المشاركة في األدوار تواجه معارضة متزايدة من قبل الدول الناشئةالنقد الدولي

ويقول مصدر أوروبي "هذه المرة، السؤال هو إن كان األوروبيون، الذين ال يريدون أن يأتي 

شخص مؤيد لترامب، مستعدين لعدم تأييد المرشح األميركي وبالتالي خلط األوراق عن طريق 

 ."رة صندوق النقد الدولي عندما تنتهي مهمة كريستين الغاردالمخاطرة بخسارة إدا

يشكك سايمون جونسون، كبير االقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، في استعداد األوروبيين 

لمثل هذه المجازفة. ويقول "إنهم ما زالوا بحاجة" لصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذه البلدان 

ويضيف أنهم أكثر استعداداً لتقديم تنازالت بشأن رئاسة البنك  .ة اقتصادية جديدةليست بمنأى من أزم

 .الدولي ال سيما وأن المنصب أقل تأثيراً من منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي

 ايفانكا تختار

 'المرشح المفضل لدى دونالد ترامب لكنه 'ليس المرشح المفضل لدى األوروبيين

يبدو أن البلدان النامية تتحرك بصورة غير منظمة. عن هذا يقول جونسون، "قبل  في هذه األثناء،

ستة أو ثمانية أعوام، كانوا يبدون أكثر ككتلة متماسكة". ومع ذلك، فهو يرى دوالً يمكنها تقديم مرشحين 

 .أكفاء، مثل الهند، مع االقتصادي ورجل األعمال راغورام راجان، المدير السابق للبنك المركزي

وهناك اسم آخر يطرحه الخبراء باستمرار هي اإلندونيسية سري مولياني إندراواتي، المديرة العامة 

 .للعمليات لدى البنك الدولي، وهي وزيرة مالية سابقة تحظى بشعبية كبيرة

ويقول مارك سوبل، المسؤول السابق في وزارة المالية األميركية، "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على 

 ."ألميركي، إذا كان شخصاً معروفاً بعدائه تجاه المؤسسة، أو لديه مسار مهني يؤهله للمنصبالمرشح ا

وتتجه جميع األنظار نحو إدارة ترامب التي توجه انتقادات قاسية للبنك الدولي وينتظر أن تكشف 

 .قريباً عن مرشحها

ي حين أنها المؤسسة فويعرب البيت األبيض بشكل خاص عن استيائه ألن الصين تستفيد من برامج 

وتشرف إيفانكا ابنة دونالد ترامب ومستشارته على عملية االختيار إلى  .ثاني أكبر اقتصاد في العالم

 .جانب وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومدير ميزانية البيت األبيض ميك مولفاني

و رة الخزانة، هوكتبت وكالة بلومبرغ لألنباء أن ديفيد مالباس، وكيل الشؤون الدولية في وزا

 .المرشح المفضل لدى دونالد ترامب، لكن البيت األبيض لم يعلق على هذا النبأ
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وعلق توني فراتو، المسؤول في وزارة الخزانة في عهد جورج دبليو بوش أن "ديفيد مالباس سيكون 

 ."كارثة، سيكون خياراً مدمراً 

 ديفيد مالباس سيكون كارثة، سيكون خياراً مدمراً 

لمصدر األوروبي بلهجة أكثر تحفظاً "إنه ليس المرشح المفضل لدى األوروبيين"، مشيرا ويقول ا

إلى أن وجود إيفانكا ترامب في لجنة االختيار "ليس باألمر السيء" ألنها تعد صوتا معتدالً في اإلدارة 

 .األميركية، ومن األشخاص الذين يستمع إليهم ترامب

مصداقية لدى البنك الدولي بعد مشاركتها المباشرة في عام باإلضافة إلى ذلك، حصلت على بعض ال

 .في إطالق المؤسسة صندوقاً يدعم مشاريع األعمال النسائية في البلدان النامية 2017

وقد يحظى محمد العريان، كبير االقتصاديين في مجموعة التأمين األوروبية "أليانز" على توافق 

 .يه ثالث جنسيات: األميركية والمصرية والفرنسيةفي اآلراء. فهذا االقتصادي المحترم لد

أما صحيفة وول ستريت جورنال فأوردت اسم الرئيسة السابقة لشركة بيبسي كوال إندرا نويي 

الهندية األصل. لكن ماضيها كسيدة أعمال يثير خشية من أن تلجأ إلى سياسة تخفيضات صارمة، كما 

 .لم يُعرف إن كانت هي نفسها مهتمة بالمنصب

https://meo.news/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-

%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-

%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-

%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 

 

 (Getty)2016مالباس قّدم المشورة لحملة ترامب في انتخابات  - 15

 2019أبريل  6 ئاسة البنك الدوليديفيد مالباس... من حملة ترامب إلى ر

باإلجماع ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي في وزارة الخزانة  للبنك الدولي انتخب المجلس التنفيذي

عاماً في أن يرأس أميركي تلك المؤسسة  73مواصالً تقليداً مضى عليه  رئيساً جديداً للبنك، كيةاألمير

 .المالية الدولية التي تركز على التنمية

وقال البنك إن مالباس، الذي يعمل وكيالً لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، سيباشر مهام منصبه 

 الجديد يوم الثالثاء، أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

https://meo.news/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://meo.news/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://meo.news/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://meo.news/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://meo.news/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/60825089-3d52-4ac8-a2bf-057ba5a15265
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/5fad4178-3450-4661-8da1-4c8ca0639b90
https://www.alaraby.co.uk/fullimage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/13379bb0-d7d6-40bb-840e-150348067633
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ووفقاً للبنك، فإن مالباس أسس في وقت سابق من حياته المهنية "شركة أبحاث تعمل في مجال 

االقتصاد الكلي، مقّرها في مدينة نيويورك. كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخزانة األميركي 

 لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون االقتصادية ألميركا الالتينية".

 ةومالباس الذي سبق أن عمل كبيراً للخبراء االقتصاديين ببنك بير ستيرنز، وقدم المشورة لحمل

 ، كان المرشح الوحيد للمنصب.2016في انتخابات  دونالد ترامب الرئيس األميركي

وماجستير إدارة األعمال من جامعة  ومالباس حاصل على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو،

دنفر. وبدأ العمل المتقدم لنيل درجة في الدراسات العليا في االقتصاد الدولي بكلية الخدمة الخارجية في 

 جامعة جورج تاون.

وواجه رئيس البنك الدولي المنتهية واليته جيم يونج كيم منافسين اثنين من نيجيريا وكولومبيا، في 

أول مرة، لكن في هذه المرة، قال أعضاء بالمجلس التنفيذي للبنك إنه لم تكن هناك  عندما انتخب 2012

رغبة من اقتصادات متقدمة، بما في ذلك أوروبا واليابان، أو اقتصادات ناشئة كبيرة مثل الصين 

 والبرازيل، لتحدي مرشح أميركي.

ي الدول زام البنك بخفض الفقر فوفي مقابلة بالهاتف مع وكالة "رويترز"، قال مالباس إنه سيدعم الت

 13األكثر فقراً ومكافحة تغير المناخ، وسيسعى لتحقيق األهداف المحددة لزيادة في رأس المال قيمتها 

 مليار دوالر استحدثت العام الماضي.

، انتقد مالباس بشكل خاص استمرار 2017ومنذ أن تولى منصبه بوزارة الخزانة األميركية في 

إقراض الصين، مجادالً بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم وصل إلى درجة من الثراء  البنك الدولي في

 ال تجعله يحتاج إلى مثل تلك المساعدات.

وأثارت تعليقات مالباس ودوره في مفاوضات التجارة بين الواليات المتحدة والصين قلقاً في أوساط 

 ضغط على الصين.التنمية، بأنه ربما يحاول استخدام نفوذ البنك لممارسة 

لكن مالباس قال إنه يرى "ارتقاًء" في عالقة البنك مع الصين، "باتجاه عالقة تعترف بالصين ثانَي 

أكبر اقتصاد في العالم وعامالً مهماً في التنمية العالمية. أتوقع أن تكون هناك عالقة تعاون قوية مع 

اس أيضاً، إنه لم يشارك في محادثات الصين. لدينا مهمة مشتركة لتخفيف وخفض الفقر". وقال مالب

 وأضاف أنه  التجارة األميركية ــ الصينية هذا األسبوع، ويعكف على إنهاء دوره في وزارة الخزانة.

يعتزم أن يقوم بأول رحلة له رئيساً للبنك الدولي، في أواخر إبريل/ نيسان إلى أفريقيا، وهي بؤرة 

 رئيسية لجهود البنك للتنمية.

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/abe79a78-dd3c-4b8e-9311-b0585fb3ef55
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/abe79a78-dd3c-4b8e-9311-b0585fb3ef55
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ك الدولي هو رئيس مجلس إدارة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية ورئيس البن

للتنمية. وهو أيضاً بحكم منصبه رئيس مجالس إدارة كل من: مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية 

 لضمان االستثمار، والمجلس اإلداري للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.

 ي الجديد()رويترز، العرب

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/4/6/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-

%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A 

 

 رؤية صينية: ديفيد مالباس رئيساً جديداً للبنك الدولي .. إصالح أم إنتكاسة؟ - 16

 :صحيفة الشعب الصينية  2019, 8أبريل  بتاريخ

ابريل الجاري بالتوقيت المحلي ديفيد مالباس نائب وزير  5الدولي يوم انتخب مجلس إدارة البنك 

ابريل بدال من  9عاًما رئيسا جديدا للبنك، وسيتولى منصبه في  63الخزانة األمريكي البالغ من العمر 

 7كيم يونغ أمريكي من أصل كوري جنوبي، رئيس البنك الدولي السابق الذي أعلن عن استقالته يوم 

 .هذا العاميناير من 

منذ والدة نظام بريتون وودز ورئيس البنك الدولي محتجًزا من قبل األميركيين، ورئيس صندوق 

 .دائًما أوروبيًا، لتتحول مع مرور الزمن الى قاعدة غير مكتوبة (IMF) النقد الدولي

ي ف تظهر الحقائق أن الواليات المتحدة تحت حكم ترامب ال تزال تسعى جاهدة للحفاظ على حقها

السيطرة والتعبير في المنظمات الدولية الهامة، خاصة الحق في صياغة وتفسير القواعد على الرغم 

من انزعاجها من اإلطار المتعدد االطراف والعولمة. لذلك، يلقي ترامب اهتماما بالمرشح لرئيس البنك 

 .الدولي، واإلختيار بعناية الشخص الذي يناسب مصالحه

الحكومتين الجمهوريتين رونالد ريغان وبوش االب، وهو محافظ سياسي خدم ديفيد مالباس في 

واقتصادي مشهور في وول ستريت وواشنطن. وانضم في وقت مبكر من االنتخابات الرئاسية 

والواضح جدا أن ”. المترشح المميز” الى معسكر ترامب، وقدم مقترحات لهذا  2016االمريكية لعام 

لدولي سيكون أكثر أمانة للواليات المتحدة من كيم يونغ، وخصوصا إرادة مالباس الرئيس الجديد لبنك ا

 .”أمريكا ترامب” 

وليس ذلك فحسب، لطالما حرص ديفيد مالباس مسؤول في الحكومة الفيدرالية األمريكية الحالية 

اً معلى مهاجمة نظام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مته” متحدث باسم ترامب “ويطلق عليه اسم 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/4/6/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/4/6/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/4/6/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/4/6/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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قد ، ويشتكي من أن تقديم البنك الدولي وصندوق الن”كبير للغاية، ومهدر للغاية، ومكلف للغاية“إياه بأنه 

 .”مكلف للغاية“و ” غير مناسبة“الدولي عدد كبير من القروض للبلدان النامية 

ب، أعرب مفي الواقع، تعتبر التعليقات السابقة لمالباس حول البنك الدولي سلبية للغاية، ومثل ترا

مراًرا وتكراًرا عن شكوكه واستياءه ومعارضته لآلليات متعددة األطراف والعولمة التجارية والدعم 

المالي للبلدان النامية، التي تعتبر بالضبط المبادئ واألسس األساسية لنظام البنك الدولي وصندوق النقد 

منصب رئاسة البنك الدولي شخصية  الدولي. لذلك، هناك وجهة نظر ترى أنه من الغريب جدا أن يتولى

 .مناهضة للتعددية والعولمة والحرية التجارية

وتغيير مالباس لهجته بهدوء في ظل تحديد منصبه كرئيس البنك ” المتناقض” لقد شعر الجميع ب 

الدولي، حيث أدلى ببعض التعليقات اإليجابية على البنك وغرضه ووظيفته، قائالً إنه بعد توليه منصبه 

. ومن ”أتطلع الى العمل عن كثب مع الصين“مل بجد على مكافحة وتخفيف حدة الفقر، وأكد قائال: سيع

بحكم الواقع، وال يمكن للبنك الدولي أن يكون لديه ” حق النقض“الواضح أنه على الرغم من وجود 

 .مرالواليات المتحدة العب واحد فقط، وال يمكن لمالباس )وربما ترامب نفسه( تجاهل هذا األ

لكن هذه المرة قد يكون تغيير رؤساء البنك الدولي بمثابة انتكاسة في ملف إصالح نظام البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي الذي طال انتظار تطبيقه والرغبة في كسب المزيد من األصوات في بلدان العالم 

 https://www.chinainarabic.org/?p=43477 .حتى لو كانت مؤقتة-الثالث الناشئة 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

***** 
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