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خلبرٖر جدٖدث خـزز خدوٖل اهظٌدّق الٌخلبل اهخدفلبح اهيبهٖج ّاهيخبػر تًٖ اهتوداً



اهلٌّاح اهيبهٖج تبهغج األُيٖج فٕ ٌلل اهظديبح اهـبهيٖج



إٌِبء اهغغّػ اهيبهٖج فٕ اهّالٖبح اهيخددث ّيٌػلج اهّٖرّ ُّ يػوة دّٖٔ هتلٖج توداً اهـبهى

أكد صهدوق الهلد الدولي في جلريرو الجديد أهميت الروابط الماليت في هشر المخاطر بين البمدان،

وأوضح كيفيت جأثير السياساث المجبعت في االكجصاداث الكبرى عمي األوضاع في األسواق الماليت.

ّٖأخٕ اهخلرٖر فٕ شٖبق جِّد اهظٌدّق هخدشًٖ خدوٖل اهشٖبشبح ،يً خالل خـزٖز خلٖٖيبخَ هورّاتػ اهيختبدهج تًٖ
يخخوف االكخظبداح ّنٖفٖج خأذٖر االكخظبداح اهنترْ ؿوٓ تلٖج توداً اهـبهى.

ّيٌذ األزيج اهيبهٖج اهـبهيٖج فٕ ؿبى  ،8002زاد إدرام االكخظبدًٖٖ ّظٌبؽ اهشٖبشبح هويخبػر اهيظبدتج هوشٖبشبح
ّاهظديبح فٕ االكخظبداح اهنترْ ّخداؿٖبخِب اهيينٌج ؿوٓ االشخلرار فٕ اهتوداً ّاهيٌبػق األخرْ.
ّكد خظدرح جدول أعمال اهظٌدّق فٕ اهضِّر األخٖرث "آذبر اٌخضبر اهخداؿٖبح" ـ أٔ خأذٖر شٖبشبح أدد اهتوداً ؿوٓ
األّغبؽ فٕ اهتوداً األخرْ تشتة اهزٖبدث اهِبئوج اهخٕ خضِدُب اهرّاتػ اهخجبرٖج ّاهيبهٖج فٕ االكخظبد اهـبهيٕ.

ّخُِّّجح ُذٍ اهجِّد تئظدار "جلرير الجداعياث الموحد" اهجدٖدّ .فٕ ُذا اهظدد ٖلّل اهشٖد راٌجٖح خٖجبٌ ،بئة يدٖر
إدارث االشخراخٖجٖبح ّاهشٖبشبح ّاهيراجـج ،إً خلبرٖر اهخداؿٖبح "خِدف إهٓ خـيٖق فِيٌب هيدْ خراتػ االكخظبد

اهـبهيٕ ،يً أجل خّذٖق اهخـبًّ اهـبهيٕ فٕ يجبل اهشٖبشبح".
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ضغوط ماليت جدق هاكوس الخطر
ػُرِ ح اهخلرٖر اهيّدد هوٌلبص فٕ اجخيبؽ اهيجوس اهخٌفٖذٔ اهذٔ ؿلد فٕ أّاخر ّٖهّٖ اهيبغٕٖ ُّّ ،خغيً خلٖٖيبح
يفظوج جدٖدث هخأذٖر اهشٖبشبح االكخظبدٖج فٕ اكخظبداح اهـبهى اهخيشج اهنترْ ـ الصيه ّمنطقة اليورو ّاليابان
ّالمملكة المتحدة ّالواليات المتحدة ـ ؿوٓ االكخظبداح اهضرٖنجّٖ .رنز اهخلرٖر اهيّدد ؿوٓ اهرشبئل األشبشٖج
اهيِيج فٕ اهدّار اهـبهيٕ تضأً اهشٖبشبح.
ّيً أُى اهرشبئل اهخٕ ٖترزُب اهخلرٖر أً "اٌخضبر خداؿٖبح اهشٖبشبح ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر ٖرخًِ تخأذٖرُب ؿوٓ األشّاق
اهيبهٖج" (ّهٖس كٌّاح اهخجبرث اهخلوٖدٖج)ّ .خخرم اهشٖبشبح اهخٕ خخفف اهغغػ اهيبهٕ أذرا كّٖب ّإٖجبتٖب ؿوٓ اهشٖبشبح
األخرّْ .يً ذى ،فلد خـززح يٌبفؾ اهخٌضٖػ اهيبهٕ فٕ تداٖج األزيج اهدبهٖج تفغل اهخراجؾ اهيظبدة فٕ ددث اهغغػ
اهيبهٕ.
ّتبهرغى يً اشخنيبل اهخلبرٖر كتل ٌّتج االغػراتبح اهيبهٖج األخٖرث ،فئً اهٌخبئج اهخٕ اٌخِح إهِٖب ختًٖ ،دشة خظرٖخ
اهشٖد خٖجب ،أً "أُى خأذٖر إٖجبتٕ يً يٌؼّر تلٖج اهـبهى ُّ اهذٔ خدللَ إزاهج اهغغّػ اهيبهٖج اهٌبضئج ؿً أّجَ ؿدى
اهٖلًٖ تضأً اهشٖبشبح".
ّأغبف اهشٖد خٖجب" :إً يظداكٖج شٖبشج اهيبهٖج اهـبيج ازدادح أُيٖج يؾ اهخػّراح األخٖرثّ ".خؤدٔ اهخػّاح اهيخخذث

هخـزٖز يظداكٖج ُذٍ اهشٖبشج فٕ اهّالٖبح اهيخددث إهٓ يـبهجج إددْ اهيخبػر اهـبهيٖج اهنترْ ّإفشبح اهيجبل هدؿى
اهٌيّ األيرٖنٕ ؿوٓ اهيدْ اهلرٖةّ .فٕ اهيلبتل ،خوظح اهدراشج إهٓ أٌَ إذا "خـرغح اهذلج فٕ اشخيرارٖج اهلدرث
ؿوٓ خديل اهدًٖ اهشٖبدٔ الٌخفبع دبد ،فشّف خنًّ اهـّاكة ّخٖيج ؿوٓ تلٖج توداً اهـبهى".
ٌّٖػتق ٌفس اهيٌػق ؿوٓ شٖبشبح يـبهجج اهغغّػ اهيبهٖج فٕ يٌػلج اهّٖرّّ ،اهخٕ خؤذر خأذٖرا يتبضرا ّؿيٖلب ؿوٓ
اهخدفلبح اهيظرفٖج اهـبهيٖج ـ ّيً ذى اهٌخبئج االكخظبدٖج اهـبهيٖج.
جحميل أشمل

ّخغفٕ اهـيوٖج اهجدٖدث هخدوٖل اهخداؿٖبح درجج أنتر يً اهخفظٖل ؿوٓ اهػرٖلج اهخٕ ٖيبرس تِب اهظٌدّق يراكتج

اهشٖبشبح االكخظبدٖج ّاهيبهٖج ّخلٖٖيِب ّخلدٖى اهيضّرث تضأٌِب ـ ُّّ اهٌضبػ اهذٔ ٖػوق ؿوَٖ اشى الرقابة.

ّٖخّكؾ اهشٖد خٖجب أً خشبُى ُذٍ اهـيوٖج فٕ إنشبة ؿيل اهظٌدّق يزٖدا يً اهفـبهٖج "ألٌِب خٌؼر إهٓ اهشٖبشبح
االكخظبدٖج اهيدوٖج تّظفِب يخغٖراح خختوّر خفبؿالخِب ؿوٓ يشخّْ اهـبهى".
ّػتلب هِذا اهخلرٖر ،شٖـيل خدوٖل اهخداؿٖبح ؿوٓ شد اهفجّث تًٖ اهخرنٖز اهيدوٕ هوركبتج اهلُػْرٖج/اهذٌبئٖج (فٕ شٖبق

يضبّراح اهيبدث اهراتـج) ّاهٌػبق اهّاشؾ اهذٔ خضيوَ اهركبتج يخـددث األػراف (خلرٖر آفبق االكخظبد اهـبهيٕ/خلرٖر
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االشخلرار اهيبهٕ اهـبهيٕ)ّ ".أّغخ اهخلرٖر أً يب ٖخـوق تنٖفٖج خّافق اهشٖبشبح ّاهخفبؿل تٌِٖب "شٖنًّ يدل ٌؼر يً
اهظٌدّق فٕ شٖبق الرقابة متعددة األطراف".
احجياجاث األعضاء
تدأح ُذٍ اهـيوٖج فٕ يػوؾ ُذا اهـبى تأً ػُوِة إهٓ نل يً االكخظبداح اهخيشج اهنترْ ـ أّ االكخظبداح اهخيشج
اهيؤذرث ؿوٓ اهٌؼبى اهيبهٕ )" ("S5ـ ّؿدد نتٖر يً اكخظبداح األشّاق اهظبؿدث ّاالكخظبداح اهيخلديج ،أً خددد

نٖفٖج خأذرُب تشٖبشبح أُى ضرنبئِب اهخجبرًٖٖ يً االكخظبداح اهخيشج اهيؤذرث ؿوٓ اهٌؼبى اهيبهٌّٕ .ؼر ختراء
اهظٌدّق فٕ ُذٍ اهلغبٖب ذاح االُخيبى يً خالل يجيّؿج يً األدّاح اهخدوٖوٖجّ .خيح يٌبكضج اهٌخبئج اهخفظٖوٖج فٕ
إػبر يضبّراح اهيبدث اهراتـج يؾ نل يً االكخظبداح اهخيشج اهيـٌٖجّ ،اهخٕ ضبرم فِٖب اهشٖد جًّ هٖتشنٕ اهيدٖر
اهـبى تبهٌٖبتج آٌذام.
ّخنفل ُذٍ اهـيوٖج اهخضبّرٖج األّشؾ ٌػبكب أً ٖتدد اهظٌدّق كغبٖب اهشبؿج اهيودج فٕ يجيّؿج يً اهتوداً األؿغبء.
ّتٌٖيب دؼٖح اهلٌّاح اهيبهٖج تبُخيبى نتٖر ،ددد ضرنبء اهظًٖ اهخجبرًٖٖ ؿددا يً اهخداؿٖبح اهخٕ ٖينً أً خٌخضر يً
خالل اهلٌّاح اهـٌٖٖج (أّ اهخجبرٖج)ّ .ضيل ذهم اهـّاكة اهيدخيوج إذا خَـػُّل اهٌيّ االكخظبدٔ اهظٌٖٕ اهذٔ ال ٖزال
يػردا دخٓ اًٗ ّإذا خى خـدٖل شـر ظرف اهـيوج اهظٌٖٖج.
ّكد خوط اهخلرٖر إهٓ خّافر االخشبق اهخبى تًٖ اهيظبهخ اهلّيٖج ّاهـبهيٖج يً دٖد خخفٖف اهيخبػر تـٖدث االدخيبل،
هنٌَ أضبر فٕ ٌفس اهّكح إهٓ ّجّد خّخراح ّيفبغالح ؿوٓ اهيدْ اهلرٖة .فـوٓ شتٖل اهيذبلٖ ،رْ اهخلرٖر أً
" خضجٖؾ اإلكراع ّاهيخبػرث يً خالل اهشٖبشج اهٌلدٖج اهخٖشٖرٖج ُّ إجراء يـلّل فٕ االكخظبداح اهيخلديج ذاح اهٌيّ
اهتػٕء ،هنٌَ أغفٓ ظـّتج ؿوٓ إدارث االكخظبد اهنوٕ فٕ األشّاق اهظبؿدث اهيٌخـضج".
الخطواث الجاليت
أضبر اهخلرٖر إهٓ أً "خلبرٖر اهخداؿٖبح ال خزال يٌُخَجب ّهٖدا هى خذتح كٖيخَ تـد نأداث هوركبتج".
ّشخشخير ُذٍ اهـيوٖج فٕ اهـبى اهلبدى اشخٌبدا إهٓ ُذا اهجِد اهيتنر ،ؿوٓ أً ٖخى فٕ اهضِّر اهلبديج خددٖد ػرائق

خٌفٖذُب فٕ ؿبى  8008ـ يً دٖد اهتوداً اهيغػبث ّاهيٌخجبح ّاإلجراءاح ذاح اهظوج.

ّشٖخى فٕ اهيشخلتل اهلرٖة اهٌؼر تيزٖد يً اهدكج فٕ دّر خلبرٖر اهخداؿٖبح غيً يجيّؿج أدّاح اهظٌدّق اهركبتٖج،
ّذهم يً خالل يراجـج اهركبتج اهلبديج اهخٕ خجرْ نل ذالد شٌّاحّ .يً اهيلرر أٖغب أً ٌٖبكص ّزراء اهيبهٖج
ّيدبفؼّ اهتٌّم اهيرنزٖج أُى اهٌخبئج اهيشخخوظج يً خلبرٖر اهخداؿٖبح ،إهٓ جبٌة تقارير الصندوق الرئيسية عه

الرقابة متعددة األطراف ،أذٌبء اجخيبؿبح اهظٌدّق اهشٌّٖج فٕ أّاخر ُذا اهضِر.

