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Special Planning Issues for Developing Countries 

 قضايا التخطيط الخاصة للبلدان النامية

Many developing countries, while involved in several programs of the United 

Nations and other international aid institutions, do not depend on them for 

financial or technical assistance for public works and have well-educated and 

experienced planning and engineering staffs in government organizations, fully 

capable of identifying, planning, implementing, and operating infrastructure 

systems.  

 الدولية المعونة ومؤسسات المتحدة األمم برامج من العديد في تشارك بينما النامية، البلدان من العديد إن

 تخطيط موظفي ولديها العامة لألشغال التقنية أو المالية المساعدة على للحصول عليها تعتمد ال األخرى،

 وتشغيل وتنفيذ وتخطيط تحديد على تماما قادرون ، الحكومية المنظمات في خبرة وذوي متعلمين وهندسة

 التحتية البنية أنظمة



They may use and/or adopt guidelines and practices, or they may adopt different 

approaches and criteria (e.g., in considering the roles of benefit-cost analysis in 

prioritizing projects or the relative importance of environmental and social 

impacts) that are considered to better meet their countries' needs and goals.  

 

 سبيل على) مختلفة ومعايير مناهج يتبنوا قد أو وممارسات، توجيهية مبادئ يعتمدون أو / و يستخدمون قد

 للتأثيرات النسبية األهمية أو المشاريع أولويات تحديد في المنفعة تكلفة تحليل أدوار في النظر عند المثال،

 .بلدانهم وأهداف احتياجات لتلبية أفضل تعتبر التي (واالجتماعية البيئية



1 

• Studies have shown a relationship between amount of infrastructure and 
economic strength  

2 
• Sustainability is among the "new" planning policy issues 

3 

• Planners may need to compare studies of projects in developing countries, 
prepared at different times with different criteria and levels of detail  

4 

• Environmental and social impact analyses have become essential 
components of feasibility studies of infrastructure projects in developing 
countries, and guidelines for such analyses are available  

PLANNING CONCEPTS AND METHODOLOGIES 

PREVIOUSLY DISCUSSED 

• Public involvement programs have been encouraged as part of the planning 
process, and the guidelines for them are somewhat different for developing 
countries  

5 



 مفاهيم التخطيط والمنهجيات التي تم مناقشتها سابقًا

 أظهرت الدراسات عالقة بين كمية البنية التحتية والقوة االقتصادية1.

 "الجديدة"تعتبر االستدامة من بين قضايا سياسة التخطيط . 2

قد يحتاج المخططون إلى مقارنة دراسات المشاريع في البلدان النامية ، التي يتم إعدادها في أوقات . 3

 مختلفة بمعايير ومستويات مختلفة من التفاصيل

أصبحت تحليالت التأثيرات البيئية واالجتماعية مكونات أساسية لدراسات الجدوى لمشاريع البنية . 4

 التحتية في البلدان النامية ، وتتوفر مبادئ توجيهية لمثل هذه التحليالت

وقد تم تشجيع برامج المشاركة العامة كجزء من عملية التخطيط ، والمبادئ التوجيهية الخاصة بها . 5
 تختلف إلى حد ما بالنسبة للبلدان النامية



Project Appraisals by International Aid Agencies 

 تقييمات المشاريع من قبل وكاالت المعونة الدولية

• Government agencies, private firms of planners and engineers, and nonprofit 

organizations of the economically advanced countries participate in a variety of 

infrastructure studies, projects, and programs in the developing countries.  

 في الربحية غير والمنظمات والمهندسين للمخططين الخاصة والشركات الحكومية الوكاالت تشارك•

 البلدان في التحتية البنية وبرامج ومشاريع دراسات من متنوعة مجموعة في اقتصاديًا المتقدمة البلدان

 .النامية

• Banking institutions in the richer countries are also heavily involved, either 

through making loans directly or in arranging financial packages.  

 القروض تقديم خالل من إما ، كبير بشكل منخرطة ثراءً  األكثر البلدان في المصرفية المؤسسات أن كما•

 .المالية الحزم ترتيب في أو مباشرة



• These technical and financial aid programs are needed because the developing 

countries have serious shortages of one or both of two vital elements required to 

implement technical studies, projects and programs: monetary resources, 

particularly foreign exchange in hard currencies, and senior personnel with the 

necessary professional skills to plan, implement, and operate projects.  

 كليهما أو واحد في خطير نقص من تعاني النامية البلدان ألن هذه والمالية الفنية المساعدة لبرامج حاجة هناك•

 سيما وال ، النقدية الموارد :الفنية والبرامج والمشاريع الدراسات لتنفيذ المطلوبة الحيوية العناصر من

 للمشاريع التخطيط مهارات الالزمة المهن ذوي الموظفين وكبار ، الصعبة بالعمالت األجنبية العمالت

 .وتشغيلها وتنفيذها

• The richer countries carry out technical and financial aid programs through their 

own agencies, and they are also members of international organizations that focus 

on the developing countries.  

 المنظمات في أعضاء أيًضا وهي ، الخاصة وكاالتها خالل من ومالية فنية مساعدة برامج األغنى الدول تنفذ•

 .النامية الدول على تركز التي الدولية



The World Bank Group  

• The World Bank Group is a family of multilateral development institutions owned by 

and accountable to member governments {189 countries (IBRD) 173 countries (IDA)}.  

 للمساءلة وتخضع تملكها األطراف المتعددة التنمية مؤسسات من مجموعة هي الدولي البنك مجموعة•

 األعضاء الحكومات أمام

• These governments exercise their ownership function through Boards of Governors 

on which each member country is represented individually.  

 فيها عضو دولة كل تمثيل يتم التي المحافظين مجالس خالل من ملكيتها وظيفة الحكومات هذه تمارس•

 .فردي بشكل

• All the powers vested in the Board of Governors, with a few exceptions, have been 

delegated to Boards of Executive Directors, who are appointed or elected by member 

governments.  

 المديرين مجالس إلى قليلة، باستثناءات المحافظين، لمجلس المخولة السلطات جميع تفويض تم وقد•

 .األعضاء الحكومات قبل من انتخابهم أو تعيينهم يتم الذين التنفيذيين،



• The President of the World Bank Group is appointed by the Executive 

Directors.   

 .التنفيذيين المديرين قبل من الدولي البنك مجموعة رئيس تعيين يتم•

• The World Bank Group today includes five international organizations:  

 :دولية منظمات خمس اليوم الدولي البنك مجموعة تضم•

Tribunal: قضائية 



World Bank The World Bank (as opposed to the WBG), comprises two 

WBG institutions, namely:  

1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), which 

assists middle-income and creditworthy poorer countries;   

2. International Development Association (IDA), which focuses on the 

world’s poorest countries. 

 

 :وهما الدولي، البنك مجموعة مؤسسات من مؤسستين من (الدولي البنك مجموعة) الدولي البنك يتألف

 ذات الفقيرة والبلدان الدخل المتوسطة البلدان يساعد الذي ((IBRD والتعمير لإلنشاء الدولي البنك1.

 ؛ االئتمانية الجدارة

 .العالم دول أفقر على تركز التي ((IDA للتنمية الدولية المؤسسة2.



The remainder of the World Bank Group includes an additional three 

institutions that focus on strengthening the private sector in developing 

countries. These institutions are:  

1. International Finance Corporation (IFC);  

2. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA);  

3. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 

 

 في الخاص القطاع تعزيز على تركز إضافية مؤسسات ثالث الدولي البنك مجموعة من تبقى ما يشمل

 :هي المؤسسات هذه .النامية البلدان

 ( (IFC الدولية التمويل مؤسسة1.

 ((MIGA االستثمار لضمان الدولية الوكالة 2.

 (.(ICSID االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز3.



1. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

• The original institution in the group, opened its doors for business in 1946.  

• Today, it is the largest source of market-based loans to developing countries and 

is a major catalyst of similar financing from other sources.  

• It lends to governments or to public or private entities with government 

guarantees.  

• It is funded mainly through borrowings on the international capital markets. 

  عام في التجارية لألعمال أبوابه المجموعة، في األصلية المؤسسة ،والتعمير لإلنشاء الدولي البنك افتتح

 للتمويل رئيسي محفز وهو النامية للبلدان السوق على القائمة للقروض مصدر أكبر اليوم وهو .1946

 تمويله يتم .حكومية بضمانات الخاصة أو العامة الهيئات أو الحكومات تقرض .أخرى مصادر من المماثل

 الدولية المال رأس أسواق في االقتراض خالل من رئيسي بشكل



2. The International Finance Corporation (IFC)  

• was established in 1956 to support private enterprise in the developing world 

through the provision and mobilization of loan and equity financing and 

through its advisory activities relating to, among other things, capital market 

development and privatization.  

• IFC is also a major catalyst of both local and foreign private investment. Its 

lending and equity investment activities are based on the principle of taking 

market risk along with private investors. Under the terms of its Articles of 

Agreement, it cannot accept government guarantees.  

 وتعبئة توفير خالل من النامي العالم في الخاصة المشاريع لدعم 1956 عام في الدولية التمويل مؤسسة تأسست

 المال رأس سوق بتنمية أخرى، أمور بين من المتعلقة، االستشارية أنشطتها خالل ومن والتمويل القروض تمويل

 تعتمد .واألجنبي المحلي الخاص االستثمار من لكل رئيسيًا حافًزا الدولية التمويل مؤسسة تعد كما .والخصخصة

 .الخاص القطاع من المستثمرين جانب إلى السوق مخاطر تحمل مبدأ على األسهم في واالستثمار اإلقراض أنشطة

 الحكومية الضمانات قبول يمكنها ال االتفاقية، مواد شروط بموجب



3. The International Development Association (IDA) was created in 1960 to 

provide finance on concessional ميسرة بشروط  terms to low-income countries that 

lack creditworthiness for IBRD borrowing. IDA is primarily funded from grants it 

receives from donors in periodic replenishments.  

 التي الدخل منخفضة للبلدان ميسرة بشروط التمويل لتوفير 1960 عام في للتنمية الدولية المؤسسة إنشاء تم

 للتنمية الدولية المؤسسة تمويل يتم .والتعمير لإلنشاء الدولي البنك من لالقتراض االئتمانية الجدارة إلى تفتقر

 .دورية تجديد عمليات في المانحة الجهات من تتلقاها التي المنح من أساسي بشكل

4. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) was 

added to the World Bank family in 1966 to provide conciliation and arbitration 

services for disputes between foreign investors and host countries that arise 

directly from investment  

 التوفيق خدمات لتقديم 1966 عام الدولي البنك عائلة إلى االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز أُضيف

 االستثمار عن مباشرة تنشأ التي المضيفة والبلدان األجانب المستثمرين بين للنزاعات والتحكيم



5. The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) was created in 1988 

to provide noncommercial investment risk insurance and technical services that 

help promote investment flows. It also disseminated information on investment 

opportunities.  

 ضد التجاري غير التأمين لتقديم 1988 عام في األطراف المتعددة االستثمار ضمان وكالة إنشاء تم

 عن معلومات أيضا ونشرت .االستثمار تدفقات تعزيز على تساعد التي الفنية والخدمات االستثمار مخاطر

 االستثمار فرص



1. Cycle Versus program Approaches in Planning 

Project Cycle. The concept of a "project" originated at the establishment of the 

World Bank, for which the Articles of Agreement adopted at the Bretton Woods 

conference in 1944 stipulated that "loans made or guaranteed by the Bank shall, 

except in special circumstances, be for the purpose of specific projects of 

reconstruction or development."  

The World Bank has endorsed a sequence of five stages constituting the project 

cycle.  

 االتفاقية مواد عليه نصت والذي الدولي، البنك إنشاء عند نشأ الذي "المشروع" مفهوم إن .المشروع دورة

 البنك، يضمنها أو يقدمها التي القروض" أن على ،1944 عام وودز بريتون مؤتمر في اعتمادها تم التي

 ." التنمية أو اإلعمار إعادة مشاريع محدد لغرض تكون خاصة، ظروف في إال

 المشروع دورة تشكل مراحل خمس من سلسلة الدولي البنك اعتمد





1. Identification (Feasibility):  

• The first phase of the cycle is concerned with identifying project ideas that 

appear to represent a high-priority use of the country's resources to achieve 

an important development objective.  

• Such project ideas should meet an initial test of feasibility; that is, there 

should be some assurance that technical and institutional solutions-at costs 

commensurate with the expected benefits-will be found and suitable policies 

adopted.  

 األولوية عالي استخداًما تمثل أنها يبدو التي المشاريع أفكار بتحديد الدورة من األولى المرحلة تتعلق•

 .مهم تنموي هدف لتحقيق الدولة لموارد

 الضمانات بعض هناك يكون أن يجب أنه أي للجدوى؛ أوليًا اختباًرا هذه المشاريع أفكار تلبي أن يجب•

 سياسات واعتماد - المتوقعة الفوائد مع تتناسب بتكلفة - ومؤسسية تقنية حلول على العثور سيتم بأنه

 .مناسبة



2. Preparation (Design):  

• Once a project idea has passed the identification test, it must be advanced to 

the point at which a firm decision can be made whether or not to proceed with 

it.  

• This requires a progressive refinement of the design of the project in all its 

dimensions-technical, economic, financial, social, institutional, and so on.  

 

 يمكن التي النقطة إلى تتقدم أن يجب ، (1 الخطوة) الهوية تحديد اختبار المشروع فكرة اجتياز بمجرد•

 .ال أم فيها قدًما المضي يجب كان إذا ما بشأن حازم قرار اتخاذ عندها

 واالجتماعية والمالية واالقتصادية الفنية - أبعاده بجميع المشروع لتصميم تدريجيًا صقاًل  يتطلب وهذا•

 .ذلك إلى وما ، والمؤسسية



3. Appraisal (Approval): Before approving a loan, external agencies normally 

require a formal process of appraisal to assess the overall soundness of the project 

and its readiness for implementation. For an internally generated and financed 

investment, the extent of formal appraisal varies widely in accordance with 

government  practice. Some explicit appraisal, however, is a necessary, or at least 

a desirable, part of the decision-making process before funds are committed 

 

 المشروع سالمة لتقييم رسمية تقييم عملية الخارجية الوكاالت تتطلب ما عادة القرض، على الموافقة قبل

 وفقًا كبيًرا اختالفًا الرسمي التقييم مدى يختلف داخليًا، الممول لالستثمار بالنسبة .للتنفيذ واستعداده عام بشكل

 من فيه، مرغوب األقل على أو ضروري، جزء هو ذلك، مع الواضح، التقييم بعض .الحكومية للممارسات

 باألموال االلتزام قبل القرار صنع عملية



4. Implementation: The implementation stage covers the actual development or 

construction of the project, up to the point at which it becomes fully operational.  

It includes monitoring of all aspects of the work or activity as it proceeds and 

supervision by oversight agencies within the country or by external lenders.  

 

 بشكل للعمل جاهًزا فيها يصبح التي النقطة حتى ، للمشروع الفعلي البناء أو التطوير التنفيذ مرحلة تغطي

 .كامل

 الدولة داخل الرقابة وكاالت قبل من واإلشراف تقدمه أثناء النشاط أو العمل جوانب جميع رصد يشمل وهو

 .الخارجيين المقرضين بواسطة أو



5. Evaluation: The evaluation of a completed project seeks to determine whether 

the objectives have been achieved and to draw lessons from experience with the 

project that can be applied to similar projects in the future.  

Although some lending agencies such as the World Bank routinely require an ex 

post facto evaluation of all projects that they finance, few developing countries 

have established a comprehensive system for evaluating the results of their 

project investment portfolio  

 

 مع التجربة من الدروس واستخالص األهداف تحقيق تم إذا ما تحديد إلى المكتمل المشروع تقييم يسعى

 .المستقبل في مماثلة مشاريع على تطبيقها يمكن التي المشروع

 رجعي بأثر تقييم إجراء روتيني بشكل تتطلب الدولي البنك مثل اإلقراض وكاالت بعض أن من الرغم على

 حافظة نتائج لتقييم شامالً  نظاًما أنشأت قد النامية البلدان من القليل أن إال تمولها، التي المشاريع لجميع

 مشروعاتها استثمارات



The identification and preparation stages lead to a feasibility report that is the 

basic document for the third stage, the appraisal.  

The World Bank's appraisal stage has always included a review of the economic, 

technical, commercial, and financial aspects of a project, as well as its 

institutional, organizational, and managerial aspects, and more recently has also 

included a review of environmental (including social) aspects and of 

sustainability.  

 

 .التقييم وهي الثالثة للمرحلة األساسية الوثيقة يمثل جدوى تقرير إلى واإلعداد الهوية تحديد مراحل تؤدي

 للمشروع والمالية والتجارية والفنية االقتصادية للجوانب مراجعة الدولي البنك تقييم مرحلة تضمنت لطالما

 بما) البيئية للجوانب مراجعة مؤخًرا تضمنت كما ، واإلدارية والتنظيمية المؤسسية الجوانب عن فضالً  ،

 .واالستدامة الجوانب ( االجتماعية الجوانب ذلك في



The scope of the appraisal recommended by The Organization for Economic Co-

operation and Development OECD for its member donor countries is similar  

 فيها األعضاء للدول والتنمية االقتصادي التعاون منظمة به أوصت الذي التقييم نطاق يشبه

 

OECD is a group of 34 member countries that discuss and develop economic and social 

policy 

OECD members are democratic countries that support free-market economies 



Program Approach: 

• In most cases, a project in a developing country results from a proposal by an operating 

entity or by a line ministry in a specific economic sector, such as agriculture or electric 

power.  

 قطاع في تنفيذية وزارة أو تشغيلي كيان من مقدم اقتراح عن نامية دولة في مشروع ينتج الحاالت، معظم في•

 .الكهربائية الطاقة أو الزراعة مثل معين، اقتصادي

• The political implications of the project influence decision-making at the national, 

regional, and local levels and may be the principal driving force in developing countries 

with strong leadership at the national level.  

 الدافعة القوة تكون وقد والمحلية واإلقليمية الوطنية المستويات على القرار صنع على للمشروع السياسية اآلثار تؤثر•

 .الوطني المستوى على القوية القيادة ذات النامية البلدان في الرئيسية

• Some screening of projects occurs at the national level, where the effects of the project 

on broad economic and social objectives are considered.  

 االقتصادية األهداف على المشروع آثار في النظر يتم حيث الوطني، المستوى على للمشاريع الفرز بعض إجراء يتم•

 .الواسعة واالجتماعية



• It is rare, however, that (at this level) the impacts of a project in a developing 

country are fully assessed in terms of its effects in a specific economic sector, 

its inter-relationships with other sectors, and its sustainability through the 

periods of planning, construction, operation, repayment of loans, and 

beyond.  

 حيث من كامل بشكل نام بلد في المشروع آثار تقييم يتم (المستوى هذا على) أن النادر من ذلك، ومع•

 فترات خالل واستدامته أخرى، قطاعات مع المتبادلة وعالقاته معين، اقتصادي قطاع في آثاره

 .بعدها وما القروض وسداد والتشغيل والبناء التخطيط


