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السيدة كريستين الغارد ،مدير عام الصندوق ،ترحب بموافقة الكونغرس األمريكي
على إصالحات الحصص والحوكمة لعام 2010
رحبت اليوم السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدولي ،باعتماد الكونغرس األمريكي تشريعا يقر إصالحات
الحصص والحوكمة المتفق عليها عام .2010
وفي هذا الصدد قالت السيدة الغارد" :تمثل موافقة الكونغرس األمريكي خطوة مهمة تستحق الترحيب من شأنها تقوية دور
الصندوق الداعم لالستقرار المالي العالمي .وستؤدي اإلصالحات إلى زيادة كبيرة في موارد الصندوق األساسية ،مما يمكننا من
مواجهة األزمات بمزيد من الفعالية ،إلى جانب تحسين نظام الحوكمة في الصندوق بما يجعله أكثر تعبي ار عن الدور المتزايد
للبلدان الصاعدة والنامية الديناميكية في االقتصاد العالمي .وحين يصبح الصندوق أكثر حداثة وتمثيال لكل أعضائه المائة

والثمانية والثمانين ،سيكون أقدر على تلبية احتياجاتهم في القرن الحادي والعشرين".

معلومات مرجعية وروابط مفيدة:
وافق مجلس المحافظين في ديسمبر  2010على إصالحات  2010لنظام الحصص والحوكمة (راجع البيان الصحفي رقم
 ،)10/477وهي إصالحات تستند إلى مجموعة أسبق من اإلصالحات وافق عليها مجلس المحافظين في إبريل ،2008
وتشمل زيادات في حصص كل البلدان األعضاء بمقتضى المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص وتعديال في اتفاقية تأسيس
الصندوق حول إصالح المجلس التنفيذي بما يتيح للمرة األولى اختيار كل أعضائه باالنتخاب .وتقتضي اإلصالحات قبول
البلدان األعضاء – بأغلبية  %85من مجموع القوة التصويتية – مما تطلب موافقة برلمانات البلدان في معظم الحاالت.
أهم نتائج إصالحات الحصص لعام :2010


ستزداد حصص كل البلدان األعضاء المائة والثمانية والثمانين نتيجة لزيادة موارد الصندوق من حصص العضوية على

النحو المتفق عليه ،بما يصل بها إلى نحو  477مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي  659مليار دوالر

أمريكي)

صعودا من مستواها الحالي الذي يبلغ نحو  238.5مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي  329.83مليار دوالر
أمريكي).


يتم تحويل نسبة تزيد على  %6من أنصبة الحصص إلى بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية وكذلك من
البلدان ذات التمثيل الزائد إلى البلدان ناقصة التمثيل.
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ينضم أربعة من بلدان األسواق الصاعدة (هي الب ارزيل والصين والهند وروسيا) إلى مجموعة البلدان العشرة التي تمتلك
أكبر الحصص في الصندوق ،ومنها الواليات المتحدة واليابان والبلدان األوروبية األربعة الكبرى (فرنسا وألمانيا وايطاليا
والمملكة المتحدة).



تتم حماية أنصبة حصص أفقر البلدان األعضاء في الصندوق وقوتها التصويتية.



للمرة األولى ،يتم اختيار كل أعضاء المجلس التنفيذي باالنتخاب ،وبذلك تُلغى فئة المديرين التنفيذيين المعينين (البلدان
الخمسة التي تمتلك أكبر الحصص في الصندوق تتولى حاليا تعيين مدير تنفيذي).



سيتسع المجال لتعيين مناوب ثان للمدير التنفيذي في الدوائر االنتخابية التي تضم سبعة بلدان أو أكثر ،لتعزيز تمثيل



تعهدت البلدان األوروبية المتقدمة بتخفيض تمثيلها المجمع بمقدار مقعدين.



تمثل مضاعفة الحصص ،إلى جانب تحويل نسبة من حصص العضوية واالنتقال إلى مجلس تنفيذي ُيختار كل أعضائه
باالنتخاب ،بمثابة خطوة مهمة في عملية إصالح نظام الحصص والحوكمة بالصندوق.

الدائرة االنتخابية في المجلس التنفيذي.

المجلس التنفيذي يوافق على عملية إصالح شاملة كبرى لنظام الحصص والحوكمة
http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/pr10418a.pdf
المطبوعات المتعلقة بالحصص والحوكمة (باإلنجليزية)
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
صحيفة وقائع عن حصص العضوية
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/quotasa.htm
صحيفة وقائع عن كيفية صنع القرارات في الصندوق
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/governa.htm

