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صـنــدوق الـنـقــــد الــدولــــــي

االختصارات

صنــدوق النقــد الــدويل هــو املنظمــة الرئيســية يف العــامل املعنيــة
بالتعــاون النقــدي علــى املســتوي الــدويل .ويضــم الصنــدوق يف
عضويتــه  188بلــدا ممــا يجعلــه منظمــة يتعــاون مــن خاللهــا
جميــع بلــدان العــامل تقريبــا لتحقيــق الصالــح املشــترك .ويتمثــل
الغــرض الرئيســي مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف احلفــاظ علــى
اســتقرار النظــام النقــدي الــدويل — وهــو نظــام أســعار الصــرف
واملدفوعــات الدوليــة الــذي يمكِّــن البلــدان (ومواطنيهــا) مــن شــراء
الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا البعــض .ويمثــل هــذا األمــر عامــا
ضروريــا لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار ورفــع
مســتويات املعيشــة.

بلدان التحول العربي
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وجميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ممثلــة يف جملســه
التنفيــذي ،الــذي يناقــش آثــار السياســات االقتصاديــة لــكل
بلــد علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي .ويغطــي هــذا
التقريــر الســنوي أنشــطة اجمللــس التنفيــذي واإلدارة العليــا
واخلبــراء خــال الســنة املاليــة مــن أول مايــو  2013إىل 30
إبريــل  .2014وتمثــل حمتويــات هــذا التقريــر آراء وسياســات
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق ،والــذي شــارك بفعاليــة يف إعــداده.

وتتمثل أنشطة الصندوق الرئيسية فيما يلي:
• تقديــم املشــورة للبلــدان األعضــاء حــول اعتمــاد السياســات
التــي يمكــن أن تســاعدها علــى منــع وقــوع األزمــات املاليــة أو
حلهــا عنــد وقوعهــا ،وحتقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي،
وتعجيــل النمــو االقتصــادي ،وتخفيــف حــدة الفقــر؛
• وتوفيــر التمويــل بصفــة مؤقتــة للبلــدان األعضــاء ملســاعدتها
يف معاجلــة املشــكالت املتعلقــة بميــزان املدفوعــات — أي
عندما ال جتد لديها ما يكفي من النقد األجنبي ألن مدفوعاتها
إىل البلــدان األخــرى تتجــاوز إيراداتهــا مــن النقــد األجنبــي؛
• وتقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب للبلــدان بنــاء علــى طلبهــا،
ملســاعدتها يف بنــاء اخلبــرات واملؤسســات الالزمــة لتنفيــذ
السياســات االقتصاديــة الســليمة.
ويقــع املقــر الرئيســي لصنــدوق النقــد الــدويل يف واشــنطن
العاصمــة ،ونظــرا التســاع نطــاق تواصلــه علــى املســتوى العاملي
وروابطــه الوثيقــة مــع بلدانــه األعضــاء فــإن مكاتبــه تنتشــر أيضــا
يف خمتلــف أنحــاء العــامل.
ويمكــن االطــاع علــى معلومــات إضافيــة عــن صنــدوق النقــد
الــدويل وبلدانــه األعضــاء يف موقــع الصنــدوق اإللكتــروين علــى
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تبدأ السنة املالية للصندوق يف أول مايو وتنتهي يف  30إبريل.
ووحدة احلساب املستخدمة يف الصندوق هي وحدة حقوق
السحب اخلاصة؛ وعمليات حتويل بيانات الصندوق املالية
إىل الدوالر األمريكي هي عمليات تقريبية ويتم توفيرها على
سبيل التيسير .ويف  30إبريل  ،2014كان سعر صرف حقوق
السحب اخلاصة مقابل الدوالر األمريكي هو 0.64529وحدة
حقوق سحب خاصة للدوالر الواحد ،وسعر صرف الدوالر
األمريكي مقابل حقوق السحب اخلاصة هو  1.54969دوالر
للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة .وكان السعر يف
السنة السابقة ( 30إبريل  )2013هو  0.662691وحدة حقوق
سحب خاصة للدوالر الواحد ،و  1.509دوالر للوحدة الواحدة
من حقوق السحب اخلاصة.
«مليار» تعني ألف مليون ،بينما «تريليون» تعني ألف مليار؛
وترجع الفروق الطفيفة بين مفردات األرقام واجملاميع الكلية
إىل عملية التقريب.
ال يشير مصطلح «بلد» ،حسب استخدامه يف هذا التقرير السنوي،
يف جميع احلاالت إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب مفهوم
القانون والعرف الدوليين .وإنما يشمل هذا املصطلح أيضا،
حسب استخدامه يف هذا التقرير ،بعض الكيانات اإلقليمية التي
ال تشكل دوال ولكن يُحتفظ ببيانات إحصائية عنها على أساس
منفصل ومستقل.
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رسالة من املدير
العام ورئيس اجمللس
التنفيذي
يصادف عام  2014الذكرى الســنوية الســبعين لتأســيس صندوق النقد
الــدويل .ففــي عــام  1944عقــد قــادة العــامل العــزم علــى جتــاوز الفوضــى
واملذابــح التــي تســببت فيهــا احلــرب ،والعمــل علــى بنــاء عــامل يقــوم علــى
التعــاون بــدال مــن الصــراع ،والتكامــل بــدال مــن االنعزاليــة .وقــد تأســس
الصنــدوق علــى أســاس املبــدأ األساســي الــذي يقضــي بــأن الطريــق إىل
الرخــاء الوطنــي يمــر بالرخــاء العاملــي.
ويصــادف هــذا العــام أيضــا الذكــرى الســنوية الســابعة لبدايــة األزمــة
املاليــة العامليــة ،التــي حتولــت إىل أســوأ أزمــة اختــال اقتصــادي عاملــي
منــذ «الكســاد الكبيــر» .ومــع ذلــك ،فإننــا مل نشــهد «كســادا كبيــرا» ثانيــا.
لكــن ذلــك مل يكــن وليــد الصدفــة؛ بــل كان نتيجــة التطبيــق الســليم للمبــدأ
الــذي تأســس عليــه الصنــدوق :وهــو إعطــاء األولويــة للتعــاون العاملــي.
وإننــي ألشــعر بالفخــر إزاء الــدور الــذي يضطلــع بــه الصنــدوق يف إطــار
هــذا التحــرك العاملــي.
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ومــع ذلــك فــإن الطريــق ال يــزال طويــا لتحقيــق التعــايف االقتصــادي
القابــل لالســتمرار ،الــذي يتســم بالنمــو القــوي واالحتوائــي وســرعة
توفيــر فــرص العمــل .ورغــم أن التعــايف مســتمر فــا يــزال هشــا وشــديد
البــطء وعرضــة لتقلبــات املشــاعر يف األســواق املاليــة .وال يــزال هنــاك
املالييــن حــول العــامل يبحثــون عــن العمــل .ورغــم أن مســتوى عــدم اليقيــن
ربمــا يكــون آخــذا يف االنحســار فمــن املؤكــد أنــه ال يتالشــى قريبــا.
مــن األمــور اخلطيــرة التــي تواجهنــا حاليــا ازديــاد تعقيــدات التعــايف االقتصــادي العاملــي
نتيجــة ديناميكيــات النمــو املتغيــرة .ونظــرا لعــدم تــوازن التعــايف يف خمتلــف االقتصــادات
املتقدمــة — فهــو أســرع وتيــرة يف الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة مقارنــة بمنطقــة
اليــورو أواليابــان — فــإن عــودة السياســة النقديــة إىل طبيعتهــا ســتتبع وتيــرة خمتلفــة
يف البلــدان اخملتلفــة ،مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن انعكاســات حمتملــة علــى التقلبــات
االقتصاديــة والنمــو .ويف نفــس الوقــت ،تعــاين األســواق الصاعــدة مــن تباطــؤ وتيــرة النمــو
علــى نطــاق واســع وعلــى نحــو متزامــن ،ممــا قــد يتســبب بــدوره يف خفــض توقعــات النمــو يف
بلــدان أخــرى حــول العــامل .كذلــك جنــد أن احتمــال انخفــاض معــدل التضخــم بشــدة يف أوروبــا
يلقــى بظاللــه علــى التعــايف االقتصــادي .ومــع تزايــد اخملاطــر اجلغرافيــة السياســية تــزداد
أجــواء عــدم اليقيــن بوجــه عــام.
ويتعيــن التعامــل مــع هــذا الوضــع باعتمــاد املزيــج الصحيــح مــن السياســات .ويف هــذا
الســياق ،عــرض الصنــدوق جــدول أعمالــه للسياســات العامليــة أثنــاء االجتماعــات
الســنوية يف  2013واجتماعــات الربيــع يف  ،2014حيــث أكــد احلاجــة إىل تعزيــز تناســق
السياســات وتوثيــق التعــاون بيــن صنــاع السياســات .فاألولويــات واضحــة :حيــث يتعيــن
علــى االقتصــادات املتقدمــة التركيــز علــى خيــارات السياســات املدروســة واملتوخــى الدقــة
يف إبالغهــا للجمهــور بغيــة تأميــن التعــايف االقتصــادي؛ ويتعيــن علــى األســواق الصاعــدة
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تقويــة أساســياتها االقتصاديــة ،واحلــد مــن مواطــن الضعــف فيهــا ،والتعجيــل بتنفيــذ
اإلصالحــات الهيكليــة؛ وينبغــي أن يحــرص اجلميــع علــى التعــاون وممارســة لغــة احلــوار.
وقــد ظــل الصنــدوق طــوال األزمــة وخــال فتــرة التعــايف الوســيط الــذي ال غنــى عنــه لتحقيــق
التعــاون االقتصــادي ،وســوف يواصــل القيــام بهــذا الــدور .فالصنــدوق هــو احملفــل الرئيســي
لبلداننــا األعضــاء البالــغ عددهــا  188بلــدا عضــوا الــذي يســمح لهــا بالتضامــن والعمــل معــا.
وقــد اســتمر الصنــدوق علــى مــدار العــام املاضــي يف دعــم بلدانــه األعضــاء — مــن خــال
أنشــطته الرقابيــة ،وعمليــات اإلقــراض ،ومــن خــال تقديــم املســاعدة الفنيــة.
وحــرص الصنــدوق علــى إعطــاء األولويــة للجمــع بيــن الرقابــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف
بشــكل أفضــل ،وخاصــة مــن خــال تقريــره املعنــي بالتداعيــات وتقريــر القطــاع اخلارجــي،
باإلضافــة إىل تقاريــر التحليــات العنقوديــة .وقــدم الصنــدوق املســاعدة للبلــدان يف
جمــاالت مثــل سياســة املاليــة العامــة يف االقتصــادات املتقدمــة؛ واســتراتيجيات النمــو
واإلصالحــات الهيكليــة يف األســواق الصاعــدة؛ ومواطــن التعــرض للمخاطــر والتنــوع
االقتصــادي والتحــوالت الهيكليــة يف البلــدان منخفضــة الدخــل .كذلــك كثــف الصنــدوق مــن
جهــوده يف اجملــاالت اجلديــدة ذات االنعكاســات علــى االســتقرار والنمــو — بمــا يف ذلــك
عــدم املســاواة ،والبيئــة ،واملشــاركة االقتصاديــة للمــرأة.
وعلــى اجلانــب املــايل ،واصــل الصنــدوق دعمــه جلهــود اإلصــاح يف بلدانــه األعضــاء يف
خمتلــف أنحــاء العــامل ،للمســاعدة يف تخفيــف وطــأة التصحيــح .وخــال هــذه الســنة قــام
الصنــدوق بمراجعــة بعــض تســهيالته مثــل «خــط االئتمــان املــرن» و»خط الوقاية والســيولة»
و»أداة التمويــل الســريع» — للتأكــد مــن اســتمرار قدرتهــا علــى مســاعدة البلــدان األعضــاء
بأقصــى درجــة مــن الفعاليــة .كذلــك وافــق جميــع البلــدان األعضــاء علــى حتويــل أربــاح
مبيعــات الذهــب ملســاعدتنا يف تلبيــة االحتياجــات التمويليــة للبلــدان األعضــاء منخفضــة
الدخــل يف األعــوام القادمــة.
كذلــك كثّــف الصنــدوق مــن جهــوده يف جمــال تنميــة القــدرات — حيــث قــام بمســاعدة
البلــدان علــى تصميــم وبنــاء وتقويــة املؤسســات التــي تشــكل ركائــز النجــاح االقتصــادي.
ومنــذ انــدالع األزمــة عقدنــا الــدورات التدريبيــة التــي اســتفاد منهــا جميــع البلــدان األعضــاء
كمــا قدمنــا املســاعدة الفنيــة إىل  %90مــن إجمــايل األعضــاء .وقــد أطلــق الصنــدوق خــال
الســنة املاضيــة جمموعــة جديــدة مــن األدوات والــدورات التدريبيــة ،وافتتــح مركــزا إقليميــا
جديــدا للمســاعدة الفنيــة يف غانــا ،وتلقــى مبلــغ  181مليــون دوالر يف هيئــة مســاهمات
جديــدة مــن املانحيــن.
وإجمــاال ،فإننــي ألجــد يف إجنــازات الصنــدوق خــال الســنة املاضيــة مصــدر فخــر كبيــر
كمــا أفتخــر بمــن ســاهموا يف حتقيقهــا — أي خبرائنــا اخمللصيــن وجملســنا التنفيــذي ،وإنــه
لشــرف عظيــم أن أشــغل منصــب املديــر العــام يف هــذه املؤسســة العريقــة .وأتطلــع ملواصلــة
تطويــع جهودنــا مــن أجــل التصــدي للتحديــات التــي تواجــه البلــدان األعضــاء حتــى يدخــل
االقتصــاد العاملــي مرحلــة جديــدة تتســم بالنمــو املســتمر والرخــاء مــن أجــل اجلميــع.
التقرير السنوي الذي يرفعه اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل إىل جملس حمافظيه
هو أداة بالغة األهمية يف إطار املساءلة يف صندوق النقد الدويل .فاجمللس التنفيذي
مسؤول عن تسيير أعمال الصندوق ويتألف من  24مديرا تنفيذيا تعينهم البلدان األعضاء
البالغ عددها  188بلدا ،أما جملس احملافظين ،املمثل فيه كل بلد عضو بأحد كبار
املسؤولين ،فهو صاحب السلطة العليا يف إدارة الصندوق .ونشر التقرير السنوي هو
داللة على خضوع اجمللس التنفيذي للمساءلة أمام جملس احملافظين.

ديفيد ليبتون ،النائب األول للمدير
العام

ناويوكي شينوهارا ،نائب املدير العام

نعمت شفيق ،نائب املدير العام،
استقالت يف  18مارس 2014

مِن زو ،نائب املدير العام
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اجمللس التنفيذي

حسب الوضع يف  30إبريل 2014

أسماء املديرين التنفيذيين املناوبين تظهر باخلط املائل

ميغ لوندساغر
شاغر

دايكيتشي موما
إيساو هيشيكاوا

هوبرت تيماير
ستفن ماير

هيرفيه دي فيليروشيه
شاغر

ويمبو سانتوسو
رشيد عبد الغفور

بروناي دار السالم ،كمبوديا ،فيجي ،إندونيسيا،
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،ماليزيا،
ميانمار ،نيبال ،الفلبين ،سنغافورة ،تايلند،
تونغا ،فييت نام

جان تاو
سون بين
الصين

جون-وون يون
إيان دافيدوف ،فيكي باليتر

أستراليا ،كيريباتي ،كوريا ،جزر مارشال،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،منغوليا ،نيوزيلندا،
باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،ساموا ،سيشيل ،جزر
سليمان ،توفالو ،أوزبكستان ،فانواتو

توماس هوكين
ماري أودي

أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز،
كندا ،دومينيكا ،غرينادا ،آيرلندا ،جامايكا،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين

راكش موهان
كوسغاالنا راناسينغ

فهد الشثري
هشام العقيل

دانييل هيلر
دومينيك رادزيويل

باولو نيغويرا باتيستا ،جونيور
هيكتور توريس ،لويس أوليفيرا ليما

الواليات املتحدة

بنغالديش ،بوتان ،الهند ،سري النكا

اليابان

اململكة العربية السعودية

أملانيا

أذربيجان ،كازاخستان ،جمهورية قيرغيزستان،
بولندا  ،صربيا  ،سويسرا  ،طاجيكستان ،
تركمانستان

فرنسا

البرازيــل ،الــرأس األخضــر ،اجلمهوريــة
الدومينيكيــة ،إكــوادور ،غيانــا ،هايتــي ،نيكاراغــوا،
بنمــا ،ســورينام ،تيمور-ليشــتي ،ترينيــداد
و تو با غــو
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ستيفن فيلد
كريستوفر ييتس

منو سنيل
ويلي كيكنز ،أوليكساندر بيتريك

أودون غرون
بيرنيال مييرسون

ممودو ساهو
شيليش كابويبوي ،أوكو جوزيف نانا

اململكة املتحدة

الدانمــرك ،إســتونيا ،فنلنــدا ،آيســلندا ،التفيــا،
ليتوانيــا ،النرويــج ،الســويد

أليكسي موجين
أندريه لوشين
روسيا

أرمينيــا ،بلجيــكا ،البوســنة والهرســك ،بلغاريــا،
كرواتيــا ،قبــرص ،جورجيــا ،إســرائيل ،لكســمبرغ،
جمهوريــة مقدونيــا اليوغســافية الســابقة،
مولدوفــا ،اجلبــل األســود ،هولنــدا ،رومانيــا ،أوكرانيا

خوزيه روجاس
فيرناندو فاريال ،ماريا أجنليكا أربيليز

أندريا مونتانينو
ثانوس كاتسامباس

كولومبيــا ،كوســتاريكا ،الســلفادور ،غواتيمــاال،
هنــدوراس ،املكســيك ،إســبانيا ،فنزويــا

ألبانيا ،اليونان ،إيطاليا ،مالطة ،البرتغال،
سان مارينو

عبد الشكور شعالن
سامي جدع

يوهان برادر
عمر يالفاك ،ميروسالف كوالر

أنغــوال ،بوتســوانا ،بورونــدي ،إريتريــا ،إثيوبيــا،
غامبيــا ،كينيــا ،ليســوتو ،ليبيريــا ،مــاوي،
موزامبيــق ،ناميبيــا ،نيجيريــا ،ســيراليون،
جنــوب إفريقيــا ،جنــوب الســودان ،الســودان،
ســوازيلند ،تنزانيــا ،أوغنــدا ،زامبيــا ،زمبابــوي

البحريــن ،مصــر ،العــراق ،األردن ،الكويــت،
لبنــان ،ليبيــا ،جــزر ملديــف ،عُمــان ،قطــر،
اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،اجلمهوريــة اليمنيــة

النمســا ،بيــاروس ،اجلمهوريــة التشــيكية،
هنغاريــا ،كوســوفو ،اجلمهوريــة الســلوفاكية،
ســلوفينيا ،تركيــا

حممد جعفر جمرد
حممد الدايري

ألفارو روجاس اومليدو
سيرجيو شوداس

كوسي أسيمايدو
نغويتو تيرانيا يامباي ،ووري ديالو

جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،اجلزائر ،غانا،
جمهورية إيران اإلسالمية ،املغرب ،باكستان،
تونس

األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي ،باراغواي ،بيرو،
أوروغواي

بنــن ،بوركينــا فاســو ،الكاميــرون ،جمهوريــة
إفريقيــا الوســطى ،تشــاد ،جــزر القمــر ،جمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة ،جمهوريــة الكونغــو ،كــوت
ديفــوار ،جيبوتــي ،غينيــا االســتوائية ،الغابــون،
غينيــا ،مــايل ،موريتانيــا ،موريشــيوس ،النيجــر،
روانــدا ،ســان تومــي وبرينســيبي ،الســنغال ،توغــو
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خطاب اإلرفاق املوجه
إىل جملس احملافظين
 30يوليو 2014
السيد رئيس جملس احملافظين،
يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف
 30إبريــل  ،2014وذلــك وفقــا ألحــكام املــادة الثانيــة عشــرة ،القســم الســابع (أ) مــن اتفاقيــة تأســيس صنــدوق
النقــد الــدويل والقســم العاشــر مــن النظــام الداخلــي للصنــدوق .ووفقــا ألحــكام القســم العشــرين مــن النظــام
الداخلــي ،يعــرض الفصــل اخلامــس امليزانيتيــن اإلداريــة والرأســمالية للصنــدوق للســنة املاليــة املنتهيــة يف
 30إبريــل  2015بعــد اعتمادهمــا مــن اجمللــس التنفيــذي .ويعــرض امللحــق الســادس ،الــوارد يف نســخة التقريــر
علــى اســطوانة ســي دي روم واملوقــع اإللكتــروين www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2014/eng/index.htm
الكشــوف املاليــة املدققــة للســنة املنتهيــة يف  30إبريــل  2014لــكل مــن إدارة العمليــات العامــة ،وإدارة
حقــوق الســحب اخلاصــة ،واحلســابات التــي يديرهــا الصنــدوق ،إىل جانــب تقاريــر مؤسســة التدقيــق اخلارجــي
بشــأن تلــك الكشــوف .وقــد خضعــت إجــراءات التدقيــق اخلارجــي وإعــداد التقاريــر املاليــة إلشــراف جلنــة التدقيــق
اخلارجــي ،املؤلفــة مــن الســيد جيان-شــي وان (رئيســا) والســيد غونزالــو رامــوس والســيد دانييــل لويتــو ،وذلــك
وفقــا ألحــكام القســم العشــرين (ج) مــن النظــام الداخلــي للصنــدوق.
مع فائق االحترام والتقدير،

كريستين الغارد

املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي
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نظرة عامة

شهدت الفترة من مايو  2013حتى نهاية إبريل  —2014وهي
السنة املالية لصندوق النقد الدويل لعام  -1 2014مرور االقتصاد
العاملي بمنعطف خطير ،فقد بدأ باخلروج من أكبر أزمة مالية مر بها
منذ ما يقرب من مئة عام .وبينما ترسخت جذور التعايف االقتصادي
فقد ظل شديد البطء ويواجه عقبات متعددة على الطريق .ويف إطار
جدول أعمال السياسات العاملية عرضت السيدة مدير عام الصندوق
اخلطوات اجلريئة على مستوى السياسات التي يمكن باتخاذها التغلب
على هذه العقبات واملضي قدما باالقتصاد العاملي إىل النمو األسرع
واألكثر قدرة على االستمرار .وقد تمثلت األولوية القصوى يف تعزيز
تناسق السياسات وتوثيق التعاون الدويل بين صناع السياسات ،يف
الداخل وعبر احلدود :ذلك أن الرخاء الوطني يرتبط بالرخاء العاملي،
وكالهما يعتمد اآلن على عمل البلدان املشترك أكثر من أي وقت سابق.
والصندوق ال غنى عنه لتحقيق هذا التعاون العاملي.
وقد واصل الصندوق على مدار العام املنصرم مساعدة بلدانه األعضاء يف
حتديد اخملاطر التي تهدد النظام املايل ووضع سياسات قوية ملواجهة
التهديدات احمليطة باالستقرار على املستويين احمللي والعاملي ،وذلك
من خالل عملياته التقييمية يف إطار أنشطته الرقابية الثنائية ومتعددة
األطراف إىل جانب مشاركته الفعالة يف جهود بلدانه األعضاء البالغ عددها
 188بلدا من خالل الدعم املايل وعلى مستوى السياسات وتنمية القدرات.

االقتصاد العاملي
مع اقتراب السنة من نهايتها كان النشاط العاملي يزداد قوة ،مما يرجع
إىل حد كبير للتحسن املشاهد يف االقتصادات املتقدمة ،لكن التعايف
مل يكن متوازنا وظل أضعف من املستوى الباعث على االرتياح .وظل
النمو االقتصادي ضعيفا ،كما ظل املاليين حول العامل عاطلين عن
العمل .وأدت اخملاطر اجلغرافية السياسية املتزايدة إىل إثارة خماوف
جديدة .وبينما ساعدت اإلجراءات املتخذة على مستوى السياسات
خالل السنة املاضية على استقرار االقتصاد العاملي ،كان االستقرار
املايل العاملي يواجه حتديات جديدة نتيجة تباطؤ النشاط يف
األسواق الصاعدة واحتمال انخفاض التضخم بشدة يف أوروبا ،حتى
مع انحسار آثار األزمة ،ومن ثم ظل التعايف االقتصادي متواضعا
وهشا .ويعرض الفصل الثاين مناقشة متعمقة حول املستجدات
االقتصادية واملالية على مدار العام.

الرقابة والبرامج التي يدعمها الصندوق
كان التعايف العاملي خالل السنة املاضية غير متوازن كما تراجعت
وتيرة النمو على نحو خميب لآلمال .وظلت جهود االنتقال من مرحلة
االستقرار االقتصادي إىل النمو القوي واملتوازن واالحتوائي على أساس
قابل لالستمرار بمثابة عمل قيد اإلجناز .ولكسر حلقة النمو املنخفض
والتوتر املتكرر يف األسواق تم اتخاذ عدة إجراءات شملت تعزيز تنفيذ
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السياسات وتوخي الدقة يف التعامل مع سلسلة من التحوالت اجلارية
بالفعل ،ومنها عودة األوضاع املالية العاملية إىل طبيعتها ،مع ما
يصاحبها من تداعيات وتداعيات مرتدة؛ وحتول مسار ديناميكيات
النمو ،مع تزايد املساهمات من االقتصادات املتقدمة ،وانخفاض النمو
األساسي يف اقتصادات األسواق الصاعدة؛ وإعادة توازن الطلب العاملي؛
واستكمال إصالحات النظام املايل الدويل لتعزيز االستقرار.
وقدم الصندوق املساعدة لبلدانه األعضاء خالل هذه السنة عن طريق
إجراء تقييمات ملوضوعات مثل مواطن التعرض للمخاطر ،والتنوع
االقتصادي ،والتحول الهيكلي يف البلدان منخفضة الدخل ،والنمو يف
األسواق الصاعدة ،وسياسة املالية العامة يف االقتصادات املتقدمة،
والقضايا الهيكلية مثل تفاوت الدخل ومشاركة املرأة يف االقتصاد.
كذلك قدم الصندوق املشورة املوجهة بدقة بشأن السياسات يف سياق
أعمال الرقابة الثنائية ومتعددة األطراف ،بما يف ذلك عن طريق تقارير
التداعيات وتقارير التحليل العنقودي ،كما قدم الدعم املايل .ويعرض
الفصل الثالث معلومات إضافية عن أعمال رقابة الصندوق
والبرامج التي يدعمها الصندوق خالل السنة.

املشورة بشأن السياسات ،واحلوكمة ،وبناء
القدرات
يقدم الصندوق املشورة بشأن السياسات إىل بلدانه األعضاء حول جمموعة
متنوعة من القضايا املتعلقة باالستقرار االقتصادي يف سياق اإلشراف على
النظام النقدي الدويل ،دعم البرامج االقتصادية يف البلدان األعضاء ،ومساعدة
البلدان على تقوية مؤسساتها وقدراتها ،ومتابعة اقتصادات البلدان األعضاء.

أعلى الصفحة السابقة خط إنتاج يعمل بالروبوت (اإلنسان اآليل)
يف مصنع بإسبانيا أسفل الصفحة السابقة مركز التحكم يف
شركة للغاز يف اجلمهورية التشيكية أقصى اليسار لوحة إلكترونية
ملؤشر سوق األوراق املالية يف طوكيو ،اليابان أقصى اليمين ناقلة
حاويات يف هويس ميرافلوريس على قناة بنما إىل اليسار نساء تبيع
اخلضروات يف اإلمارات العربية املتحدة إىل اليمين شحن الهواتف
النقالة يف منجم ذهب بمقاطعة موبندي يف أوغندا

وقد ناقش اجمللس التنفيذي على مدار العام جمموعة من القضايا
مثل سياسة املالية العامة ،والسياسة النقدية غير التقليدية،
وسياسة السالمة االحترازية الكلية .وقام بمراجعة مسار التقدم يف
تنفيذ اإلصالحات الرئيسية بهيكل احلوكمة يف الصندوق ،بما يف
ذلك إصالح نظام احلصص ،كما قام بمراجعة تسهيالت الصندوق
مثل «خط االئتمان املرن» و»خط الوقاية والسيولة» و»أداة التمويل
السريع» إىل جانب الشرطية يف السياسة النقدية.
وتسهم جهود الصندوق يف جمال تنمية القدرات من خالل ما يقدمه من
مساعدة فنية وتدريب يف مساعدة البلدان األعضاء على بناء املؤسسات
القوية وتعزيز املهارات الالزمة لوضع وتنفيذ السياسات االقتصادية
الكلية واملالية السليمة .وخالل السنة املالية  2014أطلق الصندوق
جمموعة جديدة من أدوات التقييم املوحدة والدورات التدريبية ،وافتتح
مركزا إقليميا جديدا للمساعدة الفنية يف غانا ،وتلقى مبلغ  181مليون
دوالر يف هيئة مساهمات جديدة من املانحين .وقد أجرى اجمللس التنفيذي
مراجعة الستراتيجية الصندوق يف تنمية القدرات واعتمد اإلصالحات يف
هذا اخلصوص .ويعرض الفصل الرابع بيانات تفصيلية إضافية
حول مشورة الصندوق بشأن السياسات ،واحلوكمة ،وبناء القدرات.

املوارد واملساءلة
ظل توفير املوارد الكافية لدعم احتياجات األعضاء التمويلية يمثل أحد
أولويات الصندوق منذ بداية األزمة .ويف يناير  2013اعتمد اجمللس التنفيذي
جمموعة جديدة من القواعد واألنظمة حلساب االستثمار يف الصندوق بحيث
تضع اإلطار القانوين لتنفيذ صالحيات الصندوق االستثمارية املوسعة
بمقتضى التعديل على اتفاقية تأسيس الصندوق .وباإلضافة إىل ذلك ،تم
التوصل إىل احلد املعياري لتوزيع االحتياطيات العامة التي تمثل األرباح
االستثنائية لبيع الذهب لصالح الصندوق االستئماين لتسهيل النمو واحلد
من الفقر بغية دعم القروض املقدمة للبلدان منخفضة الدخل.
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وقد أمكن تلبية االحتياجات املتغيرة للبلدان األعضاء ضمن
ميزانية ثابتة من خالل اعتماد تدابير حتقيق الكفاءة ،وحتديد
األولويات ،ودقة استخدام وإعادة تخصيص املوارد املتاحة.
وواصل الصندوق خالل هذه السنة تركيزه على قوة نمو التوظيف،
واستجاب بسرعة للنتائج التي خلص إليها مسح آراء موظفي
الصندوق لعام  ،2013كما وضع إطارا لتنمية املهارات القيادية

لتعزيز مهارات التعامل مع األشخاص .وقد وافق اجمللس التنفيذي
على إدخال حتسينات على سياسة الصندوق بشأن الشفافية
بغية زيادة فعالية رقابة الصندوق ومشورته بشأن السياسات.
ويعرض الفصل اخلامس معلومات إضافية عن عمليات
وسياسات الصندوق املالية ،وعمله يف جمال املوارد
البشرية ،وجهوده لتعزيز الشفافية واملساءلة.

2

املستجدات يف االقتصاد
العاملي واألسواق املالية
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املستجدات يف االقتصاد
العاملي واألسواق املالية

مقدمة
مع انتهاء السنة املالية  ،2014حتسن االقتصاد العاملي تدريجيا
بعد فترة من الكساد الكبير .وبدأ التعايف يكتسب زخما واالستقرار
جدا وضعيفا
املايل العاملي يتحسن .ومع ذلك ظل النمو بطيئا ً
لدرجة ال تدعو إىل الطمأنينة ،وال يزال املاليين من الناس بدون
عمل .وقد أدى ارتفاع اخملاطر اجلغرافية السياسية إىل ضخ
خماوف جديدة.

عائقا مستمرا أمام التعايف .ويف اقتصادات األسواق
للبنوك والشركات
ً
الصاعدة ،يمكن أن تكشف األوضاع املالية اخلارجية األكثر تشديدا
عن مواطن الضعف الناجتة عن سرعة تراكم مستويات االستدانة وعدم
تطابق امليزانيات العمومية ،وأن تعجل بعدم االستقرار املايل .وعلى
هذا النحو ،ال يزال التعايف متواضعا وهشا.

االقتصاد العاملي :التحول يف
مساهمات النمو

وقد ساعدت إجراءات السياسات يف السنة املالية  2014على استقرار
االقتصاد العاملي .واعتمدت الواليات املتحدة زيادة يف امليزانية وحدا
أقصى للديون ،كما مهدت زيادة قوة االقتصاد الظروف املواتية لتطبيع
السياسة النقدية .وبددت هذه اخلطوات أوجه عدم اليقين الكبيرة التي
كانت تخيم بظاللها على اآلفاق يف أكتوبر  .2013ويف أوروبا ،أدى
االنخفاض الكبير يف اخملاطر املتطرفة نتيجة تنفيذ السياسات على
املستويين الوطني واإلقليمي وعودة النمو يف جميع البلدان تقريبا إىل
حتسينات كبيرة يف ثقة السوق يف اجلهات السيادية واملصارف .ويف
اليابان ،حققت السياسات االقتصادية ) (Abenomicsبداية جيدة مع
تراجع الضغوط االنكماشية وزيادة الثقة .وبدأت اقتصادات األسواق
الصاعدة تعدل سياساتها يف االجتاه الصحيح بعد أن شهدت عدة
نوبات من التقلبات.

تعزز النشاط العاملي يف عام  2013إىل حد كبير نتيجة للتحسينات
يف االقتصادات املتقدمة .كذلك زادت وتيرة النشاط العاملي يف
النصف الثاين من  2013إىل معدل سنوي نسبته  %3.67وهي
زيادة كبيرة مقارنة بالنسبة املسجلة يف األشهر الستة السابقة
والبالغة  .%2.67ويف عدد إبريل  2014من تقرير آفاق االقتصاد
العاملي ،أشارت التوقعات إىل زيادة النمو بنسبة  %3.6يف عام
 2014و %3.9يف عام  .2015واستمرت العوامل احملركة للنمو يف
التحول ،حيث استأثرت االقتصادات املتقدمة بجزء كبير من هذا
النمو .واستمرت األسواق الصاعدة والبلدان النامية يف املساهمة
بأكثر من ثلثي النمو العاملي ،حتى لو كان ذلك بوتيرة أبطأ مما
كانت عليه يف املاضي.

ومع ذلك كان االستقرار املايل العاملي يواجه حتديات جديدة ،حتى
مع انحسار إرث األزمة .وكانت الواليات املتحدة بحاجة إىل ضمان
التخلي عن السياسة النقدية غير التقليدية بشكل منظم واحتواء مواطن
الضعف الناشئة يف نظام الظل املصريف .ويف منطقة اليورو ،شكلت
معدالت البطالة املرتفعة واإلصالح غير املكتمل للميزانيات العمومية

ويف االقتصادات املتقدمة ،زاد النشاط وإن كان بسرعات متباينة.
وكان النمو أقوى يف الواليات املتحدة ،بدعم من الطلب القوي من
القطاع اخلاص وتخفيف األوضاع املالية ،مما مهد الطريق لتطبيع
السياسة النقدية .وحتى مع ذلك ،فقد ظل وضع سياسة متوسطة األجل
قابلة لالستمرار للمالية العامة مسألة حاسمة.
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ويف منطقة اليورو ،بدأ التعايف يترسخ على نحو متواضع ولكن متباين
— كان أقوى يف البلدان األساسية ولكن أضعف يف االقتصادات
املعرضة للضغوط ،والتي أدى فيها ارتفاع الديون وارتفاع معدالت
أيضا خطوات مشجعة
البطالة وقيود االئتمان إىل كبح الزخم .واتُخذت
ً
إلنشاء احتاد مصريف وأُحرز تقدم نحو إجراء تقييم شامل للميزانيات
العمومية للبنوك .غير أن تنفيذ نظام دعم موحد للمالية العامة كان ال
يزال عمال جاريا .وظلت اخملاوف طويلة األجل إزاء اإلنتاجية والقدرة
التنافسية على الرغم من التقدم يف اإلصالحات الهيكلية.
وشهدت اليابان أيضا طفرة يف النشاط ناجمة عن جمموعة أدوات
حافزة ،ومن املتوقع أن تهدأ بعد أن تظهر آثار الزيادة الضرورية يف
ضريبة االستهالك .غير أنه من أجل استمرار النمو ،ستظل هناك حاجة
إىل إطالق اجلانبين املتبقيين من جمموعة السياسات االقتصادية
) (Abenomicsوهما اإلصالحات الهيكلية وخطة متوسطة األجل
ملموسة للمالية العامة.
وكان من املتوقع أن يرتفع إجمايل النمو يف االقتصادات املتقدمة
إىل حوايل  %2.25يف الفترة  2015-2014نتيجة األوضاع النقدية
الداعمة وانخفاض العائق الذي يسببه الضبط املايل ،وهو ما يشكل
حتسنا قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة بعام .2013
وزاد النشاط يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،بعد أن كان
مدفوعا بطلب
متباطئا ،زيادة طفيفة يف اجلزء األخير من عام ،2013
ً
أقوى من االقتصادات املتقدمة .ويف الوقت نفسه ،كانت األوضاع
املالية اخلارجية األكثر تشديدا والضعف املستمر يف االستثمار
عائقان أمام الطلب احمللي .وإجماال ،توسع الناجت يف األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية بوتيرة صحية بلغت نسبتها %4.7
يف عام  ،2013ومن املتوقع أن ترتفع أكثر لتصل إىل  %4.9يف عام
.2014
وكانت البلدان املنخفضة الدخل بقعة مشرقة بشكل خاص ،وسجلت
أعلى معدالت نمو بلغت  %6.1يف عام  ،2013وهو اجتاه من املتوقع
أعلــى الصفحــة الســابقة مينــاء احلاويــات يف كاســتريز ،ســانت لوســيا
أســفل الصفحــة الســابقة عاملــة تقــوم بتهويــة احلبــوب يف مزرعــة
بجنــوب روســيا أقصــى اليســار العمــل علــى أجهــزة الكمبيوتــر يف الهنــد
أقصــى اليميــن جتهيــز األســماك يف مصنــع باليونــان إىل اليســار
املزارعــون يفــرزون الزهــور لتصديرهــا يف كولومبيــا إىل اليميــن
مصنــع حديــث للنســيج يف أوزبكســتان

أن يستمر خالل الفترة  .2015-2014ويف الوقت نفسه ،تراجعت
التوقعات يف عدة اقتصادات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بسبب التحوالت الداخلية الصعبة واالضطرابات االجتماعية.
وبينما انحسرت اخملاطر احلادة ،فقد استمرت بعض التحديات القديمة
وظهرت حتديات جديدة .وكان من بين اخملاطر اجلديدة انخفاض
التضخم لفترة طويلة يف االقتصادات املتقدمة ،وال سيما يف منطقة
اليورو .ويمكن أن يؤدي ذلك إىل كبح الطلب والناجت ،وخفض النمو
وفرص العمل ،وإىل زيادة صعوبة عملية استعادة القدرة التنافسية يف
االقتصادات املعرضة لضغوط .وهناك حاجة إىل املزيد من التيسير
النقدي يف منطقة اليورو ،بما يف ذلك من خالل تدابير غير تقليدية،
للمساعدة يف حتقيق هدف البنك املركزي األوروبي املتمثل يف حتقيق
استقرار األسعار .كذلك أوصى بمواصلة التيسير الكمي يف اليابان.
وكان ثاين اخملاطر اجلديدة يف اقتصادات األسواق الصاعدة .وظلت
استدانة الشركات يف ارتفاع وكانت هناك خماطر إضافية من تقلبات
السوق املتزايدة املرتبطة بتطبيع السياسة النقدية يف الواليات املتحدة،
وكل ذلك يف ظل مناخ مايل خارجي أقل تساحما .وأثرت نوبات التقلب
السابقة على البلدان ذات االختالالت األكبر يف احلسابات الداخلية
واخلارجية .ومن املرجح أن تكون استجابات السياسات القوية من
جانب هذه االقتصادات أفضل ضمان ضد االضطرابات ومانع خملاطر
العدوى والضغوط املالية واسعة النطاق.
وثالثا ،ظهرت خماطر جغرافية سياسية جديدة يمكن أن يكون لها
تداعيات كبيرة ،مثل الوضع يف أوكرانيا .ومن احملتمل أن تؤثر هذه
اخملاطر على أسعار السلع األساسية ،وسالسل اإلمداد ،والتدفقات
املالية.
ويف الوقت نفسه ،ال تزال هناك بعض اخملاطر العالقة التي يتعين
معاجلتها .وكما أُبرز يف عدد إبريل  2014من تقرير االستقرار املايل
العاملي ،كان إصالح النظام املايل غير مكتمل وظل النظام املايل
يواجه خماطر ،مع عدم توافق السيولة يف النظم املالية والتقدم

|

15

16

|

التقرير السنوي ٢٠١٤

احملدود يف معاجلة مشكلة «أكبر من أن تفشل» .وال تزال بلدان عديدة
تواجه التحدي املتمثل يف خفض العجز والدين املرتفعين مع احلفاظ
على النمو .وظلت معدالت البطالة مرتفعة بشكل غير مقبول وكان عدم
املساواة آخذا يف االرتفاع.

نحو تعاف ديناميكي غني بفرص العمل
عموما ،هناك تعاف متواضع جار ،ولكنه يحتاج إىل أن يغير اجتاهه
ً
نحو نمو أكثر سرعة واستمرارية وغنى بفرص العمل .وكانت هناك
حاجة إىل سياسات طموحة من اجلميع لتجنب فخ النمو املنخفض
متوسط األجل  وتأمين االستقرار املايل العاملي .وملعاجلة هذه
التحديات ،أطلقت دعوات للعمل على أربع جبهات رئيسية.

حتقيق نمو متوسط األجلأكثر قوة وأكثر شموال
قد كان النمو احملتمل منخفضا يف العديد من البلدان املتقدمة ،ويمكن
أن يكون أعل ى يف اقت ص ادات األسواق الصاعدة .وهناك حاجة إىل
جتديد الترك ي ز على ا إلصالحات الهيكلية للتغلب على عوائق جانب
العرض وحتسين اإلنتاجية .ويف االقتصادات املتقدمة ،أُوصي صناع
السياسات ب املضي قدما يف إصالحات أسواق العمل واملنتجات
واخلدمات .كذلك كانت األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بحاجة
إىل تعزيز مؤسسات السوق الفعالة القائمة على قواعد ثابتة .وسيكون
من الضر و ري ز ي ادة االستثمار يف كل من االقتصادات املتقدمة
لتطوير شبكات البنية التحتية ،واالقتصادات الصاعدة والنامية إلزالة
اختناقات البنية التحتية.

إدارة ع م لية ا النتقال من أسواق حتركها السيولة إىل
أسواق يحركها النمو
أكد عدد إبري ل  2014من تقرير االستقرار املايل العاملي أهمية
استكمال جدول أعمال اإلصالحات التنظيمية العاملية ،ومعاجلة
مواطن ا ل ضعف يف نظام الظل املصريف ،وحل مشكلة «أكبر من أن
يفشل» .و يف ا لواليات املتحدة ،اعتبرت مسائل التوقيت والتنفيذ
واالتصال حاسمة لضمان تنفيذ عملية منظمة للتطبيع النقدي .وبما
أنه كا ن من املتوقع أن يستمر تشديد األوضاع املالية العاملية،
أوصيت اقتصادات األسواق الصاعدة بتعزيز قدرتها على الصمود من
خالل سياسات اقتصادية كلية واحترازية قوية وتوفير السيولة عند
احلاجة للحفاظ على استقرار النظام املايل .ويف منطقة اليورو ،كان

إصالح امليزانيات العمومية للبنوك والشركات ضروريا للتعامل مع
التجزؤ املايل إىل جانب حتقيق تقدم بشأن االحتاد املصريف .وينبغي
أن تعمق اقتصادات األسواق الصاعدة األسواق املالية لزيادة القدرة
على الصمود أمام الصدمات املالية اخلارجية.

معاجلة إرث ارتفاع العجز والدين
أكد عدد إبريل  2014من تقرير الراصد املايل على التحدي الذي
ستواجهه العديد من البلدان لدى مضيها قدما بالضبط املايل واحلفاظ
على النمو يف نفس الوقت .ويف االقتصادات املتقدمة ،التي انخفض
فيها متوسط العجز املايل إىل النصفمنذ ذروة األزمة ،كانت األولوية
ملعايرة وتيرة وتكوين املزيد من التعديل وخفض معدالت الدين إىل
مس تويات احترازية .ويف اقتصادات األسواق الصاعدة ،التي ظلت
في ها معدالت الدين والعجز فوق م ستويات ما قبل األزمة ،ستكون
هناك حاجة إىل التشديد املايل ملعاجلة مواطن الضعف الناجتة عن
حيازات غير املقيمين الكبيرة من الدين .ويلزم على صناع السياسات
يف البلدان املنخفضة الدخل زيادة تعبئة اإليرادات وحتسين كفاءة
اإلنفاق ،واالحتراس من التراكم السريع للدين.

التعامل مع التداعيات وإعادة التوازن العاملي
أ كد النمو دون املستو ى والنوبات املتكررة من تقلبات السوق على
ا لترابط العاملي وأه م ية عمل األعضاء معا .وعلى املستوى احمللي،
أُ وصى بتعاون وثيق ب ين صناع السياسات لتعزيز اتساق مزيج
ا لسياسات االقتصادي ة الكلية .ومن شأن تنفيذ خطط الضبط املايل
م توسطة األجل املو ث وقة واإلصالحات الهيكلية أن يخفف العبء
ا لواقع على السي ا سة النقدية يف دعم النمو ،وبالتايل تقليل خماطر
عدم االستقرار املايل .وعلى املستوى الدويل ،هناك حاجة إىل تعاون
أكبر يف جمال السياسات لتحقيق نمو أقوى وأكثر توازنا والتخفيف
م ن خماطر الت داعيات والتراجعات السلبية للسياسات .وعلى وجه
نطاقا التي جتريها البنوك املركزية
اخلصوص ،فإن املناقشات األوسع
ً
بشأن خططها وخمصصاتها حلاالت الطوارئ لدعم السيولة يمكن أن
تساعد على التغلب على التحديات املرتبطة بفك السياسات النقدية غير
التقليدية يف االقتصادات املتقدمة .وعالوة على ذلك ،هناك حاجة إىل
املزيد من التعاون لضمان االتساق عبر املبادرات الوطنية ومنع جتزؤ
اللوائح املالية العاملية .وأكثر من ذلك ،ال تزال هناك حاجة إىل بذل
املزيد من اجلهود املتضافرة من البلدان التي تعاين من عجز وتلك التي
لديها فائض لدعم إعادة التوازن العاملي.

3

إدارة التحوالت
املتعددة
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إدارة التحوالت
املتعددة

سياسات لعامل مترابط
متابعة التطورات العاملية
جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدويل بشأن السياسات العاملية
يجمع جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدويل بشأن السياسات
العاملية النتائج الرئيسية وتقديم املشورة بشأن السياسات للتقارير
املتعددة األطراف ويُحدد جدول األعمال املقبل للصندوق وأعضائه
مرتين يف السنة .ويناقش اجمللس التنفيذي جدول أعمال مدير
عام الصندوق بشأن السياسات العاملية قبل االجتماعات السنوية
واجتماعات الربيع ،وذلك قبل عرض جدول األعمال على اللجنة
النقدية واملالية الدولية.
وأشار جدول أعمال السياسات العاملية يف أكتوبر  2013إىل أنه
على الرغم من أن التعايف كان خميبا لآلمال حتى وقت قريب،
فقد تم بذل جهد كبير لتجنب األسوأ .وأوضح أن التحوالت املتعددة
اجلارية تتطلب إدارة واعية ،وتتضمن عودة األوضاع املالية العاملية
إىل طبيعتها ،وحتول يف ديناميكيات النمو العاملي وإعادة توازن
الطلب العاملي ،وإكمال إصالحات يف النظام املايل الدويل .وسيتيح
الصندوق منتديا إلجراء حتليل متعدد األطراف للسياسات واحلوار
والتعاون ،بما يف ذلك بشأن تداعيات السياسات ،واالختالالت
العاملية ،ومزيج السياسات ،وسيقدم مشورة مستهدفة يف جمال
السياسات وبناء القدرات والدعم املايل .ويعد التقدم السريع يف
إصالحات احلوكمة وحصص العضوية أساسا للحفاظ على القوة
املالية للصندوق ومصداقيته.

وأشار جدول أعمال السياسات العاملية يف إبريل  2014إىل زيادة
النشاط العاملي ،ولكنه أوضح أن التعايف متباين وال يزال ضعيفا
لدرجة ال تدعو إىل الطمأنينة ،مع التوترات اجلغرافية السياسية التي
تضخ خماوف جديدة .وشملت التحديات الرئيسية خماطر حدوث
ارتفاع دائم يف تقلبات تدفق رؤوس األموال إىل االقتصادات الصاعدة
واقتصادات احلدود وتضخم منخفض جدا يف االقتصادات املتقدمة،
وال سيما يف منطقة اليورو .وسيركز عمل الصندوق على جمموعة
من قضايا السياسات املتصلة بتحول حمركات النمو ،وتداعيات
وتراجعات االستعدال النقدي ،وانعكاسات اإلصالح التنظيمي املايل
العاملي على االستقرار االقتصادي الكلي واالستقرار املايل ،ودور
التعاون يف جمال السياسات .وال يزال التنفيذ الفوري إلصالحات
نظام احلصص واحلوكمة لعام  ،2010وإجراء املراجعة العامة
اخلامسة عشرة لصيغة حصص العضوية بحلول يناير  2015أساسيا
الستمرار شرعية الصندوق ،وقوته املالية ،ومصداقيته.

الرقابة
يشرف الصندوق على النظام النقدي الدويل ويتابع السياسات
االقتصادية واملالية للبلدان األعضاء فيه البالغ عددها  188بلدا.
ووضع هذا النشاط ،املعروف باسم الرقابة ،بموجب املادة الرابعة
من اتفاقية تأسيس الصندوق وهي إحدى مسؤوليات صندوق النقد
الدويل األساسية .وكجزء من هذه العملية التي تنفذ على املستوى
العاملي ويف فرادى البلدان ،يسلط الصندوق الضوء على اخملاطر
احملتملة لالستقرار ويقدم املشورة بشأن تعديالت السياسات الالزمة.
وبهذه الطريقة ،فإنه يساعد النظام النقدي الدويل على الوفاء بالغرض
األساسي منه واملتمثل يف تيسير تبادل السلع واخلدمات ورؤوس
األموال بين البلدان ،وبالتايل استمرار النمو االقتصادي القوي.
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وهناك جانبان رئيسيان لعمل الصندوق يف جمال الرقابة :الرقابة
الثنائية ،أو تقييم سياسات كل بلد عضو وإسداء املشورة بشأنها؛
والرقابة املتعددة األطراف ،أو اإلشراف على االقتصاد العاملي.
ويوفر قرار الرقابة املوحدة لعام  2012أساس توحيد الرقابة
الثنائية واملتعددة األطراف يف إطار اقتصاد عاملي موحد للغاية .وال
يجعل القرار مشاورات املادة الرابعة وسيلة للرقابة الثنائية فحسب،
بل أيضا مركبة لرقابة متعددة األطراف ،مما يسمح بالتايل بإجراء
حتليل للتداعيات أكثر شموال وتوحيدا واتساقا .ومنذ األزمة املالية
العاملية ،أصبحت رقابة القطاع املايل أيضا من جماالت التركيز
اخلاصة.
ويراجع الصندوق بصفة دورية أنشطته الرقابية .وعلى األخص ،فإنه
يضطلع بمراجعة رسمية كل ثالث سنوات؛ وجرت أخر مراجعة من
مراجعات الرقابة املقررة كل ثالث سنوات يف عام .2011

عملية التقييم املتبادل جملموعة العشرين
عملية التقييم املتبادل ) (MAPهي منهج للتعاون يف جمال
السياسات صممته جمموعة العشرين يف قمتها املنعقدة يف
بيتسبرغ يف عام  ،2009وتهدف إىل ضمان عودة العمل اجلماعي
املتصل بالسياسات بفائدة للجميع .وطلبت جمموعة العشرين من
الصندوق أن يحدد — بالتعاون مع املؤسسات الدولية األخرى—
ما إذا كانت السياسات التي اتبعتها بلدان جمموعة العشرين تتسق
مع أهداف النمو اجلماعي جملموعة العشرين .وطُلب من الصندوق
أيضا مساعدة أعضاء جمموعة العشرين يف إعداد توجيهات
إرشادية واستخدامها لتحديد وتقييم االختالالت الكبيرة بين
2
األعضاء كل سنتين.

أعلــى الصفحــة الســابقة لوحــة عــرض أســعار األوراق املاليــة يف
بورصــة جاكارتــا يف إندونيســيا أســفل الصفحــة الســابقة عامــل يف
مصنــع لــأرز يف تايلنــد أقصــى اليســار عمــال كونغوليــون يعيــدون
بنــاء حــي يف برازافيــل أقصــى اليميــن علــب الشــاي يف مصنــع يف
كولومبــو ،ســري النــكا إىل اليســار مصنــع لتجهيــز البطاطــا يف كوســوفو
إىل اليمين حقول القرنبيط يف كولكاتا ،الهند

ويف قمة سان بطرسبرغ املنعقدة يف سبتمبر  ،2013شددت جمموعة
العشرين على أهمية التعاون املستمر للتغلب على التحديات العاملية
التي تواجه النمو االقتصادي ،واستحداث فرص العمل ،وحتقيق
االستقرار املايل .وكررت القمة التزامها بإعداد استراتيجيات مالية
متوسطة االجل ذات موثوقية لضمان قابلية استمرار املالية العامة يف
االقتصادات املتقدمة ،مع األخذ بعين االعتبار األوضاع االقتصادية
واملتصلة باملوازنة قصيرة األجل .والتزمت جمموعة العشرين أيضا
بمتابعة التداعيات السلبية للسياسات املنفذة لألغراض احمللية
وتقليلها إىل أدنى حد ،وأكدت من جديد تعهدها بالتعاون لتحقيق
خفض دائم يف االختالالت العاملية.
ويف اجتماعهم املنعقد يف فبراير  ،2014تعهد وزراء مالية وحمافظو البنوك
املركزية يف جمموعة العشرين بإعداد سياسات طموحة ولكن واقعية لرفع
إجمايل الناجت احمللي للمجموعة بأكثر من  %2من املسار الذي تنطوي عليه
السياسات احلالية على مدى السنوات اخلمسة املقبلة .واستُرشد هذا االلتزام
بتحليل خبراء الصندوق ،ووافقت بلدان جمموعة العشرين على اتخاذ
إجراءات ،بما يف ذلك زيادة االستثمار وفرص العمل واملشاركة ،وتعزيز
التجارة ،وتشجيع املنافسة ،باإلضافة إىل تنفيذ سياسات اقتصادية
كلية 3.وستشكل هذه اإلجراءات األساس الستراتيجياتهم املتعلقة بالنمو
الشامل وخطة عمل بريسبين لعام .2014

عملية اإلنذار املبكر
يف نوفمبر  ،2008طلبت جمموعة العشرين من الصندوق وجملس
االستقرار املايل) (FSBالتعاون يف إجراء عمليات منتظمة لإلنذار املبكر
) ،(EWEوالتي تقيّم اخملاطر التي تنخفض احتماالت حدوثها ولكن تكون
انعكاساتها كبيرة على االقتصاد العاملي وحتدد سياسات لتخفيفها.
وتوحد هذه العمليات املنظورات االقتصادية الكلية واملالية بشأن اخملاطر
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النظامية ،استنادا إىل جمموعة من األدوات الكمية واملشاورات واسعة
النطاق .وعادة ما يتوىل الصندوق دورا قياديا فيما يتعلق باخملاوف إزاء
اخملاطر االقتصادية ،واملالية الكلية ،والسيادية ،ويتوىل جملس االستقرار
املايل ،الذي يمثل اخلبراء وصناع السياسات من وكاالت اإلشراف املايل
والبنوك املركزية يف عدد من البلدان ،الدور القيادي فيما يتعلق بالقضايا
التنظيمية واإلشرافية ذات الصلة بالنظام املايل.
وحتدد عمليات اإلنذار املبكر مواطن الضعف واحملفزات التي يمكن أن
تعجل األزمات النظامية ،والسياسات احملتملة لتخفيف اخملاطر ،بما
يف ذلك تلك التي تتطلب التعاون الدويل .وتؤدي هذه العمليات دورا
يف جهود الصندوق الرامية إىل تعزيز الرقابة ،وخاصة يف جماالت
اخملاطر االقتصادية واملالية وخماطر املالية العامة فضال على
التداعيات عبر القطاعات وعبر احلدود.
وعلى إثر مناقشات يف اجمللس التنفيذي للصندوق وجملس االستقرار
املايل ،تُعرض نتائج عمليات اإلنذار املبكر على كبار املسؤولين خالل
اجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية .وأحيط اجمللس التنفيذي
علما بعمليات اإلنذار املبكر يف أكتوبر  2013وإبريل .2014

مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام 2014
عانت رقابة الصندوق يف فترة ما قبل األزمة من أوجه ضعف موثقة جيدا.
فلم حتدد الرقابة بشكل مالئم اخملاطر املتزايدة أو تنذر بوقوعها ،وال
سيما من االقتصادات املتقدمة .وحددت مراجعة الرقابة املقررة )(TSR
التي أجراها الصندوق يف عام  2011التحسينات املطلوبة ،مثل ضمان أن
تكون رقابة الصندوق مترابطة شأنها شأن االقتصاد العاملي ذاته.
ويف اجتماع غير رسمي للمجلس عقد يف سبتمبر  ،2013ناقش اجمللس
التنفيذي مذكرة مفاهيم أعدها خبراء الصندوق ملراجعة الرقابة

املقررة لعام  4 .2014وستغطي املراجعة اجملاالت التي تتناول الوالية
األساسية للصندوق املتمثلة يف ضمان استقرار النظام النقدي الدويل،
وتوفر أكبر قيمة مضافة لألعضاء ،وتزيد املزايا النسبية للصندوق.
5
وسوف تستند املراجعة إىل ( )1مراجعة وحتليل تقارير املادة الرابعة
ومنتجات الرقابة املتعددة األطراف ،و( )2توجيه من جمموعة استشارية
خارجية عند املراحل الرئيسية من العملية ،و( )3دراسات أساسية خلبراء
خارجيين وخبراء الصندوق ،و( )4مسوح ومقابالت مع السلطات القُطرية
واملوظفين وأصحاب املصلحة اآلخرين .وستجري مراجعة لبرنامج
تقييم القطاع املايل بشكل مستقل ولكن بالتزامن مع مراجعة الرقابة
املقررة ،بالتنسيق الوثيق بين األفرقة املعنية .وستأخذ املراجعة أيضا
بعين االعتبار نتائج األعمال األخرى التي جرت مؤخرا.
الرقابة الثنائية
يتابع خبراء الصندوق باستمرار اقتصادات البلدان األعضاء .وعادة
ما يزورون البلدان األعضاء سنويا لتبادل اآلراء مع احلكومة والبنك
املركزي ،والنظر فيما إذا كانت هناك خماطر على االستقرار احمللي
والعاملي تستدعي تعديالت على السياسات االقتصادية أو املالية،
يف عملية تعرف باسم مشاورات املادة الرابعة .وتركز املناقشات
أساسا على سعر الصرف وسياسات املالية العامة والسياسات النقدية
واملالية .وعادة ما يعقد خبراء الصندوق اجتماعات مع أصحاب
املصلحة اآلخرين أيضا ،مثل البرملانيين وممثلي قطاع األعمال
والنقابات العمالية ،واجملتمع املدين للمساعدة يف تقييم السياسات
واالجتاهات االقتصادية يف البلد.
ويعرض اخلبراء تقريرا عن االجتماعات على اجمللس التنفيذي
للصندوق ،وتكون عادة للمناقشة ،وعلى أساسها يختتم اجمللس
التنفيذي املشاورة .وحتال آراء اجمللس يف وقت الحق إىل سلطات
البلد .ويف السنوات األخيرة ،أصبحت الرقابة شفافة على نحو متزايد.

إىل اليسار فرع بنك داخل متجر يف ساو باولو ،البرازيل
إىل اليمين سوق اجلملة للتمور يف تونس
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وتوافق معظم البلدان األعضاء تقريبا اآلن على نشر بيان صحفي
يلخص آراء اجمللس ،وكذلك تقرير اخلبراء والتحليل املرافق له .كما
تنشر بلدان عديدة بيانا للخبراء يف اختتام مشاورات الصندوق.
وخالل هذا العام ،أجرى الصندوق  123مشاورة من مشاورات املادة
الرابعة (انظر اجلدول .)1-3

الرقابة متعددة األطراف
يتابع الصندوق أيضا االجتاهات االقتصادية العاملية واإلقليمية ويقوم
بتحليل تداعيات سياسات البلدان األعضاء على االقتصاد العاملي.
واألدوات الرئيسية للرقابة املتعددة األطراف هي املنشورات املنتظمة
«آفاق االقتصاد العاملي» و «تقرير االستقرار املايل العاملي» و»تقرير
الراصد املايل» .ويقدم تقرير آفاق االقتصاد العاملي حتليال مفصال
حلالة االقتصاد العاملي ،متناوال القضايا امللحة ،مثل االضطراب
املايل العاملي احلايل واالنكماش االقتصادي .ويقدم تقرير االستقرار
املايل العاملي تقييما حديثا لألسواق املالية العاملية وآفاقها ،ويسلط
الضوء على االختالالت ومواطن الضعف التي يمكن أن تشكل خماطر
الستقرار السوق املالية .ويقوم تقرير الراصد املايل بتحديث التوقعات
املالية متوسطة األجل وتقييم املستجدات يف املاليات العامة.
وينشر الصندوق ،كجزء من املسوح االقتصادية واملالية العاملية
تقارير آفاق االقتصاد اإلقليمي) ، (REOالتي تقدم حتليال أكثر تفصيال
خلمس أقاليم رئيسية يف العامل .ويف السنة املالية  ،2014نُشر تقرير
آفاق االقتصاد اإلقليمي يف إبريل وأكتوبر عن آسيا واحمليط الهادئ،
والشرق األوسط وآسيا الوسطى ،وإفريقيا جنوب الصحراء ،ونصف
الكرة الغربي ،ويف أكتوبر عن أوروبا الوسطى ،والشرقية ،وجنوب شرق
أوروبا .وعادة ما يُنسق نشر تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي مع أحداث
توعية واسعة النطاق يف كل إقليم .وتنشر البيانات الصحفية التي
تلخص نتائج التقارير يف موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت ،إىل
جانب التقارير نفسها والتدوينات والبث الشبكي للمؤتمرات الصحفية
التي تعقد بعد النشر .وترد مناقشة اجمللس التنفيذي للقضايا املشمولة
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يف جمال الضرائب الدولية ودور الصندوق يف الفصل الرابع.

تقارير القطاع اخلارجي على أساس جتريبي
منذ عام  ،2012أعد صندوق النقد الدويل تقرير القطاع اخلارجي
على أساس جتريبي ،الذي يضع املراكز اخلارجية لالقتصادات
الكبيرة املؤثرة على النظام املايل يف بيئة متسقة عامليا .وإىل جانب
تقرير التداعيات ومشاورات املادة الرابعة (مع تركيزها املتزايد على
التداعيات) ،فإن تقرير القطاع اخلارجي على أساس جتريبي جزء
من جهد متواصل لضمان أن يكون الصندوق يف وضع جيد للتصدي
لآلثار احملتملة لتداعيات سياسات البلدان األعضاء على االستقرار
العاملي ومتابعة القطاعات اخلارجية بطريقة شاملة.
وناقش اجمللس التنفيذي تقرير القطاع اخلارجي على أساس جتريبي
لعام  2013يف اجتماع غير رسمي عقد يف يوليو  .2013وغطى
التقرير التجريبي الثاين الفترة من  2012حتى النصف األول من عام
 .2013وأدمج التقرير التحليل الوارد من عمليات الرقابة الثنائية
واملتعددة األطراف يف الصندوق لتقديم تقييم متماسك ألسعار
الصرف ،واحلسابات اجلارية ،واالحتياطيات ،وتدفقات رؤوس
األموال ،وامليزانيات العمومية اخلارجية .وأخذ التقرير التجريبي

الثاين يف االعتبار التعليقات املستلمة بشأن التقرير السابق عن طريق
وضع مزيد من التركيز على تدفقات رؤوس األموال ومن خالل إدخال
املزيد من التحسينات على منهجية تقييم األرصدة اخلارجية.

تقارير التداعيات
أعد الصندوق منذ عام  2011تقارير التداعيات التي تتناول بالتحليل
انعكاسات السياسات االقتصادية يف أكبر خمسة اقتصادات يف العامل
(الصين ومنطقة اليورو واليابان والواليات املتحدة واململكة املتحدة)
على االقتصادات الشريكة .ويف اجتماع غير رسمي عقد يف يوليو
 ،2013نظر اجمللس التنفيذي يف تقرير التداعيات لعام  .2013ووفقا
للتقرير ،فبعد خمس سنوات من األزمة املالية العاملية ،هدأت التوترات
الشديدة واخملاطر املتجذرة يف عام  2011يف بعض من «االقتصادات
اخلمسة املؤثرة على النظام املايل» ،ولكن كانت االقتصادات اخلمسة
كلها ال تزال تعمل دون إمكاناتها ،أي أنها مل تكن تسهم يف النشاط
العاملي بنفس القدر الذي يمكن أن تقوم به .وإذا استطاعت هذه
االقتصادات سد الفجوات يف الناجت إىل حد ما ،سيكون الناجت العاملي
أقرب من الناجت املمكن بمقدار  3نقاط مئوية.
وقد أدت الوالية املتمثلة يف دراسة التداعيات كجزء أساسي من إطار
الرقابة اجملدد بالكامل يف الصندوق إىل وضع الصندوق يف موقع
أفضل بكثير لتقييم االنعكاسات العاملية للسياسات القطرية وإسداء
مشورة بشأن هذه السياسات مع حتقيق فوائد لعمله املتعدد األطراف.
ومن شأن ذلك أن يعزز احلوار بين البلدان ويسمح بالنظر بشكل أكمل
يف كيفية حتقيق النمو السريع والقابل لالستمرار من خالل املساعدة
على بناء نظام تشخيص يشترك فيه عدد أكبر من البلدان.
وحسبما تستدعي األحداث ،يظل اجمللس التنفيذي على اطالع
بالتطورات يف االقتصاد العاملي التي تستحق اهتماما خاصا .كذلك
أحيط اجمللس التنفيذي علما يف يناير  2014بالتداعيات الناجتة
عن فنزويال على البلدان األخرى يف املنطقة ،وذلك بسبب عدم إجراء
مشاورات رسمية للمادة الرابعة مع فنزويال.

السيولة العاملية
أبرزت األزمة املالية العاملية والتدخالت السياسية املرتبطة بها
كيفية انتقال الصدمات املالية يف اقتصاد عاملي مترابط .وقد نوقشت
السيولة العاملية يف سياق التداعيات الناجتة عن تخفيف القيود
النقدية يف االقتصادات املتقدمة — مع التركيز ليس على االنعكاسات
الفورية لتدابير معينة فحسب ،بل أيضا على انعكاسات االستقرار
املايل العاملي الناجتة عن اإلجراءات التيسيرية املمتدة.
ويف اجتماع غير رسمي عقد يف مارس  ،2014أحاط خبراء الصندوق
اجمللس التنفيذي علما بقضايا بشأن الرقابة املتعددة األطراف فيما
يتعلق بالسيولة العاملية .واستنادا إىل العمل التحليلي ،اقترح تقرير
السياسات الذي أعده الصندوق لالجتماع 7مؤشرات عبر خمتلف أنواع
االقتصادات لتتبع السيولة العاملية ،على أساس االنعكاسات املتوقعة
لهذه املؤشرات على أوضاع املالية الكلية واالستقرار عبر البلدان.
وألغراض املتابعة ،صُنفت املؤشرات على لوحة لتتبع اجتاهاتها
مع مرور الوقت .وتتبعت اللوحة بشكل جيد تطور األوضاع املالية
العاملية ،ويجري بالفعل متابعة عدة مؤشرات يف منتجات الرقابة
الرئيسية املتعددة األطراف.
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التقارير التجميعية
تمثلت إحدى توصيات مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام
 2011يف تعزيز العمل بشأن الترابط والتداعيات .وكجزء من استجابته
لتلك التوصية ،قام الصندوق بتجربة جتميع مشاورات املادة الرابعة
وتقييم التداعيات عبر جمموعات من البلدان املترابطة ،من خالل
دراسة اخملاطر الناجمة عن الصدمات املشتركة ،وتسليط الضوء على
التحديات املشتركة املتصلة بالسياسيات ،وحتديد املكاسب احملتملة
من تنسيق السياسات .وتُكمل هذه التقارير التجميعية مشاورات املادة
الرابعة للبلدان املعنية.
ويف أغسطس  ،2013نظر اجمللس التنفيذي يف التقرير اإلقليمي
لبلدان الشمال األوروبي بشأن الدانمرك وفنلندا والنرويج والسويد.
ورحب املديرون التنفيذيون بالتقدم الذي أُحرز مؤخرا على مستوى
بلدان الشمال األوروبي وعلى املستوى األوروبي من حيث وضع آليات
للتعامل مع البنوك املتعثرة ،والتي ينبغي أن تساعد يف تسوية الكثير
من االختالفات احلالية يف املمارسات اإلشرافية وتفضيالت التسوية.
وأشاروا إىل أن إنشاء احتاد مصريف على املستوى األوروبي يتيح
فرصة ثمينة للتنسيق اإلقليمي األعمق الذي يتوافق أيضا مع النظام
األوروبي األوسع نطاقا.
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ونظر اجمللس يف يوليو  2013يف تقرير جتميعي ثان ،وهو التقرير
التجميعي لسلسلة اإلمداد يف أملانيا وأوروبا الوسطى.

مراجعة استراتيجية الصندوق بشأن مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
راجع اجمللس التنفيذي يف مارس  2014استراتيجية الصندوق بشأن
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) 9.(AML/CFTوأقر املديرون
التنفيذيون بمساهمة الصندوق يف استجابة اجملتمع الدويل لغسل
األموال وتمويل اإلرهاب وشجعوا على مواصلة التعاون يف هذا اجملال
مع البنك الدويل ،وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية )،(FATF
والهيئات اإلقليمية العاملة على غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات
املالية ) .(FSRBوسلطوا الضوء أيضا على الدور املهم الذي يؤديه
الصندوق ضمن جهود بناء القدرات يف البلدان األعضاء بشأن مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأيد املديرون التنفيذيون معيار مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب املراجع لعام  2012ومنهجية التقييم اجلديدة لعمل الصندوق
التشغيلي ،والذي كان من املتوقع أن يؤدي إىل تقييم أكثر تركيزا
وفائدة بسبب االهتمام األكبر باخملاطر والسياق القطري .والحظوا
أن أوجه القصور يف نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يف
البلد يمكن أن يكون لها انعكاسات كبيرة على االستقرار االقتصادي
الكلي واالستقرار املايل ،وأيدوا بشكل واسع االجتاه الذي سلكه خبراء
الصندوق يف إدماج قضايا النزاهة املالية يف مشاورات املادة الرابعة
والبرامج التي يدعمها الصندوق عندما تكون هذه القضايا حساسة
على املستوى االقتصادي الكلي.
وأكد املديرون التنفيذيون من جديد أن تقييمات مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب تشكل جزءا مهما من برنامج 10تقارير
مراعاة املعايير واملواثيق ) (ROSCوبرنامج تقييم القطاع املايل
) ،(FSAPوشددوا على أهمية ضمان اجلودة املالئمة لتقارير التقييم

عبر جمموعة هيئات التقييم .والحظوا أنه مع التوسع يف شبكة أفرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية والهيئات اإلقليمية العاملة على
غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف السنوات األخيرة،
استند الصندوق بشكل متزايد على تقييمات هذه األفرقة والهيئات
ألغراض االضطالع بعمله اخلاص ،تطبيقا لترتيبات تقاسم األعباء
بين املؤسسات املالية الدولية وهذه األفرقة والهيئات .ويف هذا
الصدد ،رحب املديرون التنفيذيون باخلطوات التي اتخذتها فرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية لتحسين جودة واتساق الضوابط
لتقارير التقييم القادمة وتطلعوا إىل أن تنفذ جميع هيئات التقييم
ضوابط مماثلة .وشجعوا اخلبراء على املشاركة بنشاط يف آليات
املراجعة ،حسبما تسمح به املوارد .وسيتم احلفاظ على النظام احلايل
لتحويل جميع التقييمات إىل تقارير مراعاة املعايير واملواثيق بعد
مراجعة أولية.
وشدد املديرون التنفيذيون أيضا على أهمية مدخل مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب يف الوقت املناسب وبدقة يف كل من تقارير
برنامج تقييم القطاع املايل ) .(FSAPواتفقوا على أن هذا املدخل
ينبغي أن يستند ،حيثما يمكن ،إىل تقييم شامل وجيد ملكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،ويف الوقت املناسب إىل حتديثات مستهدفة/
تقارير مراعاة املعايير واملواثيق ،وذلك تمشيا مع املنهج املتبع وفقا
للمعايير واملواثيق األخرى.
ولتسهيل ذلك ،شجع املديرون التنفيذيون على مواصلة جميع الهيئات
تقييم جهودها لتحقيق املواءمة بين جداول تقييمها مع برنامج
تقييم القطاع املايل .وأشاروا أيضا أنه إذا لزم األمر فإن اخلبراء
سيستكملون ،بما يتسق مع السياسة العامة ،املعلومات املستمدة من
تقارير مراعاة املعايير واملواثيق لضمان دقة مدخالت مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد أقروا بأن هناك
حاالت كثيرة لن تتوافر فيها تقييمات شاملة أو حتديثات مستهدفة
مقابل املعيار السائد .واتفق املديرون عموما على أنه يف هذه احلاالت،
قد يتعين أن يستخلص اخلبراء النتائج الرئيسية على أساس مصادر
أخرى للمعلومات.
وأشار املديرون إىل االنعكاسات على املوارد من ( )1اإلدراج املتزايد
لقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يف الرقابة ويف البرامج
التي يدعمها الصندوق ،و( )2التقييمات بموجب املنهجية املراجعة،
و( )3مشاركة خبراء الصندوق يف ضوابط اجلودة واالتساق املعززة.
ويف ضوء الوضع العام للميزانية ،رأى معظم املديرين التنفيذيين أنه
من املناسب أن يخفض اخلبراء عدد التقييمات الشاملة التي يقودها
الصندوق إىل تقييمين أو ثالثة تقييمات يف السنة .وأشار املديرون
التنفيذيون إىل أنه من املتوقع إكمال املراجعة التالية لبرنامج
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يف غضون السنوات األربعة
املقبلة.

رقابة القطاع املايل
استراتيجية الرقابة املالية
اعتمد اجمللس التنفيذي استراتيجية الرقابة املالية للصندوق يف
سبتمبر  2012بما يتماشى مع توصية رئيسية من توصيات مراجعة
الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  .2011وحتدد االستراتيجية

التقرير السنوي ٢٠١٤

إىل اليسار أخصائي مساعد يف أحد اخملتبرات باملركز الصحي يف
نغوما ،رواندا
إىل اليمين سيدة تبيع «التورتييا» يف أحد أسواق مكسيكو سيتي

إجراءات ملموسة وذات أولوية على مدى ثالث إىل خمس سنوات لتعزيز
الرقابة املالية ملساعدة الصندوق على الوفاء بواليته املتمثلة يف
ضمان التشغيل الفعال للنظام النقدي الدويل ودعم االستقرار املايل
العاملي .وتستند االستراتيجية إىل ثالث ركائز رئيسية هي :حتسين
حتديد اخملاطر وحتليل السياسات ،وتعزيز نظرة متكاملة عن خماطر
القطاع املايل يف املنتجات واألدوات ،واالنخراط بفعالية أكبر مع
أصحاب املصلحة.

وسلط املديرون التنفيذيون الضوء على النجاح يف تنفيذ القرار ،وكانت
تقييمات االستقرار املايل اإللزامية قد أكملت بالفعل أو قيد التنفيذ
جلميع مناطق االختصاص التي تم حتديدها تقريبا .وأشاروا إىل أن
استخدام منهج يقوم بقدر أكبر على اخملاطر لرقابة القطاع املايل مكّن
الصندوق من تخصيص موارد برنامج تقييم القطاع املايل على نحو
أكثر فعالية وساعد على تعزيز إدماج برنامج تقييم القطاع املايل
ومشاورات املادة الرابعة يف مناطق االختصاص هذه.

ويف سبتمبر  ،2013أحيط اجمللس التنفيذي علما بالتقدم احملرز يف
تنفيذ االستراتيجية 11.وخالل السنة األوىل من التنفيذ ،أفيد بأنه تم
إحراز تقدم بشأن كل ركيزة من الركائز الثالث ،وال سيما يف حتسين
حتديد اخملاطر وحتليل السياسات .ووضع ذلك األساس الالزم لتعزيز
الرقابة املالية.

واتفق املديرون التنفيذيون على أنه كان من الضروري حتقيق
املواءمة بين األساس القانوين لتقييمات االستقرار املايل
اإللزامية مع قرار الرقابة املوحدة لعام  .2012وجعل هذا القرار
من مشاورات املادة الرابعة وسيلة للرقابة الثنائية واملتعددة
األطراف ،مما مكّن الصندوق ،يف إحدى مشاورات املادة الرابعة،
من بحث التداعيات الناجمة عن السياسات الداخلية ألحد األعضاء
عندما يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التشغيل الفعال للنظام
النقدي الدويل .وبما يتفق مع هذا املنهج ،ستغطي تقييمات
االستقرار املايل اإللزامية أيضا التداعيات الناجمة عن سياسات
القطاع املايل ألحد األعضاء عندما تضعف هذه السياسات
استقرار العضو نفسه أو يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التشغيل
الفعال للنظام النقدي الدويل ،على سبيل املثال ،عن طريق تقويض
االستقرار االقتصادي واملايل العاملي.

غير أن قيود املوارد أعاقت التقدم يف جماالت أخرى ،مثل زيادة
وتيرة برامج تقييم القطاع املايل للبلدان التي تعاين من مواطن
ضعف بخالف البلدان اخلمسة والعشرين املدرجة بوصفها ذات أهمية
نظامية .وخالل العام املقبل ،سيركز التنفيذ على املناطق التي تكون
يف أشد حاجة إىل حتقيق تقدم.

مراجعة تقييمات االستقرار املايل اإللزامية يف إطار برنامج
تقييم القطاع املايل
جعل اجمللس التنفيذي يف سبتمبر  2010تقييمات االستقرار املايل
يف إطار برنامج تقييم القطاع املايل جزءا إلزاميا من الرقابة الثنائية
بموجب املادة الرابعة يف  25منطقة اختصاص بها قطاعات مالية
مؤثرة يف النظام العاملي .ويف ديسمبر  ،2013راجع اجمللس التنفيذي
اخلبرة املكتسبة من تنفيذ الدورة األوىل من التقييمات اإللزامية
12
والدروس املستفادة من األزمة املالية.

وأيد املديرون التنفيذيون اقتراح تعديل منهجية حتديد القطاعات
املالية املؤثرة على النظام العاملي لدمج الدروس املستفادة من
األزمة ،وعلى وجه اخلصوص ،أهمية الترابط .وأحيطوا علما بتسعة
وعشرين منطقة اختصاص حددت قطاعاتها املديرة العامة التي
أشارت إىل أهميتها يف النظام املايل .ولوحظ أنه سيتعين إجراء
مرجعة دورية لقائمة مناطق االختصاص واملنهجية نفسها.
(ويف اجتماع غير رسمي عقد يف نوفمبر  ،2013قُدم إىل اجمللس
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التنفيذي إحاطة فنية بشأن قائمة املراكز املالية املؤثرة على
النظام العاملي).
ويف الوقت نفسه ،أعرب معظم املديرين التنفيذيين عن قلقهم من أن
التحول إىل منهج يقوم بقدر أكبر على اخملاطر أدى إىل انخفاض
برامج تقييم القطاع املايل الطوعية يف مناطق االختصاص التي توجد
بها قطاعات مالية غير مؤثرة على النظام العاملي.

البلدان املنخفضة الدخل
بسبب التحديات اخلاصة التي تواجهها البلدان املنخفضة ،فإنها
موضع اهتمام خاص للصندوق .وباإلضافة إىل جماالت االهتمام
احملددة التي تناقش يف اجلزء املتبقي من هذا القسم ،فإن الصندوق
يعمل مع هذه البلدان عن طريق توفير التمويل ،بشروط ميسرة ،إىل
البلدان األعضاء املؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق االستئماين
للنمو واحلد من الفقر ) (PRGTوتعاين من مشكالت يف ميزان
املدفوعات؛ راجع «التمويل بشروط ميسرة» الحقا يف هذا الفصل.

عملية حتديد مواطن ضعف البلدان املنخفضة الدخل لعام 2013
ناقش اجمللس التنفيذي يف سبتمبر  2013تقرير «اخملاطر ومواطن
الضعف العاملية للبلدان املنخفضة الدخل» 13لعام  .2013ووافق
املديرون التنفيذيون على أن الوقت احلايل مناسب وأنه من املالئم
بحث سيناريوهات حمددة للصدمات الضارة ،مثل الصدمة املؤقتة
للنمو يف األسواق الصاعدة وصدمة ممتدة لتباطؤ النمو يف منطقة
اليورو .وكانت الصدمات التي تم بحثها أصغر حجما من تلك التي تم
بحثها يف تقرير عام  2012بشأن مواطن ضعف البلدان املنخفضة
الدخل ،مما يعكس قرار التركيز على اخملاطر القريبة بدال من
سيناريوهات اخملاطر املتطرفة األقل احتماال.

ووافق املديرون التنفيذيون على نطاق واسع على توصيات التقرير
املتعلقة بالسياسات .ورحبوا باستمرار مرونة النمو يف معظم البلدان
املنخفضة الدخل منذ األزمة املالية العاملية ،ولكنهم الحظوا عدم وجود
جمال للتهاون نظرا للتباين يف التقدم احملرز يف إعادة بناء املصدات
املالية واخلارجية وخماطر التراجع الكبيرة التي تواجه االقتصاد
العاملي .ودعا املديرون التنفيذيون البلدان إىل تعزيز مرونتها من
خالل إعادة بناء مصدات مالية وخارجية ،ووضع تدابير تعديل مالية
جيدة االستهداف ،وبذل جهود أكبر لتطوير األسواق املالية احمللية،
وتعزيز القدرات املؤسسية .وأشير إىل أهمية العمل املشترك النشط
بين البلدان املنخفضة الدخل والصندوق ،بما يف ذلك املساعدة الفنية
املتواءمة بشكل جيد مع احتياجات اإلصالح يف البلدان الضعيفة.
وأشار املديرون التنفيذيون إىل أنه يف حالة حدوث صدمة خارجية
سلبية خطيرة ،سيتعين تلبية احتياجات التمويل اخلارجية للبلدان
عن طريق اجلمع بين تعديل السياسات احمللية والدعم اخلارجي،
حسب ظروف كل بلد .ولوحظ أن الصندوق واملؤسسات املالية الدولية
األخرى يف وضع جيد لتوفير التمويل لدعم السياسات السليمة ،ولكن
ستكون هناك حاجة أيضا إىل زيادة املساعدات من اجلهات املانحة
الثنائية .وشدد املديرون التنفيذيون على أنه يف احلاالت التي تكون
فيها حاجة إىل تعديالت ألوضاع املالية العامة نتيجة صدمة عاملية،
فإن مثل هذا التعديل ينبغي أن يحافظ على النفقات ذات األولوية ،بما
يف ذلك اإلنفاق على البنية التحتية واإلنفاق املتعلق بالفقر ،ويعطي
األولوية لتدابير مثل اإلزالة التدريجية إلعانات الطاقة العاملية ،ويعزز
إدارة اإليرادات ،وينفذ إصالحات ضريبية جيدة التصميم.
وأكد املديرون التنفيذيون من جديد أهمية االنتهاء من توزيع األرباح
االستثنائية املتبقية التي حتققت من مبيعات الذهب لتأمين قدرة
الصندوق على تقديم الدعم املايل الكايف على املدى الطويل (راجع
«مبيعات الذهب» يف الفصل اخلامس) .ونظرا للقيود على التمويل

اإلطار 1-3

كيف تساعد املرأة يف حتقيق النمو االقتصادي
خلصت دراسة أجراها الصندوق يف سبتمبر  2013إىل وجود فوائد
اقتصادية هائلة من زيادة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة .وتقرير
«املرأة والعمل واالقتصاد»أ أوضح لصناع السياسات أهمية إعطاء
املرأة فرصا متساوية للمشاركة يف القوى العاملة .وعلى سبيل
املثال ،خلصت الدراسة إىل أنه إذا زاد عدد العامالت إىل نفس مستوى
عدد الرجال ،فإن إجمايل الناجت احمللي سيزيد يف اإلمارات العربية
املتحدة بنسبة  ،%12ويف اليابان بنسبة  ،%9ويف الواليات املتحدة
بنسبة .%5
وأشار التقرير إىل جمموعة متنوعة من العقبات التي حتول دون مشاركة
املرأة يف قوة العمل .ووفقا للتقرير ،ال يزال عدد النساء يف القوى العاملة
أقل بكثير من عدد الرجال يف جميع أنحاء العامل ،وال يعمل إال نصف النساء
ممن هن يف سن العمل .وتستأثر النساء بمعظم األعمال غير مدفوعة األجر،

وعندما يدفع لهن أجر ،يكون تمثيلهن مفرطا يف القطاع غير الرسمي
وفيما بين الفقراء ،وال يزال يدفع لهن أقل من الرجال لنفس العمل.
ووفقا للدراسة ،يمكن إصالح الضرائب احلكومية وسياسات اإلنفاق،
وكذلك تنظيم سوق العمل للمساعدة يف زيادة عمالة اإلناث .وعلى سبيل
املثال ،فإن فرض ضرائب على دخل األفراد بدال من دخل األسرة ،الذي
يحدث يف العديد من االقتصادات التي تفرض هامشا ضريبيا أعلى
على الفرد الثاين الذي يحقق دخال يف األسر ،سيشجع النساء على البحث
عن عمل .ويمكن أن يؤدي ربط الفوائد االجتماعية باملشاركة يف القوى
العاملة أو التدريب أو برامج سوق العمل النشطة إىل املساعدة أيضا
يف زيادة عمالة اإلناث ،مثلما يمكن أن يحقق ذلك توافر رعاية أطفال
جيدة وبأسعار معقولة وتوافر فرص أكبر إلجازة األبوة واألمومة.
أ هذا التقرير متاح يف املوقع اإللكتروين على شبكة اإلنترنت
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اخلارجي املتاح ،فقد أكدوا أهمية توجيه املوارد إىل البلدان الضعيفة
وتلك األكثر تضررا من الصدمات .وسلطوا الضوء أيضا على أهمية
إدماج نتائج عملية حتديد مواطن الضعف يف عمليات الرقابة يف
الصندوق والعمل املتصل بالبرامج.

سياسات حدود الدين يف البرامج التي يدعمها الصندوق
ناقش اجمللس التنفيذي يف يناير  2014بصورة غير رسمية اقتراحا
من اخلبراء بمراجعة سياسة حدود الدين يف الصندوق .واستند
االقتراح إىل مدخالت وردت خالل مناقشة سابقة للمجلس جرت
يف مارس  14 2013ومشاورات مكثفة مع أصحاب املصلحة قام
بها خبراء الصندوق يف األشهر التي تلت ذلك .وعند مراجعة سياسة
حدود الدين يف الصندوق يف مارس  ،2013اتفق معظم املديرين
التنفيذيين على أن حمور النقاش سيكون حول تفاصيل شروط الدين
يف ترتيبات الصندوق مع البلدان املنخفضة الدخل بالنظر إىل أنه
ال توجد حاجة إىل تغييرات على تصميم حدود الدين يف البرامج
املمولة يف إطار حساب املوارد العامة ) .(GRAوطلب املديرون
التنفيذيون من اخلبراء تقديم اقتراحات مراجعة بشأن إطار جديد
ملثل هذه الترتيبات.

املعونة من أجل التجارة
صندوق النقد الدويل واحد من الوكاالت الشريكة األساسية الست
يف اإلطار املتكامل املعزز ملنظمة التجارة العاملية ،وهو شراكة
عاملية بين أقل البلدان نموا ،واجلهات املانحة ،واملنظمات الدولية
التي تدعم البلدان لكي تصبح جهات فاعلة أكثر نشاطا يف النظام
التجاري العاملي .واجتمع رؤساء هذه الوكاالت يف جنيف يف يوليو
 ،2013أثناء االستعراض العاملي الرابع املعني باملعونة لصالح
التجارة 15،لدراسة كيفية استخدام املساعدة اإلنمائية لربط شركات
البلدان النامية واألقل نموا بسالسل القيمة .وأعاد رؤساء الوكاالت
تأكيد التزامهم بمساعدة أفقر اجملتمعات يف العامل لالستفادة بقدر
أكبر من الشبكات التجارية العاملية مع حترك اجملتمع الدويل نحو
خطة التنمية ملا بعد .2015

استمرار النمو واالستقرار االقتصادي الكلي على املدى الطويل
يف البلدان املنخفضة الدخل
ناقش اجمللس التنفيذي يف اجتماع غير رسمي عقد يف مارس
 2014دور التحول الهيكلي والتنويع يف استمرارية النمو
واالستقرار االقتصادي الكلي على املدى الطويل يف البلدان
املنخفضة الدخل .وشكل أساس هذه املناقشة حتليل جتريبي أجراه
خبراء الصندوق باستخدام جمموعة من البيانات القطرية اجلديدة،
مستكملة بدراسات حالة قطرية ،لبحث أنماط التنويع والتحول منذ
16
منتصف الستينات.
وكانت معظم البلدان املنخفضة الدخل تعتمد يف املاضي اعتمادا كبيرا
على جمموعة ضيقة من املنتجات األولية التقليدية وعلى عدد صغير
من أسواق التصدير للجزء األكبر من عائداتها التصديرية ومصادر
النمو .وخلص التحليل إىل أن هذه األنماط أخذت يف التغير على مدى
العقدين املاضيين ،ولكن بتباين كبير يف مدى التنويع بين األقاليم
وداخلها .ووفقا للتحليل ،ال يزال هناك جمال واسع لتحسين نوعية سلة
الصادرات القائمة للبلدان أو إدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة

أعلى ،وليس يف قطاع التصنيع فقط ولكن يف قطاع الزراعة أيضا ،وهو
عادة القطاع األقل إنتاجية .ولذلك ينبغي أن تدرج سياسات التنمية
الزراعية ال أن تهجرها.
وتشير األدلة التجريبية القطرية املعروضة يف التحليل إىل جمموعة
من تدابير السياسات واإلصالحات العامة التي أثبتت فعاليتها
يف تعزيز التنويع والتحول الهيكلي .وتشمل هذه التدابير حتسين
شبكات البنية التحتية والتجارة ،واالستثمار يف رأس املال البشري،
وتشجيع التعميق املايل ،وخفض احلواجز أمام دخول منتجات
جديدة .ولكن ال يوجد حل واحد يناسب اجلميع ،حسبما يتضح من
تنوع التجارب املسجلة يف دراسات احلالة القطرية .وقدم التحليل
جمموعة أدوات تنويع جديدة ،أعدها خبراء الصندوق ،وأصبحت
متاحة اآلن للجمهور 17،وتسمح بسهولة الوصول إىل بيانات على
مستوى املنتجات وشديدة التصنيف بشأن تنوع الصادرات وجودة
املنتجات .وستسمح جمموعة األدوات للسلطات القطرية وأفرقة
البعثات بإجراء حتليل قطري أكثر تفصيال.

األسواق الصاعدة
يحاط اجمللس التنفيذي علما بصفة دورية بالقضايا أو
املوضوعات ذات االهتمام فيما يتعلق باألسواق الصاعدة أو بعقد
اجتماعات غير رسمية بشأنها .وخالل العام ،عقدت عدة جلسات
إحاطة واجتماعات من هذا القبيل .ويف اجتماع غير رسمي عقد
يف سبتمبر  ،2013ناقش اجمللس مستجدات وآفاق النمو يف
اقتصادات األسواق الصاعدة؛ وتضمن االجتماع عرضا قدمه خبراء
الصندوق بعنوان« ،األسواق الصاعدة :أين هي ،وإىل أين تتجه؟»
وأحيط اجمللس علما أيضا يف اجتماع غير رسمي عقد يف فبراير
 2014بأحدث املستجدات يف األسواق الصاعدة ويف إبريل 2014
بتجارب األسواق الصاعدة بشأن السياسات يف جمال التعامل مع
التقلبات اخلارجية.

مبادرة فيينا الثانية
تمثل مبادرة التنسيق للبنك األوروبي (املعروفة باسم مبادرة فيينا)
والتي أطلقت يف ذروة األزمة املالية العاملية إطارا حلماية االستقرار
املايل يف أوروبا الصاعدة يف أعقاب األزمة املالية .وأعيد إطالقها
بوصفها «مبادرة فيينا الثانية» يف يناير  2012مع ظهور موجدة
جديدة من األزمات يف منطقة اليورو .وتم تصميم مبادرة فيينا الثانية
للمساعدة على جتنب تخفيض البنوك األم الغربية لديونها املتعثرة
فيما يتعلق بفروعها يف بلدان وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا
)(CESEE؛ وضمان تسوية املشكالت احملتملة التي تواجه االستقرار
املايل عبر احلدود؛ واتخاذ إجراءات يف جمال السياسات ،وال سيما
يف جمال اإلشراف ،لتحقيق أفضل مصلحة مشتركة يف بلدان املنشأ
والبلدان املضيفة.
والصندوق عضو يف اللجنة التوجيهية ملبادرة فيينا الثانية ،إىل
جانب البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ،وبنك االستثمار األوروبي،
وجمموعة البنك الدويل ،واملفوضية األوروبية ،وبلدان املنشأ والبلدان
املضيفة وهي ألبانيا وإيطاليا ورومانيا .وتنشر املبادرة تقريرا
ربع سنوي بعنوان تقليص مديونية بلدان وسط وشرق وجنوب
شرق أوروبا ومراقبة االئتمان فيها ،وتقدم توصيات إىل املؤسسات

|

25

26

|

التقرير السنوي ٢٠١٤

األوروبية ذات الصلة إلدخال حتسينات يف جمال تنسيق عملياتها
اإلشرافية واتخاذ القرارات املصرفية عبر احلدود ،وتنظم «منتديات
املعامالت املصرفية العابرة للحدود يف البلد املضيف» التي توفر
فرصة للحوار بين البنوك املؤثرة على النظام املايل يف بلد ما
وأصحاب املصلحة الرئيسيين لتلك البنوك :السلطة النقدية واجلهة
التنظيمية ،واجملموعات املصرفية الدولية األم وجهاتها التنظيمية.
وخالل السنة املشمولة بهذا التقرير ،نظمت هذه املنتديات أللبانيا
18
وكرواتيا وصربيا.

األولويات لعام 2014
وافقت اللجنة التوجيهية يف اجتماعها املعقود يف يناير 2014
على خمس أولويات للمبادرة يف عام  19 :2014تعزيز احتاد
مصريف شامل ،مع تركيز خاص على الدول غير األعضاء يف
االحتاد األوروبي من جنوب شرق أوروبا؛ ومراقبة وثيقة الجتاهات
تقليص املديونيات واالئتمان يف بلدان وسط وشرق وجنوب شرق
أوروبا؛ والتصدي ملشكلة القروض املتعثرة احلرجة يف بلدان وسط
وشرق وجنوب شرق أوروبا من خالل جهد منسق متعدد أصحاب
املصلحة؛ وزيادة تعزيز االئتمان وتخفيف خماطره لدعم االئتمان
اجلديد يف سياق اخملاطر امللحوظة التي ال تزال عالية يف املنطقة؛
وتطوير مصادر تمويل حملي أسرع يف بلدان وسط وشرق وجنوب
شرق أوروبا.

بلدان التحول العربي
وافق الصندوق حتى نهاية إبريل  2014على ما جمموعه 10
مليارات دوالر كدعم مايل لبلدان التحول العربي ) .(ACTوكانت
البرامج التي يدعمها الصندوق يف األردن واملغرب وتونس تسير
على الطريق الصحيح ،وكان الصندوق يجري مناقشات مع
اليمن بشأن ترتيب جديد حمتمل يف إطار التسهيل االئتماين
املمدد ويقف على استعداد للدخول يف مناقشات بشأن البرامج
مع مصر إذا طلبت السلطات مثل هذا الدعم .وكان عمل الصندوق

أيضا يف شكل العمل مع اجلهات املانحة ،وتقديم املشورة يف
جمال السياسات ،وبناء القدرات .وخالل العام ،أجرى الصندوق
نحو  180بعثة للمساعدة الفنية يف الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،وحضر دوراته التدريبية اخملتلفة نحو  1100مشارك
من املنطقة.
وخالل العام ،أحيط اجمللس علما بشأن بلدان التحول العربي يف
عدد من االجتماعات غير الرسمية :املستجدات والتحديات الرئيسية
يف جمال السياسات (أكتوبر  ،)2013واملستجدات يف السنوات
األخيرة واآلفاق ،بما يف ذلك جهود شراكة دوفيل (فبراير ،)2014
وجدول أعمال اإلصالح االقتصادي (مارس  .)2014وأشار تقرير
خلبراء الصندوق صادر يف إبريل  2014بشأن اآلفاق االقتصادية
اإلقليمية والتحديات الرئيسية إىل أنه على الرغم من التقدم
املتباين ،فقد كانت هناك عالمات حتسن واستقرار اقتصادي كلي
يف بعض بلدان التحول العربي 20.غير أن استمرار ضعف النمو
واالستثمار اخلاص وسط تزايد انعدام األمن اإلقليمي أثر على مهمة
احلد من البطالة.
ودعت هذه احلالة إىل بذل جهود معجلة لإلصالح من قبل
السلطات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شموال يقوده القطاع
اخلاص بدعم من الشركاء اخلارجيين .وباإلضافة إىل ذلك،
يمكن أن يساعد حشد التمويل اخلارجي بأسعار معقولة يف
دفع االستثمار العام املنفذ جيدا ،ويوفر أيضا دفعة قصيرة
األجل للنمو والعمالة ،وبالتايل يؤدي إىل استقرار األوضاع
االجتماعية والسياسية الصعبة على أرض الواقع ،ويوفر حيزا
لإلصالحات الهيكلية األعمق.

الدول الصغيرة
أكثر من خُمس أعضاء الصندوق من البلدان هي بلدان يبلغ عدد
سكانها أقل من  1.5مليون نسمة (دول صغيرة) .وثالثة من بين كل
أربع دول صغيرة هي من اجلزر أو الدول املتعددة اجلزر املنتشرة
إىل اليسار املزارعون يقطفون الفراولة للتصدير يف املغرب
إىل اليمين شاحنات تعدين البوكسيت يف أوشو ريوس ،جامايكا
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على نطاق واسع؛ والبعض اآلخر دول غير ساحلية ،وتقع بعض
تلك اجلزر بعيدا عن األسواق الرئيسية .وهذه الدول الصغيرة هي
جمموعة متنوعة تمثل جميع فئات الدخل ،ولكن تواجه جميعها
قيودا تتعلق باحلجم .وهي تتكبد تكاليف ثابتة ومتغيرة أعلى
لتوفير السلع العامة ،وتكون فيها إمكانات استغالل وفورات احلجم
صغيرة .ويف القطاع اخلاص ،أدى ارتفاع التكاليف إىل أسواق
مركزة ومنافسة أقل.

عمالتها ،ومواصلة دفع ثمن الواردات ،واستعادة الظروف املواتية
لتحقيق نمو اقتصادي قوي ،يف الوقت الذي تضع فيه سياسات
لتصحيح األسباب الكامنة وراء مشكالت ميزان املدفوعات.
ويوفر تمويل الصندوق عامال مهدئا يخفف أثر سياسات التكيف
واإلصالحات التي يجب أن ينفذها البلد لتصحيح مشكلة ميزان
مدفوعاته واستعادة الظروف املواتية لتحقيق نمو اقتصادي قوي.

واحلصص العالية جدا من الواردات والصادرات يف معظم الدول موارد التمويل

الصغيرة تساعدها على التغلب على املنافسة الضعيفة وتنشيط النمو.
ولكن هذه الدرجة العالية من االنفتاح ،إىل جانب العوائق التي حتول
دون التنويع ،جعلتها أكثر ضعفا أمام الصدمات يف األسواق العاملية.
وتميل األسواق املالية احمللية يف الدول الصغيرة إىل أن تكون سطحية.
وتواجه صعوبة أكبر يف احلصول على رأس املال العاملي نظرا ألن
املستثمرين كثيرا ما ينظرون إليها على أنها تنطوي على قدر أكبر من
اخلطورة .وما يزيد األمر سوءا هو أن معظم الدول الصغيرة معرضة
لكوارث طبيعية وبعضها عرضة بشكل خاص لتغير املناخ.
ويف السنوات األخيرة ،سعى الصندوق إىل تعزيز انخراطه يف الدول
الصغيرة ،حيث إنها تمثل جماال حظي باهتمام دائم يف جدول أعماله.
وقد رحبت البلدان األعضاء يف الصندوق تكرارا بهذا التركيز املتجدد
على الدول الصغيرة ،بما يف ذلك يف بيان اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية الصادر يف أكتوبر  .2013وهذا التركيز املتزايد على
الدول الصغيرة يعكس االعتراف املتزايد باالحتياجات والتحديات
اخلاصة لهذه البلدان والدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق يف
مساعدتها على التغلب على هذه التحديات ،وأيضا التعلم منها.

ومن األمثلة على زيادة االنخراط هي نشرة راصد الدول الصغيرة يف
منطقة آسيا واحمليط الهادئ ،التي نشرت عددها االفتتاحي يف إبريل
 21 .2014ومن املتوقع أن تصدر نشرة الراصد بصورة ربع سنوية ،وأن
تركز على املستجدات االقتصادية الكلية يف السنوات األخيرة وقضايا
الساعة التي تتعلق بالدول الصغيرة يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ.
كما تم إصدار إرشادات للخبراء لتعزيز انخراط الصندوق يف العمل مع
البلدان الصغيرة األعضاء فيه.
وملواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات اخلارجية األخرى ،استخدمت
الدول الصغيرة عددا من أدوات التمويل للصندوق ،بما يف ذلك التسهيل
االئتماين السريع ،وهو نوع من أنواع املساعدة يف حاالت الطوارئ.
ويؤدي تقديم املساعدة الفنية والتدريب ،ال سيما من خالل املراكز
الفنية اإلقليمية للصندوق ،دورا حيويا يف بناء قدرات الدول الصغيرة
«(راجع « تنمية القدرات «يف الفصل الرابع) .ويتعاون الصندوق أيضا
تعاونا وثيقا مع املؤسسات الدولية األخرى والشركاء يف التنمية
لتلبية احتياجات الدول الصغيرة والتعلم من جتاربها.

التمويل وشبكة األمان العاملية
من األدوار الرئيسية للصندوق هو تقديم املساعدة املالية بما يتماشى
مع سياسات وإجراءات الصندوق إىل البلدان األعضاء التي تواجه
مشكالت فعلية أو مرتقبة أو حمتملة يف ميزان املدفوعات .وتمكّن هذه
املساعدة املالية البلدان من إعادة بناء احتياطياتها الدولية ،وتثبيت

يمكن أن يستخدم الصندوق حيازاته من العمالت املمولة من حصص
22
العضوية لالقتصادات القوية ماليا لتوفير التمويل ألعضائه.
وعادة ما يختار اجمللس التنفيذي هذه العمالت على نحو ربع
سنوي على أساس ميزان مدفوعات األعضاء ومركزهم االحتياطي.
وتصدر معظمها عن االقتصادات املتقدمة ،ولكن اشتملت القائمة
أيضا على عمالت اقتصادات األسواق الصاعدة ،ويف بعض احلاالت
البلدان املنخفضة الدخل أيضا .وتشكل حيازات الصندوق من هذه
العمالت ،إىل جانب حيازاته من وحدات حقوق السحب اخلاصة،
املوارد التي يمكن استخدامها من أجل توفير التمويل .وإذا لزم األمر،
يمكن أن يستكمل الصندوق مؤقتا هذه املوارد من خالل االقتراض،
سواء من خالل ترتيبات االقتراض ومن خالل الترتيبات الثنائية.
ويف  30إبريل  ،2014كانت قروض الصندوق املستحقة بموجب
قروض ثنائية واتفاقيات شراء السندات اإلذنية ،واالتفاقات اجلديدة
لالقتراض املوسع واملمد ،قدرها  47.3مليار وحدة حقوق سحب
خاصة ( 73.3مليار دوالر) 23.وتناقش املصادر اإلضافية من موارد
التمويل يف أجزاء أخرى من هذا التقرير :راجع «مبيعات الذهب»
يف الفصل اخلامس للحصول على معلومات عن استخدام عائدات
مبيعات الصندوق من الذهب للتمويل املقدم إىل البلدان املنخفضة
الدخل ،وكذلك مناقشة عن املوارد املستخدمة لتخفيف أعباء ديون
البلدان املنخفضة الدخل عن طريق صندوق النمو واحلد من الفقر يف
جزء الحق من هذا الفصل .وراجع أيضا «مراجعة مدى كفاية أرصدة
الصندوق االحترازية» و»إدارة اخملاطر» يف الفصل اخلامس للحصول
على معلومات عن التدابير التي اتخذها الصندوق حلماية موارده
املالية).

ترتيبات االقتراض
توجد لدى الصندوق جمموعتان دائمتان من خطوط االئتمان ،وهما
االتفاقات العامة لالقتراض )( (GABالتي أنشئت يف عام )1962
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض )( (NABالتي أنشئت يف عام ،1998
وتوسعت بشكل كبير يف عام  .)2010وبموجب هذه االتفاقات ،يعرب
عدد من البلدان األعضاء أو مؤسساتها على استعدادها إلقراض أموال
إضافية للصندوق ،من خالل تفعيل هذه االتفاقات .وحتى  30أبريل
 ،2014كانت هناك  31اتفاقية من اتفاقات االقتراض الثنائية بقيمة
 428مليار دوالر.
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض هي جمموعة من االتفاقات االئتمانية
بين الصندوق و 38بلدا عضوا ومؤسسة ،بما يف ذلك عدد من اقتصادات
األسواق الصاعدة .وال يصبح املقترح املقدم من املدير العام بشأن
«تفعيل» اتفاق جديد لالقتراض فعاال إال إذا قبله مشاركون يمثلون
 %85من إجمايل االتفاقات االئتمانية للمشاركين املؤهلين للتصويت
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ومن ثم يوافق عليه اجمللس التنفيذي .ويمكن تفعيل االتفاقات اجلديدة
لالقتراض لفترات تصل إىل ستة أشهر؛ وبعد التفعيل ،يمكن أن توفر ما
يصل إىل  370مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوايل  573.4مليار
دوالر) من املوارد التكميلية .وتم تفعيل االتفاقات اجلديدة لالقتراض
مرتين خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،يف أكتوبر  2013وإبريل
 ،2014وكان كل لفترة ستة أشهر كحد أقصى.
وتُمكّن االتفاقات العامة لالقتراض الصندوق من اقتراض مبالغ
حمددة من العمالت من  11اقتصادا متقدما (أو بنوكها املركزية).
غير أنه ال يمكن تقديم مقترح باحلصول على موارد بموجب االتفاقات
العامة لالقتراض إال يف حالة عدم موافقة املشاركين يف االتفاقات
اجلديدة لالقتراض على حتديد فترة لتفعيل خطوط ائتمانية يف ظل
االتفاقات اجلديدة لالئتمان.
وتم جتديد االتفاقات العامة لالقتراض واتفاق ائتماين مصاحب
مع اململكة العربية السعودية ،بدون أي تعديالت ،ملدة خمس سنوات
بدءا من  26ديسمبر  .2013ويصل املبلغ احملتمل لالئتمان املتاح
للصندوق بموجب االتفاقات العامة لالقتراض إىل  17مليار وحدة
حقوق سحب خاصة (حوايل  26.3مليار دوالر أمريكي) ،فضال على
مبلغ إضايف قدره  1.5مليار وحدة حقوق سحب خاصة ( 2.3مليار
دوالر أمريكي) متاح بموجب االتفاق املصاحب مع اململكة العربية
السعودية .وقد تم تفعيل االتفاقات العامة لالقتراض  10مرات حتى
اآلن ،آخرها يف عام  .1998وحتسب املسحوبات بموجب االتفاقات
العامة لالقتراض ضمن التزامات البلد العضو بموجب االتفاقات
اجلديدة لالقتراض والعكس بالعكس.

اتفاقيات االقتراض الثنائية
تعمل املوارد املتاحة للصندوق بموجب جمموعة من اتفاقيات
االقتراض الثنائية لعام  2012بمثابة خط الدفاع الثاين حلصص
العضوية يف الصندوق وموارد االتفاقات اجلديدة لالقتراض 24.ويف
ظل األوضاع االقتصادية واملالية الصعبة جدا يف االقتصاد العاملي،
تعهد  38بلدا يف عام  2012بزيادة موارد الصندوق بمبلغ إضايف
قدره  461مليار دوالر من خالل هذه االتفاقيات.

املشاركة مع ترتيبات التمويل اإلقليمية
توفر ترتيبات التمويل اإلقليمية مساعدة مالية للبلدان التي تواجه
مشكالت ،استنادا إىل املوارد اجملمعة أو امللتزم بها على املستوى
اإلقليمي .ومنذ األزمة املالية العاملية ،أُقر بهذه الترتيبات باعتبارها
طبقة مهمة من شبكة األمان املايل العاملية.
ويمكن أن يكون لترتيبات التمويل اإلقليمية انعكاسات كبيرة على أداء
النظام النقدي الدويل وعلى عمل الصندوق .وهناك أوجه تآزر بين
هذه الترتيبات والصندوق من حيث زيادة القوة الضاربة لالستجابة
العاملية لألزمات ،وفهم أفضل لالقتصادات والسياسات من خالل
تبادل التجارب واخلبرات ،وتعزيز ملكية برامج التصحيح والسياسات
املرتبطة بها .ويف الوقت نفسه ،فإن وجود طبقات متعددة يف شبكة
األمان املالية العاملية يمكن أن يفرض حتديات من حيث التنسيق
نتيجة الواليات اخملتلفة لترتيبات التمويل اإلقليمية واملؤسسات
املتعددة األطراف مثل الصندوق.

ويف اجتماع غير رسمي عقد يف مايو  ،2013ناقش اجمللس التنفيذي
مشاركة الصندوق مع الترتيبات املالية اإلقليمية ،على أساس
تقرير خلبراء الصندوق 25والقضايا التي طرحت يف حلقة نقاش بين
الصندوق وجمموعة العشرين عن دور الترتيبات املالية اإلقليمية يف
البنيان املايل الدويل والتعاون مع الصندوق .ويلخص التقرير املشهد
احلايل لترتيبات التمويل اإلقليمية ويناقش التنسيق بين الصندوق
وهذه الترتيبات حتى اآلن ،فضال على خيارات تعزيز التعاون ،مشيرا
إىل أن هناك مطالبات متزايدة بمنهج أكثر انتظاما لتنسيق اإلقراض
من ترتيبات التمويل اإلقليمية والصندوق .ويشير التقرير إىل أن إدخال
التنسيق األكثر انتظاما يمكن أن يعزز إمكانية التنبؤ بمثل هذا التمويل
املشترك ويزيد فعالية مواجهة األزمات.

تصميم البرامج
عادة ما تتاح موارد الصندوق لألعضاء بموجب «ترتيب» التمويل.
ويتم صياغة البرنامج االقتصادي للبلد العضو والذي يدعمه ترتيب
الصندوق من قبل البلد بدعم من الصندوق ويعرض على اجمللس
التنفيذي يف «خطاب النوايا» ،وعادة ما ترفق به مذكرة السياسات
االقتصادية واملالية ومذكرة تفاهم فنية .وبعد موافقة اجمللس على
ترتيب ،عادة ما تصرف موارد الصندوق على أقساط تدريجية خالل
فترة الترتيب( .نوقشت مراجعة اجمللس حلدود االستفادة من املوارد
يف ترتيبات الصندوق يف الفصل السابق).

األدوات والتسهيالت التمويلية
أعد الصندوق على مر السنين أدوات وتسهيالت تمويلية خمتلفة
مصممة خصيصا ملعاجلة الظروف احملددة للبلدان األعضاء على
اختالف مشاربها .ويمكن جلميع البلدان أن حتصل على تمويل من
حساب املوارد العامة ) .(GRAويمكن لألعضاء املؤهلين لالقتراض
من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر املؤهلة (البلدان
املنخفضة الدخل) االقتراض بشروط ميسرة من خالل عدة تسهيالت
تمويلية للصندوق بموجب الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر،
وتوفر جمموعة متنوعة من التسهيالت تمويال جلميع أعضاء الصندوق
بشروط غير ميسرة إذا كانوا مؤهلين للحصول على تمويل من الصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر .ويقوم الصندوق بمراجعة تسهيالته
دوريا لضمان أن تظل مستجيبة الحتياجات األعضاء.

مراجعة خط االئتمان املرن وخط االئتمان الوقائي وأداة التمويل
السريع
ناقش اجمللس التنفيذي يف فبراير  2014مراجعة خط االئتمان املرن
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) (FCLوخط الوقاية والسيولة) (PLLوأداة التمويل السريع ).(RFI
ويرى املديرون التنفيذيون أن خط االئتمان املرن وخط الوقاية
والسيولة قدما تأمينا قيما إىل األعضاء ضد الصدمات اخلارجية
وساعدا على زيادة ثقة السوق خالل فترة تزايد اخملاطر .واتفقوا على
نطاق واسع على أن خط االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة وأداة
التمويل السريع ينبغي أن تظل ضمن جمموعة أدوات اإلقراض يف
الصندوق ،والتي تعد عنصرا مهما من شبكة األمان املالية العاملية
املعززة .ويف الوقت نفسه ،فقد رأوا جماال للمزيد من التحسينات ورحبوا
باجلهود املبذولة لتعزيز فعاليتها وشفافيتها وجاذبيتها مع احلفاظ
أيضا على الطابع املتجدد ملوارد الصندوق احملدودة .وأُكملت املراجعة
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يف مطلع السنة املالية  2015ووافق اجمللس التنفيذي على مقترحات
بشأن التوحيد (املعروف أيضا باسم املواءمة) والشفافية املعززة.

للتغلب على مشكالت ميزان املدفوعات التي أدت بالبلد إىل التماس
مساعدات مالية من اجملتمع الدويل .وبشكل أكثر حتديدا ،وفقا
التفاقية تأسيس الصندوق والقرارات التنفيذية للمجلس التنفيذي،
توضع شروط البرامج بشأن استخدام موارد الصندوق ،بهدف ضمان
توفير هذه املوارد للبلد العضو ملساعدته على تسوية مشكالته
املتصلة بميزان املدفوعات بطريقة تتفق مع اتفاقية التأسيس
وحتدد ضمانات كافية لالستخدام املؤقت ملوارد الصندوق .وأدت
إصالحات جمموعة أدوات اإلقراض يف حساب املوارد العامة
املوافق عليها يف عام  2009إىل تبسيط شرطية البرامج من أجل
تعزيز امللكية الوطنية لسياسات قوية وفعالة.

ووافق جملس املديرين التنفيذيين عموما أن منهج الدرجات الكاملة
للترتيبات الوقائية يف القدرة على االلتزام اآلجل ظل مناسبا ،ويوفر
ضمانا كبيرا على أن املوارد امللتزم بها ستكون متاحة لألعضاء حتت
أي ظرف من الظروف.

وعادة ما تتألف الشرطية يف البرامج التي يدعمها الصندوق
من متغيرات أو تدابير ذات أهمية حاسمة لتحقيق أهداف برنامج
البلد العضو — أي السياسات االقتصادية الكلية والهيكلية — أو
ملراقبة تنفيذ البرامج ،أو تكون ضرورية لتنفيذ أحكام حمددة من
اتفاقية التأسيس أو السياسات املعتمدة بموجبها .وكما ذكر أعاله،
توفر الشرطية أيضا ضمانات لالستخدام املؤقت ملوارد الصندوق.
ويراجع الصندوق الشرطية بانتظام كجزء من جهوده الرامية إىل
تقييم السياسات والتكيف مع البيئة املتغيرة.

وأكد املديرون التنفيذيون من جديد أن الدعم املقدم من خط االئتمان
املرن وخط الوقاية والسيولة يوفر تكملة مؤقتة لالحتياطيات أثناء
فترات تزايد اخملاطر اخلارجية وأنه يتوقع من البلدان التي تستفيد
من هذه املوارد أن تتوقف على استخدامها يف الوقت املناسب .وشددوا
على أن تقييم اخملاطر اخلارجية ال يزال جانبا مهما يف املناقشات
املتعلقة باالستفادة من هذه األدوات والتوقف عن استخدامها .وفيما
يتعلق بأداة التمويل السريع ،أيد معظم املديرين التنفيذيين احلفاظ
على حدود االستفادة من املوارد القائمة دون تغيير.

وطُلب من خبراء الصندوق تقديم املزيد من التحليل واملقترحات إىل
اجمللس لتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ يف تقييمات التأهيل
واملناقشات املتعلقة باالستفادة من هذه األدوات والتوقف عن استخدامها،
بما يف ذلك توحيد معايير تقييم التأهيل خلط االئتمان املرن وخط الوقاية
والسيولة ،فضال على مؤشرات القوة املؤسسية والضغط اخلارجي .ولوحظ
أن املديرين التنفيذيين سيُقيمون يف غضون ثالث سنوات ،أو قبل ذلك
إذا لزم األمر ،جتارب استخدام خط االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة
وأداة التمويل السريع ،وسيُقيّمون احلاجة إىل مراجعة شاملة لكل أداة من
هذه األدوات ،بما يف ذلك مراجعة رسوم االلتزام ،يف ذلك الوقت.

الشرطية
عندما يقدم الصندوق التمويل إىل بلد عضو ،فإنه يتم التوصل
إىل تفاهمات مع السلطات بشأن السياسات االقتصادية املطلوبة

إىل اليسار رجال يصنعون السجاد يف بيشاوار ،باكستان
إىل اليمين ترميم مبنى قديم يف بوخارست ،رومانيا

مراجعة الشرطية يف البلدان ذات النظم املتطورة للسياسات
النقدية
على مدى العقد املاضي كانت هناك تغيرات كبيرة يف نظم
السياسات النقدية ،وال سيما يف البلدان النامية ،التي يتعين
أن تؤخذ يف االعتبار عند وضع شرطية السياسات النقدية يف
البرامج التي يدعمها الصندوق .وهناك مبادئ توجيهية واضحة
وممارسات راسخة للشرطية النقدية لألطر التي تستهدف النقدية
وتلك التي تستهدف التضخم .غير أنه مل تكن هناك أطر حمددة
للشرطية بالنسبة للبلدان ذات نظم السياسات النقدية املتطورة.
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ويف اجتماع عقد يف مارس  ،2014قام اجمللس التنفيذي بمراجعة
شرطية السياسات النقدية يف البلدان ذات نظم السياسات النقدية
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املتطورة.
ورأى املديرون التنفيذيون جدارة يف استخدام منهج قائم على
املراجعة للشرطية النقدية وأيدوا على نطاق واسع مقترح خبراء
الصندوق بتعزيز اإلطار القائم عن طريق إدخال بند التشاور بشأن
السياسات النقدية ) (MPCCكأداة إضافية لشرطية السياسات
النقدية التي يمكن استخدامها للبلدان التي لديها القدرة على ضبط
أوضاع سياساتها بطريقة مرنة لتحقيق أهداف سياستها النقدية.
وسوف يستند بند التشاور بشأن السياسات النقدية إىل مسار
مركزي حمدد ملتغير مستهدف (أي اجململ النقدي أو التضخم) يكون
له يف العادة نطاق واحد للتسامح .وتبدأ مشاورة رسمية مع اجمللس
التنفيذي إذا انحرف املتغير املستهدف عن النطاق .والحظ املديرون
أن العديد من البلدان النامية التي يمكن أن تنفذ سياسة نقدية
مستقلة تتحرك نحو أطر للسياسة النقدية أكثر مرونة وتطلعية،
وتركز عموما على الهدف الواسع املتمثل يف حتقيق استقرار
األسعار .وتنطوي العالقة األضعف بين اجملمالت النقدية والتضخم
على انخفاض يف أهمية اجملمالت النقدية كمؤشرات موثوقة للمركز
النقدي يف البلدان ذات التضخم املنخفض ،وأوضاع مالية متغيرة،
وتواجه صدمات خارجية .وعالوة على ذلك ،فإن عدم مراعاة
أهداف االحتياطي النقدي يف البرامج التي يدعمها الصندوق مل
يرتبط بانحرافات التضخم يف البلدان التي حققت بالفعل مستويات
من التضخم أقل من .%10
ورأى املديرون التنفيذيون أن بند التشاور بشأن السياسات النقدية
يمكن أن يعزز شرطية السياسات النقدية يف البرامج املنفذة يف البلدان
التي لديها سجل حافل من حيث تنفيذ السياسات ،ومعدل تضخم
منخفض نسبيا ومستقر ،وقدرات فنية كافية .ويف هذا الصدد ،أشار
املديرون التنفيذيون عموما إىل أهمية استقاللية البنك املركزي بحكم
الواقع يف العمليات النقدية واالستقرار االقتصادي الكلي واملايل،
والقدرة على التحليل الكمي لعملية التضخم ،من أجل النجاح يف تنفيذ
إطار السياسات النقدية املرن بموجب بند التشاور بشأن السياسات
النقدية.
وأكد املديرون التنفيذيون على أهمية التطبيق العادل للمعيار وحثوا
اخلبراء على النظر ،على أساس كل حالة على حدة ،فيما إذا كان من
املناسب لبلد عضو أن يستخدم بند التشاور بشأن السياسات النقدية،
مشيرين إىل أن بعض البلدان قد ال تفي حاليا بجميع العالمات
املؤسسية أو قد ال يكون لها خصائص أخرى جتعل من استخدام بند
التشاور بشأن السياسات النقدية سابقا ألوانه .وشددوا على أهمية
بند التشاور املقترح يف ضمان استخدام موارد الصندوق .ورأوا أن
اإلطار التقليدي لشرطية السياسات النقدية سيظل ذا صلة بالنسبة
للعديد من البلدان ،بما فيها تلك التي لديها أطر مؤسسية أقل تطورا
وسجل من التضخم املرتفع نسبيا .ومع ذلك ،لوحظ أن الصندوق
ينبغي أن يدعم البلدان النامية التي تسعى إىل حتديث تطبيقها
للسياسات النقدية .ورحب املديرون التنفيذيون بجهود اخلبراء
الرامية إىل بناء القدرات املؤسسية وتعزيز توفير البيانات وحتليلها
يف هذه البلدان.

ودعم املديرون التنفيذيون منهجا دقيقا قدمه اخلبراء إلدخال
بند التشاور بشأن السياسات النقدية يف البلدان التي تكون فيها
الظروف الالزمة للتنفيذ الناجح متوافرة على نطاق واسع .وتطلع
املديرون إىل تقييم تنفيذ إطار الشرطية اجلديد بعد اكتساب خبرة
كافية .وطُلب حتديث مذكرة اإلرشادات التشغيلية بشأن الشرطية
إلدراج حتسينات إطار الشرطية النقدية القائم على املراجعة التي
ناقشها اجمللس.

التمويل خالل السنة
وتوفر البلدان األعضاء املوارد الرئيسية لتمويل الصندوق من خالل
دفعها حلصص العضوية .ويوفر االقتراض تكملة مؤقتة ملوارد
حصص العضوية وأدى دورا حاسما يف تمكين الصندوق من تلبية
احتياجات األعضاء من الدعم املايل خالل األزمة االقتصادية
العاملية .غير أن هناك خماوف متزايدة إزاء التأخيرات يف تنفيذ
زيادات حصص العضوية يف إطار املراجعة العامة الرابعة عشرة
واستمرار اعتماد الصندوق على املوارد املقترضة.

التمويل بشروط غير ميسرة
وافق اجمللس التنفيذي خالل السنة املالية على تسعة ترتيبات ضمن
حساب املوارد العامة يف الصندوق (تسهيالت تمويلية بشروط غير
ميسرة) ،ليصل اجملموع الكلي إىل  24مليار وحدة حقوق سحب
خاصة ( 37.2مليار دوالر) 28.وكانت  %60من هذه االلتزامات
تقريبا ضمن ثالثة من اتفاقات االستعداد االئتماين ) (SBAلرومانيا
وتونس وأوكرانيا تصل قيمتها إىل  13.9مليار وحدة حقوق سحب
خاصة ( 21.5مليار دوالر) ،حيث كان اتفاق االستعداد االئتماين
لرومانيا اتفاق متابعة وتمت معاملته على أنه اتفاق وقائي .وكان
ما يقرب من ربع هذه االلتزامات ( 6.3مليار وحدة حقوق سحب
خاصة ،أي  9.7مليار دوالر) خلمسة اتفاقات ممتدة جديدة يف إطار
تسهيالت التمويل املمدد ) (EFFأللبانيا وأرمينيا وقبرص وجامايكا
وباكستان .وباإلضافة إىل ذلك ،تمت املوافقة على اتفاق الحق يف
إطار خط االئتمان املرن ) (FCLلكولومبيا ( 3.9مليار وحدة حقوق
سحب خاصة ،أي  6مليارات دوالر).
ويف اجملموع ،وصلت عمليات الشراء 29من حساب املوارد العامة
بحلول نهاية إبريل  2014إىل  11.7مليار وحدة حقوق سحب خاصة
( 18.1مليار دوالر) ،واستأثرت عمليات الشراء لبلدان منطقة اليورو
الثالثة ذات البرامج (اليونان وآيرلندا والبرتغال) بنسبة  %76من
اجملموع .ووصلت عمليات إعادة الشراء للفترة إىل  20.6مليار وحدة
حقوق سحب خاصة ( 32مليار دوالر) .واشتملت هذه العمليات على
عمليات إعادة الشراء املبكرة (سداد) من هنغاريا ،يف أغسطس ،2013
من االلتزام املتبقي عليها بموجب اتفاق استعداد ائتماين يف عام
30
.2008
ويقدم اجلدول  1-3معلومات عامة عن األدوات والتسهيالت التمويلية
يف الصندوق ،ويعرض اجلدول  2-3والشكل البياين  1-3تفاصيل
االتفاقات ضمن حساب املوارد العامة املوافق عليها خالل السنة،
حيث يقدم الشكل البياين  2-3معلومات عن مبالغ التمويل املستحقة
على مدار آخر  10سنوات.
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التمويل امليسر القائم ،السنوات املالية 2014-2005

االتفاقات املوافق عليها خالل السنوات املنتهية يف 30
إبريل2014-2005 ،

(بمليارات وحدات حقوق السحب)

(بمليارات وحدات حقوق السحب)

املبادرة متعددة األطراف
لتخفيف أعباء الديون
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املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

استعداد ائتماين تسهيل الصندوق املمدد
خط االئتمان املرن خط الوقاية والسيولة

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين 2-3

التمويل غير امليسر القائم ،السنوات املالية 2014-2005

(بمليارات وحدات حقوق السحب)
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املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

معدل الرسم بالنسبة للتمويل بشروط غير ميسرة خالل السنة يناقش
يف الفصل اخلامس (راجع «الدخل والرسوم والفائدة التعويضية
واقتسام األعباء» يف هذا الفصل).

نشاط التمويل بشروط ميسرة
التزم الصندوق بقروض خالل السنة بلغت قيمتها  0.14مليار وحدة
حقوق سحب خاصة ( 0.22مليار دوالر) للبلدان األعضاء املنخفضة
الدخل من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر .ووصل جمموع
القروض املقدمة بشروط ميسرة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من
الفقر إىل  60بلدا عضوا إىل  6.1مليار وحدة حقوق سحب خاصة (9.5
مليار دوالر) يف  30إبريل  .2014وترد معلومات مفصلة عن االتفاقات
والزيادات اجلديدة بشأن القروض بموجب التسهيالت التمويلية بشروط
ميسرة يف الصندوق يف اجلدول  .3-3ويوضح الشكل البياين  3-3املبالغ
املستحقة على القروض املقدمة بشروط ميسرة على مدى العقد املاضي.

وال يزال الصندوق يوفر التمويل لتخفيف أعباء الديون يف إطار مبادرة البلدان
الفقيرة املثقلة بالديون ) (HIPCواملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف أعباء
الديون ) .(MDRIوحتى  30إبريل  ،2014وصل  36بلدا إىل نقطة القرار
اخلاصة به 31يف إطار مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون؛ ومن بين هذه
البلدان ،وصلت جميع البلدان حتى اآلن إىل نقطة اإلجناز ما عدا تشاد .وتكون
جميع البلدان التي تصل إىل نقطة اإلجناز يف إطار املبادرة املعززة للبلدان
الفقيرة املثقلة بالديون ،والبلدان التي يقل فيها دخل الفرد عن  380دوالرا
ولديها ديون مستحقة للصندوق يف نهاية عام  ،2004مؤهلة للحصول على
مساعدات لتخفيف أعباء الديون يف إطار املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف
أعباء الديون .ومل يكن لدى أفغانستان وهايتي وتوغو ديون مؤهلة للحصول
على مساعدات من الصندوق يف إطار املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف
أعباء الديون ،وبالتايل مل حتصل على أي مساعدات لتخفيف أعباء الديون
يف إطار هذه املبادرة من الصندوق .وبلغ جمموع املساعدات التي قدمها
الصندوق لتخفيف أعباء الديون  2.6مليار وحدة حقوق سحب خاصة يف
إطار مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون و 2.3مليار وحدة حقوق سحب
خاصة يف إطار املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون ،بما يف
ذلك تخفيف أعباء الديون لبلدين من غير البلدان الفقيرة املثقلة بالديون.
ومل تقدم أي مساعدة من خالل الصندوق االستئماين لتخفيف أعباء
الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث ) (PCDRخالل العام .وأنشئ هذا
الصندوق االستئماين يف يونيو  2010للسماح للصندوق باالنضمام
إىل اجلهود الدولية املشتركة لتخفيف أعباء الديون عندما تتعرض
البلدان الفقيرة ألكبر الكوارث الطبيعية تدميرا.

أداة دعم السياسات
باإلضافة إىل التسهيالت التمويلية بشروط ميسرة التي يقدمها الصندوق
(راجع اجلدول  ،)1-3يقدم الصندوق أيضا أداة دعم السياسات ) (PSIإىل
البلدان التي أقامت مراكز اقتصادية كلية قابلة لالستمرار على نطاق واسع
وال حتتاج إىل تمويل الصندوق بشكل عام .وتوفر أداة دعم السياسات تقييمات
أكثر تكرارا من الصندوق للسياسات االقتصادية واملالية للبلد العضو مقارنة
بما يتم من خالل الرقابة .ويعطي هذا الدعم من الصندوق إشارات واضحة إىل
اجلهات املانحة والدائنين ،وعامة اجلمهور بشأن قوة سياسات البلد.
وأكمل اجمللس التنفيذي مراجعاته النهائية يف إطار أدوات دعم
السياسات القائمة وقدم أدوات جديدة لدعم السياسات ملدة ثالث
32
سنوات إىل موزامبيق ورواندا وأوغندا خالل العام.
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اجلدول 1-3

التسهيالت التمويلية يف صندوق النقد الدويل
التسهيل االئتماين
1
(سنة االعتماد)

الشروط

الغرض

التقسيم املرحلي واملراقبة

الشرائح االئتمانية وتسهيل الصندوق املمدد

3

اتفاق االستعداد
االئتماين ()1952

مساعدة متوسطة األجل للبلدان التي تعاين اعتماد سياسات تقوم بتوفير الثقة إلمكانية حل
مشكالت ميزان املدفوعات يف البلد العضو خالل
من مشكالت متعلقة بميزان املدفوعات
فترة زمنية معقولة.
ذات طابع قصير األجل.

عمليات شراء رُبع سنوية (مبالغ منصرفة) مرتهنة
بمراعاة معايير األداء وغيرها من الشروط.

تسهيل الصندوق املمدد
(( )1974اتفاق ممدد)

مساعدة أطول أجال لدعم اإلصالحات
الهيكلية يف البلدان األعضاء ملعاجلة
املشكالت املتعلقة بميزان املدفوعات ذات
الطابع طويل األجل.

اعتماد برنامج ملدة تصل إىل أربع سنوات ،بجدول
أعمال هيكلي ،مع بيان سنوي تفصيلي للسياسات
املتبعة يف االثني عشر شهرا التالية.

عمليات شراء رُبع سنوية أو نصف سنوية (مبالغ
منصرفة) مرتهنة بمراعاة معايير األداء وغيرها من
الشروط.

خط االئتمان املرن
()2009

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانية
ملعاجلة جميع املشكالت املتعلقة
باحتياجات ميزان املدفوعات ،سواء
احملتملة أو الفعلية.

أساسيات اقتصادية كلية سابقة ،وأطر للسياسات
االقتصادية ،وسجالت أداء على مستوى السياسات
تتسم بالقوة البالغة.

املوافقة على االستفادة من موارد الصندوق متاحة
مقدما طوال مدة االتفاق شريطة استكمال مراجعة
منتصف الفترة بعد عام واحد.

خط الوقاية والسيولة
()2011

أداة للبلدان التي تتميز بأساسيات
وسياسات اقتصادية سليمة..

قوة أطر السياسات واملركز اخلارجي والقدرة على
النفاذ إىل األسواق ،بما يف ذلك سالمة أوضاع
القطاع املايل

صرف موارد كبيرة يف بداية الفترة ،ويخضع
ملراجعات نصف سنوية (بالنسبة خلط الوقاية
والسيولة ملدة تتراوح بين سنة وسنتين).

التسهيالت اخلاصة
أداة التمويل السريع
()2011

مساعدة مالية سريعة جلميع البلدان
األعضاء التي تواجه احتياجات ملحة يف
ميزان املدفوعات.

اجلهود املبذولة حلل مشكالت ميزان املدفوعات
(ربما تتضمن إجراءات مسبقة)

عمليات شراء مباشرة دون احلاجة إىل برنامج
كامل أو مراجعات.

التسهيالت املوجهة للبلدان األعضاء منخفضة الدخل يف ظل الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر
التسهيل االئتماين املمدد مساعدة متوسطة األجل ملواجهة
5
املشكالت املزمنة املتعلقة بميزان
()2010
املدفوعات.

تسهيل االستعداد
االئتماين ()2010

حلل مشكالت ميزان املدفوعات وتلبية

التسهيل االئتماين
السريع ()2010

مساعدة سريعة لتلبية احتياجات ملحة
يف ميزان املدفوعات حيث ال تكون هناك
حاجة فيها إىل برنامج يفي بشروط
الشريحة االئتمانية العليا أو ال يكون ذلك
ممكنا.

االحتياجات الوقائية على املدى القصير.

الدخول يف اتفاقات يف إطار التسهيل االئتماين
املمدد ملدة من  4-3أعوام .وتستند البرامج املدعمة
بموارد هذا التسهيل إىل»تقرير استراتيجية احلد من
الفقر» من إعداد البلدان املعنية يف سياق مشاركتها
ويتضمن سياساتها االقتصادية الكلية والهيكلية
واملتعلقة باحلد من الفقر.

صرف مبالغ نصف سنوية (أو ربع سنوية
أحيانا) مشروطة بمراعاة معايير األداء واستكمال
املراجعات املطلوبة

عقد اتفاقات يف ظل تسهيل االستعداد االئتماين
تتراوح مدتها بين  12و 24شهرا.

صرف مبالغ نصف سنوية (أو ربع سنوية
أحيانا) مشروطة بمراعاة معايير األداء واستكمال
املراجعات (يف حالة السحب)

ال يلزم وضع برنامج قائم على أساس املراجعة أو
الشرطية الالحقة.

عادة دفعة واحدة.

 1باستثناء القروض املمولة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر ،تمول القروض املقدمة من الصندوق أساسا من رأس املال الذي تكتتب فيه البلدان األعضاء؛ وتخصص لكل بلد حصة
معينة تمثل التزامه املايل .ويدفع البلد العضو جزءا من حصته يف شكل عمالت أجنبية مقبولة للصندوق — أو حقوق السحب اخلاصة — ويدفع الباقي بعملته احمللية .ويصرف القرض املقدم
من الصندوق أو يسحب عن طريق قيام املقترض بشراء أصول بالعمالت األجنبية أو بحقوق السحب اخلاصة من الصندوق بعملته احمللية .ويتم سداد مبلغ القرض عن طريق قيام املقترض
بإعادة شراء عملته احمللية من الصندوق بعمالت أجنبية أو بحقوق السحب اخلاصة .أما القروض بشروط ميسرة بموجب التسهيل االئتماين املمدد ،والتسهيل االئتماين السريع وتسهيل االستعداد
االئتماين ،فتمول بصفة مستقلة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر .وفيما يخص اإلقراض من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر ،اتفق اجمللس التنفيذي يف  8إبريل 2013
على أنه بمجرد تفعيل زيادة احلصص يف إطار املراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص ،ينبغي تخفيض معايير وحدود االستفادة من املوارد كنسبة مئوية من حصة العضوية إىل النصف.
 2يقرر معدل الرسم على املبالغ املنصرفة من حساب املوارد العامة بهامش يزيد على سعر الفائدة األسبوعي على حقوق السحب اخلاصة .ويطبق معدل الرسم على الرصيد اليومي جلميع السحوبات
القائمة يف حساب املوارد العامة يف كل ربع سنة مالية يف الصندوق .وباإلضافة إىل ذلك ،يتم حتصيل رسم خدمة بنسبة  %0.5على كل عملية سحب من موارد الصندوق يف حساب املوارد العامة
بخالف عمليات السحب من شريحة االحتياطي .ويطبق رسم التزام يدفع مقدما ( 15نقطة أساس للمبالغ امللتزم بها حتى  %200من حصة العضوية؛ و 30نقطة أساس على املبالغ التي تزيد
على  %200وحتى  %1000من حصة العضوية؛ و 60نقطة أساس على املبالغ التي تتجاوز  %1000من حصة العضوية) على املبلغ احملتمل سحبه خالل كل فترة زمنية (سنويا) يف إطار اتفاق
لالستعداد االئتماين ،أو اتفاق بموجب خط االئتمان املرن ،أو خط الوقاية والسيولة ،أو اتفاق ممدد؛ ويتم رد هذا الرسم على أساس تناسبي مع إجراء عمليات سحب الحقا يف االتفاق االئتماين
املعني .وبالنسبة لتسهيالت اإلقراض امليسر للبلدان املنخفضة الدخل يف إطار الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر ،تم استحداث آلية لسعر الفائدة يف عام  2009بحيث تربط بين أسعار
الفائدة امليسرة وأسعار الفائدة على حقوق السحب اخلاصة واملراجعات املنتظمة .ويف هذه املراجعات ،يتم حتديد اسعار الفائدة املطبقة على النحو التايل :إذا كان متوسط سعر الفائدة على
حقوق السحب اخلاصة يف آخر فترة زمنية تبلغ اثني عشر شهرا أقل من  ،%2فإن سعر الفائدة على القروض بموجب التسهيل االئتماين املمدد ،والتسهيل االئتماين السريع سوف حتدد بنسبة صفر%
سنويا ،وبنسبة  %0.25سنويا بالنسبة لقروض تسهيل االستعداد االئتماين؛ أما إذا كان متوسط سعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة هو  %2أو أكثر ،حتى  ،%5فإن سعر الفائدة على القروض
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اجلدول الزمني (سنوات)

األقساط

حدود االستفادة من املوارد

سنويا %200 :من حصة العضوية؛ تراكميا:
 %600من حصة العضوية.

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس
على املبالغ التي تتجاوز  %300من حصة العضوية؛ و100
نقطة أساس إضافية عندما يبقى االئتمان القائم أكثر من
4
 %300من حصة العضوية ملدة تتجاوز ثالث سنوات)

5-3.25

رُبع سنوية

سنويا %200 :من حصة العضوية؛ تراكميا:
 %600من حصة العضوية.

كما يف الفقرة أعاله

10-4.5

نصف سنوية

ال توجد حدود مسبقة

كما يف الفقرة أعاله

5-3.25

رُبع سنوية

يُتاح  %250من حصة العضوية ملدة  6أشهر؛
ويُتاح  %500من حصة العضوية عند صدور
املوافقة على اتفاقات مدتها بين عام وعامين؛
ويصل اجملموع  %1000من قيمة احلصة بعد
 12شهرا بشرط حتقيق تقدم مرضٍ.

كما يف الفقرة أعاله

5-3.25

رُبع سنوية

سنويا %50 :من حصة العضوية؛ تراكميا:
 %100من حصة العضوية.

كما يف الفقرة أعاله

5-3.25

رُبع سنوية

سنويا %100 :من حصة العضوية؛ تراكميا:
 %300من حصة العضوية.

حتى نهاية 2014

10-5.5

نصف سنوية

سنويا %100 :من حصة العضوية؛ تراكميا:
 %300من حصة العضوية؛ الوقاية :سنويا
 %75من حصة العضوية ومتوسط سنوي %50
من احلصة

كما يف الفقرة أعاله

8-4

نصف سنوية

سنويا( %25 :نافذة مواجهة الصدمات%50 ،
من حصة العضوية)؛
تراكميا( :بدون مدفوعات السداد اجملدولة):
( %100نافذة مواجهة الصدمات %125 ،من
حصة العضوية).

كما يف الفقرة أعاله

10-5.5

نصف سنوية

1

الرسوم

2

بموجب التسهيل االئتماين املمدد ،والتسهيل االئتماين السريع سوف حتدد بنسبة  %0.25سنويا وبنسبة  %0.5سنويا للقروض بموجب تسهيل االستعداد االئتماين .وإذا كان متوسط سعر الفائدة
على حقوق السحب اخلاصة أعلى من  ،%5يحدد سعر الفائدة على قروض التسهيل االئتماين املمدد ،والتسهيل االئتماين السريع بنسبة  %0.5سنويا وبنسبة  %0.75سنويا بالنسبة لقروض تسهيل
االستعداد االئتماين .ويخضع أي اتفاق وقائي يف ظل تسهيل االستعداد االئتماين لرسم إتاحة قدره  15نقطة أساس سنويا على اجلزء املسحوب من املبالغ املتوافرة خالل كل ستة أشهر .ونظرا
لألزمة االقتصادية العاملية ،اتفق اجمللس التنفيذي يف ديسمبر  2012على تمديد فترة اإلعفاء املؤقت من أسعار الفائدة على قروض بشروط ميسرة ملدة عامين حتى نهاية ديسمبر .2014

 3الشرائح االئتمانية تشير إىل حجم عمليات الشراء (املبالغ املنصرفة) من حيث تناسبها مع حصة عضوية البلد العضو يف الصندوق؛ وعلى سبيل املثال ،املبالغ املنصرفة حتى  %25من حصة
عضوية البلد العضو هي مبالغ منصرفة يف إطار شريحة االئتمان األوىل وتقتضي من البلدان األعضاء إبداء ما تبذله من جهود معقولة للتغلب على مشكالتها املتعلقة بميزان املدفوعات .أما
طلبات صرف املبالغ التي تتجاوز نسبة  ،%25فيطلق عليها سحوبات يف الشرائح االئتمانية العليا؛ ويتم صرفها يف شكل أقساط مع حتقيق املقترض بعض األهداف املقررة املتعلقة باألداء.
وعادة ما تقترن مثل هذه املبالغ املنصرفة باتفاق لالستعداد االئتماين أو اتفاق ممدد .أما االستفادة من موارد الصندوق بدون أي اتفاق فهو أمر نادر احلدوث ومن املتوقع أن يظل كذلك.

 4استحدث نظام الرسوم اإلضافية يف نوفمبر  2000وطبق النظام اجلديد للرسوم اإلضافية اعتبارا من أول أغسطس  2009ليحل حمل اجلدول السابق 100 :نقطة اساس
فوق معدل الرسم األساسي بالنسبة لالئتمان القائم الذي يتجاوز  %200من حصة العضوية ،و 200نقطة أساس فوق معدل الرسم األساسي بالنسبة لالئتمان القائم
الذي يتجاوز  %300من حصة العضوية .وبالنسبة للبلدان األعضاء التي كانت لديها ائتمانات قائمة يف إطار الشرائح االئتمانية أو بموجب تسهيل الصندوق املمدد
يف أول أغسطس  ،2009أو صدرت لها موافقات على اتفاقات فعلية يف تاريخ سابق ،فقد أتيحت لها حرية اختيار االلتزام بنظام الرسوم اإلضافية اجلديد أو القديم.
 5التسهيل االئتماين املمدد كان يُعرف يف السابق باسم تسهيل النمو واحلد من الفقر.
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انهاء حساب الدعم للمساعدة الطارئة يف مرحلة ما بعد
الصراعات ويف حاالت الكوارث الطبيعية
أنشأ الصندوق يف عام  2001حسابا مدارا لدعم املساعدة الطارئة يف
مرحلة ما بعد الصراعات ) (EPCAاملقدمة من حساب املوارد العامة إىل
البلدان املؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق االستئماين للنمو واحلد
من الفقر .ويف عام  ،2005تم توسيع أغراض احلساب لتشمل املساعدة
الطارئة يف حاالت الكوارث الطبيعية ) .(ENDAوتم تمويل هذا احلساب،
أي حساب الدعم للمساعدة الطارئة يف مرحلة ما بعد الصراعات ويف
حاالت الكوارث الطبيعية ،من خالل مساهمات ثنائية مقدمة من  19بلدا
عضوا ،بمبلغ قدره يف األصل  40.9مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

التسعة عشر الذين قدموا املوارد يف األصل .وطلب أحد عشر مساهما حتويل
مساهماتهم املتبقية والبالغ جمموعها  7.1مليون وحدة حقوق سحب خاصة
إىل أحد حسابات الدعم األربعة للصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر
(أساسا التسهيل االئتماين السريع أو العام) .وتم حتويل حصص املساهمين
الثمانية اآلخرين إىل حسابات تدعم املساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق،
أو أعيدت إليهم مساهماتهم ،أو وضعت مساهماتهم يف حساب مدار مؤقت
ريثما يُتخذ قرار نهائي بشأن طريقة التصرف فيها.
اجلدول 3-3

االتفاقات املوافق عليها واملعززة يف إطار الصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر يف السنة املالية 2014

وأنشئ التسهيل االئتماين السريع ) (RCFيف إطار إصالح لتسهيالت
الصندوق للبلدان املؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق االستئماين
املبلغ املوافق عليه
التاريخ الفعلي
البلد العضو
1
للنمو واحلد بدأ نفاذه يف عام  .2010ويوفر التسهيل االئتماين السريع اتفاقات جديدة لثالث سنوات يف إطار التسهيل االئتماين املمدد
27.1
 27ديسمبر 2013
مساعدة مالية بشروط ميسرة للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه بوركينا فاسو
30.0
 18ديسمبر 2013
حاجة ملحة من حيث ميزان املدفوعات وبالتايل يحل حمل االستخدام مايل
62.2
 21أكتوبر 2013
املدعوم للمساعدة الطارئة التي كانت تقدم من قبل من حساب املوارد سيراليون
119.3
		
العامة .ووفقا ألداة حساب الدعم للمساعدة الطارئة يف مرحلة ما بعد اجملموع الفرعي
2
الصراعات ويف حاالت الكوارث الطبيعية ،بدأت عملية إنهاء احلساب االتفاقات املعززة يف إطار التسهيل االئتماين املمدد
		
اجملموع الفرعي
يف أواخر عام  2013بعد أن تم سداد آخر ائتمان مستحق من البلدان
االتفاقات اجلديدة يف إطار تسهيل االستعداد االئتماين
املنخفضة الدخل بموجب هذه األداة يف وقت سابق من العام.
(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

		
اجملموع الفرعي

املبالغ املنصرفة يف إطار التسهيل االئتماين السريع

وتم إنهاء احلساب يف أول فبراير  .2014وسمح احلساب بتقديم دعم
قدره  406ماليين وحدة حقوق سحب خاصة لعمليات الشراء املنفذة
منذ عام  2001يف إطار حساب الدعم للمساعدة الطارئة يف مرحلة ما
بعد الصراعات ويف حاالت الكوارث الطبيعية		 .

 18يونيو 2013
مايل
 24مايو 201
ساموا
		
اجملموع الفرعي

وتم التصرف يف الرصيد املتبقي من موارد الدعم الذي كان يف احلساب وقت
اإلنهاء ،والبالغ  10.6مليون وحدة حقوق سحب خاصة وفقا لرغبة األعضاء
اجلدول 2-3

		
اجملموع

املصدر :إدارة املالية يف الصندوق.
 1كان يُعرف يف السابق باسم تسهيل النمو واحلد من الفقر
 2بالنسبة لالتفاقات املعززة فقط ،ال تظهر إىل الزيادات.

10.0
5.8
15.8

135.1

االتفاقات يف إطار التسهيالت الرئيسية املوافق عليها يف السنة املالية 2014
(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

نوع االتفاق

البلد العضو

			

التاريخ الفعلي

اتفاقات جديدة

 28فبراير 2014
 36شهرا تسهيل الصندوق املمدد
ألبانيا
 7مارس 2014
 38شهرا تسهيل الصندوق املمدد
جمهورية أرمينيا
 24يونيو 2013
 24شهرا خط االئتمان املرن
كولومبيا
 15مايو 2013
 36شهرا تسهيل الصندوق املمدد
قبرص
 1مايو 2013
 48شهرا تسهيل الصندوق املمدد
جامايكا
 4سبتمبر 2013
 36شهرا تسهيل الصندوق املمدد
باكستان
 27سبتمبر 2013
 24شهرا استعداد ائتماين
رومانيا
 7يونيو 2013
 24شهرا استعداد ائتماين
تونس
 30إبريل 2014
 24شهرا استعداد ائتماين
أوكرانيا
			
اجملموع الفرعي

االتفاقات املعززة

املبلغ
املوافق عليه
295.4
82.2
3,870.0
891.0
615.4
4,393.0
1,751.3
1,146.0
10,976.0

24,020.4

1

البوسنة والهرسك

 33شهرا استعداد ائتماين

 31يناير 2014

			
اجملموع الفرعي

		
اجملموع

املصدر :إدارة املالية يف الصندوق.
 1بالنسبة لالتفاقات املعززة ،ال يظهر إال مبلغ الزيادة.

135.3

135.3
24,155.6

4

دعم التعايف القابل
لالستمرار واستعادة
الصالبة
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دعم التعايف القابل لالستمرار
واستعادة الصالبة

املشورة بشأن السياسات
يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل مشــورة بشــأن السياســات إىل البلــدان
األعضــاء فيمــا يتعلــق بمجموعــة متنوعــة مــن القضايــا ذات الصلــة
باالســتقرار االقتصــادي يف ســياق إشــرافه علــى النظــام النقــدي الــدويل،
ودعــم البرامــج يف البلــدان األعضــاء ،ومســاعدة البلــدان علــى تعزيــز
مؤسســاتها وقدراتهــا ،وممارســة الرقابــة علــى اقتصــادات البلــدان
األعضــاء.

سياسة املالية العامة
إعادة تقييم دور سياسة املالية العامة يف االقتصادات
املتقدمة وطرائقها
شــهدت االقتصــادات املتقدمــة يف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة
صدمــات أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي كانــت يعتقــد أنــه يمكــن أن حتــدث
وأدت حلقــات اآلثــار املرتــدة للبنــوك الســيادية إىل تفاقــم أزمــات الديــون
الســيادية .وأدى ذلــك إىل إعــادة تقييــم مــا كان يشــكل مســتويات الديــن
الســيادي «اآلمنــة» لالقتصــادات املتقدمــة ودفــع إىل منهــج يقــوم بشــكل
أكبــر علــى اخملاطــر لتحليــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــون .وتــم
أيضــا التشــكيك يف اآلراء التــي كانــت ســائدة قبــل األزمــة بشــأن التفاعــل
بيــن السياســة النقديــة وسياســة املاليــة العامــة بزيــادة شــراء البنــوك
املركزيــة للديــن احلكومــي .وســاعدت هــذه الزيــادة علــى إعــادة أداء
الســوق املاليــة ،ولكــن مــن أجــل تقليــل خماطــر هيمنــة املاليــة العامــة،
مــن األهميــة بمــكان أن يكــون الدعــم الــذي يقدمــه البنــك املركــزي مكمــا
لتصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة وليــس بديــا عنــه.
ويف اجتماع غير رســمي عقد يف يوليو  ،2013أحيط اجمللس التنفيذي
علمــا بكيــف أدت التطــورات خــال األزمــة املاليــة العامليــة وبعدهــا إىل

تغييــر آراء االقتصادييــن وصنــاع السياســات بشــأن خماطــر املاليــة
العامــة واســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة ،وفعاليــة سياســة املاليــة
العامة كأداة معاكســة لالجتاهات الدورية ،والتصميم املناســب لبرامج
تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة ،ودور مؤسســات املاليــة العامــة .ووفقا
لتقريــر أعــده خبــراء الصنــدوق ٣٣جللســة اإلحاطــة ،فقــد أثبتــت األزمــة أن
سياســة املاليــة العامــة هــي أداة مناســبة كسياســة معاكســة لالجتاهــات
الدوريــة عندمــا تكــون السياســة النقديــة مقيــدة باحلــد األدنــى الصفــري
ألســعار الفائــدة أو يكــون القطــاع املــايل ضعيفــا أو تكــون فجــوة النــاجت
كبيــرة للغايــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،هنــاك عــدد مــن التحفظــات بشــأن
اســتخدام أدوات سياســة املاليــة العامــة االستنســابية التــي ال تــزال
صاحلــة ،وال ســيما عندمــا تواجــه البلــدان تقلبــات دوريــة «عاديــة».
وعنــد تصميــم برامــج تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة ،نظــرا للتكاليــف
غيــر اخلطيــة لتركيــز اإلجــراءات بشــكل مفــرط يف البدايــة أو تأخيرهــا،
فقــد خلــص التقريــر إىل أن البلــدان غيــر املعرضــة لضغــط الســوق يمكــن
أن تمضــي قدمــا بتصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة بمعــدالت معتدلــة يف
إطــار خطــة تصحيــح متوســطة األجــل لتعزيــز املصداقيــة .وخلص التقرير
إىل أن تركيــز اإلجــراءات بشــكل مفــرط يف البدايــة يكــون لــه مــا يبــرره
يف البلــدان املعرضــة لضغــط الســوق علــى الرغــم مــن أن هــذه البلــدان
واجهــت «حــدود علــى الســرعة» نظمــت معــدالت التصحيــح املرغوبــة.
ومــن املرجــح أن يختلــف املزيــج الســليم مــن تدابيــر النفقــات واإليــرادات،
حســب النســبة األصليــة لإلنفــاق احلكومــي إىل إجمــايل النــاجت احمللــي،
ويجــب أن يراعــي اعتبــارات العدالــة.
وكشــفت األزمــة أيضــا التحديــات التــي ينطــوي عليهــا وضــع أطــر ميزانيــة
موثوقــة متوســطة األجــل وقواعــد للماليــة العامــة لترتكــز عليهــا املاليــة
العامــة وتكــون مرنــة بمــا فيــه الكفايــة لالســتجابة للتقلبــات الدوريــة،
وفقــا للتقريــر .وتشــير أوجــه القصــور يف إعــداد تقاريــر املاليــة العامــة
أيضــا إىل احلاجــة إىل إعــادة تقييــم مــدى كفايــة املؤسســات املعنيــة
بشــفافية املاليــة العامــة.
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سياسة املالية العامة وعدم املساواة يف الدخل
تزامنــت زيــادة عــدم املســاواة يف الدخــل يف االقتصــادات املتقدمــة
والناميــة مــع الدعــم العــام املتزايــد إلعــادة توزيــع الدخــل ،يف وقــت
كانــت فيــه قيــود املاليــة العامــة مــن األولويــات املهمــة يف العديــد
مــن البلــدان .ويف اجتمــاع غيــر رســمي عقــد يف فبرايــر  ،2014ناقــش
اجمللــس التنفيــذي تقريــر أعــده خبــراء الصنــدوق ٣٤بشــأن سياســة املاليــة
العامــة بوصفهــا األداة األوليــة املتاحــة للحكومــات للتأثيــر علــى توزيــع
الدخــل ،بمــا يف ذلــك خيــارات إلصــاح سياســات اإلنفــاق والضرائــب
للمســاعدة علــى حتقيــق أهــداف التوزيــع بكفــاءة وبطريقــة تتماشــى مــع
اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة واألدلــة املؤخــرة عــن كيفيــة تصميــم
تدابيــر سياســات املاليــة العامــة لتخفيــف أثــر تصحيــح سياســة املاليــة
العامــة علــى عــدم املســاواة.
ووفقــا للتقريــر ،يتعيــن تصميــم كل مــن سياســات الضرائــب واإلنفــاق
بعنايــة لتحقيــق التــوازن بيــن أهــداف توزيــع الدخــل والكفــاءة ،بمــا يف
ذلــك أثنــاء تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة .وســيعتمد املزيــج املالئــم
مــن األدوات علــى القــدرات اإلداريــة فضــا عــن تفضيــات اجملتمــع
بشــأن إعــادة التوزيــع ،والــدور املتوخــى للدولــة ،واعتبــارات االقتصــاد
السياســي .ويف البلــدان املتقدمــة ،تشــتمل اخليــارات علــى اســتخدام
اختبــارات قيــاس القــدرة املاليــة ،وإزالــة تدريجيــة للفوائــد مــع ارتفــاع
الدخــول لتجنــب االنعكاســات الســلبية علــى العمالــة ،وزيــادة ســن التقاعــد
يف نظــم معاشــات التقاعــد ،بأحــكام كافيــة للفقــراء الذيــن قــد يكــون
عمرهــم املتوقــع أقصــر ،وحتســين حصــول الفئــات منخفضــة الدخــل علــى
التعليــم العــايل واحلفــاظ علــى إمكانيــة احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة،
وتنفيــذ نظــم تدريجيــة ملعــدل ضريبــة الدخــل الشــخصي ،وخفــض
االســتثناءات الضريبيــة التنازليــة.
وخلــص التقريــر إىل أن اخليــارات يف االقتصــادات الناميــة هــي تصحيــح
برامــج املســاعدة االجتماعيــة وحتســين االســتهداف ،وإدخــال برامــج
التحويــات النقديــة املشــروطة وتوســيع نطاقهــا مــع حتســن القــدرات
أعلــى الصفحــة الســابقة عاملــة حمــوالت كهربائيــة يف شــنغهاي ،الصيــن
أســفل الصفحــة الســابقة جوهانســبرغ ،جنــوب إفريقيــا يف ســاعة الغســق
أقصــى اليســار عامــل بنــاء يف ســنتياغو ،شــيلي أقصــى اليميــن بنــك
بهاراتيــا ماهيــا يف الهنــد ،جميــع موظفيــه مــن النســاء إىل اليســار
فنيــة آثــار مصريــة تــرمم الفخــار يف اجليــزة ،مصــر إىل اليميــن عمــال يف
مصنــع لألحذيــة يف إثيوبيــا

املؤسســية ،وتوســيع نطــاق معاشــات التقاعــد االجتماعيــة املقيســة
بالقــدرة املاليــة وغيــر القائمــة علــى املســاهمات ،وحتســين ســبل حصــول
األســر منخفضــة الدخــل علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة ،وتوســيع نطــاق
تغطيــة ضريبــة الدخــل الشــخصي .وأشــار التقريــر أيضــا إىل أنــه يمكــن
النظــر أيضــا يف مناهــج مبتكــرة مثــل زيــادة اســتخدام الضرائــب علــى
املمتلــكات والطاقــة (مثــل ضريبــة الكربــون) ،يف كل مــن االقتصــادات
املتقدمــة والناميــة.

النظام الضريبي الدويل ودور صندوق النقد الدويل
عنــد مناقشــة برنامــج عمــل اجمللــس التنفيــذي يف يونيــو  ،2013تــم حــث
صنــدوق النقــد الــدويل علــى زيــادة حضــوره يف املناقشــات املتعلقــة
بالقضايــا الضريبيــة الدوليــة .ويف اجتمــاع غيــر رســمي عقــد يف يوليــو
 ،2013راجــع اجمللــس القضايــا واملبــادرات الرئيســية يف هــذا اجملــال
ونظــر يف خطــة عمــل تســتند إىل واليــة صنــدوق النقــد الــدويل وخبراتــه
االقتصاديــة الكليــة التــي مــن شــأنها أن تُكمــل عمــل املؤسســات األخــرى،
٣٥
وخاصــة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي.
ونفــذ خبــراء الصنــدوق خطــة العمــل هــذه بالتركيــز علــى التداعيــات
القطريــة ذات الصلــة باالقتصــاد الكلــي الناجتــة عــن تصميمــات
وممارســات الضرائــب الوطنيــة (مثــل تهــرب الشــركات متعــددة
اجلنســيات مــن الضرائــب) .ويستكشــف العمــل اجلوانــب التــي مل تبحــث
بشــكل كاف مــن قضيــة التداعيــات ،مثــل قيــاس حجــم التأثيــر .واســتنادا
إىل خبــرة صنــدوق النقــد الــدويل التحليليــة والفنيــة الواســعة يف جمــال
علــم االقتصــاد واملمارســات املتعلقــة بالنظــام الضريبــي الــدويل ،بمــا
يف ذلــك مســاعداته الفنيــة وعضويتــه التــي تشــمل جميــع بلــدان العــامل
تقريبــا ،أجــرى اخلبــراء أيضــا تقييمــا للقضايــا ذات األهميــة اخلاصــة
للبلــدان الناميــة بموجــب الهيــكل الضريبــي الــدويل احلــايل وترتيباتــه.
وتعــاون خبــراء الصنــدوق تعاونــا وثيقــا مــع منظمــة التعــاون والتنميــة
يف امليــدان االقتصــادي ،وكذلــك مــع األمم املتحــدة واملفوضيــة
األوروبيــة ،وأجــروا اتصــاالت واســعة مــع منظمــات اجملتمــع املــدين
والقطــاع اخلــاص.
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أدوات التقييم املوحدة
تواجــه البلــدان مــن جميــع مســتويات الدخــل مشــكالت مــع الطلبــات
املتعارضــة علــى زيــادة اإلنفــاق وخفــض الضرائــب .ويف هــذه احلــاالت،
تكــون تدابيــر تعزيــز اإلدارة الضريبيــة بالغــة األهميــة لتوفيــر حيــز
سياســة املاليــة العامــة الضروريــة لتحســين اخلدمــات العامــة واحلــد مــن
الفقــر وحتســين النتائــج االجتماعيــة ،وجمــع الضرائــب بطريقــة منصفــة
وبكفــاءة وشــفافية .ويف حيــن حتقــق الكثيــر يف إصــاح وحتديــث
اإلدارات الضريبيــة ،فــا يــزال ال يوجــد منهــج فعــال واحــد لتقييــم نقــاط
القــوة والضعــف ألي إدارة ضريبيــة.

تقييــم جديــد لشــفافية املاليــة العامــة ســيحل حمــل وحــدة بيانــات املاليــة
العامــة الــواردة يف تقريــر مراعــاة املعاييــر واملواثيــق.
ويتخــذ التقييــم اجلديــد منهجــا أكثــر حتليــا ومعياريــة وتدرجــا لتقييــم
ممارســات البلــدان وخمرجاتهــا املتعلقــة باملاليــة العامــة .وأعــد صنــدوق
النقــد الــدويل أدوات جديــدة أخــرى للتقييــم والرقابــة ويــرد وصــف لهــا يف
اإلطــار  .2-4ولالطــاع علــى مناقشــة عــن كيــف غيــرت األزمــة املاليــة
العامليــة اآلراء بشــأن سياســة املاليــة العامــة يف االقتصــادات املتقدمــة،
راجــع «إعــادة تقييــم دور سياســة املاليــة العامــة يف االقتصــادات
املتقدمــة وطرائقهــا» يف جــزء ســابق مــن هــذا الفصــل).

وأعــد صنــدوق النقــد الــدويل ميثــاق املمارســات الســليمة يف جمــال استمرارية أوضاع املالية العامة

شــفافية املاليــة العامــة يف عــام  1998يف أعقــاب األزمــة املاليــة
اآلســيوية .وكان الهــدف منــه مســاعدة احلكومــات علــى توفيــر صــورة
واضحــة لهيكلهــا ومواردهــا املاليــة ٣٦.وعلــى الرغــم مــن التحســن
املطــرد يف شــمولية وجــودة تقاريــر املاليــة العامــة ،فقــد كشــفت األزمــة
االقتصاديــة األخيــرة عــن العديــد مــن أوجــه القصــور يف فهــم مراكــز
املاليــة العامــة للحكومــات .وأشــارت دراســة للمجلــس التنفيــذي صــدرت
يف عــام  2012إىل احلاجــة إىل تعزيــز تقاريــر املاليــة العامــة وإدخــال
تقييمــات أكثــر شــموال خملاطــر املاليــة العامــة .وأعــدت املســودة املعدلــة
مليثــاق شــفافية املاليــة العامــة لتعزيــز أنشــطة اإلشــراف املتعلقــة
بشــفافية املاليــة العامــة (راجــع اإلطــار  .)1-4ويشــتمل امليثــاق علــى

توحيد أسعار اخلصم املستخدمة يف حتليل الدين اخلارجي
للبلدان منخفضة الدخل
يف أعقــاب فتــرة ممتــدة مــن أســعار الفائــدة املنخفضــة يف االقتصــادات
املتقدمــة ،أصبــح ســعر اخلصــم املســتخدم مــن قبــل البنــك الــدويل
وصنــدوق النقــد الــدويل يف حتليــات اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل
الديــون ( )DSAمقياســا ضعيفــا خلصــم التدفقــات النقديــة طويلــة
األجــل .فأصبحــت تقديــرات خدمــة أعبــاء الديــن متضخمــة ،ممــا أدى إىل
تضييــق ال مبــرر لــه يف حيــز اإلقــراض الــذي تــم تقديــره واملتــاح للبلــدان

اإلطار 1-4

مبادرة حتديث ميثاق املمارسات السليمة يف جمال شفافية املالية العامة
تتيــح شــفافية املاليــة العامــة لــكل مــن صنــاع السياســات واجلمهــور
إجــراء نقــاش يقــوم علــى معلومــات أفضــل حــول تصميــم سياســة املاليــة
العامــة ونتائجهــا ،وتســاعد علــى إرســاء قواعــد للمســاءلة بشــأن تنفيذهــا.
وعــن طريــق تعزيــز فهــم السياســات االقتصاديــة الكليــة وخياراتهــا ،فــإن
شــفافية املالية العامة يمكن أن تتيح فرص أفضل للوصول إىل أســواق
رأس املــال احملليــة والدوليــة .وتســاهم أيضــا يف إبــراز اخملاطــر التــي
تكتنــف آفــاق املاليــة العامــة ،ممــا يقــود إىل إجــراءات مبكــرة وسلســلة
علــى مســتوى السياســات ملواجهــة األوضــاع االقتصاديــة املتغيــرة ومــن
ثــم احلــد مــن تواتــر وقــوع األزمــات وتخفيــف حدتهــا.
ويوفــر امليثــاق اجلديــد لشــفافية املاليــة العامــةأ معلومــات مطلوبــة
لــإدارة الســليمة للماليــة العامــة وصنــع القــرار يف ثــاث جمــاالت وهــي
إعــداد تقاريــر املاليــة العامــة ،والتنبــؤ بامليزانيــة واملاليــة العامــة،
وحتليــل خماطــر املاليــة العامــة وإدارتهــا .وتعتبــر زيــادة التركيــز علــى
خماطــر املاليــة العامــة حتســنا كبيــرا مقارنــة بامليثــاق األصلــي الــذي
اهتــم اهتمامــا قليــا نســبيا بهــذا اجملــال .وأصبحــت أوجــه القصــور هــذه
واضحــة أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة عندمــا كان حتقــق االلتزامــات
االحتماليــة عامــا رئيســيا يف تدهــور أوضــاع املاليــة العامــة .ويــويل
امليثــاق املزيــد مــن التركيــز علــى جــودة مــا ينشــر مــن معلومــات بــدال
مــن اإلجــراءات والقوانيــن التــي تســتند إليهــا .ويأخــذ امليثــاق أيضــا يف
االعتبــار خمتلــف مســتويات القــدرات املؤسســية عبــر البلــدان األعضــاء،
حيــث يميــز بيــن املمارســات املبدئيــة التــي يمكــن أن يحققهــا جميــع
األعضــاء؛ واملمارســات اجليــدة التــي تســعى إىل حتقيــق هــدف وســيط

وتتطلــب قــدرات مؤسســية أقــوى؛ واملمارســات املتقدمــة التــي تنعكــس
فيهــا املعاييــر الدوليــة وتتماشــى مــع أحــدث مــا تــم التوصــل إليــه.
وتتبــع تقييمــات شــفافية املاليــة العامــة ( )FTEمنهجــا كميــا أكثــر
اســتفاضة مــن الناحيــة التحليليــة لتقييــم بيانــات املاليــة العامــة التــي
نشــرت ومصــادر خماطــر املاليــة العامــة ،وال حتــدد مواطــن الضعــف
يف ممارســات البلــد فحســب ،بــل أيضــا حجــم الفجــوات يف اإلبــاغ عــن
البيانــات .وتســاعد هــذه التدابيــر الكميــة علــى التمييــز بيــن أوجــه القصــور
األكثــر واألقــل أهميــة بالنســبة للشــفافية يف املاليــة العامــة ،ممــا يســمح
باملزيــد مــن التوصيــات املســتهدفة .وتوفــر تقييمــات شــفافية املاليــة
العامــة ملخصــا ســهل االســتخدام لنقــاط القــوة والضعــف يف املمارســات
القطريــة ،وخيــار خلطــة عمــل بشــأن شــفافية املاليــة العامــة لوضــع
اخلطــوات امللموســة الالزمــة لدعــم املســاعدة الفنيــة بشــكل أفضــل مــن
جانــب صنــدوق النقــد الــدويل والشــركاء اآلخريــن.
ونشــرت مســودة مــن ميثــاق شــفافية املاليــة العامــة للتشــاور العــام يف
يوليــو  2013وأجريــت ثمانيــة تقييمــات لشــفافية املاليــة العامــة يف
بلــدان تقــع يف فئــات خمتلفــة مــن حيــث مســتويات الدخــل ويف مناطــق
خمتلفــة .واســتنادا إىل نتائــج هــذه التقييمــات والتعليقــات املرتــدة مــن
املشــاورات مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيين وعامــة اجلمهــور ،ســيتم
تقديــم نســخة نهائيــة مــن امليثــاق إىل اجمللــس التنفيــذي للموافقــة عليــه
ونشــره يف عــام .2015
أ امليثاق متاح يف.The Code is available at www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm

التقرير السنوي ٢٠١٤

بموجــب اإلطــار املشــترك الســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــون للبلــدان
منخفضــة الدخــل (.)DSF
ويف أكتوبــر  ،2013وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى مقتــرح بتوحيــد
أســعار اخلصــم املســتخدمة يف حتليــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل
الديــون للبلــدان منخفضــة الدخــل ٣٧.ووافــق اجمللــس التنفيــذي للبنــك
الــدويل أيضــا علــى املقتــرح .ومــن شــأن التوحيــد أن يبســط النظــام الــذي
تســتخدمه هاتــان املؤسســتان يف حتليــل قضايــا الديــن اخلارجــي يف
البلــدان منخفضــة الدخــل عــن طريــق االســتعاضة عــن خمتلف املنهجيات
املســتخدمة مــن قبــل بســعر خصــم واحــد .واألدوات التحليليــة التــي
تأثــرت بهــذه التغييــرات هــي إطــار اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــون
وحســاب أســعار اإلقــراض امليســر .ووضــع ســعر اخلصــم املوحــد اجلديــد
عنــد  ،%5وهــو مســتوى يتماشــى بشــكل كبيــر مــع ســعر اخلصــم املســتخدم
حاليــا حلســاب عنصــر املنحــة للقــروض طويلــة األجــل املقومــة بالــدوالر
األمريكــي وســيظل دون تغييــر حتــى انتهــاء املراجعــة القادمــة إلطــار
اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــون مــن قبــل اجمللســين التنفيذييــن
للبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل يف عــام .2015

إعادة هيكلة الديون السيادية :التطورات األخيرة
وانعكاساتها على إطار الصندوق املعني باجلوانب
القانونية والسياسات
منــذ مراجعــة اجمللــس يف عــام  2005إلعــادة هيكلــة الديــون الســيادية،
حدثــت تطــورات كبيــرة يف هــذا اجملــال .ففــي عــام  ،2012أطلقت اليونان
أكبــر عمليــة إلعــادة هيكلــة الديــون الســيادية يف التاريــخ .وكانــت هنــاك
عمليــات إلعــادة هيكلــة الديــون الســيادية يف بليــز وجامايــكا وســانت
كيتــس ونيفــس .وبصــورة مســتقلة ،قــد تكــون إلجــراءات التقاضــي
اجلاريــة ضــد األرجنتيــن انعكاســات واســعة االنتشــار علــى مســتقبل
عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية .ويف مايــو  ،2013ناقــش
اجمللــس التنفيــذي تقريــر خلبــراء الصنــدوق بشــأن التطــورات األخيــرة
يف إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية وانعكاســاتها علــى إطــار الصنــدوق
٣٨
املعنــي باجلوانــب القانونيــة والسياســات.
وأيــد املديــرون التنفيذيــون عمومــا عــزم خبــراء الصنــدوق علــى املضــي
قدمــا يف أربعــة جمــاالت متعلقــة بأعمــال املتابعــة احملــددة يف التقريــر.
ويتمثــل اجملــال األول يف أن عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون كانــت
صغيــرة جــدا ومتأخــرة جــدا ،وبالتــايل عجــزت عــن اســتعادة القــدرة علــى
االســتمرار يف حتمــل الديــون والنفــاذ إىل األســواق علــى أســاس دائــم.
ومــن املرجــح أن التغلــب علــى هــذه املشــكالت كان يقتضــي معاجلــة
توقيــت ونطــاق عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون علــى عــدة جبهــات .ولوحــظ
أنــه يمكــن حتقيــق ذلــك عــن طريــق تعزيــز الدقــة والشــفافية يف اســتمرارية
القــدرة علــى حتمــل الديــون وتقييمــات إمكانيــة النفــاذ إىل األســواق
واتخــاذ تدابيــر خلفــض التكاليــف املرتبطــة بإعــادة الهيكلــة .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،ســيكون مــن املفيــد استكشــاف اإلصالحــات احملتملــة إلطــار
اإلقــراض يف صنــدوق النقــد الــدويل الــذي يســمح بتطبيــق منهــج تمــت
معايرتــه بدرجــة أكبــر يف حــاالت ارتفــاع الديــن ،ومنــع اســتخدام مــوارد
صنــدوق النقــد الــدويل إلنقــاذ املانحيــن مــن القطــاع اخلــاص قبــل إعــادة
الهيكلــة ،وضمــان نتائــج أفضــل لألعضــاء.
وثانيــا ،يف حيــن أن مشــاركة الدائنيــن كانــت كافيــة يف عمليــات إعــادة
الهيكلــة األخيــرة ،فــإن املنهــج التعاقــدي القائــم علــى الســوق إلعــادة

هيــكل الديــن املعمــول بــه وقــت املناقشــة أصبــح أقــل فعاليــة يف التغلــب
علــى مشــكالت اإلجــراءات اجلماعيــة ،ال ســيما يف حــاالت مــا قبــل التوقف
عــن الســداد .واســتجابة لذلــك ،يمكــن النظــر يف زيــادة فعاليــة اإلطــار
التعاقــدي بمــا يف ذلــك مــن خــال إدخــال شــروط جتميــع أكثــر ثباتــا يف
الســندات الســيادية الدوليــة ،مــع وضــع يف االعتبــار القضايــا املتعلقــة
بالعدالــة بيــن الدائنيــن التــي قــد تنشــأ عــن هــذا املنهــج .واشــير إىل أن
صنــدوق النقــد الــدويل يمكــن أن ينظــر أيضــا يف وســائل لتنظيــم اســتخدام
التمويــل الــذي يقدمــه بطريقــة أكثــر تقييــدا لتســوية مشــكلة اإلجــراءات
اجلماعيــة.
وثالثــا ،يدعــو الــدور املتنامــي والتكويــن املتغيــر لإلقــراض الرســمي إىل
وضــع إطــار أوضــح ملشــاركة القطــاع الرســمي ،وخاصــة فيمــا يتعلــق
بالدائنيــن مــن خــارج نــادي باريــس ٣٩،الذيــن يف حالتهــم يمكــن تشــديد
طريقــة تأميــن تعهــدات التمويــل املرتبطــة بالبرامــج .ورابعــا ،فــإن منهــج
صــدق النوايــا التعــاوين لتســوية متأخــرات القطــاع اخلــاص اخلارجيــة
واملتضمــن يف سياســة صنــدوق النقــد الــدويل لإلقــراض يف وجــود
متأخــرات ال يــزال الوســيلة األمثــل الســتعادة القــدرة علــى النفــاذ إىل
األســواق يف مرحلــة مــا بعــد التوقــف عــن الســداد .ولذلــك هنــاك حاجــة
إىل مراجعــة فعاليــة سياســة اإلقــراض يف وجــود متأخــرات يف ضــوء
التجــارب املؤخــرة وزيــادة تعقيــد قاعــدة الدائنيــن .ويمكــن النظــر
أيضــا يف توســيع نطــاق سياســة اإلقــراض يف وجــود متأخــرات لتشــمل
املتأخــرات الرســمية.

منتدى مديري الدين العام واملائدة املستديرة للخزانة
األمريكية حول أسواق سندات اخلزانة وإدارة الدين
ســلطت األزمــة املاليــة العامليــة الضــوء علــى عــدد مــن جمــاالت الترابــط
ومواطــن الضعــف التــي مل حتــظ باالهتمــام يف املاضــي يف ميــدان
املاليــة العامــة وميــدان الديــن الســيادي التــي يتعيــن وضعها يف االعتبار
للمحافظــة علــى الســيولة يف األســواق وعلــى عمقهــا .واجتمــع كبــار
مديــري الديــن ومســؤولو اخلزانــات وحمافظــو البنــوك املركزيــة مــن 40
اقتصــادا مــن اقتصــادات األســواق املتقدمــة والصاعــدة واملشــاركون مــن
القطــاع اخلــاص واألكاديميــون يف واشــنطن العاصمــة يف يونيــو 2013
حلضــور منتــدى مديــري الديــن العــام الثالــث عشــر لصنــدوق النقــد الــدويل
واملائــدة املســتديرة الثالثــة للخزانــة األمريكيــة حــول أســواق ســندات
اخلزانــة وإدارة الديــن ٤٠.وجمــع املنتــدى الــذي اســتضافه صنــدوق النقــد
الــدويل كبــار ممثلــي بنــك التنميــة للبلــدان األمريكيــة ،والبنــك األوروبــي
لإلنشــاء والتعميــر ،والبنــك الــدويل.
وناقــش املشــاركون تعريــف الســيولة وقياســها يف ســوق الســندات
احلكوميــة وفوائــد أســواق الســندات الســائلة .ويعــد حتفيــز أســواق الســندات
احلكوميــة الســائلة هدفــا رئيســيا مــن أهــداف السياســات إلدارة الديــن
ولكنــه ينطــوي أيضــا علــى مفاضــات .ويف البلــدان التــي تــوىل فيهــا
األولويــة للوصــول إىل األســواق لضمــان تلبيــة احتياجــات احلكومــة مــن
التمويــل ،يمكــن التضحيــة بالســيولة يف ســبيل تقديــم منتجــات متنوعــة
يطلبهــا املســتثمرون غيــر التقليدييــن .ووافــق املشــاركون علــى أنــه
بدخــول العــامل إىل جمــاالت غيــر مطروقــة نتيجــة اخلــروج مــن مرحلــة
العمــل بالسياســة النقديــة التقليديــة ،ســتظل اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز
صالبــة حوافــظ الديــن وتشــجيع أســواق الديــن العميقــة والســائلة ذات
أولويــة (راجــع أيضــا القســم بشــأن السياســة النقديــة يف هــذا الفصــل).
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التقرير السنوي ٢٠١٤

تعديل املبادئ التوجيهية إلدارة الدين العام لصندوق النقد السياسة النقدية
الدويل والبنك الدويل
التأثيرات والتحديات العاملية للسياسات النقدية غير
نتيجــة التطــورات يف القطــاع املــايل والسياســة االقتصاديــة الكليــة ،التقليدية
وخاصــة اســتجابة لألزمــة املاليــة األخيــرة ،خضعــت العديــد مــن حوافــظ
الديــن القطريــة لتغيــرات هيكليــة مــن حيــث احلجــم والتكويــن علــى مــدار
العقــد املاضــي .ويف اجتماعهــم الــذي عقــد يف موســكو يف فبرايــر
 ،2013طلــب وزراء املاليــة وحمافظــو البنــوك املركزيــة جملموعــة
العشــرين تعديــل املبــادئ التوجيهيــة األصليــة بشــأن إدارة الديــن العــام
الصــادرة يف عــام  2001وتعديالتهــا لعــام  .2003وأصــدر خبــراء
الصنــدوق والبنــك الــدويل ،بمدخــات مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف
امليــدان االقتصــادي ،مبــادئ توجيهيــة معدلــة إلدارة الديــن العــام يف
إبريــل  ٤١.2014وصُممــت املبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة لتعزيــز البنيــان
املــايل الــدويل وتعزيــز السياســات واملمارســات التــي تســهم يف حتقيــق
االســتقرار املــايل والشــفافية وحتــد مــن ضعــف البلــدان األعضــاء أمــام
العوامــل اخلارجيــة .وستســتخدم املؤسســتان املبــادئ التوجيهيــة كإطــار
للمســاعدة الفنيــة وسيســتخدمها صنــدوق النقــد الــدويل كمعلومــات
أساســية للمناقشــات يف ســياق أنشــطته الرقابيــة .ويمكــن أن تســتخدم
أيضــا كمــواد مرجعيــة لالستشــاريين واخلبــراء اخلارجييــن املعنييــن
بقضايــا إدارة الديــن العــام.

املذكرة التوجيهية خلبراء الصندوق حول حتليل استمرارية
القدرة على حتمل الدين العام يف البلدان القادرة على
النفاذ إىل األسواق
للتغلــب علــى مواطــن القصــور يف حتديــد نقــاط ضعــف املاليــة العامــة
وتقييــم خماطــر اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــون نتيجــة الشــواغل
املتزايــدة إزاء سياســة املاليــة العامــة واســتمرارية القــدرة علــى حتمــل
الديــن العــام يف العديــد مــن االقتصــادات املتقدمــة ،راجــع اجمللــس
التنفيــذي إطــار سياســة املاليــة العامــة وحتليــل اســتمرارية القــدرة علــى
حتمــل الديــن العــام يف البلــدان القــادرة علــى النفــاذ إىل األســواق يف
أغســطس  ٤2 .2011وحــددت عمليــة املراجعــة عــدة جمــاالت للتحســين
وهــي الواقعيــة يف افتراضــات خطــوط األســاس ،واخملاطــر املرتبطــة
بخصائــص الديــن (هيــكل التمويــل) ،وحتليــل خماطــر املاليــة العامــة
الكليــة ،ومواطــن الضعــف املتصلــة بمســتوى الديــن العــام ،وتغطيــة
املاليــة العامــة وجممــات الديــن العــام .ودعــت عمليــة املراجعــة إىل
وضــع منهــج قائــم علــى اخملاطــر وناقشــت أهميــة االلتزامــات االحتماليــة
الطارئــة كمصــدر للمخاطــر واســتخدام الرســوم البيانيــة املروحيــة
كأدوات تكميليــة.
وصــدرت مذكــرة توجيهيــة لتحليــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل
الديــن العــام يف البلــدان القــادرة علــى النفــاذ إىل األســواق تنعكــس
فيهــا القضايــا التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا أعــاه يف مايــو .2013
ودعــت املذكــرة إىل إجــراء املزيــد مــن التحليــل يف البلــدان التــي تواجــه
ضعــف حمتمــل أكبــر وأقــل تناســبيا يف البلــدان التــي تواجــه خماطــر أقــل.
ويتماشــى هــذا املنهــج أيضــا مــع توصيــة مراجعــة الرقابــة لعــام 2011
التــي يجريهــا صنــدوق النقــد الــدويل كل ثــاث ســنوات بالتركيــز علــى
تقييــم أكثــر تفصيــا للمخاطــر والروابــط املاليــة الكليــة( .راجــع أيضــا
اإلصالحــات املقترحــة لسياســة حــدود الديــن يف القســم املتعلــق بحــدود
الديــن يف البرامــج التــي يدعمهــا الصنــدوق يف الفصــل الثالــث).

يف الفتــرة الســابقة لألزمــة ،كانــت البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات
املتقدمــة الرئيســية تضــع السياســة النقديــة يف ســياق إطــار قائــم يســتند
أساســا إىل نظــام مصــريف مســتقر .ومــع تراجــع االقتصــاد احلقيقــي
وتصاعــد خماطــر االنكمــاش ،أصبحــت أســعار الفائــدة قصيــرة األجــل
ســالبة .وبالتــايل مل يعــد بإمــكان البنــوك املركزيــة أن تعتمــد علــى أداتهــا
التقليديــة وهــي ســعر الفائــدة األساســي قصيــر األجــل لتخفيــف الشــروط
النقديــة وتوفيــر الدعــم الــازم للطلــب .وجلــأت البنــوك املركزيــة إىل
سياســات نقديــة غيــر تقليديــة ( )UMPsإلعــادة تنشــيط األســواق املاليــة
والوســاطة املاليــة وتوفيــر الدعــم الــازم للنشــاط االقتصــادي عنــد احلــد
األدنــى الصفــري ألســعار الفائــدة قصيــرة األجــل.
وبعــد اجتمــاع غيــر رســمي عقــد يف ســبتمبر  ،2013ناقــش اجمللــس
التنفيــذي تقريــر خلبــراء الصنــدوق عــن التأثيــرات والتحديــات العامليــة
للسياســات النقديــة غيــر التقليديــة ٤3 .وخلــص التقريــر إىل أن السياســات
النقديــة غيــر التقليديــة الراميــة إىل دعــم النشــاط عنــد احلــد األدنــى
الصفــري ألســعار الفائــدة قصيــرة األجــل أدت إىل خفــض أســعار الفائــدة
طويلــة األجــل وكان لهــا تأثيــرات إيجابيــة علــى النشــاط االقتصــادي
والتضخــم يف البلــدان التــي طبقــت تلــك السياســات .غيــر أن اســتمرار
السياســات النقديــة غيــر التقليديــة مــن هــذا النــوع ارتبــط بمخاطــر تتصــل
بالرضــا عــن جــدول أعمــال اإلصــاح واالســتقرار املــايل ومصداقيــة
البنــك املركــزي .وتمثــل هــذه السياســات أيضــا حتديــات يف جمــال
السياســات للعديــد مــن األســواق الصاعــدة التــي كانــت تعــاين يف إدارة
تدفقــات كبيــرة ومتقلبــة مــن رأس املــال يف أعقــاب األزمــة املاليــة
العامليــة .غيــر أن التقريــر خلــص عمومــا إىل أن السياســات النقديــة
غيــر التقليديــة كانــت مفيــدة حتــى اآلن لــكل مــن البلــدان التــي طبقتهــا
وعلــى أســاس عاملــي .وكانــت هنــاك حاجــة إىل إصالحــات قويــة هيكليــة
وماليــة ويف املاليــة العامــة يف البلــدان التــي طبقــت السياســات والبلــدان
التــي مل تطبقهــا لوضــع األســاس الــازم لنمــو قــوي ومســتمر متوســط
األجــل ،واحلــد مــن أعبــاء السياســات النقديــة غيــر التقليديــة .ويف حيــن
أن السياســات النقديــة غيــر التقليديــة كانــت وال تــزال بالغــة األهميــة،
فإنهــا ال يمكــن أن حتــل حمــل السياســات واإلصالحــات األخــرى ذات
طابــع هيكلــي أكبــر.
ووفقــا للتقريــر ،ينبغــي ســحب السياســات النقديــة غيــر التقليديــة الراميــة
إىل دعــم تنشــيط األســواق املاليــة والوســاطة املاليــة بشــكل عــام بــدون
انقطــاع أثنــاء عــودة األســواق إىل طبيعتهــا .ومل يكــن هنــاك حتــى اآلن مــا
يســتدعي ســحب السياســات التــي تدعــم النشــاط ،والتــي تــؤدي يف نهايــة
املطــاف إىل ارتفــاع أســعار الفائــدة ،نظــرا لألوضــاع االقتصاديــة التــي
كانــت ســائدة وقــت صــدور هــذا التقريــر .وســيؤدي الســحب إىل بعــض
التغيــرات يف ســعر الفائــدة العــادي يف البلــدان التــي تطبــق السياســات
النقديــة غيــر التقليديــة وتلــك التــي ال تطبقهــا ،ولكــن قــد يكــون هنــاك
املزيــد مــن التقلبــات نتيجــة ردود أفعــال الســوق اخلارجــة عــن ســيطرة
البنــك املركــزي .ويمكــن أن يكــون لهــذه التقلبــات تداعيــات علــى بقيــة
العــامل ،وفقــا للتقريــر ،مــع مــا ينطــوي علــى ذلــك مــن خماطــر الســتقرار
االقتصــادي الكلــي واملــايل .وأوصــى التقريــر بــأن تتخــذ البلــدان التــي
ال تطبــق السياســات النقديــة غيــر التقليديــة تدابيــر لتأميــن اســتقرارها
اســتعدادا لســحب السياســات ووضــع األســاس الــازم للنمــو متوســط
األجــل القابــل لالســتمرار .وإذا حــدث عــدم اســتقرار ،عليهــا أن تســتخدم
احتياطيــات وقائيــة فضــا عــن سياســات مناســبة للحــد مــن اخملاطــر.
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ووفقــا للتقريــر ،يمكــن أن يــؤدي التنســيق الــدويل يف جمــال السياســات سياسة السالمة االحترازية الكلية

مــن حيــث املبــدأ إىل حتســين النتائــج العامليــة عــن طريــق تخفيــف اآلثــار

الســلبية للعوامــل اخلارجيــة العابــرة للحــدود الناجتــة عــن السياســات أهم جوانب سياسة السالمة االحترازية الكلية

النقديــة غيــر التقليديــة .ويمكــن أن يدعــم صنــدوق النقــد الــدويل تنفيــذ
السياســات النقديــة غيــر التقليديــة وســحبها عــن طريــق توفيــر منظــور
عاملــي بشــأن هــذه السياســات عــن طريــق الرقابــة واحتياطيــات
السياســات الوقائيــة لتجنــب اآلثــار اجلانبيــة احملتملــة وإجــراء حتليــل
موضوعي للمكاسب احملتملة من التعاون الدويل يف جمال السياسات.
ويف اجتمــاع غيــر رســمي عقــد يف مايــو  2013تــم إحاطــة اجمللــس
التنفيــذي علمــا بآخــر اخلبــرات واآلفــاق فيمــا يتعلــق بالسياســات النقديــة
غيــر التقليديــة .ووفقــا لتقريــر خبــراء الصنــدوق الــذي شــكل أســاس هــذه
اإلحاطــة ٤4 ،اعتمــدت البنــوك املركزيــة يف منطقــة اليــورو واليابــان
واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة سلســلة مــن السياســات النقديــة
غيــر التقليديــة التــي جنحــت إىل حــد كبيــر يف إعــادة تنشــيط األســواق
املاليــة والوســاطة املاليــة.
غيــر أن السياســات كان لهــا انعكاســات خمتلفــة علــى بقيــة العــامل .فقــد
أدت اإلعالنــات املبكــرة إىل إبقــاء أســعار األصــول مرتفعــة يف العــامل
ومــن املرجــح أن تكــون قــد عــادت بفائــدة علــى التجــارة ،يف حيــن أن
اإلعالنــات الالحقــة كان لهــا انعكاســات أصغــر ونتــج عنهــا زيــادة
التدفقــات الرأســمالية إىل األســواق الصاعــدة ،وكانــت مقترنــة بتحــوالت
إىل أمريــكا الالتينيــة وآســيا .وخلــص إىل أن إصالحــات املاليــة العامــة
واإلصالحــات الهيكليــة واملاليــة ضروريــة لضمــان اســتقرار االقتصــاد
الكلــي وترســيخ االنتعــاش ،والســماح يف نهايــة املطــاف بوقــف
السياســات النقديــة غيــر التقليديــة.
ويف اجتماع غير رســمي عقد يف يوليو  ،2013أحيط اجمللس التنفيذي
علمــا بمؤشــرات االئتمــان والتمويــل للســيولة العامليــة .وتناولــت مذكــرة
أعــدت إلحاطــة اجمللــس ٤5مراجعــة مفاهيــم الســيولة العامليــة وناقشــت
مناهــج القيــاس املســتخدمة مــن قبــل خمتلــف أصحــاب املصلحــة ،بمــا
يف ذلــك بنــك التســويات الدوليــة واجلهــات األكاديميــة وخبــراء الصندوق.
وعرضــت أيضــا بعــض التدابيــر التــي يمكــن لصنــاع السياســات مراقبتهــا
بانتظــام.

إىل اليســار عمــال يف مؤسســة تعاونيــة يصنعــون الســيراميك يف
أوروغــواي إىل اليميــن متجــر يعلــن عــن خصومــات يف ســنترا ،البتغــال

أكــدت األزمــة تكاليــف عــدم االســتقرار النظامــي علــى املســتويين الوطنــي
والعاملــي وأبــرزت احلاجــة إىل سياســات الســامة االحترازيــة الكليــة
لتحقيــق االســتقرار املــايل .ويف يوليــو  ،2013أكمــل اجمللــس التنفيــذي
مناقشــاته بشــأن تقريــر خلبــراء الصنــدوق عــن أهــم جوانــب سياســات
الســامة االحترازيــة الكليــة ٤6 .ورحــب املديــرون التنفيذيــون بالعمــل
التحليلــي يف هــذا اجملــال اجلديــد نســبيا املعنــي بالسياســات واملنهــج
العــام املتبــع إزاءه ،بينمــا أقــروا بــأن اخلبــرة يف هــذا املضمــار ال تــزال
حمــدودة كمــا أقــروا بمجموعــة التحديــات التــي ينطــوي عليهــا ضمــان
فعاليــة سياســة الســامة االحترازيــة الكليــة .وذكــروا أن تقريــر خبــراء
الصنــدوق تقــدم رؤى متعمقــة مفيــدة يُسترشــد بهــا يف املناقشــات التــي
تتنــاول السياســات وتوفــر أساســا جيــدا للمشــورة التــي يقدمهــا صنــدوق
النقــد الــدويل بشــأن سياســة الســامة االحترازيــة الكليــة يف ســياق
أنشــطته املعتــادة املعنيــة بالرقابــة ،وعمليــات تقييــم القطــاع املــايل،
واملســاعدة الفنيــة.
ومــع هــذا ،رأى املديــرون التنفيذيــون أن تطويــر سياســة الســامة
االحترازيــة الكليــة ال يــزال عمــا قيــد اإلجنــاز ،وحثــوا خبــراء الصنــدوق
علــى االســتمرار يف شــحذ عملهــم التحليلــي ،واكتســاب خبــرات متراكمــة،
وحتســين فهمنــا للروابــط االقتصاديــة الكليــة املاليــة والشــروط الالزمــة
لتحقيــق فعاليــة سياســة الســامة االحترازيــة الكليــة .وشــددوا علــى أنــه
ينبغــي اســتخدام سياســة الســامة االحترازيــة الكليــة الحتــواء اخملاطــر
النظاميــة ،بمــا فيهــا مواطــن الضعــف النظاميــة الناجمــة مــن اآلثــار
املرتــدة املســايرة لالجتاهــات الدوريــة بيــن نمــو االئتمــان وأســعار
األصــول ومــن الروابــط املتبادلــة داخــل النظــام ،ولكنهــم أكــدوا أنــه ينبغــي
أال يتــم إثقالهــا بأهــداف أخــرى.
وأكد املديرون التنفيذيون كذلك أن سياســية الســامة االحترازية الكلية
ال يمكــن أن تكــون بديــا عــن السياســات االقتصاديــة الكليــة الســليمة
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إىل اليســار رجــل يقطــف أوراق الشــاي يف أوغنــدا إىل اليميــن أعمــال
التشــييد يف منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة

ولكــي تكــون فعالــة يتعيــن اســتكمالها بسياســات نقديــة وسياســة للماليــة
العامــة وسياســات أخــرى يف القطــاع املــايل مالئمــة لهــا ،وأن تدعمهــا
قــوة الرقابــة واإلنفــاذ .ويقتضــي تنفيــذ سياســة الســامة االحترازيــة
الكليــة توافــر القــدرة علــى تقييــم اخملاطــر النظاميــة ،وجتميــع ونشــر
أدوات الســامة االحترازيــة الكليــة املالئمــة لتحقيــق األهــداف ،ومراقبــة
الثغــرات التنظيميــة وســدها .وأكــد املديــرون التنفيذيــون أن توافــر أطــر
قويــة للمؤسســات واحلوكمــة كان ضروريــا إلدارة سياســة الســامة
االحترازية الكلية بفعالية ،وإن كان من الواضح أن الترتيبات املالئمة
ســتتوقف علــى ظــروف كل بلــد علــى حــدة ،بمــا يف ذلــك األطــر القانونيــة.
ورأى املديــرون التنفيذيــون عمومــا أن للبنــك املركــزي دور مهــم يضطلــع
بــه يف مباشــرة سياســة الســامة االحترازيــة الكليــة ،ولكــن يجــب توخــي
العنايــة لضمــان عــدم التأثيــر ســلبا علــى اســتقالليته.
وإذ أشــار املديــرون التنفيذيــون إىل أن اتخــاذ إجــراء احتــرازي كلــي،
أو عــدم اتخــاذه ،مــن احملتمــل أن يكــون لــه تداعيــات ،فقــد ألقــوا الضــوء
علــى احلاجــة إىل التنســيق علــى املســتوى الــدويل .واتفــق معظــم املديريــن
التنفيذييــن علــى أن صنــدوق النقــد الــدويل ينبغــي أن يقــوم بــدور رئيســي
يف املســاهمة يف تطويــر أطــر الســامة االحترازيــة الكليــة ،بالتعــاون مــع
اجلهــات اخملتصــة بوضــع املعاييــر والســلطات القُطْريــة مع احترام نطاق
اختصــاص املؤسســات املاليــة الدوليــة األخــرى .وينبغــي أن يســتخدم
صنــدوق النقــد الــدويل أدواتــه القائمــة ،بمــا فيهــا الرقابــة ،و»برنامــج
تقييــم القطــاع املــايل» ،واملســاعدة الفنيــة لتســهيل حــواره مــع الســلطات
الوطنيــة بشــأن سياســة الســامة االحترازيــة الكليــة .وكانــت األهــداف
وراء ذلــك هــي تعزيــز الركائــز املؤسســية لسياســة الســامة االحترازيــة
الكليــة ،واملســاعدة علــى حتليــل مــا ينشــأ مــن خماطــر ،والروابــط بيــن
السياســات ،والتداعيــات ،وتقديــم املشــورة بشــأن اســتجابة السياســات
املالئمــة لــكل بلــد.

اإلصالح التنظيمي
دعــت املديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدويل يف جــدول أعمالهــا بشــأن
السياســات لعــام  2014إىل إعطــاء دفعــة قويــة إلكمــال اإلصالحــات
التنظيميــة املاليــة الوطنيــة والعامليــة .وأشــارت إىل أن عمــل صنــدوق

النقــد الــدويل ســيتضمن قضايــا السياســات املتصلــة بانعكاســات
اإلصــاح التنظيمــي املــايل العاملــي علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي
واملــايل ودور التعــاون يف جمــال السياســات .وجــرى حتديــث اجمللــس
بشــأن التقــدم يف اإلصــاح التنظيمــي يف اجتماعــات غيــر رســمية عقــدت
يف يونيــو  2013وديســمبر .2013
وتمثلــت األولويــات يف حــل مشــكلة «أكبــر مــن أن تفشــل» ،بمــا يف ذلــك
تنفيــذ تســوية فعالــة عبــر احلــدود ألوضــاع الشــركات الكبيــرة النظاميــة؛
وإكمــال جــدول أعمــال اإلصــاح التنظيمــي ،بمــا يف ذلــك املزيــد مــن
العمل بشــأن االتســاق يف ترجيح اخملاطر والتقارب احملاســبي؛ وإيجاد
وســائل للتصــدي خملاطــر نظــام صيرفــة الظــل؛ وجعــل أســواق املشــتقات
أكثــر أمنــا .وكان يتعيــن معاجلــة املناهــج غيــر املتســقة عبــر احلــدود ،وال
ســيما فيمــا يتعلــق بمختلــف املبــادرات الوطنيــة الهيكليــة لتجنــب زيــادة
التجــزؤ املــايل العاملــي( .راجــع أيضــا مناقشــة التقريــر التجريبــي عــن
القطــاع اخلارجــي وتقريــر التداعيــات يف الفصــل الثالــث).

فرص العمل والنمو
تلــزم اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل املؤسســة بــأن تعمــل
علــى «زيــادة فــرص العمــل ورفــع مســتوى الدخــل احلقيقــي ٤7 ».ويعتبــر
اســتحداث فــرص العمــل وحتقيــق النمــو مــن الضروريــات التــي يتــردد
ذكرهــا اليــوم يف كل بلــد مــن البلــدان األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل.
ويف حيــن أن بعــض االقتصــادات املتقدمــة تواجــه مشــكلة دعــم الطلــب
اإلجمــايل بحيــز حمــدود يف املاليــة العامــة يف أعقــاب الركــود الكبيــر،
فعلــى بلــدان أخــرى إيجــاد وســائل لتوليــد النمــو واســتحداث فــرص
العمــل يف مواجهــة االجتاهــات الكبــرى العامليــة اجلاريــة يف التغيــر
التكنولوجــي والعوملــة والتحــوالت الكبيــرة يف االجتاهــات الديمغرافيــة.
وتتضمــن االجتاهــات الديمغرافيــة شــيخوخة الســكان يف بعــض أجــزاء
العــامل ودخــول عــدد كبيــر مــن العمــال اجلــدد يف ســوق العمــل يف أجــزاء
أخــرى مــن العــامل .ويشــكل انخفــاض مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل
فرصــة ضائعــة كبيــرة لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة والنمــو يف بلــدان
عديــدة.

التقرير السنوي ٢٠١٤

وعلــى النحــو املبيــن يف تقريــر لصنــدوق النقــد الــدويل صــادر يف مــارس
 ٤8 ،2013يمكــن أن يســاعد الصنــدوق البلــدان علــى وضــع اســتراتيجيات
للتغلــب علــى هــذه التحديــات عــن طريــق مراجعــة أحــدث التطــورات
النظريــة والتجريبيــة يف بحــوث السياســات ذات الصلــة لتوفيــر أفضــل
مشــورة قائمــة علــى األدلــة .ويف ســبتمبر  ،2013أصــدر صنــدوق النقــد
الــدويل مذكــرة توجيهيــة عــن قضايــا فــرص العمــل والنمــو يف العمــل
الرقابــي والبراجمــي لتحســين التحليــل واملشــورة يف جمــال السياســات
يف اجملــاالت الرئيســية األربعــة احملــددة يف تقريــر اجمللــس التــي
تنطــوي علــى جمــال للتحســين وهــي تعزيــز دراســة السياســات احملليــة
ذات األهميــة احليويــة لالقتصــاد الكلــي لضمــان أن تكــون موجهــة
نحــو احلفــاظ علــى االقتصــاد يف حالــة تشــغيل عنــد مســتوى الطاقــة
عمومــا ،بمــا يتســق مــع مــا هــو متــاح مــن حيــز يف سياســة املاليــة العامــة
والسياســة النقديــة؛ وإجــراء املزيــد مــن التحليــل النظامــي لتحديــات النمــو
والعمالــة وحتديــد أكثــر القيــود تقييــدا للنمــو الشــامل واســتحداث فــرص
العمــل لتقديــم مشــورة أنســب للغــرض منهــا وذات صلــة؛ وإدمــاج مشــورة
السياســات بشــأن اإلصالحــات الضريبيــة وسياســات النفقــات علــى نحــو
أكثر انتظاما؛ وتعزيز املشــورة بشــأن سياســات ســوق العمل اســتنادا إىل
األدلــة التجريبيــة املتوفــرة حاليــا ،واملزيــد مــن التعــاون مــع املؤسســات
الدوليــة مثــل البنــك الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي ومنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن انعكاســات هــذه السياســات
علــى النمــو واإلنتاجيــة واســتحداث فــرص العمــل والشــمول االقتصــادي.

املديريــن التنفيذييــن اقتــراح اخلبــراء بتعديــل حســاب مقيــاس كفايــة
االحتياطيــات للبلــدان التــي تعتمــد بشــدة علــى التجــارة يف الســلع
األساســية .وأيــد املديــرون التنفيذيــون عمومــا مقترحــات اخلبــراء بــأن
تنعكــس تقلبــات التدفقــات الرأســمالية بشــكل أفضــل يف تقييــم مــدى
كفايــة االحتياطيــات الرســمية.
ورحــب املديــرون التنفيذيــون باألســاليب املقترحــة لقيــاس تكاليــف
االحتياطيــات بشــكل أفضــل بالنســبة للبلــدان القــادرة علــى النفــاذ
إىل الســوق ويف البلــدان منخفضــة الدخــل .ورأوا جمــاال للجــوء إىل
االحتياطيــات كجــزء مــن اســتجابة السياســات لوقــف التدفقــات
الرأسمالية اخلارجة ولكنهم أعادوا تأكيد أهمية احلفاظ على سياسات
اقتصاديــة كليــة مناســبة والتغلــب علــى مواطــن الضعــف الناشــئة قبــل
حدوثهــا .ويف هــذا الصــدد ،دعــا املديــرون التنفيذيــون إىل مواصلــة
العمــل علــى تعزيــز مشــورة صنــدوق النقــد الــدويل يف جمــال السياســات
املتعلقــة بالتدخــل يف ســوق النقــد األجنبــي وإجــراء مناقشــة أكمــل لبدائــل
تراكــم االحتياطيــات مثــل خطــوط تبــادل النقــد األجنبــي لــدى البنــوك
املركزيــة واتفاقــات الصنــدوق واتفاقــات التمويــل اإلقليميــة ،بمــا يف
ذلــك يف الســياق األوســع إلصالحــات النظــام النقــدي الــدويل.

نظام احلصص واحلوكمة

وخــال العــام ،نظــم صنــدوق النقــد الــدويل عــددا مــن النــدوات بشــأن هــذه مراجعة نظام احلصص

املســألة ،بمــا يف ذلــك نــدوة عــن النمــو وفــرص العمــل يف أوروبــا عقــدت
أثنــاء االجتماعــات الســنوية يف واشــنطن يف أكتوبــر .2013

كفاية االحتياطيات
ناقــش اجمللــس التنفيــذي يف ديســمبر  2013تقريــرا يتنــاول مواصلــة
النظــر يف تقييــم كفايــة االحتياطيــات ٤9،وهــو موضــوع قــام اجمللــس
بدراســته مــن قبــل يف مــارس  50 .2011واتفــق املديــرون التنفيذيــون
علــى أن االحتياطيــات الدوليــة تُكمِــل السياســات واملؤسســات الســليمة
يف دعــم االســتقرار اخلارجــي للبلــد ويمكــن أن تــؤدي دورا كبيــرا يف
منــع األزمــات أو التخفيــف مــن حدتهــا .وأشــاروا إىل أن تقييــم كفايــة
االحتياطيــات ينبغــي أن يعبــر عــن خصائــص البلــد وأن التقريــر يســير يف
هــذا االجتــاه ،بمــا يتماشــى عمومــا مــع توصيــات مكتــب التقييــم املســتقل.

عندمــا ينضــم بلــد مــا إىل صنــدوق النقــد الــدويل ،تخصــص لــه حصــة
مبدئيــة علــى أســاس صيغــة تســاعد علــى تقييــم املركــز النســبي للعضــو
اجلديــد يف االقتصــاد العاملــي .ويُجــري جملــس حمافظــي الصنــدوق
مراجعــات شــاملة للحصــص علــى فتــرات منتظمــة (ال تزيــد عــن خمــس
ســنوات) .وأي تغييــر يف احلصــص يجــب أن يوافــق عليــه األعضــاء
بأغلبيــة  %85مــن جممــوع القــوة التصويتيــة ،وال يمكــن إدخــال أي تغييــر
يف حصــة البلــد العضــو دون احلصــول علــى موافقتــه.
ويف ديســمبر  ،2010وافــق جملــس احملافظيــن علــى إصــاح شــامل
لنظــام احلصــص واحلوكمــة ،بمــا يف ذلــك اســتكمال املراجعــة العامــة
الرابعــة عشــرة للحصــص واعتمــاد تعديــل مقتــرح علــى اتفاقيــة تأســيس
صنــدوق النقــد الــدويل لالنتقــال إىل جملــس تنفيــذي منتخــب بالكامــل
(«إصــاح تشــكيل اجمللــس التنفيــذي») .واشــتمل اإلصــاح أيضــا علــى
عنصريــن تطلعييــن حيــث طلــب جملــس احملافظيــن مــن اجمللس التنفيذي
( )1تبكيــر اجلــدول الزمنــي الســتكمال املراجعــة العامــة اخلامســة عشــرة
للحصــص إىل ينايــر 2014؛ 51و( )2واســتكمال مراجعــة شــاملة لصيغــة
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واتفــق املديــرون التنفيذيــون عمومــا علــى أن التقريــر أضــاف رؤى
إلطــار صنــدوق النقــد الــدويل التحليلــي الــذي عُــرض يف تقريــر صــادر
يف عــام  2011عــن تقييــم كفايــة االحتياطيــات .وعلــى الرغــم مــن
ذلــك ،فقــد شــددوا علــى أهميــة احلكــم التقديــري يف قيــاس مــدى كفايــة
االحتياطيــات وحــذروا مــن التطبيــق اآليل ألي مقيــاس بعينــه .ورحــب
املديــرون التنفيذيــون بمنهــج خبــراء الصنــدوق الــذي يبتعــد عــن تقييــم
كفايــة االحتياطيــات للبلــدان املصنفــة يف جمموعــات موحــدة حســب
الدخــل .وأيــدوا عمومــا التصنيــف الــذي يراعــي الدرجــات اخملتلفــة مــن
نضــوج الســوق واملرونــة االقتصاديــة.
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وبعــد أن تدخــل جمموعــة إصالحــات نظــام احلصــص واحلوكمــة
لعــام  2010حيــز التنفيــذ ،ســتتحقق زيــادة غيــر مســبوقة يف جممــوع
احلصــص نســبتها  %100وتعديــل كبيــر يف أنصبــة احلصــص يكــون
انعكاســا أفضــل لتغيــر مراكــز البلــدان األعضــاء مــن حيــث أوزانهــا
النســبية يف االقتصــاد العاملــي.

واتفــق املديــرون التنفيذيــون علــى أن املقيــاس املعــدل الــوارد يف
التقريــر لكفايــة االحتياطيــات يف البلــدان األعضــاء التــي لديهــا أســواق
أقــل نضوجــا ويف البلــدان منخفضــة الدخــل أدى إىل حتســين حتليــل
االحتياطيــات مقارنــة باملقاييــس املرجعيــة التقليديــة .وأيــد معظــم

ويف ينايــر  ،2014اعتمــد اجمللــس التنفيــذي تقريــرا مقدمــا إىل جملــس
احملافظيــن عــن إصــاح نظــام احلصــص واحلوكمــة لعــام 2010
واملراجعــة اخلامســة عشــرة للحصــص 54،مشــيرا إىل أنــه يأســف بشــدة
للتأخيــر يف تنفيــذ زيــادات املراجعــة الرابعــة عشــرة للحصــص وإصــاح
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تشــكيل اجمللــس 55.وحتــى منتصــف ينايــر  ،2014وافــق  141عضــوا
(مــن أصــل  113مطلــوب موافقتهــم) يشــكلون  %76.1مــن احلصــص (أقــل
56
مــن النســبة املطلوبــة البالغــة  )%85علــى إصــاح تشــكيل اجمللــس.
وتــم توقــف العمــل علــى املراجعــة اخلامســة عشــرة ريثمــا تتبيــن زيــادة
احلصــص بموجــب املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة للحصــص التــي
تقتضــي دخــول إصــاح تشــكيل اجمللــس التنفيــذي حيــز التنفيــذ.
واقتــرح اجمللــس التنفيــذي تأجيــل املوعــد النهائــي الســتكمال املراجعــة
اخلامســة عشــرة مــن ينايــر  2014إىل ينايــر  2015وحــث األعضــاء
املتبقييــن الذيــن مل يوافقــوا حتــى اآلن علــى زيــادات احلصــص بموجــب
املراجعــة الرابعــة عشــرة وقبلــوا إصــاح تشــكيل اجمللــس علــى القيــام
بذلــك دون املزيــد مــن التأخيــر .واقتــرح اجمللــس التنفيــذي أن يطلــب
جملــس احملافظيــن مــن رئيــس اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة
التشــاور مــع األعضــاء وإبــاغ تلــك اللجنــة يف اجتماعــات ربيــع 2014
بالتقــدم احملــرز بشــأن دخــول املراجعــة الرابعــة عشــرة وإصــاح تشــكيل
اجمللــس حيــز التنفيــذ ،واخليــارات املتاحــة الســتكمال اجلولــة احلاليــة
مــن عمليــة إصــاح احلصــص بهــدف اســتكمال املراجعــة اخلامســة عشــرة
بحلــول ينايــر  .2015ووافــق جملــس احملافظيــن علــى هــذه املقترحــات
اعتبــارا مــن  12فبرايــر .2014
ويف اجتماعــات الربيــع ،أعربــت اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة
واملاليــة عــن أســفها العميــق الســتمرار التأخــر يف إصالحــات نظــام
احلصــص واحلوكمــة يف صنــدوق النقــد الــدويل املوافــق عليهــا يف عــام
 2010واملراجعــة اخلامســة عشــرة للحصــص ( ،)GRQبمــا يف ذلــك
صيغــة احلصــص اجلديــدة .ويف حالــة عــدم املصادقــة علــى إصالحــات
عــام  2010بنهايــة العــام ،فإنهــا ســتدعو صنــدوق النقــد الــدويل إىل
البنــاء علــى عملــه الســابق وإعــداد خيــارات للخطــوات التاليــة وجــدول
زمنــي ملناقشــة هــذه اخليــارات.

صيغة احلصص
صيغــة احلصــص احلاليــة هــي متوســط مرجــح إلجمــايل النــاجت احمللــي
(بــوزن  )%50ودرجــة االنفتــاح ( )%30ومــدى التغيــر االقتصــادي ()%15
وحجــم االحتياطيــات الدوليــة ( .)%5ولهــذا الغــرض ،يقــاس إجمــايل
النــاجت احمللــي باســتخدام مزيــج مــن إجمــايل النــاجت احمللــي القائــم علــى
أســعار الصــرف الســائدة يف الســوق (بــوزن  )%60وعلــى أســعار الصــرف
حســب تعــادل القــوى الشــرائية ( .)%40كذلــك تتضمــن الصيغــة «عامــل
تقليــص» يحــد مــن التبايــن يف أنصبــة احلصــص احملســوبة للبلــدان
األعضــاء.
ولــدى اســتكمال املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة للحصــص واملوافقــة
علــى التعديــل املقتــرح بشــأن إصــاح اجمللــس التنفيــذي ،طلــب جملــس
احملافظيــن مــن اجمللــس التنفيــذي إجــراء مراجعــة شــاملة لصيغــة
احلصــص .وكان الهــدف مــن مناقشــات اجمللــس التنفيــذي يف إطــار
املراجعــة يتمثــل يف توفيــر الركائــز األساســية لالتفــاق علــى صيغــة
جديــدة للحصــص تعبــر بصــورة أفضــل عــن املراكــز النســبية للبلــدان
األعضــاء يف االقتصــاد العاملــي.
ويف اجتمــاع غيــر رســمي عقــد يف يونيــو  ،2013ناقــش اجمللــس
التنفيــذي تقريــر أعــده خبــراء الصنــدوق عــن حتديــث للبيانــات واعتبــارات
أخــرى بشــأن صيغــة احلصــص 57.وتضمــن التقريــر حتديثــا لقاعــدة

بيانــات احلصــص بســنة واحــدة حتــى عــام  2011ملواصلــة االجتاهــات
امللحوظــة يف التحديثــات الســابقة للبيانــات .وبصفــة خاصــة ،زادت
النســبة احملســوبة لبلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة بمقــدار
 1.3نقطــة مئويــة أخــرى ،بمــا يعكــس املكاســب يف جميــع متغيــرات
احلصــص .وباإلضافــة إىل ذلــك ،استكشــف التقريــر مناهــج بديلــة يمكــن
أن تبــدد الشــواغل املعــرب عنهــا مــن قبــل بشــأن متغيــر درجــة االنفتــاح.
ويف هــذا الســياق ،تضمــن التقريــر تقييمــا للتحســينات املؤخــرة يف مــدى
توافــر البيانــات ثــم استكشــف أثــر التغييــرات احملتملــة يف الصيغــة ،بمــا
يف ذلــك اســتخدام حــد أقصــى ووزن أقــل ملتغيــر درجــة االنفتــاح.
وتنــاول التقريــر أيضــا دراســة الصــات احملتملــة بيــن التغيــر والتدابيــر
األوســع بشــأن املشــكالت التــي تتعلــق بميــزان املدفوعــات .ووســع هــذا
العمــل نطــاق العمــل املضطلــع بــه مــن قبــل يف التقاريــر الســابقة الــذي
ركــز علــى املشــكالت التــي تتعلــق بميــزان املدفوعــات التــي تنطــوي علــى
اســتخدام مــوارد الصنــدوق .ومل يخلــص التقريــر إىل وجــود ارتباطــا ذا
داللــة بيــن التغيــر وهــذه املقاييــس األوســع .وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــدم
التقريــر عــددا مــن عمليــات احملــاكاة التوضيحيــة التــي تشــتمل علــى
إصالحــات حمتملــة للصيغــة باســتخدام قاعــدة بيانــات احلصــص
احملدثــة .ومل تعــرض أي مقترحــات يف هــذه املرحلــة.
وأثنــاء االجتمــاع غيــر الرســمي وبعــده ،طلــب املديــرون التنفيذيــون
حســابات توضيحيــة لصيغــة احلصــص وقدمهــا اخلبــراء يف يوليــو
.2013

تنمية القدرات
تســاعد تنميــة القــدرات مــن خــال املســاعدة الفنيــة والتدريــب البلــدان
األعضــاء علــى بنــاء مؤسســات قويــة وتزيــد املهــارات الالزمــة لصياغــة
سياســيات اقتصاديــة كليــة وماليــة ســليمة .وهــي تتصــل اتصــاال وثيقــا
باألنشــطة الرقابيــة واإلقراضيــة يف الصنــدوق وحتظــى بتقديــر كبيــر مــن
البلــدان األعضــاء.
وخــال مراجعــة الســتراتيجية تنميــة القــدرات يف الصنــدوق أجراهــا
اجمللــس التنفيــذي يف يونيــو  58 ،2013أيــد املديــرون التنفيذيــون عــددا
مــن مقترحــات اإلصــاح )1( :حتديــث بيــان السياســات الــذي يغطــي
خدمــات تنميــة القــدرات؛ و( )2التكليــف بإجــراء مراجعــات منتظمــة
ومتكاملــة بشــكل جيــد لوضــع تنميــة القــدرات علــى قــدم املســاواة مــع
األنشطة الرقابية وأنشطة التمويل؛ و( )3تنفيذ نظام لتحديد األولويات
ينفــذ علــى مرحلتيــن يعبــر عــن طلبــات البلــدان الفرديــة واألهــداف العامــة
لصنــدوق النقــد الــدويل؛ و( )4اســتخدام تمويــل املانحيــن عندمــا تتطابــق
األهــداف واالعتمــاد علــى تمويــل صنــدوق النقــد الــدويل الذاتــي عندمــا
ال يتوافــر دعــم املانحيــن؛ و( )5تعزيــز إطــار الرقابــة والتقييــم ،بمــا يف
ذلــك إدمــاج التعليقــات املرتــدة مــن نتائــج التقييــم يف عمليــة حتديــد
األولويــات وتنفيــذ أنشــطة تنميــة القــدرات؛ و( )6االســتفادة مــن تقــدم
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز فعاليــة وجمــال تغطيــة
أنشــطة تنميــة القــدرات يف الصنــدوق ،بمــا يف ذلــك توســيع نطــاق
الــدورات املقدمــة عبــر اإلنترنــت.
وقــد حتقــق تقــدم نحــو تنفيــذ هــذه اإلصالحــات .ويف اجتمــاع غيــر رســمي
عقــد يف إبريــل  ،2014ناقــش اجمللــس التنفيــذي بيــان السياســات
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واملمارســات اجلديــد ،املقــرر تعديلــه إلدراج تعليقــات املديريــن االستجابة لالحتياجات العاجلة

التنفيذييــن .واســتخدم نظــام حتديــد األولويــات علــى مرحلتيــن ألول مــرة
لتخطيــط أنشــطة الســنة املاليــة  .2015ويبــذل معهــد تنميــة القــدرات الذي
أنشــئ يف مايــو  2012جهــدا لتعزيــز أوجــه التــآزر بيــن املســاعدة الفنيــة
والتدريــب وأدخــل تكنولوجيــات جديــدة يف جمــال التدريــب .وفيمــا يتعلق
باملراقبــة والتقييــم ،يجــري توســيع نطــاق إطــار اإلدارة القائمــة علــى
النتائــج يف الصنــدوق لتغطيــة جميــع أنشــطة بنــاء القــدرات ،وســيقدم
مدخــات إىل إطــار التقييــم يف املؤسســة مــن أجــل تنميــة القــدرات ،والــذي
يجــري تعديلــه اآلن كجــزء مــن بيــان السياســات واملمارســات.

واصــل صنــدوق النقــد الــدويل االســتجابة بســرعة لتلبيــة االحتياجــات
العاجلــة مــن املســاعدة الفنيــة يف جمموعــة واســعة مــن البلــدان .وعلــى
ســبيل املثــال ،قــدم صنــدوق النقــد الــدويل مشــورة بشــأن ترشــيد اإلنفــاق
وتعزيــز شــبكات األمــان االجتماعــي ملواجهــة أزمــة اقتصاديــة كبــرى
يف أوكرانيــا .ويف قبــرص ،ســاعد صنــدوق النقــد الــدويل الســلطات علــى
حتســين سياســة الضرائــب واإلدارة الضريبيــة ،وإصــاح إدارة املاليــة
العامــة ،وحتديــد أولويــات النفقــات العامــة .ويف ألبانيــا ،ســاعد صنــدوق
النقــد الــدويل الســلطات علــى مراقبــة متأخــرات اإلنفــاق ،وحتســين مراقبــة

وهنــاك أربــع أدوات تقييــم موحــدة قــام الصنــدوق بتجربتهــا وتنفيذهــا
علــى قضايــا املاليــة العامــة ومــن املنتظــر االسترشــاد بهــا يف أنشــطة الرسم البياين 1-4
تقديم املساعدة الفنية خالل السنوات املالية -2011
املســاعدة الفنيــة يف صنــدوق النقــد الــدويل (راجــع اإلطــار .)2-4

مبادرات املساعدة الفنية

 2014حسب فئة الدخل

(بسنوات تقديم املساعدة يف امليدان)
السنة املالية 2011
السنة املالية 2014

اســتمر طلــب املســاعدة الفنيــة مــن قبــل البلــدان األعضــاء بقــوة يف
الســنة املاليــة  .2014وغطــت املســاعدة الفنيــة التــي يقدمهــا صنــدوق
النقــد الــدويل جمموعــة كاملــة مــن املوضوعــات املتعلقــة باالســتقرار
االقتصــادي الكلــي واالســتقرار املــايل وقدمتهــا أساســا أربــع مــن إدارات
صنــدوق النقــد الــدويل وهــي إدارات شــؤون املاليــة العامــة ،واإلدارة
القانونيــة ،وإدارة األســواق النقديــة والرأســمالية ،وإدارة اإلحصــاءات.
وحصلــت البلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان يف الشــريحة األدنــى مــن
فئــة الدخــل املتوســط علــى أكبــر نســبة مــن مســاعدة صنــدوق النقــد الــدويل
الفنيــة مثلمــا حــدث يف املاضــي ولكــن اســتفاد منهــا معظــم أعضــاء
صنــدوق النقــد الــدويل (راجــع الرســوم البيانيــة  1-4إىل .)4-4
مناطق متعددة
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اإلطار 2-4

أدوات التقييم املوحدة اجلديدة
أعــد صنــدوق النقــد الــدويل أربــع أدوات موحــدة للتقييــم والرقابــة
بالتشــاور مــع أصحــاب املصلحــة .وستســاعد هــذه األدوات علــى إقامــة
توجــه مفاهيمــي وحتليلــي أقــوى يف املســاعدة الفنيــة التــي يقدمهــا
الصنــدوق بشــأن قضايــا املاليــة العامــة وحتســين تتبــع النتائــج .وهــي:
• أداة معلومــات املاليــة العامــة إلدارة اإليــرادات ( )RA-FITجتمــع
معلومــات عــن الضرائــب واجلمــارك وتقــوم بتحليلهــا للمســاعدة
يف إعــداد مؤشــرات أساســية لتقييــم أداء اإليــرادات يف البلــدان
األعضــاء يف الصنــدوق .وأعــد أول تقريــر عــن املعلومــات املقدمــة
مــن  85بلــدا يف إبريــل .2014
• برنامــج حتليــل فجــوة إدارة اإليــرادات ( )RA-GAPيقــوم بتقديــر
حجــم الفجــوة بيــن اإليــرادات احلاليــة واإليــرادات احملتمــل
جتميعهــا .واســتكملت تقديــرات تفصيليــة للفجــوة يف أربعــة بلــدان
خــال الســنة املاليــة  2014وســتجري يف ثمانيــة بلــدان يف الســنة
املاليــة .2015

• أداة التقييــم التشــخيصي إلدارة اإليــرادات الضريبيــة ()TADAT
توفــر إطــارا للتقييمــات املوحــدة ألداء اإلدارة الضريبيــة ،التــي
مــن شــأنها أن تســاعد علــى حتســين حتديــد األولويــات وترتيــب
اإلصالحــات .وتعــد هــذه األداة ســلعة عامــة دوليــة مصممــة
ومنظمــة يف إطــار تعــاون وثيــق مــع الشــركاء الدولييــن .واســتكملت
جتــارب أوليــة لــأداة يف زامبيــا والنرويــج ومــن املقــرر تنفيــذ
أدوات جتريبيــة إضافيــة يف الســنة املاليــة  .2015وبــدأت أمانــة
هــذه األداة ،التــي يقــع مقرهــا يف صنــدوق النقــد الــدويل ويدعمهــا
صنــدوق اســتئماين ممــول مــن املانحيــن ،عملياتهــا يف مطلــع عــام
.2014
• تقييــم شــفافية املاليــة العامــة حتــل حمــل نمــوذج بيانــات املاليــة
العامــة ضمــن تقاريــر مراعــاة املعاييــر واملواثيــق .ويوفــر تركيــزا
أقــوى علــى حتديــد وإدارة خماطــر املاليــة العامــة ويســمح بإدمــاج
بشــكل أفضــل مــع قضايــا شــفافية املــوارد الطبيعيــة.

|
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تقديم املساعدة الفنية خالل السنوات املالية -2011
 2014حسب اجملال

تقديم املساعدة الفنية خالل السنوات املالية -2011
 2014حسب املنطقة

(بسنوات تقديم املساعدة يف امليدان)
السنة املالية 2011
السنة املالية 2014
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تقديم املساعدة الفنية خالل السنوات املالية -2011
 2014حسب حالة البرنامج
(بسنوات تقديم املساعدة يف امليدان)
غير برامج الصندوق
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االلتزامــات ،وتعزيــز اإلدارة الضريبيــة .ويف عــدد مــن البلــدان التــي تعــاين
مــن أوضــاع اقتصاديــة صعبــة مثــل غينيــا بيســاو وليبيــا ومــايل والنيجــر
والصومــال ،ســاعد صنــدوق النقــد الــدويل الســلطات علــى حتســين إعــداد
امليزانيــة (ليبيــا والصومــال) وتعزيــز إدارة املاليــة العامــة (غينيــا بيســاو
ومــايل والنيجــر) .ويف البلــدان األوروبيــة التــي تعرضــت ألزمــات ،قــدم
صنــدوق النقــد الــدويل مشــورة يف جمــال سياســة املاليــة العامــة وقضايــا
اإلدارة ،وتعثــر الشــركات واألســر ،واإلصالحــات القضائيــة ،وإنفــاذ
االلتزامــات مــن أجــل تســهيل إعــادة تأهيــل الشــركات اجملديــة وحتســين
حتصيــل الضرائــب.

مساعدة البلدان األعضاء على تنمية القدرات
قدمــت مســاعدة فنيــة أيضــا ملســاعدة البلــدان علــى بنــاء مؤسســات قويــة
وحفــز القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات .وأوضحــت األزمــة األخيــرة أن
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صفر

جميــع البلــدان األعضــاء ،بمــا يف ذلــك االقتصــادات املتقدمــة ،يمكــن أن
تســتفيد مــن الدعــم ملعاجلــة مواطــن الضعــف املؤسســية والتطويــع مــع
املســتجدات االقتصاديــة واملاليــة العامليــة الســريعة .واملســاعدة الفنيــة
بشــأن قضايــا املاليــة العامــة ســاعدت علــى تنفيــذ إصالحــات السياســات
وحفــز اإلدارة الفعالــة للماليــة العامــة .وتســتند هــذه األنشــطة إىل أفضــل
املمارســات املعمــول بهــا وتطبيــق خمتلــف أدوات التشــخيص اجلديــدة
(راجــع اإلطــار  .)2-4واألمثلــة يف جمــال املاليــة العامــة تشــمل تنميــة
القــدرات علــى حتليــل اإليــرادات واإلنفــاق ،وتنفيــذ إطــار نفقــات متوســط
األجــل ،وإدارة املاليــة العامــة ،وإدارة اإليــرادات ،وإدارة تقلــب اإليــرادات
وضغــوط اإلنفــاق يف البلــدان الغنيــة باملــوارد ،وإدارة خماطــر املاليــة
العامــة مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص.
ويقــدم صنــدوق النقــد الــدويل جمموعــة واســعة مــن املســاعدات الفنيــة
يف بعــض البلــدان األعضــاء .ويف الصيــن ،علــى ســبيل املثــال ،يســاعد
صنــدوق النقــد الــدويل الســلطات علــى تنفيــذ إطــار متوســط األجــل
للنفقــات ،وإدارة اخلزانــة ،ومراقبــة اقتــراض احلكومــات احملليــة،
وحتديــث احملاســبة احلكوميــة .ويف ليبيريــا ،ســاعد صنــدوق النقــد
الــدويل يف تصميــم وتنفيــذ ســلطة اإليــرادات يف ليبيريــا املنتظــر أن تبــدأ
اعمالهــا قريبــا وإنشــاء مركــز تقديــم اخلدمــات لدافعــي الضرائــب ،فضــا
عــن إعــادة تصميــم نظــم تكنولوجيــا املعلومــات وتنميــة قــدرات التدقيــق.
ويف ميانمــار ،قــدم صنــدوق النقــد الــدويل مشــورة بشــأن إصــاح نظــم
امليزانيــة واخلزانــة واحملاســبة ،وحتديــث السياســة الضريبيــة واإلدارة
الضريبيــة .ويف أمريــكا الالتينيــة ،قــدم صنــدوق النقــد الــدويل الدعــم
مثــا إىل منتــدى مــن  16خزانــة وطنيــة لتبــادل اخلبــرات وتعزيــز التعــاون
بيــن البلــدان بشــأن إدارة النقــد ،ونظــم معلومــات اإلدارة املاليــة ،واألطــر
القانونيــة واملؤسســية ،وتطبيــق حســابات موحــدة للخزانــة.
ويف اجملال النقدي واملايل ،أطلق صندوق النقد الدويل برامج مساعدة
فنيــة شــاملة لدعــم حتديــث البنــوك املركزيــة يف العديــد مــن البلــدان
منخفضــة ومتوســطة الدخــل .وال تــزال آليــات التنظيــم والرقابــة يف
القطــاع املــايل والعمليــات النقديــة مــن جمــاالت التركيــز يف هــذه البلــدان.
وهــذه املســاعدة الفنيــة ســاعدت البلــدان علــى تنميــة قدراتهــا الالزمــة
للتخفيــف مــن اخملاطــر احملتملــة للنظــم املاليــة الناشــئة عــن ضعــف
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التنظيــم والرقابــة علــى البنــوك واملؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة
وتعزيــز عمليــات البنــوك املركزيــة .ويف ميانمــار علــى ســبيل املثــال،
ركــز صنــدوق النقــد الــدويل مســاعدته علــى بنــاء القــدرات املؤسســية .ويف
شــرق الكاريبــي أدى مشــروع شــامل لصنــدوق النقــد الــدويل إىل تعزيــز
النظــم املاليــة يف املنطقــة .وحصــل جنــوب الســودان علــى مســاعدة يف
حتديــث عمليــات بنكــه املركــزي .وســاعد الدعــم املســتمر املقــدم مــن
صنــدوق النقــد الــدويل إىل نيجيريــا علــى إصــاح القطــاع املصــريف .ويف
الفلبيــن وإندونيســيا ،أدت املســاعدة الفنيــة متوســطة األجــل لصنــدوق
النقــد الــدويل إىل تعزيــز التنظيــم والرقابــة املصرفيــة.
وقُ ـدِم دعــم أيضــا إىل االقتصــادات املتقدمــة بشــأن إدارة األزمــات ،بمــا
يف ذلــك تســوية أوضــاع البنــوك وهيكلهــا ،وحتديــد اخملاطــر النظاميــة،
وتنفيــذ املعاييــر التنظيميــة والرقابيــة العامليــة اجلديــدة .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،عمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع البنــك الــدويل إلطــاق املرحلــة
الثانيــة مــن «تســهيل إدارة الديــن» كصنــدوق اســتئماين مشــترك متعــدد
املانحيــن لتلبيــة احلاجــة إىل تعزيــز إدارة الديــن العــام يف البلــدان
منخفضــة الدخــل.
ودعــم صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا البلــدان لتعزيــز أطــر املاليــة العامــة
واألطــر القانونيــة املاليــة فيهــا .وركــز العمــل علــى إدارة األزمــات
وتســوية أوضــاع البنــوك ،والتنظيــم املصــريف ،والبنــوك املركزيــة،
وقانــون الضرائــب ،وإدارة املاليــة العامــة (قواعــد املاليــة العامــة
وقوانيــن امليزانيــة) ،ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،والتــي
تدمــج بشــكل متزايــد يف جــدول أعمــال البرامــج والرقابــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل .ويف مــارس  ،2014اجتمــع اجمللــس التنفيــذي ملراجعــة
اســتراتيجية صندوق النقد الدويل بشــأن مكافحة غســل األموال وتمويل
اإلرهــاب .وأيــد املديــرون التنفيذيــون املعيــار املعــدل لفرقــة العمــل

إىل اليســار القائمــون بالتعــداد يجمعــون بيانــات للتعــداد الســكاين يف
ميانمــار إىل اليميــن حمطــة شــحن بحــري يف مينــاء بيرايــوس ،اليونــان

لإلجــراءات املاليــة املعنيــة بغســل األمــوال ( )FATFومنهجيــة التقييــم
اجلديــدة لعمــل صنــدوق النقــد الــدويل التشــغيلي وشــجعوا علــى مواصلــة
التعــاون مــع البنــك الــدويل وفرقــة العمــل لإلجــراءات املاليــة املعنيــة
بغســل األمــوال واألجهــزة اإلقليميــة املنشــأة علــى غرارهــا (.)FSRB
ويف البلــدان منخفضــة الدخــل ،ســاعد الدعــم املــايل اخلارجــي علــى بنــاء
القــدرات اإلحصائيــة مثــا يف بنغالديــش وجمهوريــة الو الديمقراطيــة
الشــعبية وميانمــار .وســمح الدعــم املــايل املقــدم مــن اليابــان لصنــدوق
النقــد الــدويل بانتــداب مستشــارين اقتصادييــن لفتــرة طويلــة للعمــل يف
امليــدان لتقديــم مســاعدة فنيــة.
ويف يونيــو  ،2013رحــب صنــدوق النقــد الــدويل بإطــاق ســلطات
باراغــواي خلطتهــا الوطنيــة األوىل بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب 59.وبنــاء علــى تقييــم أجــراه صنــدوق النقــد الــدويل وكشــف عــن
مواطــن ضعــف كبيــرة يف نظــام باراغــواي بشــأن مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب ،طلبــت ســلطات باراغــواي مســاعدة صنــدوق النقــد
الــدويل الفنيــة لدعــم وضــع اســتراتيجية وطنيــة بشــأن مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،ووقــع الرئيــس الســابق فيرنانــدو لوغــو يف
فبراير  2013على مرســوم يعلن املشــروع أولوية وطنية .وبدأ البرنامج
يف ســبتمبر  ،2012وعمل صندوق النقد الدويل أساســا كميســر ،وتقاســم
خبرتــه الدوليــة وقــدم مشــورة إىل الســلطات بشــأن ضمــان االتســاق مــع
املعاييــر الدوليــة ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .ومــن شــأن
اخلطــة التــي اســتفادت مــن املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن صنــدوق النقــد
الــدويل وبنــك التنميــة للبلــدان األمريكيــة أن تســاعد علــى حمايــة تكامــل
النظــام االقتصــادي يف باراغــواي وحفــظ النظــام العــام واألمــن القومــي
مــن تهديــدات اجلريمــة املنظمــة واإلرهــاب.
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الرسم البياين 5-4

الرسم البياين 6-4

(بأسابيع املشاركين يف التدريب)

(بأسابيع املشاركين يف التدريب)

تقديم التدريب خالل السنوات املالية  2014-2011حسب تقديم التدريب خالل السنوات املالية  2014-2011حسب
اجملموعة
فئة الدخل
السنة املالية 2011
السنة املالية 2014

السنة املالية 2012

السنة املالية 2013
7,000

السنة املالية 2012

السنة املالية 2011
السنة املالية 2014

السنة املالية 2013
4,000
3,500

6,000

3,000

5,000

2,500

4,000

2,000

3,000

1,500

2,000

1,000

1,000

قضايا أخرى

القضايا القانونية

قضايا املالية العامة
التخصصية

السنة املالية 2011
السنة املالية 2014

السنة املالية 2012

اإلحصاءات االقتصادية
الكلية

(بأسابيع املشاركين يف التدريب)

قضايا القطاع املايل

الرسم البياين 7-4

تقديم التدريب خالل السنوات املالية  2014-2011حسب
املنطقة

السياسات االقتصادية
الكلية

البلدان
مناطق متعددة
منخفضة
الدخل
املصدر :معهد الصندوق لتنمية القدرات.

االقتصادات
الصاعدة

االقتصادات
املتقدمة

صفر

500
صفر

املصدر :معهد الصندوق لتنمية القدرات.

الرسم البياين 8-4

اإلنفاق على تنمية القدرات (بماليين الدوالرات األمريكية)

السنة املالية 2013

(ماليين الدوالرت األمريكية)

3,500
3,000

ممولة من اخلارج

ممولة من الصندوق

2,500

250

2,000

200

1,500

أوروبا

إدارة نصف إدارة الشرق
األوسط وآسيا
الكرة
الوسطى
الغربي
املصدر :معهد الصندوق لتنمية القدرات.

إدارة آسيا
واحمليط
الهادئ

إفريقيا

1,000

150

500

100

صفر

التدريب
يعــد برنامــج التدريــب يف صنــدوق النقــد الــدويل جــزءا أساســيا مــن
عمليــات بنــاء القــدرات يف صنــدوق النقــد الــدويل ويســعى إىل االســتجابة
للتطــورات االقتصاديــة الكليــة العامليــة املتطــورة والتحديــات يف جمــال
السياســات ،وطلبــات األعضــاء ،واالبتــكارات التكنولوجيــة .ويف الســنة
املاضية ،قدم معهد تنمية القدرات عددا من الدورات بشأن موضوعات
جديــدة ذات أهميــة اســتراتيجية ألعضــاء الصنــدوق ،مثــل منــع األزمــات
املاليــة ،واســتعادة صحــة القطــاع املــايل ،وحفــز النمــو الشــامل .وتقــدم
هــذه الــدورات حماضــرات نظريــة ،وأدوات حتليليــة ،وحلقــات تطبيقيــة
عمليــة (راجــع الرســوم البيانيــة  6-4إىل  8-4واإلطــار  .)3-4وأعــد
برنامــج تدريبــي جديــد علــى اإلنترنــت بالشــراكة مــع منظمــة  edXغيــر
الهادفــة للربــح وبــدأ البرنامــج بتقديــم دورتيــن عــن البرجمــة والسياســات
املاليــة وحتليــل القــدرة علــى حتمــل الديــون .والســتغالل أوجــه التــآزر بيــن
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السنة
السنة
املالية
املالية
2013
2014
املصدر :معهد الصندوق لتنمية القدرات.

السنة
املالية
2012

السنة
املالية
2011

صفر

املســاعدة الفنيــة والتدريــب بالشــراكة مــع املانحيــن بــدأ معهــد الصنــدوق
اجلديــد للتدريــب لصالــح إفريقيــا عمليــات يف يونيــو  .2013ويشــترك
املكتــب مــع مركــز املســاعدة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا يف مقــر
واحــد كائــن يف موريشــيوس ويترأســه نفــس املديــر.
ولتعزيــز أوجــه التــآزر بيــن املســاعدة الفنيــة والتدريــب ،تعــاون موظفــو
معهــد تنميــة القــدرات مــع مراكــز املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة ()RTACs
لصنــدوق النقــد الــدويل إلعــداد دورات جديــدة ،بمــا يف ذلــك دورة علــى
القضايــا االقتصاديــة يف جمــال التكامــل اإلقليمــي؛ وشـكّل خبــراء مراكــز
املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة فريقــا مــع خبــراء الصنــدوق لتقديــم دورة
واملســاعدة الفنيــة ذات الصلــة بشــأن الرقابــة والتنظيــم يف القطــاع
املصــريف يف أمريــكا الوســطى؛ وتعــاون معهــد ســنغافورة للتدريــب مــع
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مكتــب املســاعدة الفنيــة جلمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وميانمــار
لتقديم دورة أعدت خصيصا وفقا الحتياجات املســؤولين يف ميانمار.
وخــال الســنة املاليــة ،جــرى تنظيــم  178حدثــا تدريبيــا مــن خــال
برنامــج معهــد تنميــة القــدرات بدعــم مــن املانحيــن اخلارجييــن والشــركاء
يف التدريــب ،وحضــر نحــو  ٦٣٠٠مســؤول التدريــب .وحصلــت اقتصادات
األســواق الصاعــدة علــى أكبــر حجــم مــن التدريــب الــذي يقدمــه صنــدوق
النقــد الــدويل ،حيــث بلــغ نحــو  %60مــن جممــوع التدريــب يف العــام
(الرســم البيــاين  .)5-4ومــن حيــث التوزيــع اإلقليمــي ،حصــل الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى وآســيا ومنطقــة احمليــط الهــادئ علــى أكبــر حجــم
مــن التدريــب خــال العــام (الرســم البيــاين .)7-4

الدعم اخلارجي
يواصــل دعــم املانحيــن تعزيــز قــدرة صنــدوق النقــد الــدويل علــى تقديــم
املســاعدة الفنيــة والتدريــب إىل البلــدان األعضــاء .وتــم تلقــي مســاهمات
جديــدة جمموعهــا  181مليــون دوالر خــال الســنة املاليــة 2014
ووصــل جممــوع األنشــطة التــي مولهــا املانحــون إىل  147مليــون دوالر.
ويحشــد صنــدوق النقــد الــدويل الدعــم اخلارجــي يف جمــال تنميــة القــدرات
مــن خــال وســائل مــن بينهــا مراكــز املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة ،ومراكــز
التدريــب اإلقليميــة ،والصناديــق االســتئمانية املواضيعيــة ،والشــراكات
الثنائيــة (راجــع الرســم البيــاين .)8-4
وتعبــر مراكــز املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة وســائل فعالــة لتقديــم
املســاعدة الفنيــة التطبيقيــة .وتبيــن تقييمــات منتصــف املــدة ملركــز
املســاعدة الفنيــة ألمريــكا الوســطى وبنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة؛
ومركــز املســاعدة الفنيــة ملنطقــة شــرق إفريقيــا؛ ومركــز املســاعدة الفنيــة
لغــرب إفريقيــا أن املســاعدة الفنيــة ذات جــودة ممتــازة وأهميــة كبيــرة،
وتمتلكهــا بدرجــة كبيــرة البلــدان األعضــاء .وزود مركــز املســاعدة الفنيــة

لغــرب إفريقيــا أنشــطته زيــادة كبيــرة خــال النصــف األول مــن الســنة
املاليــة  .2014وبدعــم مــن املركــز ،حققــت البلــدان األعضــاء املزيــد مــن
التقــدم نحــو إصــاح مؤسســاتها االقتصاديــة واملاليــة .واحتفــل مركــز
املســاعدة الفنيــة املاليــة ملنطقــة احمليــط الهــادئ ،وهــو أول مركــز مــن
مراكــز املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة والرائــد يف املنهــج احمللــي لصنــدوق
النقــد الــدويل ،بالذكــرى العشــرين علــى إنشــائه يف عــام .2013
وتوســعت شــبكة مراكــز املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة يف الســنة املاليــة
 .2014وافتُتــح املركــز الثــاين للمســاعدة الفنيــة لغــرب إفريقيــا رســميا
يف أكرا بغانا يف مارس  2014مســتكمال بذلك شــبكة املراكز اإلقليمية
اخلمســة يف إفريقيــا .وبذلــك اســتوفى صنــدوق النقــد الــدويل التزامــه لعــام
 2002بتمديــد الشــبكة خلدمــة جميــع البلــدان اإلفريقيــة جنــوب الصحراء.
وباإلضافــة إىل ذلــك حصلــت خمســة مراكــز للمســاعدة الفنيــة اإلقليميــة
يف إفريقيــا (ملناطــق الشــرق والغــرب واجلنــوب) ومنطقــة الكاريبــي
والشــرق األوســط علــى تمويــل إضــايف مــن املانحيــن لتوســيع نطــاق
عملياتهــم.
وكانــت مراكــز التدريــب اإلقليميــة وبرامــج التدريــب اإلقليميــة مكملــة
للتدريــب املقــدم يف مقــر صنــدوق النقــد الــدويل عــن طريــق تقديــم تدريــب
خــارج املوقــع .وتمــول معظــم مراكــز التدريــب اإلقليميــة بالكامــل أو
جزئيــا مــن البلــد املضيــف مــع بعــض املســاهمات مــن املانحيــن اآلخريــن
مثــل أســتراليا واليابــان .وهــي تلبــي احتياجــات إفريقيــا (معهــد التدريــب
لصالــح إفريقيــا وبرنامــج التدريــب املشــترك لصالــح إفريقيــا بالتعــاون
مــع بنــك التنميــة اإلفريقــي) ،ومنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ (معهــد
التدريــب اإلقليمــي املشــترك بيــن صنــدوق النقــد الــدويل وســنغافورة
وبرنامــج التدريــب املشــترك بيــن الصيــن وصنــدوق النقــد الــدويل)،
ومنطقــة أوروبــا وآســيا الوســطى (معهــد فيينــا املشــترك) ،والشــرق
األوســط (مركــز صنــدوق النقــد الــدويل لالقتصــاد والتمويــل يف الشــرق
األوســط ،ومقــره مدينــة الكويــت) ،وأمريــكا الالتينيــة (مركــز التدريــب
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الدورات اجلديدة التي يقدمها معهد تنمية القدرات
قــدم عــدد مــن الــدورات املعقــودة وجهــا لوجــه ألول مــرة خــال العــام يف
مقــر صنــدوق النقــد الــدويل أو يف بعــض مــن مراكــز التدريــب التابعــة لــه:
• دورة الرقابة املالية الكلية تقدم أساليب لتقييم القضايا احلالية
يف القطاع املايل وتستكشف صالتها باالقتصاد الكلي ،بما يف ذلك
كيفية استخالص معلومات السوق لتقييم التوقعات عن املتغيرات
االقتصادية الكلية والكشف عن تراكم مواطن الضعف التي قد تهدد
االستقرار املايل .وتغطي الدورة موضوعات من قبيل األزمات
املصرفية وإدارة اخملاطر ونماذجها واخملاطر النظامية.
• دورة الشــمول املــايل تركــز علــى قضايــا احلصــول علــى التمويــل وهــو
موضــوع ذو أهميــة متزايــدة لصنــاع السياســات يف جميــع أنحــاء
العــامل ،وتستكشــف العالقــات املعقــدة بيــن الشــمول املــايل ومفهــوم
العمــق املــايل املألــوف بشــكل أكبــر ،وتناقــش كيفيــة تعزيــز احلصــول

علــى االئتمــان ومــا يرتبــط بــه مــن أثــر اقتصــادي كلــي وانعكاســات
السياســات.
• دورة النمــو الشــامل تركــز علــى الشــواغل العامليــة حــول احتمــاالت
النمــو الضعيفــة وارتفــاع البطالــة وزيــادة التفــاوت يف الدخــل
وانعــدام تكافــؤ الفــرص .وتركــز الــدورة علــى السياســات اجلزئيــة
والكليــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي املشــترك وخلــق فــرص العمــل،
والتوزيــع املنصــف للدخــل ،وكيفيــة جعــل النمــو االقتصــادي وســيلة
خلفــض الفقــر وحتســين مســتويات املعيشــة علــى نطــاق واســع.
• دورة عمليــة اإلنــذار املبكــر توفــر مناهــج لتحديــد اخملاطــر ومواطــن
الضعــف يف قطــاع املاليــة العامــة والقطــاع اخلارجــي والقطــاع
املــايل ،بمــا يف ذلــك تصنيــف لألزمــات ،ومقدمــة لعمليــات صنــدوق
النقــد الــدويل املتعلقــة بمواطــن الضعــف لالقتصــادات املتقدمــة
والصاعــدة ،فضــا عــن حتليــل التداعيــات والعــدوى.
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اإلقليمــي املشــترك لبلــدان أمريــكا الالتينيــة ،ومقــره برازيليــا) .وكمــا
أشــير مــن قبــل ،بــدأ معهــد التدريــب لصالــح إفريقيــا عملياتــه يف يونيــو
 2013بفضــل املســاهمة املاليــة الســخية والدعــم اللوجســتي مــن جانــب
حكومــة موريشــيوس وهــي البلــد املضيــف فضــا عــن أســتراليا والصيــن.
وتقــدم الصناديــق االســتئمانية املواضيعيــة مســاعدة فنيــة بشــأن
موضوعــات حمــددة إىل البلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان يف الشــريحة
األدنــى مــن فئــة الدخــل املتوســط .وأكمــل الصنــدوق االســتئماين
املواضيعــي إلدارة ثــروة املــوارد الطبيعيــة والصنــدوق االســتئماين
املواضيعــي للسياســة واإلدارة الضريبيــة اللــذان لديهمــا ميزانيــات
خلمــس ســنوات قدرهــا  25.3مليــون دوالر و 27مليــون دوالر علــى
التــوايل ثــاث ســنوات مــن العمليــات يف الســنة املاليــة  .2014وأكمــل
الصنــدوق االســتئماين املواضيعــي ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب بنجــاح دورة التمويــل األوىل يف إبريــل  ،2014حيــث نفــذ 73
مشــروعا ثنائيــا يف  35بلــدا .ويف ديســمبر  ،2013اختتمــت دورة لتدبيــر
املــوارد يف مقــر صنــدوق النقــد الــدويل بواشــنطن العاصمــة حيــث جــدد
املانحــون الدوليــون دعمهــم للمســاعدة الفنيــة لصنــدوق النقــد الــدويل
يف هــذا اجملــال 60.وتعهــد املانحــون بتقديــم  22.1مليــون دوالر لتمويــل
جمموعــة واســعة مــن أنشــطة تنميــة القــدرات علــى مــدار مرحلــة الســنوات
اخلمــس الثانيــة مــن الصنــدوق االســتئماين املواضيعــي ملكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الــذي بــدأ عملياتــه يف مايــو  .2014ومــن
املتوقــع أن تغطــي التعهــدات (حســب حجــم املســاهمة) مــن سويســرا وقطــر
ولكســمبرغ واململكــة املتحــدة والنرويــج واليابــان وفرنســا وهولنــدا نحــو
 %80مــن احتياجــات الصنــدوق االســتئماين علــى مــدى الســنوات اخلمــس
القادمــة.
وأُطلِــق الصنــدوق االســتئماين ألداة التقييــم التشــخيصي لــإدارة
الضريبيــة املســتمر خلمــس ســنوات وقيمتــه  8.4مليــون دوالر رســميا يف
الســنة املاليــة  2014بتمويــل مــن أملانيــا واليابــان وهولنــدا والنرويــج
وسويســرا ووزارة التعــاون الــدويل باململكــة املتحــدة (راجــع اإلطــار
.)١-٤
وتعــاون صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا مــع البنــك الــدويل بشــأن ثــاث
مبــادرات للمســاعدة الفنيــة .ففــي إبريــل  ،2014انضــم صنــدوق النقــد
الــدويل إىل املرحلــة الثانيــة مــن «تســهيل إدارة الديــن» الــذي يعــد مبــادرة
متعــددة املانحيــن أنشــأها البنــك الــدويل .وجتمــع هــذه املبــادرة خبــرة
املؤسســتين وتغطــي بصــورة شــاملة قضايــا إدارة الديــن وتدعــم تنميــة
القــدرات يف جمــال اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــون لعــدد أكبــر
مــن البلــدان املتلقيــة .وجــدد صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا مشــاركته يف
مبــادرة أخــرى متعــددة املانحيــن ،وهــي املرحلــة الثالثــة مــن مبــادرة
إصــاح وتعزيــز القطــاع املــايل .وأخيــرا ،تــم تمديــد برنامــج دعــم اإلدارة
االقتصاديــة يف دول الكاريبــي الــذي تمولــه كنــدا حتــى أغســطس .2014
وواصــل صنــدوق النقــد الــدويل تعميــق شــراكاته مــع املانحيــن .وســاهمت
اليابــان التــي تعــد أكبــر مســاهم يف جمــال املســاعدة الفنيــة بمبلــغ 153
مليــون دوالر يف الســنة املاليــة  .2014وأصبــح االحتــاد األوروبــي مــن
أكبــر املســاهمين للمســاعدة الفنيــة يف صنــدوق النقــد الــدويل ،إذ بلغــت
مســاهمته  97مليــون دوالر خــال نفــس الفتــرة .ويعمــل صنــدوق النقــد
الــدويل مــع االحتــاد األوروبــي علــى تعديــل اتفــاق اإلطــار احلــايل بيــن
املؤسســتين ،والــذي ســيمكنهما مــن الدخــول يف اتفاقــات تمويــل جديــدة
يف الســنوات املالية  2015إىل  .2017وزودت كندا مســاهماتها بشــكل
كبيــر ،بمــا يف ذلــك عــن طريــق التوقيــع علــى اتفاقيــن جمموعهمــا 35

مليــون دوالر كنــدي للمســاعدة الفنيــة ألوكرانيــا ومنطقــة الكاريبــي
وبلــدان أخــرى .وقدمــت سويســرا مســاهمة إضافيــة قدرهــا  4مالييــن
دوالر إىل املســاعدة الفنيــة يف صنــدوق النقــد الــدويل .ووقعــت كوريــا
وهــي جهــة مانحــة جديــدة نســبيا علــى اتفــاق مســاهمة بقيمــة  15مليــون
دوالر علــى مــدى خمــس ســنوات.

البيانات ومبادرات معايير البيانات
تعتبــر جــودة البيانــات التــي تقدمهــا البلــدان األعضــاء بموجــب اتفاقيــة
تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل ضروريــة لنجــاح العمليــات الرقابيــة
لصنــدوق النقــد الــدويل .وتســاعد معاييــر نشــر البيانــات علــى تعزيــز توافــر
اإلحصــاءات الشــاملة يف الوقــت املناســب ،وهــو أمــر أساســي التبــاع
سياســات اقتصاديــة كليــة ســليمة.

النظام العام لنشر البيانات واملعيار اخلاص لنشر
البيانات واملعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات
وضــع املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات ( )SDDSيف عــام 1996
لتسترشــد بــه البلــدان األعضــاء يف إتاحــة بياناتهــا االقتصاديــة واملاليــة
للجمهــور العــام .أمــا النظــام العــام لنشــر البيانــات ( )GDDSالــذي
أنشــئ يف العــام التــايل ،فهــو يمثــل إطــارا ملســاعدة البلــدان علــى تقييــم
احتياجاتهــا وحتديــد أولوياتهــا يف تطويــر نظمهــا اإلحصائيــة .ويف
عــام  ،2012أُنشــئ «املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر البيانــات» (SDDS
 )Plusللمســاعدة علــى ســد فجــوات البيانــات التــي أبرزتهــا األزمــة
املاليــة العامليــة .ويســتهدف املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر البيانــات
البلــدان ذات القطاعــات املاليــة املؤثــرة نظاميــا ،علــى الرغــم مــن أنــه
يتــم تشــجيع جميــع املشــتركين يف املعيــار علــى االلتــزام بــه .ويتضمــن
املعيــار املعــزز معاييــر لتســع فئــات إضافيــة مــن البيانــات بخــاف
الفئــات الــواردة يف املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات يلتــزم البلــد الراغــب
يف االشــتراك بمراعاتهــا مراعــاة تامــة بنهايــة عــام  .2019وال يوجــد أي
بلــد انضــم إىل املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر البيانــات يف الوقــت احلــايل.
ولتســهيل االلتــزام بهــذا املعيــار كثيــر املتطلبــات ،أيــد اجمللــس التنفيــذي
يف مــارس  2014مقتــرح خبــراء الصنــدوق بتمديــد املهــل الزمنيــة لثــاث
مــن فئــات البيانــات التســع.
ويف الســنة املاليــة  ،2014مل تكــن هنــاك اشــتراكات جديــدة يف املعيــار
اخلــاص لنشــر البيانــات ،وظــل عــدد االقتصــادات املشــتركة عنــد 71
يف نهايــة الســنة .وبــدأت بــاالو 61وميانمــار 62وجــزر مارشــال 63يف
املشــاركة يف النظــام العــام لنشــر البيانــات ،وبذلــك وصــل جممــوع
املشــاركين يف هذا النظام إىل  111مشــاركا يف نهاية الســنة (مســتبعدا
منهــا االقتصــادات التــي تأهلــت لالنتقــال مــن مرحلــة النظــام العــام
لنشــر البيانــات إىل مرحلــة املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات) .واليــوم
تبلــغ نســبة البلــدان أعضــاء صنــدوق النقــد الــدويل املشــاركة يف النظــام
العــام لنشــر البيانــات أو املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات أكثــر مــن .%95
ويف مايــو  ،2013نظــم صنــدوق النقــد الــدويل حلقــة تطبيقيــة بشــأن
النظــام العــام لنشــر البيانــات يف غابــورون ببوتســوانا ملســؤويل البنــوك
املركزيــة وموظفــي اإلحصــاءات الوطنييــن ووزراء املاليــة مــن ســبعة
بلــدان إفريقيــة وهــي بوتســوانا وغانــا وكينيــا وناميبيــا ونيجيريــا
وسيشــيل وأوغنــدا 64.ويف احللقــة التطبيقيــة ،قدمــت موريشــيوس ،وهــي
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إىل اليســار نحــال يف ريــف اليمــن إىل اليميــن مؤشــر البورصــة يف شــركة
أوراق ماليــة يف شــرق الصيــن

مشــترك يف املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات منــذ عــام  ،2012منظــور
النظــراء .وكان الغــرض مــن احللقــة التطبيقيــة التــي اشــتركت ســلطات
بوتســوانا يف اســتضافته بدعــم مــن وزارة التعــاون الــدويل باململكــة
املتحــدة هــو حتســين النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة يف البلــدان اإلفريقيــة
جنــوب الصحــراء التــي تشــكل حاليــا جــزءا مــن النظــام العــام لنشــر
البيانــات ،بهــدف تركيــز تطويــر نظمهــا اإلحصائيــة الوطنيــة نحــو الوفــاء
بمتطلبــات املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات األكثــر صرامــة.

مؤشر أسعار املستهلكين وبيانات إجمايل الناجت
احمللي يف األرجنتين
اجتمــع اجمللــس التنفيــذي يف ديســمبر  2013للنظــر يف تقريــر املديــر
العــام عــن التقــدم الــذي أحرزتــه األرجنتيــن يف تنفيــذ التدابيــر العالجيــة
ملعاجلــة جوانــب عــدم الدقــة يف البيانــات املقدمــة إىل صنــدوق النقــد
الــدويل بشــأن مؤشــر أســعار املســتهلكين ملنطقــة بوينــس آيــرس الكبــرى
وإجمــايل النــاجت احمللــي 65.ويف حيــن الحــظ اجمللــس التنفيــذي أن
األرجنتيــن مل تعتمــد التدابيــر التــي طالــب بهــا صنــدوق النقــد الــدويل
ملعاجلــة عــدم الدقــة يف تقديــم هــذه البيانــات ،فقــد أقــر بعمــل األرجنتيــن
اجلــاري ونيتهــا إدخــال مؤشــر وطنــي جديــد ألســعار املســتهلكين يف
مطلــع عــام  .2014والحــظ اجمللــس أيضــا أن األرجنتيــن تعمــل علــى
معاجلــة مواطــن القصــور يف بياناتهــا املتعلقــة بإجمــايل النــاجت احمللــي.
ويف ضــوء هــذه التطــورات ،اعتمــد اجمللــس التنفيــذي قــرارا يدعــو
األرجنتيــن إىل تنفيــذ إجــراءات حمــددة ملعاجلــة جــودة بياناتهــا الرســمية
بشــأن مؤشــر أســعار املســتهلكين وإجمــايل النــاجت احمللــي وفقــا جلــدول
زمنــي حمــدد .ودعــا القــرار األرجنتيــن إىل تنفيــذ جمموعــة أوليــة مــن
اإلجــراءات احملــددة بحلــول نهايــة مــارس  .2014ويتعيــن تنفيــذ املزيــد
مــن اإلجــراءات بحلــول نهايــة ســبتمبر  2014ونهايــة فبرايــر .2015
وطُلــب مــن املديــر العــام أن تقــدم تقريــرا إىل اجمللــس التنفيــذي يف
غضــون  45يومــا مــن كل موعــد مــن املواعيــد النهائيــة عــن حالــة تنفيــذ
األرجنتيــن لإلجــراءات احملــددة ،وســيراجع اجمللــس التنفيــذي يف هــذا
66
الوقــت هــذه القضيــة بمــا يتماشــى مــع إجــراءات صنــدوق النقــد الــدويل.
وأشــار صنــدوق النقــد الــدويل إىل أهميــة املناقشــات اجلاريــة مــع

الســلطات األرجنتينيــة لتحســين جــودة البيانــات الرســمية لألرجنتيــن
بشــأن مؤشــر أســعار املســتهلكين وإجمــايل النــاجت احمللــي وإىل
اســتعداده ملواصلــة هــذا احلــوار ،وبشــكل أعــم ،مواصلــة تعزيــز العالقــة
بيــن األرجنتيــن وصنــدوق النقــد الــدويل.

األنشطة املتعلقة بالبيانات واإلحصاءات األخرى
مبادرة جمموعة العشرين املعنية بفجوات البيانات
نظــم صنــدوق النقــد الــدويل وجملــس االســتقرار املــايل ( ،)FSBبالتعــاون
مــع الفريــق املشــترك بيــن الــوكاالت املعنــي باإلحصــاءات االقتصاديــة
واملاليــة ( )IAGمؤتمــرا لكبــار مســؤويل جمموعــة العشــرين بشــأن
مبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات البيانــات ( )DGIيف مقــر
الصنــدوق بواشــنطن العاصمــة يف يونيــو  67.2013وتركــز املبــادرة علــى
تنفيــذ توصيــات جمموعــة العشــرين الــواردة يف التقريــر املعنــون األزمــة
املاليــة وفجــوات املعلومــات (The Financial Crisis and Information
 )Gapsالــذي صــادق عليــه وزراء املاليــة وحمافظــو البنــوك املركزيــة
جملموعــة العشــرين يف نوفمبــر  .2009والغــرض الرئيســي مــن املؤتمــر
كان تقييــم التقــدم احملــرز ومناقشــة خبــراء الصنــدوق للرســائل الرئيســية
املنبثقــة عــن املشــاورات الثنائيــة جملموعــة العشــرين وحتديــد القضايــا
التــي تتطلــب املزيــد مــن اإلجــراءات واألولويــات.
وحضر املؤتمر كبار ممثلي جمموعة العشــرين فضال عن ممثلي هولندا
وإســبانيا وسويســرا وتضمــن عروضــا ومســاهمات مــن املؤسســات
املاليــة الدوليــة الثمــان املعنيــة بتوصيــات جمموعــة العشــرين ،بمــا
فيهــا أمانــة جملــس االســتقرار املــايل وأعضــاء الفريــق املشــترك بيــن
الــوكاالت لبنــك التســويات الدوليــة والبنــك املركــزي األوروبــي واملكتــب
اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي (يوروســتات) وصنــدوق النقــد الــدويل
(الرئيــس) ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واألمم
املتحــدة والبنــك الــدويل .واستُرشــد بالنتائــج التــي خلــص إليهــا املؤتمــر
يف إعــداد تقريــر ســير العمــل املقــدم إىل وزراء املاليــة وحمافظــي البنــوك
املركزيــة جملموعــة العشــرين يف ســبتمبر .2013
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إىل اليســار مصفــاة للنفــط يف زاســهالومباتا إىل اليميــن العمــال يفــرزون
االملــاس يف غابــورون ،بوتســوانا

وأكــد املشــاركون علــى احلاجــة إىل أن تكــون البيانــات املنبثقــة عــن بيانات عن اإليرادات احلكومية من املوارد الطبيعية
مبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات البيانــات ذات جــودة
عاليــة وحســنة التوقيــت ومتســقة وقابلــة للمقارنــة بيــن البلــدان،
وينبغــي إتاحتهــا لصنــاع السياســات .وحــدد املشــاركون أيضــا عــددا مــن
التحديــات الرئيســية بمــا يف ذلــك الشــواغل إزاء الســرية التــي تقيــد املزيــد
مــن التقاســم للبيانــات وعــدم وجــود بيانــات مصدريــة وعــدم كفايــة
املــوارد اخملصصــة لإلحصــاءات.

ويف اجتماعهــم املعقــود يف موســكو يف يوليــو  ،2013رحــب وزراء
املاليــة وحمافظــو البنــوك املركزيــة جملموعــة العشــرين بتحقيــق
اقتصــادات جمموعــة العشــرين إىل املزيــد مــن التقــدم بشــأن ســد فجــوات
البيانــات يف إطــار مبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات البيانات
كشــرط أساســي لتعزيــز حتليــل السياســات .وأشــار التقريــر الرابــع عــن
مبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات البيانــات الصــادر يف
أكتوبــر  2013إىل حتقيــق تقــدم كبيــر عبــر اجملموعــة الكاملــة مــن
التوصيــات العشــرين للمبــادرة .ويجــري إدخــال حتســينات كبيــرة بشــان
البيانــات .وعمومــا كان هنــاك دعــم قــوي ومتزايــد لإلحســاس بامللكيــة
بيــن اقتصــادات جمموعــة العشــرين يف مبــادرة جمموعــة العشــرين
املعنيــة بفجــوات البيانــات.
ولضمــان التنفيــذ الكامــل للتوصيــات ،وتقديــم اإلحصــاءات االقتصاديــة
واملاليــة القابلــة للمقارنــة يف الوقــت املناســب ،كان يتعيــن احلفــاظ علــى
الزخــم وراء هــذه املبــادرة وتوفيــر مــوارد كافيــة للعمــل اإلحصائــي.
ولذلــك مــن الضــروري تعزيــز التعــاون بيــن الــوكاالت الوطنيــة واســتمرار
التعــاون والتشــاور علــى املســتوى الــدويل لنجــاح هــذه املبــادرة .وينبغــي
أن تركــز االســتراتيجية علــى إكمــال العمــل اجلــاري يف تنفيــذ التوصيــات
وإعــام صنــاع السياســات واحمللليــن بتوافــر بيانــات معــززة وجديــدة
منبثقــة عــن املبــادرة وبفوائدهــا وقواعــد الســرية ذات الصلــة بهــا
وأهميتهــا بالنســبة للسياســات .وعلــى الرغــم مــن أن بعــض املشــاكل يف
التنفيــذ علــى املســتوى الوطنــي قــد تنشــأ ،فإنــه مــن املتوقــع إكمــال جــزء
كبيــر مــن التوصيــات بحلــول نهايــة .2015

تعتبــر اإليــرادات مــن املــوارد الطبيعيــة بالغــة األهميــة لنحــو ثلــث أعضــاء
الصنــدوق ،ولكــن البيانــات املتاحــة حمــدودة وغيــر قابلــة للمقارنــة بيــن
البلــدان .ويف فبرايــر  ،2014أعــد صنــدوق النقــد الــدويل مســودة نمــوذج
موحــد لتســتخدمه البلــدان جلمــع البيانــات عــن اإليــرادات احلكوميــة
مــن املــوارد الطبيعيــة ،اســتنادا إىل تصنيــف اإليــرادات الــوارد يف دليــل
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  68.)GFSM 2001( 2001ويســمح هــذا
النمــوذج بجمــع مثــل هــذه البيانــات يف شــكل يســمح بتحليلهــا ومقارنتها
بين البلدان ،على الرغم من أن صندوق النقد الدويل ال يعتزم جمع هذه
البيانــات مباشــرة .ووضــع النمــوذج علــى موقــع الصنــدوق اإللكتــروين
علــى شــبكةاإلنترنــت للحصــول علــى معلومــات مرتــدة بشــأنه واختبــاره
مــن قبــل البلــدان األعضــاء.

تكوين عمالت االحتياطيات الرسمية
أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل يف يونيــو  2013البيانــات الفصليــة عــن
تكويــن عمــات االحتياطيــات الرســمية ( )COFERبمجموعــة أكبــر
مــن العمــات وحتديــد عملتيــن بشــكل مســتقل وهمــا الــدوالر األســترايل
والــدوالر الكنــدي 69.وتكويــن عمــات االحتياطيــات الرســمية عبــارة
عــن قاعــدة بيانــات يف صنــدوق النقــد الــدويل حتتــوي علــى بيانــات
فصليــة لنهايــة الفتــرة للبلــدان املبلغــة ووالياتهــا .وتعطــي بيانــات
تكويــن عمــات االحتياطيــات الرســمية رؤيــة حيويــة لتطــور تكويــن
عمــات االحتياطيــات ،ممــا ييســر حتليــل التطــورات يف األســواق املاليــة
الدوليــة .وتعــد هــذه اإلحصــاءات اإلجماليــة التــي يتــم جمعهــا يف الوقــت
املناســب عــن تكويــن عمــات البلــدان األعضــاء مــن احتياطيــات النقــد
األجنبــي الرســمية ذات أهميــة بالنســبة لعمــل صنــدوق النقــد الــدويل
وتولــد اهتمامــا حتليليــا كبيــرا مــن املســتخدمين يف البنــوك املركزيــة
واملؤسســات الرســمية األخــرى والقطــاع اخلــاص.
وبعــد حتديــد االحتياطيــات بالــدوالر األســترايل والــدوالر الكنــدي بصــورة
مســتقلة ،أصبــح باإلمــكان اآلن التمييــز بيــن ســبع عمــات يف قاعــدة
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بيانــات تكويــن عمــات االحتياطيــات الرســمية وهــي الــدوالر األمريكــي
واليــورو واجلنيــه االســترليني واليــن اليابــاين والفرنــك السويســري
والــدوالر األســترايل والــدوالر الكنــدي .وتــدرج جميــع العمــات األخــرى
بــدون التمييــز بينهــا يف فئــة «العمــات األخــرى» .ويتــم اإلبــاغ عــن
بيانــات تكويــن عمــات االحتياطيــات الرســمية إىل صنــدوق النقــد الدويل
علــى أســاس طوعــي وســري .وحتــى نهايــة إبريــل  ،2014كان هنــاك
 144جهــة تقــوم باإلبــاغ منهــا بلــدان أعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل
واقتصادات/بلــدان غيــر أعضــاء وكيانــات أخــرى حائــزة الحتياطيــات
مــن النقــد األجنبــي .وتنشــر بيانــات تكويــن عمــات االحتياطيــات
الرســمية لالطــاع العــام علــى أســاس ربــع ســنوي باألرقــام اإلجماليــة
بحيــث ال يتــم الكشــف عــن املعلومــات اخلاصــة بفــرادى البلــدان.

إصدار نتائج املسوح احملَدَّثة
أصــدرت بيانــات حمدثــة مــن عــدد مــن املســوح اجلاريــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل خــال العــام .ويف ديســمبر  ،2013أصــدر صنــدوق النقــد
الــدويل النتائــج األوليــة مــن املســح املنســق لالســتثمار األجنبــي املباشــر
( )CDISلعــام  2012الــذي يجريــه الصنــدوق ،وهــو مســح عاملــي
ملراكــز االســتثمار املباشــر الثنائيــة 70.واالســتثمار املباشــر فئــة مــن
االســتثمار عبــر احلــدود يكــون فيهــا ملقيــم يف اقتصــاد مــا ســيطرة أو قــدر
كبيــر مــن التأثيــر علــى إدارة شــركة مقيمــة يف اقتصــاد آخــر .ويشــتمل
مســح  2012علــى بيانــات مــن  88بلــدا بزيــادة بلديــن عــن النتائــج
األوليــة لعــام  .2011واملشــاركون اجلــدد يف املســح املنســق لالســتثمار
األجنبــي املباشــر همــا بوركينــا فاســو وتنزانيــا .ونشــر صنــدوق النقــد
الــدويل بيانــات مراجعــة وأكثــر شــموال يف يونيــو .2014

ويف يونيو  ،2013أصدر صندوق النقد الدويل نتائج معدلة من املســح
املنســق لالســتثمار األجنبي املباشــر لعام  71 .2009وتم توســيع تغطية
مراكــز االســتثمار األجنبــي املباشــر ليشــمل  100اقتصــاد مشــارك يف
عام  ،2011بمشــاركة أربعة بلدان جدد يف املســح وهي ألبانيا وغينيا
بيســاو والســنغال وتوغــو .وتعــرض قاعــدة البيانــات املتاحــة لالطــاع
العــام علــى  http://cdis.imfومــن خــال املكتبــة اإللكترونيــة لصنــدوق
النقــد الــدويل بيانــات تفصيليــة حــول االســتثمار املباشــر «املوجــه إىل
الداخــل» (أي مراكــز االســتثمار املباشــر التــي تنطــوي علــى مســتثمر
أجنبــي مباشــر غيــر مقيــم) مصنفــة تصنيفــا مزدوجــا حســب اقتصــاد
املســتثمر ،وبيانــات عــن االســتثمار املباشــر «املوجــه إىل اخلــارج» (أي
مراكــز االســتثمار املباشــر يف اخلــارج التــي تنطــوي علــى مســتثمر أجنبــي
مباشــر مقيــم) مصنفــة تصنيفــا مزدوجــا حســب اقتصــاد االســتثمار .وقــد
قــدم جميــع املشــاركين يف هــذا املســح بيانــات اســتثماراتهم املباشــرة
املوجهــة إىل الداخــل كمــا قــدم معظمهــم (نحــو الثلثيــن) بيانــات عــن
اســتثماراتهم املباشــرة املوجهــة إىل اخلــارج.
ويف نوفمبــر  ،2013أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل نتائــج أوليــة مــن
املســح املنســق الســتثمارات احلافظــة ( )CPISلعــام  ،2012وهــو
املســح العاملــي الوحيــد حليــازات اســتثمارات احلافظــة 72 .ويجمــع املســح
املنســق الســتثمارات احلافظــة عــن أرصــدة احليــازات عبــر احلــدود مــن
األوراق املاليــة وســندات الديــن طويلــة وقصيــرة األجــل موزعــة حســب
االقتصــاد الــذي تقيــم فيــه جهــة اإلصــدار .والنتائــج التــي حتــدد قيمــة
مراكــز األوراق املاليــة والســندات يف نهايــة عــام  2012تغطــي 78
اقتصــادا مشــاركا يف املســح ،وهــي نفــس االقتصــادات التــي شــاركت
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املنتدى اإلحصائي األول يلقي الضوء على دور اإلحصاءات يف حتقيق االستقرار االقتصادي واملايل على
املستوى العاملي
ناقــش منتــدى نظمتــه إدارة اإلحصــاءات يف الصنــدوق يف نوفمبــر
 2013الــدور الرئيســي لإلحصــاءات يف دعــم اإلجــراءات الفعالــة يف
جمــال السياســات التــي اتخذتهــا الســلطات الوطنيــة واملشــورة بشــأن
السياســات املقدمــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل.أ وعقــد املنتــدى الــذي
يعــد األول مــن نوعــه يف واشــنطن العاصمــة ووفــر بيئــة فريــدة ملناقشــة
السياســات بشــأن آخــر مــا توصلــت إليــه اإلحصــاءات بيــن جمموعــة
واســعة مــن أصحــاب املصلحــة تضــم األكاديمييــن وحمللــي القطــاع
اخلــاص ومعــدي البيانــات وصنــاع القرارات .وناقش املشــاركون التقدم
الــذي حتقــق مؤخــرا يف ســد فجــوات البيانــات التــي كشــفت عنهــا األزمــة
املاليــة العامليــة وهــي االنكشــاف للمخاطــر يف امليزانيــات العموميــة
الدوليــة والقطاعيــة ،والروابــط عبــر احلــدود والتداعيــات ،وصيرفــة الظــل
والعــدوى العامليــة ،وأوجــه اخللــل يف القطــاع العــام ،واملشــاكل احملتملــة
بســبب التدفقــات الرأســمالية.
وأشــار الســيد ديفيــد ليبتــون النائــب األول ملديــر عــام صنــدوق النقــد
الــدويل يف كلمــة الترحيــب التــي أدىل بهــا إىل أن األزمــة العامليــة األخيــرة
أعــادت تأكيــد أهميــة اإلحصــاءات االقتصاديــة واملاليــة التقليديــة التــى
تقــوم علــى أســاس حمــل اإلقامــة ،ولكنــه شــدد علــى أن «األزمــة كشــفت
أيضــا عــن احلاجــة إىل بيانــات أكثــر وأفضــل تتجــاوز اإلحصــاءات
التقليديــة ».وقــال إن هنــاك حاجــة إىل جمموعــات مــن البيانــات اجلديــدة
«خاصــة وأن تركيــز السياســات حتــول إىل اســتقرار النظــم املاليــة
العامليــة واحملليــة وإىل مســائل عــن الترابــط واخملاطــر العامليــة ومواطــن
الضعــف».

وأثنــاء املناقشــات ،شــدد املشــاركون علــى األهميــة القصــوى للبيانــات
املوثوقــة واملقدمــة يف الوقــت املناســب واألكثــر تفصيــا والتــي يمكــن
مقارنتهــا علــى املســتوى الــدويل .وشــددوا أيضــا علــى احلاجــة إىل
تقييمــات دقيقــة للمخاطــر ودور صنــدوق النقــد الــدويل يف مســاعدة
أعضائــه علــى وضــع سياســات اقتصاديــة كليــة ســليمة اســتنادا إىل
إحصــاءات عاليــة اجلــودة .وكان مــن بيــن املوضوعــات العامــة للمنتــدى
هو أن احلاجة إىل املزيد من البيانات يجب أن يقابلها اســتخدام أفضل
للبيانــات القائمــة ،وخاصــة عنــد إعــداد األطــر التحليليــة وتطبيقهــا .وأقــر
املشــاركون بأنــه ال يمكــن تلبيــة احتياجــات املســتخدمين مــن البيانــات
إال عــن طريــق تخصيــص املزيــد مــن املــوارد لإلحصــاءات ،مــع مراعــاة
أولويــات التكاليــف والفوائــد.
وشــدد املشــاركون علــى فائــدة املعاييــر واملناهــج املتســقة يف جمــع
املعلومــات لتعظيــم مزايــا إمكانيــة املقارنــة والقيــاس الدقيــق عبــر
البلــدان .واتفقــوا أيضــا علــى أن هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن العمــل لنشــر
البيانــات املتاحــة ،وتعزيــز املزيــد مــن التفاعــل بيــن مســتخدمي ومنتجــي
البيانــات ،وتعزيــز جهــود التعــاون بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص
لتجميــع بيانــات موحــدة.
أ راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 13/447منتــدى الصنــدوق اإلحصائــي يناقــش دور اإلحصــاءات
مــن أجــل االســتقرار االقتصــادي واملــايل العاملييــن»
.)pr13447.htm

(www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/
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يف عمليــة جمــع بيانــات املســح يف نهايــة عــام  .2012وتــرد النتائــج

الكاملــة للمســح علــى موقــع الصنــدوق علــى اإلنترنــت يف http://cdis.
 .imfواســتجابة لفجــوات البيانــات التــي أبرزتهــا األزمــة املاليــة ،ســيتم

إدراج عــدد مــن التحســينات يف املســح يف العمليــة القادمــة جلمــع
البيانــات.
ويف ســبتمبر  ،2013أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل نتائــج املســح الســنوي
الرابــع بشــأن إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة ( 73 .)FASوكانــت
نســبة الــردود علــى جولــة عــام  2013أكثــر مــن  %96حيــث أبلــغ  186بلدا
عــن بياناتــه بمــا يف ذلــك بلــدان قدمــا بيانــات ألول مــرة ،وأجريــت اجلولــة
بدعــم مــايل ســخي مــن وزارة اخلارجيــة الهولنديــة .ويعــد مســح إمكانيــة
احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة أشــمل مصــدر لبيانــات جانــب العــرض
العامليــة عــن الشــمول املــايل ،ويشــمل مؤشــرات يمكــن مقارنتهــا علــى
املســتوى الــدويل إلمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة واســتخدامها
مــن قبــل الشــركات واألســر .وقاعــدة البيانــات متاحــة باجملــان مــن
خــال موقــع مســح إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة واملكتبــة
اإللكترونيــة لصنــدوق النقــد الــدويل.

العمل مع مؤسسات أخرى
يعمــل صنــدوق النقــد الــدويل بالتعــاون مــع عــدد مــن املنظمــات األخــرى
املشــتركة أيضــا يف القضايــا االقتصاديــة العامليــة ،كل يف جمــال
مســؤوليته الفريــدة وتخصصــه الفريــد.

جمموعة العشرين
كانــت اإلجــراءات اجلماعيــة التــي اتخذتهــا جمموعــة العشــرين أثنــاء
األزمــة املاليــة العامليــة عنصــرا حيويــا يف جتنــب صعوبــات اقتصاديــة
أكبــر ،وواصــل قــادة اجملموعــة يف وقــت الحــق إعــادة تأكيــد التزامهــم
ببــث احليــاة يف النمــو االقتصــادي .وبالتــايل زاد تعــاون صنــدوق النقــد
الــدويل مــع جمموعــة العشــرين منــذ بدايــة األزمــة العامليــة .وبنــاء علــى
طلــب قــادة جمموعــة العشــرين ،يوفــر صنــدوق النقــد الــدويل مســاعدة
فنيــة لدعــم عمليــة التقييــم املتبــادل (( )MAPراجــع املناقشــة يف جــزء

ســابق مــن هــذا الفصــل) .وامتــد العمــل اجلماعــي مــع جمموعــة العشــرين
إىل مــا يتجــاوز عمليــة التقييــم املتبــادل إىل جمــاالت أخــرى ،بمــا يف
ذلــك مبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات البيانــات التــي تعمــل
علــى إيجــاد وســائل لســد الفجــوات يف البيانــات التــي كشــفت عنهــا األزمــة
العامليــة.
ويجــري إحاطــة اجمللــس التنفيــذي علمــا بصــورة منتظمــة بمشــاركة
إدارة صنــدوق النقــد الــدويل يف اجتماعــات جمموعــة العشــرين؛ ويحصــل
أيضــا علــى إحاطــات دوريــة بشــأن عمليــة التقييــم املتبــادل ومشــاركة
صنــدوق النقــد الــدويل فيهــا.

جملس االستقرار املايل
يجمــع جملــس االســتقرار املــايل مســؤويل احلكومــات املعنييــن
باالســتقرار املــايل يف املراكــز املاليــة الدوليــة ،واألجهــزة الدوليــة
املعنيــة بوضــع املعاييــر ،وجلــان خبــراء البنــوك املركزيــة ،واملؤسســات
املاليــة الدوليــة .وهــو مصمــم لتنســيق عمــل الســلطات املاليــة الوطنيــة
علــى املســتوى الــدويل واألجهــزة الدوليــة املعنيــة بوضــع املعاييــر
وتطويــر وتعزيــز تنفيــذ السياســات التنظيميــة والرقابيــة والسياســات
األخــرى املتعلقــة بالقطــاع املــايل.
وقَبِــل صنــدوق النقــد الــدويل رســميا العضويــة يف جملــس االســتقرار
املــايل يف ســبتمبر 2010؛ وعقــب االعتــراف باجمللــس كجمعيــة
بموجــب القانــون السويســري ،وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى قبــول
عضويــة صنــدوق النقــد الــدويل يف اجمللــس بوصفــه جمعيــة بموجــب
القانــون السويســري يف مــارس  .2013ويوجــه التعــاون بيــن املنظمتيــن
بواليــة كل مؤسســة منهمــا ورســالة مشــتركة وقــع عليهــا صنــدوق النقــد
الــدويل ومنتــدى االســتقرار املــايل (الهيئــة الســابقة للمجلــس) يف عــام
 .2008ويتــوىل صنــدوق النقــد الــدويل الــدور الريــادي يف رقابــة النظــام
املــايل العاملــي وتقييــم تنفيــذ البلــدان للسياســات واملعاييــر الرقابيــة
والتنظيميــة للقطــاع املــايل الــدويل .ويتــوىل جملــس االســتقرار املــايل
املســؤولية عــن صياغــة هــذه السياســات ،وتعزيــز التعــاون والتقييــم
الدولييــن للتغلــب علــى مواطــن ضعــف النظــام املــايل .وصنــدوق النقــد
الــدويل مُمَثَّــل أيضــا يف اللجنــة التوجيهيــة للمجلــس.
إىل اليســار تلفريــك فــوق أالفيــردي ،أرمينيــا إىل اليميــن مــزارع يجفــف
حمصولــه مــن الــذرة يف بوتــان
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إىل اليســار الباعــة يف مدينــة كارتاخينــا التاريخيــة ،كولومبيــا إىل
اليميــن جتهيــز الفاكهــة يف جنــوب إفريقيــا

ويتعــاون صنــدوق النقــد الــدويل مــع جملــس االســتقرار املــايل مرتيــن
ســنويا يف عمليــات اإلنــذار املبكــر (راجــع الفصــل الثالــث) .ويشــارك
بانتظــام يف جمموعــات العمــل اخملتلفــة ويعمــل مــع جملــس االســتقرار
املــايل فيمــا يتصــل بمبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات
البيانــات؛ وعملــت كذلــك علــى تقريــر مشــترك جمللــس االســتقرار املــايل
والصندوق والبنك الدويل مقدم إىل جمموعة العشرين بشأن انعكاسات
اإلصالحــات التنظيميــة علــى األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.

الفقــر»— وهــي خطــة تقودهــا البلــدان األعضــاء للربــط بيــن سياســاتها
الوطنيــة والدعــم املقــدم مــن اجلهــات املانحــة ونتائــج التنميــة الالزمــة
للحــد مــن الفقــر يف البلــدان منخفضــة الدخــل .ويُجــري «تقريــر الرصــد
العاملــي» الــذي يتعاونــان علــى إعــداده تقييمــا للتقــدم صــوب حتقيــق
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة؛ وكان املوضــوع احملــوري الــذي تناولــه عدد
 2013مــن التقريــر هــو الديناميكيــات بيــن املناطــق الريفيــة واملناطــق
احلضريــة .كذلــك تتعــاون املؤسســتان مــن خــال «برنامــج تقييــم القطــاع
املــايل» إلكســاب القطاعــات املاليــة يف البلــدان األعضــاء القــدرة علــى
الصمــود فضــا عــن خضوعهــا ملســتوى جيــد مــن التنظيــم.

يتعــاون خبــراء الصنــدوق والبنــك الــدويل تعاونــا وثيقــا يف جمــال
املســاعدات القُطْريــة وقضايــا السياســات ذات األهميــة للمؤسســتين.
وتمثــل التقييمــات التــي يجريهــا صنــدوق النقــد الــدويل للموقــف
االقتصــادي العــام والسياســات يف البلــدان عنصــرا مســاهما يف
تقييمــات البنــك الــدويل ملشــروعات التنميــة أو اإلصالحــات احملتملــة.
وباملثــل ،يراعــي صنــدوق النقــد الــدويل فيمــا يقدمــه مــن مشــورة بشــأن
السياســة االقتصاديــة للبلــدان األعضــاء مشــورة البنــك الــدويل لهــا بشــأن
اإلصالحــات الهيكليــة والقطاعيــة .كذلــك يتعــاون خبــراء الصنــدوق
والبنــك الــدويل يف إعــداد التحليــات املعنيــة بمــدى اســتمرارية القــدرة
علــى حتمــل الديــون ضمــن إطــار اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــون
( )DSFالــذي اشــتركت املؤسســتين يف تصميمــه (راجــع الفصــل الثالــث).
ويف إطــار خطــة العمــل املشــتركة بيــن إدارتــي املؤسســتين حــول التعــاون
فيمــا بينهمــا ،تناقــش أفرقــة اخلبــراء القُطْريــة يف صنــدوق النقــد الــدويل
والبنــك الــدويل برامــج عملهــا علــى املســتوى القُطْــري ،والتــي حتــدد
القضايــا القطاعيــة احلاســمة بالنســبة لالقتصــاد الكلــي ،وتقســيم املهــام
بيــن املؤسســتين ،والعمــل املطلــوب مــن كل منهمــا يف العــام التــايل.

وتشــتمل جمــاالت التعــاون األخــرى بيــن املنظمتيــن علــى وضــع املعاييــر
واملواثيق وحتســين جودة بيانات الدين اخلارجي وتوافرها وتغطيتها.

جمموعة البنك الدويل

ويتعــاون صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل مــن خــال املبــادرة
املعنيــة بالبلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون ( )HIPCواملبــادرة
متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون (( )MDRIراجــع الفصــل
الثالــث) لتخفيــف أعبــاء الديــون اخلارجيــة التــي تتحملهــا معظــم البلــدان
الفقيــرة املثقلــة بالديــون .وتتعــاون املؤسســتان أيضــا لتخفيــف وطــأة
الفقــر اعتمــادا علــى منهــج مشــترك إلعــداد «تقاريــر اســتراتيجية احلــد مــن

املؤسسات األخرى
األمم املتحدة
صنــدوق النقــد الــدويل لديــه ممثــل خــاص يف األمم املتحــدة ويحتفــظ
بمكتــب لــه يف مقــر األمم املتحــدة بنيويــورك .ويغطــي التعــاون بيــن
صنــدوق النقــد الــدويل واألمم املتحــدة عــددا مــن اجملــاالت ذات االهتمــام
املشــترك منهــا التعــاون يف جمــال القضايــا الضريبيــة واخلدمــات
اإلحصائيــة التــي يقدمانهــا ،وكذلــك احلضــور واملشــاركة علــى أســاس
متبــادل يف االجتماعــات املنتظمــة ويف مؤتمــرات وأنشــطة حمــددة.
ويف الســنوات األخيــرة ،ســاهم صنــدوق النقــد الــدويل يف العمليــة
التــي تقودهــا األمم املتحــدة إلعــداد «خطــة مــا بعــد  »2015وأهــداف
التنميــة املســتدامة ( )SDGاملتوقــع أن حتــل حمــل األهــداف اإلنمائيــة
لأللفيــة ( )MDGالتــي تنتهــي يف نهايــة  ،2015بمــا يف ذلــك مــن خــال
املشــاركة يف األفرقــة العاملــة املشــتركة بيــن وكاالت األمم املتحــدة.
ويتعــاون صنــدوق النقــد الــدويل مــع البنــك الــدويل وبنــوك التنميــة
متعــددة األطــراف واألمم املتحــدة للمســاعدة يف التغلــب علــى املشــكالت
املرتبطــة بالبيانــات .وعمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع منظمــة العمــل
الدوليــة بشــأن قضايــا تتعلــق بالتوظيــف ،وكذلــك احلــدود الدنيــا للحمايــة
االجتماعيــة؛ ومــع منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة علــى قضايــا املاليــة
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العامــة والسياســة االجتماعيــة؛ وبرنامــج األمم املتحــدة للبيئــة بشــأن
االقتصــاد املراعــي للبيئــة ،وبرنامــج األغذيــة العاملــي بشــأن شــبكات
األمــان االجتماعــي والتقييمــات املبكــرة ملواطــن الضعــف.

املفوضية األوروبية والبنك املركزي األوربي
أدت مشــاركة صنــدوق النقــد الــدويل يف وقــت مبكــر مــن األزمــة املاليــة
العامليــة يف تمويــل بلــدان أعضــاء االحتــاد األوروبــي التــي تواجــه
احتياجــات لتمويــل ميــزان املدفوعــات إىل اتســاع نطــاق تعــاون صنــدوق
النقــد الــدويل مــع مؤسســات االحتــاد األوروبــي ،وخاصــة مــع املفوضيــة
األوروبيــة والبنــك املركــزي األوروبــي ،يف وقــت الحــق مــن األزمــة،
حينمــا طلبــت بلــدان مــن منطقــة اليــورو الدعــم مــن صنــدوق النقــد الــدويل.
وأصبــح هــذا التعــاون األوثــق بيــن صنــدوق النقــد الــدويل ،واملفوضيــة
األوروبيــة ،والبنــك املركــزي األوروبــي ،يف برامــج قطريــة يُطلــق عليــه
«الهيــكل الثالثــي» .وبرغــم تنســيق صنــدوق النقــد الــدويل علــى نحــو وثيــق
مــع األعضــاء اآلخريــن يف «الهيــكل الثالثــي» ،فــإن اجمللــس التنفيــذي
يتخــذ يف نهايــة املطــاف قــرارات التمويــل واملشــورة بشــأن السياســات
علــى نحــو مســتقل عــن عمليــة «الهيــكل الثالثــي» .ويعمــل صنــدوق النقــد
الــدويل أيضــا بشــكل وثيــق مــع املفوضيــة األوروبيــة بشــأن قضايــا
تؤثــر علــى البلــدان منخفضــة الدخــل ،بمــا يف ذلــك بشــأن تمويــل تنميــة
القــدرات.

شراكة دوﭬيل
يشــارك صنــدوق النقــد الــدويل بنشــاط يف «شــراكة دوﭬيــل» التــي تمثــل
عمــا دوليــا أطلقتــه جمموعــة الثمانيــة ،والبلــدان الشــريكة يف اإلقليــم

ومؤسســات ماليــة دوليــة يف مايــو  2011حلشــد املســاعدة للبلــدان
العربيــة التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة .ويجمــع املنبــر التنســيقي اخملصــص
لشــراكة دوﭬيــل املؤسســات املاليــة اإلقليميــة والدوليــة األطــراف يف هــذه
الشــراكة لضمــان الدعــم الفعــال واملنســق للبلــدان الشــريكة ،وتيســير
تبــادل املعلومــات والفهــم املشــترك ،واحلــوار حــول العمليــات مــع البلــدان
الشــريكة؛ وتنســيق أعمــال املراقبــة وإعــداد التقاريــر عــن تنفيــذ اإلجــراءات
املشــتركة لدعــم الشــراكة؛ وحتديــد فــرص التعــاون يف جمــال املســاعدة
املاليــة والفنيــة والسياســة والعمــل التحليلــي.

منظمة العمل الدولية واالحتاد الدويل لنقابات العمال
تشــمل واليــة صنــدوق النقــد الــدويل املســاهمة يف حتقيــق مســتويات
مرتفعــة مــن العمالــة والدخــل واحملافظــة عليهــا من خالل تيســير التوســع
والنمــو املتــوازن يف التجــارة الدوليــة .ونظــرا ألهميــة العمالــة للنمــو
القابــل لالســتمرار والشــامل ،تتضمــن البرامــج التــي يدعمهــا صنــدوق
النقــد الــدويل يف كثيــر مــن األحيــان توصيــات تتصــل بســوق العمــل .وبمــا
أن سياســات ســوق العمــل ليســت جــزءا مــن جمــاالت خبــرة الصنــدوق
األساســية ،فــإن الصنــدوق يعمــل مــع منظمــات دوليــة وإقليميــة وحمليــة
أخــرى يف هــذا اجملــال .ويقيــم صنــدوق النقــد الــدويل شــراكة نشــطة مــع
منظمــة العمــل الدوليــة التــي تعمــل علــى جمــع اخلبــرات مــن أجــل فهــم
انعكاســات السياســات االقتصاديــة الكليــة بشــكل أفضــل علــى اســتحداث
فــرص العمــل .ويجــري صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا اتصــاالت منتظمــة
مــع االحتــاد الــدويل لنقابــات العمــال والهيئــات املنتســبة لــه.
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املوارد املالية والهيكل
التنظيمي واملساءلة

امليزانية والدخل
الدخل والرسوم والفائدة التعويضية واقتسام األعباء
نموذج الدخل
يتضمن نموذج دخل صندوق النقد الدويل احلايل ،الذي اعتمده اجمللس
التنفيذي ووافق عليه جملس احملافظين يف  ،2008إنشاء صندوق
وقف يف حساب االستثمار يُمَوَّل من أرباح عملية بيع جزء حمدود
من حيازات املؤسسة من الذهب (راجع «مبيعات الذهب» الحقا يف
هذا الفصل) .والهدف من هذا احلساب هو استثمار هذه املوارد وتوليد
عوائد للمساهمة يف دعم ميزانية الصندوق مع احلفاظ على القيمة
احلقيقية للوقف يف األجل الطويل .ويمثل توسيع صالحية االستثمار
اخملولة للصندوق من أجل تعزيز عائدات االستثمار أحد العناصر
الرئيسية يف النموذج .ويف يناير  ،2013اعتمد اجمللس التنفيذي
قواعد ونظم جديدة بشأن حساب االستثمار وضعت اإلطار القانوين
لتنفيذ صالحية االستثمار املوسعة ،بموجب التعديل اخلامس التفاقية
74
تأسيس الصندوق ،والذي دخل حيز التنفيذ يف فبراير .2011

الرسوم
ال يزال مصدر الدخل الرئيسي للصندوق هو أنشطته التمويلية إىل
حين استثمار املوارد املودعة يف صندوق الوقف ،والذي سيُنَفَّذ
بالتدريج على مدى ثالث سنوات (بدأ تمويل عملية التخصيص
االستراتيجي لألصول يف مارس  .)2014ويتكون معدل الرسم
األساسي (سعر الفائدة) على التمويل من الصندوق من سعر الفائدة

على حقوق السحب اخلاصة مضافا إليه هامش مُعبَّرا عنه بنقاط
األساس .وبالنسبة للسنتين املاليتين  2015و ،2016وافق اجمللس
التنفيذي على أن يظل هامش معدل الرسم  100نقطة أساس .وجاء
اعتماد الهامش يف ظل قاعدة حتديد معدل الرسم األساسي الذي
اعتمده اجمللس التنفيذي يف ديسمبر  .2011وبموجب هذه القاعدة،
يُحدد الهامش بحيث يغطي تكاليف الوساطة املرتبطة بالتمويل من
الصندوق ويسمح بتكوين االحتياطيات .وباإلضافة إىل ذلك ،تنطوي
هذه القاعدة على مضاهاة البيانات لضمان اتساق معدل الرسم على
75
نحو معقول مع األوضاع يف سوق االئتمان على املدى الطويل.
وتُفرض رسوم إضافية تبلغ  200نقطة أساس على استخدام البلد
العضو مبالغ ائتمانية كبيرة (أكثر من  %300من حصة البلد
العضو) ضمن الشرائح االئتمانية  76ويف ظل االتفاقات املمددة؛
ويشار إليها باعتبارها رسوما إضافية حسب مستوى استخدام
املوارد .ويفرض الصندوق أيضا «رسوما إضافية حسب اإلطار
الزمني» بمقدار  100نقطة أساس على استخدام املبالغ االئتمانية
الكبيرة (نفس املستوى احلدي أعاله) التي تظل قائمة ألكثر من
 36شهرا.
وإىل جانب الرسوم األساسية والرسوم اإلضافية الدورية ،يفرض
الصندوق كذلك رسوم خدمات ،ورسوم التزام ،ورسوما خاصة ،حيث
يُفرض رسم خدمة قدره  %0.5على كل عملية سحب للموارد من حساب
املوارد العامة .وهناك رسم التزام قابل للرد على املبالغ املمنوحة كل
 12شهرا بموجب اتفاقات حساب املوارد العامة ،مثل اتفاقات االستعداد
االئتماين ،واالتفاقات املمددة ،واالتفاقات يف ظل خط االئتمان املرن،
واالتفاقات يف إطار خط الوقاية والسيولة .وتُفرض رسوم التزام تبلغ
 15نقطة أساس على املبالغ املتاحة للسحب حتى  %200من حصة
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العضوية ،و 30نقطة أساس على املبالغ التي تتجاوز  %200وبحد أقصى
 %1000من حصة العضوية ،و 60نقطة أساس على املبالغ التي تتجاوز
 %1000من حصة العضوية .وتُرد الرسوم عند استخدام االئتمان بقدر
يتناسب مع املسحوبات الفعلية .ويفرض الصندوق أيضا رسوما خاصة
على مدفوعات املبلغ األصلي املتأخرة عن موعد استحقاقها وعلى
الرسوم املتأخرة عن موعد استحقاقها بفترات تقل عن ستة أشهر.
الفائدة التعويضية والفوائد
على جانب املصروفات ،يدفع الصندوق فوائد (فائدة تعويضية) لبلدانه
األعضاء مقابل مراكزها الدائنة يف حساب املوارد العامة (املعروفة
باسم «مراكز شرائح االحتياطيات») .وتنص اتفاقية تأسيس الصندوق
على أال تتجاوز نسبة هذه الفائدة التعويضية سعر الفائدة على حقوق
السحب اخلاصة ،وأال تقل عن  %80من هذا السعر .ونسبة الفائدة
التعويضية يف الوقت احلايل تعادل سعر الفائدة على حقوق السحب
اخلاصة ،وهو أيضا سعر الفائدة احلايل على اقتراض الصندوق.
ويف  30إبريل  ،2014بلغت قيمة القروض القائمة على الصندوق
من خالل قروض ثنائية واتفاقيات لشراء السندات ،واتفاقات جديدة
موسعة وممددة يف ظل «االتفاقات اجلديدة لالقتراض 47.3 ،مليار
وحدة حقوق سحب خاصة ( 73.3مليار دوالر).
اقتسام األعباء

الضائع .وتُرد املبالغ التي تم حتصيلها على هذا النحو عند تسوية
الرسوم املتأخرة.
ويف السنة املالية  ،2014بلغ متوسط التعديالت املقررة لرسوم الفائدة
ربع السنوية غير املسددة أقل من نقطة أساس واحدة ،وهو ما يعكس
ارتفاع االئتمان القائم للصندوق بسبب تأثير األزمة العاملية التي طالت
البلدان األعضاء وحدوث ارتفاع مماثل يف مراكز الشرائح االحتياطية
للبلدان األعضاء .وبلغ متوسط الرسوم املعدلة والفائدة التعويضية
املعدلة  %1.10و  %0.09على التوايل يف السنة املالية .2014
صايف الدخل
يف السنة املالية  2014بلغ صايف دخل الصندوق  2.6مليار وحدة
حقوق سحب خاصة ( 4.0مليار دوالر) ،وهو ما يرجع يف األساس
إىل الدخل الناجت عن ارتفاع مستويات أنشطة التمويل والدخل من
استثماراته التي يحتفظ بها يف حساب االستثمار .وكما تقضي
«املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية» (املعيار احملاسبي الدويل
( )19املعدل «منافع العاملين») ،يتضمن الدخل يف السنة املالية
 2014مكاسب مقدارها  1.1مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.7
مليار دوالر) حتققت من القيد الفوري جلميع التغيرات التي طرأت على
التزامات الصندوق ذات املزايا احملددة يف ظل خطط منافع ما بعد
التوظيف وأصول اخلطط املقترنة بها .ويف السنوات املاضية ،استُهْلِكت
املكاسب أو اخلسائر االكتوارية بموجب املعيار احملاسبي السابق.

يجري تعديل معدالت الرسم والفائدة التعويضية وفق آلية القتسام مبيعات الذهب

األعباء وُضِعت يف منتصف الثمانينات وتوزع تكلفة االلتزامات
املالية املتأخرة عن موعد استحقاقها للصندوق على نحو متساو
بين األعضاء الدائنين واألعضاء املدينين .ويرفع الصندوق معدل
الرسم ويخفض معدل الفائدة التعويضية السترداد رسوم الفائدة
ربع السنوية التي تتجاوز أجل استحقاقها (غير املسددة) بستة
أشهر أو أكثر (تعديالت اقتسام األعباء) ومن ثم تعويض الدخل
أعلــى الصفحــة الســابقة كريســتين الغــارد ،مديــر عــام الصنــدوق ،تتحــدث
أمــام جلنــة التنميــة يف إبريــل  2014أســفل الصفحــة الســابقة الفتــات تبــرز
موضــوع اجتماعــات الربيــع أقصــى اليســار ديفيــد ليبتــون ،النائــب األول
للمديــر العــام ،يتحــدث يف نــدوة عــن إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية يف أكتوبــر
 2013أقصــى اليميــن أعضــاء الصحافــة يصــورون مســؤويل جمموعــة العشــرين
يف االجتماعــات الســنوية لعــام  2013إىل اليســار مديــر إدارة بالصنــدوق
واملستشــار املــايل ،هوزيــه فينيالــز ،يعــرض عــدد إبريــل  2014مــن «تقريــر
االســتقرار املــايل العاملــي» إىل اليميــن املستشــار االقتصــادي ،أوليفييــه
بالنشــار ،يتحــدث إىل ممثلــي وســائل اإلعــام حــول عــدد إبريــل  2014مــن تقريــر
«آفــاق االقتصــاد العاملــي».

اعتمد صندوق النقد الدويل نموذج دخل يتضمن صندوق وقف يُمَوَّل
من أرباح عملية بيع حمدودة حليازات املؤسسة من الذهب .وقد وافق
اجمللس التنفيذي يف يوليو  2009على استخدام جزء من حصيلة بيع
الذهب لزيادة موارد الصندوق املتاحة ملنح قروض بشروط ميسرة
للبلدان منخفضة الدخل ،إىل جانب استخدامه يف تمويل الوقف.
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وقد وافق اجمللس التنفيذي يف سبتمبر  2009على بيع  403.3أطنان مترية
من الذهب ،أي ما يعادل ثُمْن جمموع حيازات الصندوق من الذهب .وقد بدأت
عمليات بيع الذهب يف أكتوبر  2009وانتهت يف ديسمبر  ،2010وبلغ جمموع
عائداتها  9.54مليار وحدة حقوق سحب خاصة ،منها  2.69مليار وحدة
حقوق سحب خاصة تمثل القيمة الدفترية للذهب و 6.85مليار وحدة حقوق
سحب خاصة تمثل األرباح .وقد استندت جميع عمليات البيع على أساس
األسعار السوقية ،التي كانت أعلى من السعر املفترض البالغ  850دوالرا
أمريكيا لألوقية يف عام  2008عندما اعتمد اجمللس نموذج الدخل املعدل.
وقد بلغ املتوسط الفعلي لسعر بيع الذهب يف ذلك الوقت  1144دوالرا أمريكيا
لألوقية ،مما ترتب عليه حتقيق أرباح إضافية «استثنائية» من مبيعات الذهب.
ومن أرباح مبيعات الذهب التي بلغت  6.85مليار وحدة حقوق سحب خاصة
قرر اجمللس أن يودع مبلغا قدره  4.4مليار وحدة حقوق سحب خاصة يف
االحتياطي اخلاص للصندوق؛ وأودع املبلغ املتبقي وقدره  2.45مليار وحدة
حقوق سحب خاصة ،وهو ما يمثل قيمة األرباح اإلستثنائية ،يف االحتياطي
العام للصندوق ،حلين االنتهاء من املناقشات اإلضافية حول كيفية استخدامه
يف نهاية املطاف.
ويف إطار جمموعة تدابير التمويل املقررة للبلدان منخفضة الدخل خالل
الفترة  ،2014-2009وافق اجمللس التنفيذي يف شهر فبراير  2012على
توزيع  700مليون وحدة حقوق سحب خاصة ( 1.1مليار دوالر) على جميع
بلدانه األعضاء من أصل ذلك املبلغ املودع يف االحتياطي العام وقدره 2.45
مليار وحدة حقوق سحب خاصة .وقد تقرر عدم دخول هذا التوزيع حيز التنفيذ
إال بعد تقديم البلدان األعضاء ضمانات مرضية بتحويل مبالغ جديدة تعادل
 %90على األقل من املبلغ املوزّع — أي  630مليون وحدة حقوق سحب
خاصة ( 978مليون دوالر) — أو تقديمها بأي شكل آخر ،إىل «الصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر» 77.وقد تم بلوغ هذا احلد املعياري يف شهر
أكتوبر  ،2012وتم التوزيع يف وقت الحق من ذلك الشهر.

وناقش اجمللس التنفيذي مسألة استخدام بقية األرباح االستثنائية ملبيعات
الذهب ،والتي تبلغ  1.75مليار وحدة حقوق سحب خاصة ( 2.7مليار دوالر)
يف مناسبات عديدة عام  .2011وخالل هذه املناقشات ،نظر اجمللس يف
ثالثة خيارات رئيسية :تسهيل املساهمات لزيادة القدرة على التمويل املُيَسَّر
للبلدان منخفضة الدخل ،وتعزيز أرصدة الصندوق الوقائية ،وإضافة املزيد
إىل الوقف اخملصص الستثمار عائدات الذهب .ويف سياق استراتيجية لضمان
استمرارية «الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر» على املدى األطول،
وافق املديرون التنفيذيون ،يف سبتمبر  ،2012على توزيع املبلغ املتبقي من
األرباح االستثنائية من حصيلة مبيعات الذهب على نحو يتناسب مع أنصبة
البلدان األعضاء من احلصص .ونص القرار على أن دخول عملية التوزيع حيز
التنفيذ مرهونة بشرط توفير األعضاء ضمانات مُرْضِية بتقديم بما يعادل
 %90على األقل من املبلغ املوزع لدعم موارد «الصندوق االستئماين للنمو
واحلد من الفقر».
ويف أكتوبر  ،2013أعلن صندوق النقد الدويل عن بلوغ احلد األدنى اإللزامي.
ويف  30إبريل  ،2014كان  155بلدا قد تعهد بتقديم حصته من التوزيع إىل
«الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر» ،ويبلغ جمموعها  1652مليون
وحدة حقوق سحب خاصة ( 2.56مليار دوالر) كموارد إضافية لدعم قدرته
على تقديم التمويل امليسر إىل البلدان منخفضة الدخل .وتوجهت السيدة
كريستين الغارد ،مدير عام الصندوق ،بالشكر إىل البلدان األعضاء قائلة إن
اإلجراءات التي اتخذوها قد «ضمنت توفير موارد تشتد احلاجة إليها لتقديم
مستويات كافية من الدعم املايل إىل أفقر البلدان ولسنوات عديدة قادمة»،
وأثنت على «قوة التزام أعضائنا ككل بمساعدة أفقر بلدان العامل ».ويواصل
الصندوق السعي للحصول على مساهمات من بقية البلدان األعضاء من أجل
الوصول إىل احلد األقصى من القدرة على تقديم التمويل املُيَسَّر.
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امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية ،السنوات املالية 2017-2013
(بماليين الدوالرات األمريكية)

النفقات اإلدارية

املوظفون
1
السفر
املباين ونفقات أخرى
احتياطيات الطوارئ

										

السنة املالية
2013

امليزانية

امليزانية

نتائج امليزانية

امليزانية

								
		
		
		
		

املقبوضات

2

جمموع صايف امليزانية

835
125
181
18

		1,159

1,102

1,186

1,129

1,224

الترحيل

		 –161

912
134
199
7

جمموع صايف امليزانية شامال
املبالغ املرحلة

1,252

931
128
202
		7

1,268

–197

–197

		 997

—

948

42

—

1,027

1,054

		42

1,070

		
		1,038

948

1,049

969

1,069

1,054

1,070

41

–154

–179

1,007

–160

امليزانية

–198

		

3

املرافق وتكنولوجيا املعلومات

802
119
180
—

861
123
190
12

820
114
195
—

893
128
196
7

امليزانية

								

جمموع نفقات امليزانية اإلجمالية

رأس املال

نتائج امليزانية

السنة املالية
		 2014

السنة املالية السنة املالية
2016
2015

السنة املالية
2017

969

								

									

		

162

89

41

158

52

41

املصدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب.
 1تشمل السنة املالية  2013والسنة املالية  2016السفر إىل مقر االجتماعات السنوية املنعقدة يف اخلارج.
 2تشمل األنشطة املمولة من اجلهات املانحة ،واتفاقات اقتسام التكاليف مع البنك الدويل ،ومبيعات املطبوعات ،وإيرادات موقف السيارات ،وإيرادات أخرى متنوعة.
 3املوارد املرحلة من السنة السابقة بموجب قواعد معتمدة.
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اجلدول 2-5

املصروفات اإلدارية املبلغة يف الكشوف املالية ،السنة املالية 2014

		
(بماليين الدوالرات األمريكية ،ما مل يذكر خالف ذلك)

		

988

نتائج امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية 2014
		

فروق التوقيت

327
49

تكاليف منافع التقاعد وما بعد اخلدمة
املصروفات الرأسمالية — استهالك مصروفات السنة اجلارية والسنوات السابقة

	 	                                
مبالغ غير مدرجة يف امليزانية اإلدارية	 

املصروفات الرأسمالية — بنود تُصرف على الفور وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
مبالغ منصرفة إلدارة العمليات العامة (من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر والصندوق االستئماين لتخفيف أعباء
الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث وإدارة حقوق السحب اخلاصة)

		 

جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة

()75

1,307

		

بند للتذكرة:

18

جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة (بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

861

املصادر :إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب .وتستند عمليات التحويل إىل املتوسط املرجح الفعلي لسعر صرف الدوالر األمريكي/وحدة حقوق السحب اخلاصة
يف السنة املالية  2014ملصروفات بلغت حوايل .1.52

امليزانيتان اإلدارية والرأسمالية
يف إبريل  ،2013ويف سياق امليزانية متوسطة األجل للسنوات املالية
من  2014إىل  ،2016اعتمد اجمللس التنفيذي مصروفات إدارية
صافية للسنة املالية  2014بلغ جمموعها  1007مليون دوالر
أمريكي ،مع حد أقصى للمصروفات اإلجمالية يبلغ  1227مليون
دوالر أمريكي ،يتضمن ترحيل ما يصل إىل  42مليون دوالر من املوارد
التي مل تُنفق خالل السنة املالية  ،2013التي يحتمل إنفاقها يف السنة
املالية ( 2014راجع اجلدول  79.)1-5ووافق أيضا على مصروفات
رأسمالية بلغت  41مليون دوالر أمريكي ملرافق املباين ومشروعات
رأسمالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
وظل عمل صندوق النقد الدويل خالل العام مدفوعا باحلاجة إىل
تنبيه البلدان األعضاء إىل اخملاطر احملتملة أمام التعايف العاملي
واالستقرار املايل يف أنحاء العامل .ومقارنة بالسنة السابقة ،ظل
اإلنفاق الكلي دون تغيير بالقيمة احلقيقية .وظل حتديد اعتمادات
امليزانية عند مستوى أعلى إقرارا باحلاجة إىل موارد إضافية تعادل
 53مليون دوالر لتلبية الطلبات املرتبطة باالزمة.
وبلغ صايف املصروفات اإلدارية الفعلية خالل السنة املالية 2014
مبلغا قدره  988مليون دوالر ،بواقع  19مليون دوالر أقل من جمموع
صايف امليزانية .ويرجع السبب يف «انخفاض مستوى اإلنفاق» مقارنة
بالسنة املاضية بصفة أساسية إىل ارتفاع مستوى كفاءة استخدام
امليزانية .وبلغت نفقات امليزانية الرأسمالية على املرافق وتكنولوجيا
املعلومات  144مليون دوالر ،شاملة أمواال خمصصة يف سنوات
سابقة .ووُجِهت أكبر حصة من هذه النفقات نحو برنامج جتديد مبنى
املقر الرئيسي ” ،“HQ1وبلغت  92مليون دوالر (راجع اإلطار .)1-5
وبلغ جمموع اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات  37مليون دوالر
ألعمال استبدال البنية التحتية الرئيسية وحتسينها ،ومشروعات إدارة
البيانات ،وأمن تكنولوجيا املعلومات .واستمر التقدم يف اثنين من
املشروعات الرأسمالية الرئيسية يف املباين .واستُكْمِلت معظم أعمال
جتديد مبنى فندق كونكورديا وافتُتِح املبنى للعمل يف إبريل .2013

وانتقل برنامج جتديد مبنى املقر الرئيسي ” ،“HQ1وهو حتديث مبنى
يشغله مستخدموه ،من مرحلة التصميم إىل مرحلة اإلنشاءات .ويُتوقع
استكمال هذا العمل يف .2017
وألغراض اإلبالغ املايل ،يعتمد الصندوق املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية )(IFRSيف تسجيل املصروفات اإلدارية على أساس
االستحقاق .وتقتضي هذه املعايير احملاسبة على أساس االستحقاق
وقيد واستهالك تكاليف منافع العاملين على أساس التقييمات
االكتوارية .ويعرض اجلدول  2-5مطابقة تفصيلية بين نتائج تنفيذ
امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية  2014البالغة  988مليون
دوالر واملصروفات اإلدارية على أساس املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية البالغة  1307مليون دوالر (أي  861مليون وحدة
حقوق سحب خاصة) على النحو الوارد يف الكشوف املالية املدققة
للصندوق عن هذه السنة.
ويف إبريل  ،2014وافق اجمللس التنفيذي على ميزانية السنة املالية
 ،2015بما فيها مصروفات إدارية صافية تبلغ  1027مليون دوالر
مع حد أقصى للمصروفات اإلدارية اإلجمالية قدره  1265مليون
دوالر ،متضمنا ترحيل مبلغ يصل إىل  42مليون دوالر من املوارد غير
املنصرفة يف السنة املالية  .2014وللسنة الثالثة على التوايل ،ظلت
حدود املصروفات اإلدارية الصافية (ما عدا املبلغ املُرَحَّل) دون تغيير
بالقيمة احلقيقية مقارنة بالسنة السابقة .وبلغت امليزانية الرأسمالية
 52مليون دوالر ،منها  22مليون دوالر ملرافق املباين و 30مليون
دوالر ملشروعات تكنولوجيا املعلومات .ورُفِعت إىل اجمللس التنفيذي
أيضا ميزانيتان مرجعيتان للسنتين املاليتين  2016و.2017
وقد وُضِعت امليزانية متوسطة األجل للسنوات املالية 2017-2015
ضمن إطار التخطيط االستراتيجي يف الصندوق باعتمادات كلية مع
تخصيص للموارد لضمان الوفاء بأولويات الصندوق .وأمكن تلبية
االحتياجات املتغيرة ألعضاء الصندوق ضمن ميزانية ثابتة من خالل
تدابير حتقيق الكفاءة وحتسين استخدام املوارد القائمة وإعادة توزيعها.
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وبصفة خاصة ،تم توفير مزيد من املوارد من خالل إعادة التوزيع
لتغطية األنشطة اإلضافية يف البلدان الهشة والشرق األوسط ،وتعزيز
أعمال الرقابة متعددة األطراف ،وتقوية إدارة اخملاطر ،وكذلك لتغطية
التكاليف اإلضافية يف جمايل تكنولوجيا املعلومات واألمن املادي.

املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل
تراجعت االلتزامات املالية غير املسددة لصندوق النقد الدويل من 1298
مليون وحدة حقوق سحب خاصة يف نهاية إبريل  2013إىل  1296مليون
وحدة حقوق سحب خاصة يف نهاية إبريل ( 2014اجلدول  .)3-5وبلغت
حصة السودان حوايل  %76من املتأخرات املتبقية ،وبلغت حصتا الصومال
وزمبابوي  %18و %6على التوايل .ويف نهاية إبريل  ،2014كانت جميع
املتأخرات املستحقة للصندوق متأخرات مطولة (أي قائمة ملدة تتجاوز 6
شهور) ،وكان ثلثها متأخرات من أصل القروض ،والثلثان املتبقيان رسوما
وفوائد غير مسددة .وكان أكثر من أربعة أخماس املتأخرات مستحق السداد
إىل حساب املوارد العامة والبقية إىل الصندوق االستئماين والصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر .وكان زمبابوي هو البلد الوحيد الذي عليه
متأخرات مطولة قائمة للصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر .وساعد
التوزيع العام لوحدات حقوق السحب اخلاصة الذي أُجري يف أغسطس
 2009على تسهيل مواظبة جميع البلدان املستحقة عليها متأخرات مطولة
على سداد التزاماتها إلدارة حقوق السحب اخلاصة.
وطُبقَّت تدابير تصحيحية يف ظل استراتيجية الصندوق التعاونية املعززة
بشأن املتأخرات بغية معاجلة املتأخرات التي طال أمدها .وبنهاية السنة
املالية ،ظل الصومال والسودان غير مؤهلين لالستفادة من موارد حساب
املوارد العامة .ولن تتمكن زمبابوي من االستفادة من موارد حساب
املوارد العامة حتى تقوم بتسوية املتأخرات مستحقة السداد إىل الصندوق

االستئماين للنمو واحلد من الفقر تسوية كاملة .ويف سياق التدابير
العالجية التي اتخذها الصندوق ملعاجلة مسألة املتأخرات املستحقة غير
املسددة ال تزال زمبابوي خاضعة لقيود إعالن عدم التعاون ،والتعليق
اجلزئي للمساعدة الفنية ،واالستبعاد من قائمة البلدان املؤهلة لالستفادة
من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر.

آليات التدقيق
تتألف آليات التدقيق يف صندوق النقد الدويل من مؤسسة تدقيق خارجية،
ووظيفة للتدقيق الداخلي ،وجلنة التدقيق اخلارجي املستقلة التي تقوم
باإلشراف العام على التدقيق السنوي ،وفق النظام الداخلي للصندوق.

جلنة التدقيق اخلارجي
تتألف جلنة التدقيق اخلارجي من ثالثة أعضاء يختارهم اجمللس
التنفيذي ويعينهم املدير العام .وتبلغ مدة خدمة األعضاء ثالث
سنوات على أساس التداخل ،ويتمتعون باالستقاللية عن الصندوق.
ويحمل أعضاء اللجنة جنسيات بلدان أعضاء خمتلفة وال بد أن تكون
لديهم اخلبرات واملؤهالت الالزمة ملمارسة أعمال اإلشراف على عملية
التدقيق السنوي .ويتمتع أعضاء اللجنة يف املعتاد بخبرات واسعة يف
شركات احملاسبة العامة الدولية أو القطاع العام أو الدوائر األكاديمية.
وتختار اللجنة واحدا من أعضائها رئيسا لها ،وحتدد إجراءاتها،
وتكون مستقلة عن اإلدارة العليا للصندوق يف اإلشراف على عملية
التدقيق السنوي .وجتتمع جلنة التدقيق اخلارجي كل عام يف واشنطن
العاصمة ،يف يناير أو فبراير يف العادة ،لإلشراف على أعمال التخطيط
لعملية التدقيق السنوي ،ويف شهر يونيو بعد استكمال عملية التدقيق،
كما جتتمع يف شهر يوليو لعرض موجز لإلحاطة على اجمللس
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تقدم العمل يف جتديد مباين الصندوق
بعــد ســنوات مــن التخطيــط ،بــدأت عمليــة جتديــد واســعة النطــاق يف أقــدم
مبنــى مــن املقريــن الرئيســيين للصنــدوق (املقــر الرئيســي  )1يف وســط
مدينــة واشــنطن العاصمــة الســتبدال أجهــزة املبنــى املتهالكــة التــي
اقتربــت مــن نهايــة عمرهــا االفتراضــي وهنــاك حاجــة ماســة إىل إحاللهــا
أو إعــادة تأهيلهــا .وإذا مل تتــم عمليــة اإلحــال ،فــكان مــن املُرجــح أن
يتعطــل النظــام يف خــال الثــاث أو اخلمــس ســنوات القادمــة.
وبــدأت أعمــال جتديــد مبنــى املقــر األول ) (HQ1يف األول مــن مايــو
 ،2013وأُجــري معظــم العمــل خــال الســنة األوىل يف الطوابــق األدنــى.
واستغرقت أعمال اإلنشاءات ما يزيد على  400ألف ساعة عمل ما بين
أعمــال هــدم ،وإزالــة وإعــادة تدويــر أكثــر مــن  4آالف طــن مــن األنقــاض،
وتركيــب  680ألــف رطــل مــن األلــواح املعدنيــة جملــاري الهــواء ،و110
آالف قــدم مــن األنابيــب ،و 659ألــف قــدم مــن أســاك الكهربــاء ،وذلــك
الســتبدال النظــم امليكانيكيــة والكهربائيــة املركزيــة التــي تدعــم الطابــق
الثــاين ومــا أدنــاه.

ويف إبريــل  ،2014حتقــق تقــدم يف تركيــب حمطــة مركزيــة جديــدة تتســم
باملرونة وكفاءة اســتخدام الطاقة ،وإنشــاء هيكل ســيتيح املزيد من الضوء
الطبيعــي عندمــا يُعــاد فتــح هــذه األماكــن .وكانــت املســاحات العامــة مثــل
البهــو الرئيســي ،والقاعــة واملطعــم مغلقــة بســبب أعمــال الهــدم املســتمرة.
وتنفيــذ عمليــة جتديــد كبيــرة يف مبنــى يشــغله مســتخدموه يمثــل حتديــات
ال وجــود لهــا يف مواقــع اإلنشــاءات التقليديــة .ووُضِعــت إجــراءات يف
بدايــة املشــروع حلمايــة أولئــك املضطلعيــن بمهــام العمــل اليومــي يف
الصنــدوق بينمــا أعمــال اإلنشــاءات مســتمرة مــن حولهــم.
وســوف تســتمر أعمــال التجديــد يف طابــق تلــو اآلخــر مــن طوابــق املبنــى
مــع تقــدم العمــل يف املشــروع .ومتــى بــدأت أعمــال التجديــد يف أحــد طوابــق
املكاتــب ،ينتقــل مســتخدمو املبنــى املتأثريــن بهــذه األعمــال بصفــة مؤقتــة
إىل مســاحات عمــل يف املبنــى اآلخــر للصنــدوق ) . (HQ2وعندمــا يُســتكمل
العمــل ،يُتوقــع انخفــاض فاتــورة كهربــاء املبنــى املُجــدد انخفاضــا كبيــرا ممــا
سيســاعد صنــدوق النقــد الــدويل علــى بلــوغ أعلــى مســتويات االســتمرارية.
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املتأخرات املستحقة للصندوق على البلدان التي لديها التزامات متأخرة السداد ملدة ستة أشهر أو أكثر وحسب النوع ،يف
 30إبريل 2014
((بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

حسب النوع

					

الصندوق االستئماين
الصندوق
		
اإلدارة العامة
				
للنمو واحلد من الفقر
االستئماين
اجملموع 		 (بما يف ذلك التسهيل التمويلي املعزز للتصحيح الهيكلي)
			
—
		8.3
		 226.3
		
234.6
		
الصومال
—
81.8
		 898.0
		
979.9
		
السودان
81.1
— 		
—		
		
81.1
		
زمبابوي

اجملموع

		 1,124.4

		
		 1,295.5

		90.1

81.1

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

التنفيذي .ويتشاور خبراء الصندوق واملدققون اخلارجيون مع أعضاء
اللجنة طوال العام .وضمت جلنة التدقيق اخلارجي لعام  2014السادة
جيان-تشي وانغ (رئيسا) ،وهو حماسب عام معتمد ورئيس مؤسسة
بيجينغ داليو اخليرية العامة ،وغونزالو راموس ،أمين عام جملس
اإلشراف على الصالح العام ،ودانييل لوتو ،وهو حماسب عام وكبير
احملاسبين يف بنك بوتسوانا.

مؤسسة التدقيق اخلارجي
تتوىل مؤسسة التدقيق اخلارجي ،التي يختارها اجمللس التنفيذي
بالتشاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ويعينها املدير العام ،مسؤولية
إجراء التدقيق اخلارجي السنوي للصندوق ،وإبداء رأيها بشأن كشوفه
املالية واحلسابات التي تُدار بموجب القسم الثاين (ب) من املادة
اخلامسة من اتفاقية تأسيس الصندوق ونظام تقاعد املوظفين .وعند
انتهاء التدقيق السنوي ،تعرض جلنة التدقيق اخلارجي على اجمللس
التنفيذي موجز إحاطة يتضمن نتائج التدقيق وترفع التقرير الصادر
عن مؤسسة التدقيق اخلارجي ،عن طريق املدير العام واجمللس
التنفيذي ،إىل جملس احملافظين للنظر فيه.
وعادة ما تُعيَّن مؤسسة التدقيق اخلارجي ملدة خمس سنوات ،ويجوز
جتديدها حتى فترة خمس سنوات أخرى .ومؤسسة التدقيق اخلارجي
للصندوق يف الوقت الراهن هي شركة  ،Deloitte&Touche LLPوالتي
عُيِّنت بداية يف عام  .2004وقد أصدرت الشركة رأيا غير متحفظ بشأن
الكشوف املالية لصندوق النقد الدويل عن السنة املالية املنتهية يف 30
إبريل  .2014وبعد احلصول على موافقة مسبقة من اجمللس التنفيذي،
يمكن أن تقدم مؤسسة التدقيق اخلارجي خدمات استشارية أخرى
مرتبطة بالتدقيق .وال يمكن أن تتجاوز الرسوم مقابل هذه اخلدمات
 %33من قيمة عقد التدقيق البالغة مدته خمس سنوات .ويُحظر تقديم
مؤسسة التدقيق اخلارجي خلدمات غير مرتبطة بالتدقيق.

مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي
يُكَلَّف مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي ) (OIAبأداء وظيفة التدقيق
الداخلي يف الصندوق ،حيث يُجري فحصا مستقال ملدى فعالية عمليات
إدارة اخملاطر والرقابة واحلوكمة يف الصندوق .ويتضمن نطاق تغطية
أعمال التدقيق التي يجريها املكتب موظفي الصندوق ،واجمللس
التنفيذي ،ومكاتب املديرين التنفيذيين ،ومكتب التقييم املستقل
وموظفيه .وتماشيا مع أفضل املمارسات ،يعمل مكتب التدقيق والتفتيش
الداخلي حتت إشراف اإلدارة العليا للصندوق ،وتخضع أنشطته إلشراف
جلنة التدقيق اخلارجي ،وذلك ضمانا ملوضوعيته واستقالليته.

وخالل السنة التي يغطيها هذا التقرير ،استكمل مكتب التدقيق والتفتيش
الداخلي عمليات تدقيق ومراجعة استشارية يف جماالت ضوابط
وإجراءات لضمان األصول واحلسابات املالية للصندوق وإدارتها،
وتدقيق تكنولوجيا املعلومات لتقييم كفاية عمل إدارة تكنولوجيا
املعلومات وفعالية التدابير بشأن أمن املعلومات ،ومراجعات التشغيل
والفعالية يف إجراءات العمل والضوابط املصاحبة ،وكفاءة العمليات
يف حتقيق األهداف الكلية للصندوق.
وإىل جانب وظيفة التدقيق الداخلي ،يعمل املكتب أيضا كأمانة للجنة
االستشارية املعنية بإدارة اخملاطر .وبهذه الصفة ،يقوم املكتب
بتنسيق إصدار تقرير سنوي حول إدارة اخملاطر للعرض على اجمللس
ويقدم الدعم يف عرض موجز لإلحاطة على اجمللس التنفيذي حول
إدارة اخملاطر (راجع القسم التايل بعنوان «إدارة اخملاطر»).
ويستعرض اجمللس التنفيذي أنشطة املكتب مرتين سنويا من خالل
تقرير حول األنشطة يتضمن معلومات حول عمليات التدقيق واملراجعة
التي يخطط املكتب إلجرائها ،باإلضافة إىل نتائج هذه العمليات
وحالة تنفيذ توصيات التدقيق ،ويتم إطالع اجمللس على جميع تقارير
التدقيق .وكانت آخر جلسة إلحاطة اجمللس بهذه األمور ،حتى نهاية
السنة املالية ،هي جلسة عرض موجز اإلحاطة التي عُقدت يف فبراير
 .2014ومل تتم اإلشارة إىل أي مواد أو مواطن ضعف خطيرة يمكن أن
تؤثر يف هيكل الضوابط الداخلية والكشوف املالية يف الصندوق .وقد
حتسن معدل التنفيذ الكلي لتوصيات التدقيق خالل النصف األول من
السنة مقارنة باملعدل يف السنة السابقة.

إدارة اخملاطر
واصلت «اللجنة االستشارية املعنية بإدارة اخملاطر» خالل السنة
دعمها لتطبيق إطار إدارة اخملاطر يف الصندوق .وكما أسلفنا يف
الفقرة الفرعية السابقة فإنها تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أهم
اخملاطر التي تواجه الصندوق وتقدم موجزا غير رسمي إلحاطة
اجمللس التنفيذي بقضايا إدارة اخملاطر ،وهو ما قامت به
بالفعل ،خالل السنة املالية التي يغطيها هذا التقرير ،يف شهر
مايو .2013
ويف يوليو  ،2013ناقش اجمللس التنفيذي تقرير عام  2013بشأن
إدارة اخملاطر الذي أعدته اللجنة ،واستند إىل نتائج مسح للمخاطر
على مستوى اإلدارات طُلب إىل اإلدارات فيه تقديم آراءها حول
اخملاطر االستراتيجية والتشغيلية التي تواجه الصندوق .واتفق
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إىل اليســار كريســتين الغــارد ،مديــر عــام الصنــدوق ،تعــرض نتائــج
مســح آراء املوظفيــن يف لقــاء مفتــوح إىل اليميــن آيســاتا ســيديبي
رئيســة نقابــة موظفــي الصنــدوق تســتمع إىل خمــاوف املوظفيــن يف لقــاء
مفتــوح حــول مشــروع جتديــد مبنــى مقــر الصنــدوق )(HQ1

املديرون التنفيذيون عموما مع تقييم اخملاطر الكلية .وذكر عدد من
املديرين التنفيذيين أن التقارير يف املستقبل يمكن أن تستفيد من
مزيد من حتليل استراتيجيات التخفيف من حدة اخملاطر ،بما يف ذلك
إجراء مراجعة لتدابير التنفيذ السابقة .وقالوا كذلك إنهم يتطلعون إىل
أن يقدم مدير عام الصندوق مقترحات تعزز إطار إدارة اخملاطر يف
الصندوق.

مراجعة كفاية أرصدة الصندوق الوقائية
تمثل األرصدة الوقائية أحد عناصر اإلطار متعدد املستويات
الذي يستخدمه الصندوق يف إدارة اخملاطر املالية والذي يتضمن
كذلك قوة سياسات اإلقراض من الصندوق ووضعه كدائن مُفَضَّل.
وحيث تتألف هذه األرصدة من اإليرادات احملتجزة املُحتفظ بها
يف احتياطيات الصندوق ويف «حساب الطوارئ اخلاص» ،فإنها
تتوافر يف نهاية األمر الستيعاب اخلسائر املالية احملتملة،
ومن ثم املساعدة على حماية قيمة األصول االحتياطية التي
يودعها األعضاء لدى الصندوق وكركيزة لعملية تبادل األصول
االحتياطية الدولية التي يقدم الصندوق من خاللها مساعدة
للبلدان التي حتتاج إىل تمويل.
ويف فبراير  ،2014أجرى اجمللس التنفيذي مراجعة لكفاية أرصدة
الصندوق الوقائية 80،والتي تُرى عادة كل عامين يف ظل إطار
اتفق بشأنه اجمللس التنفيذي يف  .2010ويقدم هذا اإلطار نطاقا
إرشاديا ،مرتبطا بالتطورات التي تطرأ على جمموع االئتمان
القائم لصندوق النقد الدويل ،وتسترشد به القرارات املتعلقة
بتصحيح املعدل املستهدف لألرصدة الوقائية بمرور الوقت.
واتفق املديرون التنفيذيون عموما على أن استخدام اإلطار القائم
على قواعد يف تقييم كفاية األرصدة الوقائية الذي اعتُمِد يف 2010
ال يزال مالئما بوجه عام .ويف نفس الوقت ،أكدوا استمرار أهمية

احلكم التقديري واستخدام اجمللس ألسلوب التقدير االستنسابي يف
ضوء تقييم عام للمخاطر املالية التي تواجه الصندوق.
وذكر املديرون أنه رغم عدم حدوث أي تغيرات بوجه عام يف امليزان
الكلي للمخاطر التي تواجه الصندوق منذ املراجعة األخيرة ،فقد
انخفضت حدة بعض اخملاطر ،مما يرجع إىل االنخفاض احملدود
يف نسبة االئتمان القائم ويف تدابير االئتمان االستشرافية ،إىل
جانب تراجع التصورات السائدة يف السوق إزاء اخملاطر املرتبطة
باالئتمان .غير أن املديرين ذكروا أن الصندوق ال يزال يواجه
خماطر زيادة تركز االنكشافات ،ال سيما على بلدان منطقة اليورو،
وتوقعوا أن يظل هذا التركز اإلقليمي مرتفعا لبعض الوقت ،نظرا
لزيادة متوسط أجل استحقاق قروض الصندوق.
ويف ضوء هذه التطورات ،أيد املديرون عموما احلفاظ على الهدف
اإلرشادي الراهن لألرصدة الوقائية والبالغ  20مليار وحدة حقوق
سحب خاصة .وقالوا إن هذا الهدف كان قريبا من النقطة الوسطى
يف النطاق اإلرشادي املُحَدَّث واملستمد من اإلطار.
وأكد املديرون جمددا أهمية االحتفاظ بحد أدنى من األرصدة
الوقائية للحماية من أي ارتفاع غير متوقع يف خماطر االئتمان،
وخاصة بعد فترات االئتمان املنخفض ،ولضمان توافر مركز دخل
قابل لالستمرار .واتفقوا على ضرورة بقاء هذا احلد األدنى عند
مستوى  10مليارات وحدة حقوق سحب خاصة يف الوقت الراهن.
وذكروا أنه ينبغي إعادة النظر يف هذه املسألة يف املستقبل ألن
االحتياطيات يف الوقت احلايل جتاوزت احلد األدنى ألول مرة يف
ظل هذا اإلطار ،ومع زيادة وضوح معامل تطور االئتمان على املدى
األطول واملضي قدما يف تنفيذ نموذج الدخل اجلديد يف الصندوق.
وأشار املديرون التنفيذيون إىل الزيادة املطردة املتوقعة يف تراكم
االحتياطيات .وقالوا إنهم يتطلعون إىل مناقشة السياسات التي
من شأنها أن تؤثر على وتيرة تراكم االحتياطيات.
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سياسات املوارد البشرية والهيكل التنظيمي
املوارد البشرية
لكي يضطلع صندوق النقد الدويل بدور فعال يف االقتصاد العاملي
الديناميكي املتكامل ،يجب أن يظل على درجة عالية من التطور يف
جماالت اختصاصه وأن يظل صاحب العمل املُفَضَّل لدى املتخصصين
أصحاب املواهب .ومن أجل احلفاظ على النجاح ،من الضروري أن
يتحرك الصندوق بسرعة يف مواجهة القضايا اجلديدة أو غير املتوقعة،
بينما يضمن يف الوقت ذاته معاملة جميع موظفيه على قدم املساواة.
وظل الصندوق يركز على حملة التوظيف املكثفة خالل السنة املالية ،2014
وحترك بسرعة استجابة لنتائج مسح آراء املوظفين لعام  ،2013ووضع إطارا
جديدا لتنمية املهارات القيادية بغية تقوية مهارات التعامل مع األشخاص.

خصائص القوى العاملة
واصلت معدالت التعيين اخلارجي االرتفاع للعام الثالث على التوايل،
حيث ارتفعت بنسبة  %9يف عام  .2013وتمثل هذه النسبة جمموع
املوظفين املُعَيَّنين من اخلارج وبلغ عددهم  176موظفا ،وهم بصفة
أساسية من خبراء االقتصاد وموظفي الدعم ممن هم يف منتصف
حياتهم الوظيفية ،مع تعيين عدد صغير نسبيا من املوظفين يف
املستوى  ،Bأو مستوى املديرين.
ومن بين املوظفين املُعَيَّنين حديثا ،كان هناك  93خبيرا اقتصاديا ،أي أن
عددهم ارتفع بنسبة  %10مقارنة بعام  .2012وركزت هذه التعيينات على
مستوى من هم يف منتصف حياتهم الوظيفية ،وظل برنامج االقتصاديين
بنفس احلجم الذي كان عليه العام السابق ( .)29ويف املسارات الوظيفية
التخصصية األخرى ،تراجعت التعيينات يف الدرجات بين A9و  B5بنسبة
 ،%4مما يرجع أساسا إىل تعيين عدد أقل يف املستوى .B
ويعتمد صندوق النقد الدويل اعتمادا أساسيا على خبراء اقتصاديين
لديهم عدد كبير من سنوات اخلبرة يف التحليل وصنع السياسات لسد

املراكز الشاغرة يف إدارات املناطق اجلغرافية واإلدارات الوظيفية .ويف
عام  2013تم تعيين ما جمموعه  58خبيرا اقتصاديا يف منتصف
حياتهم الوظيفية ،بارتفاع مقداره  %14عن السنة السابقة .وبينما
كان معظم املُعَيَّنين يف منتصف حياتهم الوظيفية من خبراء االقتصاد
الكلي ( ،)48هناك  10منهم خبراء يف سياسة املالية العامة والقطاع
املايل.
وجدير باإلشارة هذا العام إطالق « برنامج املُعَيَّنين املمولين بموارد
خارجية ».وسيقوم برنامج التعيين املركزي هذا بدور مكمل لتعيين
خبراء اقتصاد يف منتصف حياتهم الوظيفية يف اإلدارات اخملتلفة.
ووُضِع هذه البرنامج استجابة الهتمام البلدان األعضاء باكتساب
موظفي القطاع العام فيها للخبرة من الصندوق ،بينما تتوىل هذه
البلدان األعضاء تمويل تكلفتهم .وحتى هذا التاريخ ،تعهدت ثالثة
بلدان أعضاء (اليابان وكوريا والسويد) باملشاركة يف البرنامج
ويُتوقع أن يبدأ ستة موظفين مُعَيَّنين عملهم يف السنة امليالدية .2014
ويف عام  ،2013عُيِّن  478موظفا بعقود مؤقتة ،مما يعكس ارتفاعا
طفيفا مقداره  %2مقارنة بعام  .2012وكانت معظم التعيينات بعقود
مؤقتة  - %69 -على املستوى التخصصي ولفترات قصيرة .واتساقا
مع هدف حتسين الدعم املقدم خلبراء االقتصاد ،عُيِّن  62مساعد بحوث
تبلغ نسبتهم  %41من كل املتعاقدين يف وظائف الدعم.
ويف  30إبريل  ،2013بلغ عدد موظفي الصندوق من املتخصصين
واملديرين  2119موظفا باإلضافة إىل  459موظفا يف مستوى
اخلدمات املساندة .ويمكن االطالع على قائمة كبار موظفي الصندوق
وهيكله التنظيمي يف الصفحتين  73و.74

التنوع واالحتواء
يبذل صندوق النقد الدويل قصارى جهده لضمان تنوع موارده
البشرية من حيث املنطقة اجلغرافية ونوع اجلنس ،ويراقب كذلك
جوانب التنوع األخرى ،ومنها اخللفية التعليمية ،ويسعى حثيثا إىل

اإلطار 2-5

تقييم الضمانات الوقائية :السياسات واألنشطة
عندمــا يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل تمويــا إىل أحــد البلــدان األعضــاء،
تُــرى عمليــة تقييــم للضمانــات الوقائيــة مــن أجــل التأكــد مــن قــدرة
البنــك املركــزي يف هــذا البلــد علــى إدارة املــوارد التــي يحصــل عليهــا مــن
صنــدوق النقــد الــدويل بكفــاءة ،وعلــى توفيــر معلومــات موثوقــة .وتقييمــات
الضمانــات الوقائيــة هــي مراجعــات تشــخيصية للحوكمــة وأطــر املراقبــة
يف البنــوك املركزيــة وهــي مكملــة لتدابيــر إدارة اخملاطــر األخــرى،
وتتضمــن وضــع حــدود لالســتفادة مــن مــوارده ،والشــرطية ،وتصميــم
البرامــج ،وتدابيــر معاجلــة عــدم الدقــة يف إبــاغ البيانــات ،واملراقبــة
الالحقــة للبرامــج .وتُــرى عمليــات التقييــم بصــورة مســتقلة عــن أنشــطة
الصنــدوق األخــرى مثــل الرقابــة ،واملناقشــات حــول البرامــج ،واملســاعدة
الفنيــة .ويف إبريــل  ،2014اسـتُكمِلت  259عمليــة تقييــم ،منهــا  15عمليــة
اسـتُكْمِلت خــال الســنة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر ،وتتضمــن تقييمــا طوعيــا
واحــدا يف منطقــة الشــرق األوســط أُجــري بنــاء علــى طلــب الســلطات.

وإضافــة إىل التقييمــات ،تشــمل أنشــطة الضمانــات الوقائيــة مراقبــة التقــدم يف
تطبيــق التوصيــات وكذلــك التطــورات األخــرى يف أطــر الضمانــات الوقائيــة لــدى
البنــوك املركزيــة طاملــا أن ائتمــان الصنــدوق ال يــزال قائمــا .وتُطَبَّــق يف الوقــت
الراهــن مراقبــة الضمانــات الوقائيــة يف حــوايل  70بنــكا مركزيــا .وشــملت
األنشــطة خــال الســنة كذلــك عقــد ندوتيــن حــول تقييمــات الضمانــات الوقائيــة
التــي كانــت موجهــة للمســؤولين يف البنــوك املركزيــة يف مركــز صنــدوق النقــد
الــدويل لالقتصــاد والتمويــل يف الشــرق األوســط ويف برنامــج التدريــب املشــترك
لصالــح إفريقيــا .وركــزت الندوتــان على سياســة الضمانــات الوقائية وتطبيقها،
مــع إعطــاء أهميــة كبيــرة لفعاليــة احلوكمــة واإلشــراف.
ويُجــري اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق مراجعــات دوريــة لسياســة الضمانــات
الوقائية ،وأُجريت آخر مراجعة عام  2010يف الذكرى العاشــرة للسياســة،
ومــن املقــرر إجــراء املراجعــة التاليــة يف .2015

|

65

66

|

التقرير السنوي ٢٠١٤

تعيين املوظفين من كل أنحاء العامل 81.ويف نهاية إبريل  ،2014بلغ
عدد البلدان األعضاء املمثلة يف موظفي الصندوق  143بلدا من أصل
 188بلدا عضوا .وتبين اجلداول من  1-5إىل  3-5يف الصفحات
اإللكترونية توزيع موظفي الصندوق حسب املنطقة اجلغرافية ونوع
اجلنس وتصنيف البلد.

املتاحة واتسعت إمكانية حصول املوظفين على تدريب لدعم التطور
الوظيفي ،وتتوافر اآلن  1250فرصة تدريب جديدة .كذلك طُبِّقت
إرشادات معززة لدعم زيادة الشفافية واالتساق يف قرارات التعامل
مع املوارد البشرية (اختيار املوظفين الذين يحصلون على ترقيات
ومراجعة األداء).

وتواصل املؤسسة التقدم يف حتقيق أهداف التنوع ،لكن التحديات
ال تزال باقية .وبلغت نسبة توظيف املواطنين من املناطق األقل
تمثيال  %49من كل التعيينات اخلارجية يف الدرجات بين  A9و B5
لعام  ،2013وهي أعلى نسبة منذ عام  .2009وكان ثلث امللتحقين
ببرنامج االقتصاديين عام  2013من مواطني املناطق األقل تمثيال.
وبينما يتحقق يف الوقت الراهن تقدم نحو التنوع على أساس تمثيل
اجلنسية ،يواجه الصندوق حتديات يف جذب نساء خبيرات يف
االقتصاد .وبينما ظلت نسبة النساء بين جمموع املوظفين املُعَيَّنين يف
الدرجات بين  A9و  B5كما هي بوجه عام ،انخفضت نسبة النساء يف
برنامج االقتصاديين من  %52إىل .%36

القيادة

ووُضِعت كذلك خالل السنة العديد من التدابير لتحسين مستوى االحتواء
الثقايف والديمغرايف يف بيئة العمل .واشتُق مؤشر جديد لالحتواء من
نتائج مسح آراء املوظفين ،وأضيفت بعض التدابير إىل أطر مساءلة
اإلدارات؛ وأصبح منهج التنوع يضم كذلك تقييم كفاءة التعامل عبر
الثقافات اخملتلفة والتدريب .والهدف من هذه التدابير هو مواصلة دعم
تنوع املوظفين وتشجيع تمثيل املنظورات اخملتلفة وإعطائها فرصا
عادلة.

هيكل رواتب اإلدارة العليا
يُجري اجمللس التنفيذي مراجعة دورية ملكافآت اإلدارة العليا
للصندوق؛ ويعتمد جملس احملافظين راتب املدير العام .وتُرى
تعديالت سنوية على هيكل الرواتب استنادا إىل مؤشر أسعار
املستهلكين يف واشنطن العاصمة .وفيما يلي هيكل رواتب اإلدارة
العليا وفقا للمسؤوليات املنوطة بكل منصب يف اإلدارة العليا ،حسب
الوضع يف األول من يوليو :2013
املدير العام			
		
النائب األول للمدير العام
			
نواب املدير العام

 482080دوالرا
 419190دوالرا
 399240دوالرا

وبلغت مكافآت املديرين التنفيذيين  247280دوالرا أمريكيا،
ومكافآت املديرين التنفيذيين املناوبين  213910دوالرا.

إصالحات املوارد البشرية
مسح آراء املوظفين
اختُتِم مسح آراء املوظفين لعام  2013يف مطلع السنة املالية
 ،2014وكانت جهود املتابعة موجهة نحو توفير بيئة مواتية بقدر
أكبر وتعزيز قدرات التعامل مع األشخاص .وعلى وجه التحديد،
تم تصميم واستحداث تدابير لزيادة إمكانات تنقل املوظفين بين
اجملموعات الوظيفية وداخلها ،بما يف ذلك وضع برنامج جديد
لتنقل العاملين يف وظيفة مساعد مكتبي .وازدادت الدورات التدريبية

يف سياق مواصلة دعم التركيز على التعامل مع املوارد البشرية داخل
الصندوق وتسهيل التحول نحو بيئة تتسم بمزيد من االبتكار وسرعة
التحرك ،تم حتديث األدوار واملسؤوليات وخصائص الكفاءة على
جميع مستويات املديرين .وسوف يستمر تطبيق هذا اإلطار يف السنة
املالية  2015وسيكون أساس تطوير وتقييم جميع املديرين.

خدمة العمالء
استُحْدِث نظام خدمة عمالء املوارد البشرية على شبكة اإلنترنت يف
مايو  2014بهدف حتسين مستوى جودة وحداثة تقديم اخلدمات.
وطُبِّقت اتفاقيات بشأن مستوى اخلدمة على املعامالت الرئيسية ،مع
مراقبة األداء بصفة منتظمة .وكانت نتيجة رضا العمالء يف السنة
املالية  2014هي .%91

تمديد فترة عمل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية
واملالية
تُري اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية ،وهي اللجنة االستشارية
املعنية بالسياسات يف الصندوق ،مداوالت حول قضايا السياسات
األساسية التي تواجه الصندوق والنظام النقدي واملايل الدويل .وتتألف
اللجنة من  24عضوا تمشيا مع تشكيل اجمللس التنفيذي للصندوق.
ويقوم كل بلد عضو مؤهل لتعيين مدير تنفيذي ،وكل جمموعة بلدان
مؤهلة النتخاب مدير تنفيذي ،بتعيين عضو واحد يف اللجنة .وجتتمع
اللجنة مرتين سنويا ،أثناء اجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية
املشتركة بين البنك الدويل والصندوق.
ويف ديسمبر  ،2013طلب أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية
واملالية إىل السيد ثارمان شانموغاراتنام تمديد فترة خدمته كرئيس
للجنة عاما آخر بعد انتهاء مدته .ووافق الوزير ثارمان ،الذي تم اختياره
كرئيس للجنة ملدة تصل إىل ثالث سنوات ،على تمديد فترة عمله وسيظل
يرأس اللجنة حتى نهاية مارس  .2015وعندما طلب أعضاء اللجنة إىل
الوزير ثارمان تمديد فترة عمله ،استشهدوا بما لقوة قيادته من قيمة
يف مداوالت اللجنة ،وأشاروا إىل أن استمرار قيادته يف السنة القادمة
سيساعد بصفة خاصة على ضمان أخذ آراء جميع األعضاء بعين
االعتبار ،بما فيها ما يتعلق باإلصالحات الكبيرة اجلارية.

املساءلة
مكتب التقييم املستقل
أنشئ مكتب التقييم املستقل يف عام  2001لتقييم سياسات صندوق
النقد الدويل وأنشطته بهدف تعزيز الشفافية واملساءلة ،وتقوية ثقافة
التعلم ،ودعم احلوكمة املؤسسية للمجلس التنفيذي ومسؤولياته
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إىل اليســار ناويوكــي شــينوهارا نائــب مديــر عــام الصنــدوق يتبــادل
اآلراء يف نــدوة عــن األســواق الصاعــدة يف إبريــل  2014إىل اليميــن مِــن
زو نائــب مديــر عــام الصنــدوق يتحــدث يف نــدوة عــن أمريــكا الالتينيــة
يف أكتوبــر 2013
اإلشرافية .ومكتب التقييم املستقل ،وفقا لصالحياته ،مستقل تماما
عن اإلدارة العليا للصندوق ويعمل دون تدخل من اجمللس التنفيذي
الذي يرفع إليه النتائج التي يخلص إليها.

اجمللس التنفيذي يراجع تقارير مكتب التقييم املستقل
وتوصياته
تنبؤات صندوق النقد الدويل
أصدر مكتب التقييم املستقل يف مارس  2014تقرير تقييم عنوانه
«تنبؤات الصندوق :اإلجراءات واجلودة واملنظورات القُطْرية».
وتوصل التقييم إىل أن العمليات واألساليب املستخدمة يف
وضع التنبؤات قصيرة املدى ملشاورات املادة الرابعة و «آفاق
االقتصاد العاملي» منظمة بصورة جيدة ،ومصممة عموما

بصورة تالئم خصائص كل بلد .وبوجه عام ،فإن املسؤولين يف
البلدان األعضاء يثقون يف نزاهة تنبؤات صندوق النقد الدويل.
وفيما يتعلق بجودة التنبؤات ،خلُص التقييم إىل أن مستوى دقة
تنبؤات الصندوق يضاهي مستوى دقة تنبؤات القطاع اخلاص.
ومل تظهر أي حتيزات كبيرة إال يف فترات معينة .وعلى وجه
التحديد ،خلُص التقييم إىل ميل «آفاق االقتصاد العاملي» إىل
املبالغة بقدر كبير يف التنبؤ بنمو إجمايل الناجت احمللي يف
فترات الركود اإلقليمي أو العاملي وكذلك أثناء األزمات يف بلدان
منفردة .وتوصل كذلك إىل أن التنبؤات قصيرة األجل بشأن نمو
إجمايل الناجت احمللي والتضخم التي توضع يف سياق البرامج
املدعمة بموارد الصندوق تميل إىل التفاؤل يف احلاالت التي
حتظى بقدر كبير من األهمية وتتسم بإتاحة مستوى استثنائي
من موارد الصندوق وإىل تراجع حتيز التنبؤات أو انعكاس مساره
عند جراء أول مراجعة للبرنامج.

اإلطار 3-5

تكريما لذكرى وابل عبد هللا
أُصيــب العاملــون يف صنــدوق النقــد الــدويل بالصدمــة واحلــزن جــراء
وفــاة وابــل عبــد هللا ،ممثــل الصنــدوق املقيــم يف أفغانســتان يف ينايــر
 .2014وكان الســيد عبــد هللا مــن بيــن أكثــر مــن  20شــخصا قُتِلــوا يف
هجــوم انتحــاري علــى مطعــم يف كابــول .وتلــك هــي املــرة األوىل التــي
يفقــد فيهــا الصنــدوق أحــد موظفيــه يف مثــل هــذا احلــادث.
وقــد عيــن الســيد وابــل عبــد هللا ،وهــو لبنــاين اجلنســية ،ممثــا مقيمــا
للصنــدوق يف يونيــو  .2008وكان قــد التحــق بالعمــل يف الصنــدوق يف
 1993قادمــا مــن مصــرف لبنــان املركــزي ،وتــوىل عــدة مناصــب يف
عــدد مــن إدارات الصنــدوق ،منهــا إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى،
وإدارة اإلحصــاءات ،وإدارة املــوارد البشــرية .وقبــل أن يلتحــق بالعمــل

يف الصنــدوق ،اكتســب وابــل خبــرات
ثريــة ومتنوعــة ،حيــث عمــل يف البدايــة
حماضــرا أقــدم يف جامعــة كولومبيــا،
ومستشــارا اقتصاديــا لبعثــة لبنــان إىل
األمم املتحــدة ،ومستشــارا اقتصاديــا
حلاكــم مصــرف لبنــان املركــزي.
ُنظِّــم يف ينايــر جتم ـعٌ ملوظفــي
الصنــدوق لتأبيــن الســيد عبــدهللا ،وتكريمــا لذكــراه خُصِّصــت صفحــة يف
شــبكة اإلنترنــت الداخليــة للصنــدوق فأُتيحــت الفرصــة للموظفيــن لتبــادل
احلديــث عــن ذكرياتهــم مــع زميــل عزيــز عليهــم.
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واستنادا إىل هذه النتائج ،أشارت توصيات التقييم إىل أن صندوق
النقد الدويل ينبغي أن يشجع ثقافة التعلم من أداء التنبؤات السابقة،
وأن يقدم إرشادات مالئمة خلبراء االقتصاد حول أفضل املمارسات
يف وضع التنبؤات على املدى القصير واملدى املتوسط ،ويعزز
الشفافية عن طريق شرح عملية وضع التنبؤات للجمهور وإتاحة
إمكانية االطالع بسهولة على التنبؤات التاريخية.
وأثناء مناقشة التقييم يف فبراير  ،2014أعرب املديرون التنفيذيون
عن تأييدهم الواسع لكل هذه التوصيات.

برنامج عمل مكتب التقييم املستقل
يف إطار االستجابة إلحدى التوصيات الواردة يف التقييم اخلارجي
الثاين ألداء مكتب التقييم املستقل (راجع املناقشة الواردة الحقا يف
هذا القسم) ،أعد مكتب التقييم املستقل تقريرا حول تقييم القضايا
املتكررة خالل عقد من التقييم — دروس مفيدة للصندوق ،ناقشه
اجمللس التنفيذي يف منتصف عام .2014
ويواصل املكتب العمل لتقييم حترك الصندوق يف مواجهة األزمة املالية
العاملية ،وإحصاءات صندوق النقد الدويل ،ونظم التقييم الذاتي يف الصندوق.
وأطلق مكتب التقييم املستقل مبادرة جديدة إلعادة النظر يف التقييمات
السابقة بعد انقضاء مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات من أول إصدار
لها .وخالل السنة التي يغطيها هذا التقرير ،استُكْمِل تقرير واحد يعيد
النظر يف تقييم املساعدة الفنية املقدمة من الصندوق يف  .2005ويمكن
االطالع على جميع التقييمات التي استكملها املكتب (بما فيها معلومات
عن التقييمات اجلارية وتقارير القضايا والتقارير السنوية الصادرة عنه
82
ووثائق أخرى) يف موقع املكتب اإللكتروين على شبكة اإلنترنت.

تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب التقييم املستقل واملعتمدة
من اجمللس التنفيذي

العليا للصندوق على اجمللس خطة استشرافية لتنفيذ توصيات املكتب
التي يعتمدها اجمللس .وتهدف خطط التنفيذ التي تضعها اإلدارة العُليا
إىل ضمان متابعة تنفيذ توصيات مكتب التقييم املستقل املعتمدة من
اجمللس ورصدها على نحو منتظم.
ويف يونيو  ،2013ناقش اجمللس التنفيذي خطة التنفيذ الصادرة عن
اإلدارة العليا بناء على تقييم مكتب التقييم املستقل لدور صندوق النقد
الدويل كمستشار مؤتمن 83.ووضع مكتب التقييم املستقل يف تقريره،
الذي ناقشه اجمللس يف فبراير  ،2013تقييما للظروف التي اعتُبِر
الصندوق فيها مستشارا مؤتمنا لبلدانه األعضاء ووضع توصيات
تهدف إىل معاجلة أبرز التحديات التي حددها التقييم .واتفق اجمللس
التنفيذي على أن االقتراحات التي حتتوي عليها خطة التنفيذ مستوفاة
لشروط اإلطار.

متابعة نتائج التقييم اخلارجي الثاين ملكتب التقييم املستقل
أطلق اجمللس التنفيذي التقييم اخلارجي الثاين ملكتب التقييم املستقل
يف أغسطس  84 .2012ولدى مناقشة اجمللس لتقرير التقييم يف مارس
 ،2013أيد املديرون التنفيذيون الكثير من توصيات اللجنة اخلارجية
بمواصلة تعزيز فعالية مكتب التقييم املستقل.
ويف فبراير  ،2014وافق اجمللس على اقتراحات بتنفيذ هذه
التوصيات ،بما فيها اخلطوات نحو رفع مستوى الدقة يف قيد نتائج
مناقشة اجمللس لتقارير مكتب التقييم املستقل ،وزيادة التفاعل بين
مكتب التقييم املستقل واللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية خالل
اجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية ،وتعزيز مراقبة ومتابعة
توصيات مكتب التقييم املستقل التي يؤيدها اجمللس.

بعد فترة وجيزة عقب كل مناقشة يجريها اجمللس التنفيذي حول أي من
تقارير التقييم التي تصدر عن مكتب التقييم املستقل ،تعرض اإلدارة
إىل اليســار كريســتين الغــارد ،مديــر عــام الصنــدوق ،يف اجتمــاع مــع
أعضــاء البرملــان الكينــي يف نيروبــي ،كينيــا ،ينايــر  ،2014إىل اليميــن
نعمــت شــفيق نائــب مديــر عــام الصنــدوق تديــر لقــاء يف إحــدى الفعاليــات
اخلاصــة باملوظفيــن بمناســبة يــوم املــرأة العاملــي يف مــارس 2014
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الشفافية
تنص سياسة الشفافية املطبقة يف الصندوق ،التي اعتمدت يف عام
 1999وتمت مراجعتها آخر مرة يف يونيو  ،2013على أن املؤسسة
«سوف تسعى للكشف عن الوثائق واملعلومات يف حينه ما مل تكن
هناك أسباب قوية وحمددة تتعارض مع الكشف عنها» .ووفقا لهذه
السياسة ،فإن هذا املبدأ «يحترم النشر الطوعي للوثائق املتعلقة
بالبلدان األعضاء ،وسيتم تطبيقه بما يضمن ذلك» 85.وتُرفع للمجلس
التنفيذي سنويا تقارير بمستجدات تطبيق هذه السياسة؛ وتمثل هذه
التقارير جزءا من املعلومات التي ينشرها الصندوق يف إطار جهوده
يف جمال الشفافية .ويمكن االطالع على تقرير مستجدات عام 2013
86
الذي تم نشره يف أكتوبر  2013يف املوقع اإللكتروين للصندوق.

مراجعة سياسة الشفافية
أجرى صندوق النقد الدويل يف فبراير – مارس  2013مشاورات عامة
تناولت اآلراء حول سياسته املتعلقة بالشفافية ،وذلك يف سياق اإلعداد
ملراجعة املؤسسة الالحقة للسياسة .وكان الصندوق يرحب بالتعليقات
حول أي أو كل جوانب السياسة ،إال أنه طلب حتديدا إبداء اآلراء حول
مواطن القوة والضعف يف السياسة ،والطرق املمكنة لتحسينها ،وحول
ما إذا كانت السياسة قد حتسنت أو تراجعت على مدى السنوات اخلمس
السابقة ،ومدى جناح أداء السياسة مقارنة السياسات يف مؤسسات
أخرى ،بما يف ذلك ما يتعلق بإمكانية االطالع على الوثائق ومعدل
تواترها وفائدتها.
وعُقِد اجتماعان يف يونيو  ،2013أجرى اجمللس التنفيذي خاللهما
مراجعة لسياسة الشفافية بناء على تقرير أعده خبراء الصندوق.
وأشار املديرون إىل أن اإلصالحات على مدار عقدين من الزمن
تمكنت من تغيير مستوى الشفافية يف الصندوق ،وتمكن الصندوق
من املشاركة يف املناقشات العامة أثناء األزمة املالية العاملية من
خالل املناقشات املفتوحة حول اخملاطر واخليارات املتاحة عن
طريق السياسات ،واالستجابة إىل تكثف درجة التفحص اجلماهيري
الزدياد أنشطته التمويلية .ويف نفس الوقت ،هيأت سياسة الصندوق
املعنية بالشفافية األجواء املواتية للبلدان األعضاء ملواصلة نشر
التقارير القُطرية ،مع التأكيد على حماية املعلومات ذات احلساسية
العالية .وأُشير إىل أن الصندوق يقف حاليا على قدم املساواة عموما
مع املؤسسات األخرى ذات االختصاصات املماثلة فيما يتعلق
بحجم وأنواع املعلومات التي ينشرها .وعلى الرغم من هذا التقدم
احملرز ،اتفق املديرون التنفيذيون على أن هناك حيزا لتعزيز مستوى
الشفافية بهدف حتسين فعالية رقابة الصندوق ومشورته على مستوى
السياسات فضال على تعزيز مشروعيته لدى البلدان األعضاء .وأشار
املديرون إىل عدد من اجملاالت احملددة:
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زيادة معدالت النشر وتقليل فترات التأخر :أيد املديرون بوجه عام
اقتراح اخلبراء بتوسيع نطاق نظام أقوى للنشر بحيث يشمل كل
تقارير اخلبراء املتعلقة باستخدام موارد الصندوق واالستفادة من أداة
دعم السياسات كوسيلة لتعزيز مبدأ مساءلة الصندوق أمام أعضائه
املساهمين .واتفق معظم املديرين أيضا على املقترحات التي حتث
على سرعة نشر املعلومات — بما يف ذلك تعريف النشر املعجل
باعتباره خالل  14يوما من مداوالت اجمللس التنفيذي ،وإصدار
بيانات وقائعية يف حالة تأخر النشر ،واستحداث درجة أهمية أقل

بالنسبة للتقارير املنشورة بعد أكثر من  90يوما من مداوالت اجمللس.
وأحاط املديرون علما بالتوضيح الذي أورده اخلبراء من أن تعريف
النشر املعجل وتقصير املدة العادية لطلبات اإللغاء لن ينشئا موعدا
نهائيا ملزما.
توضيح صيغ التواصل اخلارجي :اتفق املديرون على ترشيد منتجات
الصندوق للتواصل اخلارجي بغية احلد من احتماالت عدم اتساق
رسائله .وأيدوا اعتماد مصطلح واحد — وهو البيان الصحفي —
جلميع منتجات التواصل اخلارجي ،وإيقاف استخدام مصطلح «نشرة
املعلومات املعممة».
تفسير قواعد الصندوق بشأن السرية بصورة أفضل :استعرض
املديرون أفضل الطرق للتوفيق بين دور الصندوق كمستشار مؤتمن
لكل من بلدانه األعضاء وبين دوره كرقيب عاملي .ويف هذا السياق ،أيد
املديرون مقترحات اخلبراء بتشجيع الفهم املشترك لقواعد الصندوق
املتعلقة بسرية املعلومات بين اخلبراء والبلدان األعضاء ،وذلك
بعدة سبل منها زيادة وضوح اإلرشادات املوجهة للخبراء ،وتوضيح
قواعد السرية يف بداية كل بعثة ،بما يف ذلك عندما يلزم اإلفصاح
عن املعلومات السرية إىل اجمللس التنفيذي ،وتعزيز املراجعات التي
جتريها اإلدارات لتجنب تسرب املعلومات السرية.
متابعة املساواة يف املعاملة :أيد املديرون التنفيذيون االقتراح
بتقوية إجراءات املتابعة يف هذا اجملال ،وحثوا اخلبراء على مواصلة
استكشاف السبل لتعزيز املصارحة واملساواة.
مواءمة سياسة الشفافية مع إطار الرقابة اجلديد :اتفق املديرون عموما
على ضرورة مواءمة سياسة الصندوق بشأن الشفافية مع اإلصالحات
األخيرة يف جمال رقابة الصندوق .واتفقوا على أن استحداث نظام
النشر للفئة اجلديدة من الوثائق متعددة البلدان هو طريقة جيدة
لضمان نشر الصندوق معلومات صريحة حول أنشطة الرقابة متعددة
األطراف ،مع احترام احتياجات البلدان فيما يتعلق بسرية املعلومات.
وعلى وجه العموم أعرب املديرون عن رأيهم بضرورة تهيئة قواعد
التعديالت بالنسبة لتقارير اخلبراء حول مشاورات املادة الرابعة لكي
تأخذ يف احلسبان انعكاسات «قرار الرقابة املوحدة».
تيسير االطالع العام على احملفوظات يف أرشيف الصندوق :رحب
املديرون التنفيذيون بالتقدم احملرز نحو تنفيذ إصالحات عام 2009
يف سياسة أرشيف الصندوق ،ورأوا أن هناك مبررا لزيادة اجلهود
الرامية إىل حتويل مواد وثائقية أخرى إىل الصيغة الرقمية وترشيد
اإلجراءات املتبعة يف إلغاء تصنيف السرية عن هذه املواد .ورأى معظم
املديرين كذلك أن اجملال يتسع لتقليل فترات التأخر يف إتاحة حماضر
اجتماعات اجمللس التنفيذي لالطالع العام لكي تصبح ثالث سنوات
بدال من خمس .غير أن عددا قليال جدا من املديرين يف اجمللس أعرب
عن تفضيله اإلبقاء على فترات التأخر احلالية بغية حتقيق التوازن
الالزم بين إطالع اجلمهور على آراء اجمللس واحملافظة على درجة
الصراحة املطلوبة يف مناقشات اجمللس( .انخفضت بالتايل فترة
التأخر إىل ثالث سنوات؛ راجع القسم التايل).
ومن املنتظر إجراء املراجعة التالية لسياسة الشفافية يف موعد أقصاه
عام .2018
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اطالع اجلمهور على حماضر اجتماعات اجمللس التنفيذي

التواصل اخلارجي لإلدارة العليا وكبار املسؤولين يف الصندوق

عقب إجراء مزيد من املناقشات ،اتفق اجمللس التنفيذي يف مارس 2014
على تقليل فترات التأخر يف إتاحة معظم حماضر اجتماعات اجمللس
88
التنفيذي لالطالع العام لكي تصبح ثالث سنوات بدال من خمس سنوات،
مع اإلبقاء على فترات التأخر احلالية البالغة خمس سنوات بحيث تقتصر
على حماضر املناقشات التي تدور حول استخدام موارد الصندوق أو «أداة
دعم السياسات ».وكانت عملية التقليل هذه هي الرابعة من نوعها منذ عام
 .1996وقد أشارت أطراف خمتلفة ،ومنها منظمات اجملتمع املدين ،بصورة
متكررة أثناء املشاورات حول مراجعة سياسة الشفافية إىل أهمية تقليل
فترات التأخر يف إتاحة حماضر اجتماعات اجمللس التنفيذي لالطالع
العام .وأعرب اجمللس عن رأيه أن هذا القرار يحقق التوازن الصحيح بين
إطالع اجلمهور على آراء اجمللس ،واحلفاظ على الصراحة يف مناقشات
اجمللس ،وضمان أن االطالع على حماضر اجتماعات اجمللس ال يهدد
عمليات الصندوق اجلارية .ومن أجل إتاحة الوقت أمام الصندوق والبلدان
األعضاء لتنفيذ القواعد اجلديدة ،اتفق اجمللس على إتاحة فترة حتول مدتها
ستة أشهر؛ وسوف تُطبق القواعد اجلديدة على حماضر كل اجتماعات
اجمللس التي تُعقد يف  27أغسطس  2014أو يف تاريخ الحق.

مع تنامي أهمية جهود التواصل اخلارجي التي يبذلها الصندوق يف
مواجهة األزمة وما أعقبها ،ظل فريق اإلدارة العليا يمارس دورا متزايد
األهمية يف هذه اجلهود .وتتيح أنشطة التواصل اخلارجي لإلدارة العليا
وكبار املسؤولين يف الصندوق الفرصة لتوضيح الرؤية االستراتيجية
للمؤسسة وبيان أهم أولويات السياسات جتاه البلدان األعضاء بوجه
عام؛ وحشد التأييد لصناع السياسات يف إجراء اإلصالحات الصعبة
على املستوى الوطني والتي تنطوي على منافع حملية وعاملية؛
ومعرفة املزيد عن القضايا التي تؤثر على األطراف املعنية الرئيسية
يف البلدان األعضاء ،بما يف ذلك الدوائر االنتخابية غير التقليدية،
بهدف تعزيز أنشطة الصندوق التحليلية ومشورته بشأن السياسات؛
وتعزيز التزام الصندوق بتقديم املساندة الالزمة للبلدان األعضاء ،ال
سيما البلدان األكثر تأثرا باألزمة.

مراجعة استراتيجية التواصل
إىل جانب املراجعات التي أجراها اجمللس التنفيذي لسياسة الشفافية،
يُجرى اجمللس منذ عام  1998مراجعات دورية الستراتيجية
التواصل .واطلع اجمللس التنفيذي مؤخرا يف فبراير  2014على
أحدث تطورات تطبيق االستراتيجية ،بما يف ذلك التطورات الرئيسية
يف عمليات تواصل الصندوق منذ عام  2007وأبرز التحديات التي
تكتنف التواصل يف الفترة القادمة .وأُجريت عملية املراجعة الالحقة
الستراتيجية التواصل يف يوليو .2014

التواصل اخلارجي واملشاركة يف العمل مع األطراف
اخلارجية املعنية
ترتكز أهداف الصندوق يف التواصل اخلارجي على حمورين :أوال،
االستماع لألصوات اخلارجية من أجل تكوين فهم أعمق خملاوفها
وآرائها ،بهدف إضفاء مزيد من األهمية على مشورة الصندوق بشأن
السياسات وحتسين جودتها؛ وثانيا ،تعميق فهم العامل اخلارجي ألهداف
الصندوق وعملياته .ومن اجملموعات احملددة التي يشركها الصندوق يف
أنشطته املتعلقة بالتواصل اخلارجي منظمات اجملتمع املدين والقيادات
الشبابية ،واالحتادات املهنية ونقابات العمال ،وأعضاء البرملانات،
واألكاديميين ،ومستودعات الفكر ،ووسائل اإلعالم .وهناك أدوات مثل
وسائط التواصل االجتماعي والتسجيالت املرئية بالفيديو وتسجيالت
البث الصوتية على شبكة اإلنترنت أصبحت تشكل جانبا متناميا من
استراتيجية الصندوق للتواصل اخلارجي يف السنوات األخيرة.
وتضطلع إدارة التواصل يف الصندوق باملسؤولية الرئيسية عن تنفيذ
أنشطة الصندوق للتواصل اخلارجي ومشاركته يف العمل مع األطراف
اخلارجية املعنية .ومع تطور سياسات املؤسسة — وذلك على سبيل املثال
من خالل زيادة التركيز على دعم جهود احلد من الفقر يف بلدان الدخل
املنخفض باستخدام منهج يقوم على املشاركة ،والتأكيد على الشفافية
واحلوكمة السليمة — أصبحت أنشطة التواصل اخلارجي واالتصاالت جزءا
ال يتجزأ أيضا من عمل الصندوق على املستوى القُطْري.

وتسافر السيدة املدير العام ونوابها وكبار موظفي الصندوق يف
جوالت موسعة إىل جميع مناطق العامل اخلمس ،فيلتقون باملسؤولين
وأهم األطراف املعنية يف البلدان األعضاء ويستفيدون من الفرص
العديدة املتاحة لتعزيز أهداف الصندوق يف التواصل اخلارجي.

التواصل اخلارجي مع الشباب واحتادات العمال وأعضاء البرملانات
يواصل صندوق النقد الدويل التركيز على أنشطة التواصل اخلارجي
مع منظمات اجملتمع املدين والشباب واحتادات العمال وأعضاء
البرملانات .ويشارك الصندوق يف العمل على نحو استباقي مع أعضاء
البرملانات ،وهي اجملموعة التي تضطلع بدور مهم يف عملية صنع
القرارات االقتصادية يف بلدانها ،من خالل «مظلة» قائمة بالفعل
من الهيئات البرملانية ،مثل الشبكة البرملانية املعنية بالبنك الدويل
وصندوق النقد الدويل ،والرابطة البرملانية للكمنولث ،واملنظمة
العاملية للبرملانيين ضد الفساد ) ،(GOPACواجلمعية البرملانية
ملنظمة حلف شمال األطلسي .وعلى املستوى القُطْري ،يتواصل
صندوق النقد الدويل كذلك مع أعضاء البرملانات يف اللجان املشرفة
على القضايا االقتصادية.
ويدعم الصندوق والبنك الدويل الشبكة البرملانية ،ومهمتها هي توفير
منبر ألعضاء البرملانات يف أنحاء العامل للمناداة بمزيد من املساءلة
والشفافية يف املؤسسات املالية الدولية والتمويل متعدد األطراف
ألغراض التنمية .ومن خالل الشبكة ،عقد صندوق النقد الدويل
مؤتمرات متخصصة ،مثل املؤتمر الذي عُقِد يف رواندا عام 2012
حول تنمية القطاع اخلاص .ويعقد الصندوق كذلك حلقات تطبيقية
ألعضاء البرملانات أثناء فترة انعقاد اجتماعات الربيع واالجتماعات
السنوية لتقديم عرض عام عن التحديات االقتصادية الرئيسية
وكذلك آخر البحوث حول املوضوعات التي يعمل الصندوق بشأنها.
وإضافة إىل ذلك ،ينظم الصندوق أنشطة تواصل خارجي قُطْرية وحول
موضوعات حمددة ملناقشة قضايا اقتصادية حمددة سوف يصدر
أعضاء البرملانات تشريعات بشأنها يف برملاناتهم الوطنية.
ويف عامه السابع ،قام «برنامج زمالة منظمات اجملتمع املدين» يف
صندوق النقد الدويل برعاية  54عضوا من أعضاء هذه املنظمات
ومن الشباب من  43بلدا مشاركا يف اجتماعات الربيع واالجتماعات
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اإلطار 4-5

مبادرات تعزيز احلوار بشأن السياسات يف املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

نظــم املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ خــال الســنة عــدة
مؤتمــرات رفيعــة املســتوى بالتعــاون مــع مؤسســات أخــرى جمعــت لفيفــا
من كبار صناع السياســات والقيادات األكاديمية ملناقشــة قضايا ذات
صلــة باملنطقــة .وعُقِــد مؤتمــر يف بانكــوك — نظمــه املكتــب بالتعــاون
مــع بنــك تايلنــد — ركــز علــى التحديــات املتعلقــة بتفاعــل السياســات
النقديــة واملاليــة واالحترازيــة الكليــة .وعُقِــدت نــدوة مشــتركة يف طوكيــو
نظمتهــا جامعــة هيتوتسوباشــي واملكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا

واحمليــط الهــادئ ناقشــت اخليــارات أمــام األســواق الصاعــدة يف التعامــل مــع
السياســات النقديــة غيــر التقليديــة التــي طبقتهــا البنــوك املركزيــة املؤثــرة علــى
النظــام ،بمــا فيهــا انعكاســات اخلــروج .وعُقِــد مؤتمــر يف طوكيــو — شــاركت
يف تنظيمــه هيئــة اخلدمــات املاليــة يف اليابــان ،ومعهــد بنــك التنميــة اآلســيوي
واملكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ  -ناقــش أبــرز التحديــات
التــي تواجــه الســلطات املاليــة يف احلفــاظ علــى االســتقرار املــايل وضمــان
توافــر تمويــل علــى املــدى الطويــل وتعزيــز وجــود صناعــة ماليــة تنافســية.

السنوية التي يعقدها البنك الدويل والصندوق .ودُعي اجملتمع املدين
لتقديم مدخالته — من خالل املشاروات العامة — حول قضايا
مثل املسودة املعدلة مليثاق شفافية املالية العامة ،و «التداعيات
االقتصادية للنظم الضريبية الدولية» ،ومراجعة الرقابة املقررة كل
ثالث سنوات والتي يحل موعدها عام .2014

الرئيسية .وانطالقا من هذا الدور ،قام املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا
واحمليط الهادئ بزيادة الرقابة الثنائية واإلقليمية مع توسيع دوره
يف منغوليا ،والدعم واملشاركة الفعالة يف العمل املتعلق باليابان،
وزيادة الرقابة اإلقليمية بالتعاون مع املنتديات يف آسيا بما يف ذلك
رابطة آسيان ( 3+رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد الصين واليابان
وكوريا) ومنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادئ .كذلك
يساهم املكتب اإلقليمي يف أنشطة تنمية القدرات يف املنطقة من خالل
برنامج املنح الدراسية املشترك من أجل آسيا بالتعاون بين اليابان
وصندوق النقد الدويل وبرامج الندوات االقتصادية الكلية املشترك من
أجل آسيا بالتعاون بين اليابان وصندوق النقد الدويل وبرامج أخرى
للندوات االقتصادية الكلية .وباإلضافة إىل ذلك ،يقوم اجمللس بأعمال
التواصل اخلارجي يف اليابان ويف املنطقة ككل كما يشارك يف احلوار
مع صناع السياسة اآلسيويين عن طريق تنظيم املؤتمرات والفعاليات
التي تتناول قضايا السياسات الراهنة ذات األهمية بالنسبة لعمل
الصندوق (راجع اإلطار .)4-5

ويف السنوات األخيرة ،كثف الصندوق كذلك العمل مع الشباب يف
أنحاء العامل بهدف تبادل اآلراء بشأن حلول للتحديات التي تواجه
الشباب ،وخاصة البطالة .وواصل الصندوق التعاون مع منظمة العمل
الدولية ،مع التركيز على ثالثة جماالت« :مبادرة احلد األدنى للرعاية
االجتماعية» ،والبحوث املشتركة وبناء القدرات ،واحلوار اجملتمعي.
وإضافة إىل مشاركة خبراء الصندوق يف العمل على املستوى القُطْري،
اجتمعت السيدة مدير عام الصندوق عدة مرات مع قيادة االحتاد
الدويل لنقابات العمال .كذلك يشارك صندوق النقد الدويل يف العمل
مع منظمات العمل ومنظمات اجملتمع املدين يف عملها بشأن «سياسة
املالية العامة وعدم املساواة يف الدخل» وجدول أعمال الصندوق
بشأن النمو وفرص العمل.
وواصل صندوق النقد الدويل تقديم املساعدة للمجتمع يف واشنطن
العاصمة ويف أنحاء العامل من خالل تقديم التبرعات ألغراض اإلغاثة
اإلنسانية ،وأعمال التطوع ،واملنح لدعم اجملتمع احمللي واملبادرات
العاملية .وأحد ركائز هذه اجلهود حملة «أيادي العون» ،التي يقدم
موظفو الصندوق تبرعات من خاللها لدعم املنظمات التي تخدم
اجملتمعات احملتاجة ،ويتبرع صندوق النقد الدويل بما يضاهي %50
من هذه التبرعات.

مكاتب الصندوق اإلقليمية
املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ
نظرا ألن املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ هو بمثابة
نافذة الصندوق يف هذه املنطقة ذات األهمية املتنامية يف االقتصاد
العاملي ،فإنه يتابع التطورات االقتصادية واملالية للمساعدة يف
إضفاء رؤية أكثر تركيزا على الواقع اإلقليمي على أنشطة الصندوق
الرقابية .ويسعى املكتب إىل زيادة التعريف بدور الصندوق وسياساته
يف املنطقة وإعالم الصندوق باملنظورات اإلقليمية بشأن القضايا

املكتب اإلقليمي يف باريس وبروكسل
يضطلع مكتب صندوق النقد الدويل يف أوروبا ،الكائن يف باريس
وبروكسل ،بدور حلقة االتصال مع مؤسسات االحتاد األوروبي
والبلدان األعضاء فيه ،وكذلك املنظمات الدولية واجملتمع املدين
يف أوروبا .ويشترك املكتب يف العمل مع مؤسسات مثل املفوضية
األوروبية ،والبنك املركزي األوروبي ،وآلية االستقرار األوروبية،
والبرملان األوروبي ،واللجنة االقتصادية واملالية ،وجمموعة العمل
املنبثقة عن جمموعة اليورو ،بشأن سياسات منطقة اليورو واالحتاد
األوروبي وكذلك البرامج القُطْرية املشتركة بين االحتاد األوروبي
وصندوق النقد الدويل .ويمثل كذلك الصندوق لدى منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي .وبصورة أعم ،فإنه يعزز احلوار
بشأن القضايا االقتصادية العاملية مع مؤسسات االحتاد األوروبي،
واملنظمات الدولية ،واحلكومات ،واجملتمع املدين يف أوروبا ،ويجتمع
بصفة منتظمة مع ممثلي احتادات الصناعات ،واالحتادات العمالية،
والدوائر األكاديمية ،والقطاع املايل .ويقدم الدعم لعمليات صندوق
النقد الدويل يف أوروبا ،بما فيها أنشطة الرقابة االقتصادية ،والبرامج
املدعمة بموارد الصندوق ،واملساعدة الفنية؛ ويساعد على تنسيق
أنشطة االتصاالت والتواصل اخلارجي عبر املنطقة.
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املديرون التنفيذيون واملناوبون
حسب الوضع يف  30إبريل 2014
املعينون
ميغ لوندساغر
شاغر

الواليات املتحدة

دايكيتشي موما
إيساو هيشيكاوا

اليابان

هوبرت تيماير
ستفن ماير

أملانيا

هيرفيه دي فيليروشيه
شاغر

فرنسا

ستيفن فيلد
كريستوفر ييتس

اململكة املتحدة

املنتخبون

ممودو ساهو
شيليش كابويبوي
أوكو جوزيف نانا

أنغوال ،بوتسوانا ،بوروندي ،إريتريا،
إثيوبيا ،غامبيا ،كينيا ،ليسوتو ،ليبيريا،
مالوي ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيجيريا،
سيراليون ،جنوب إفريقيا ،جنوب السودان،
السودان ،سوازيلند ،تنزانيا ،أوغندا ،زامبيا،
زمبابوي

عبد الشكور شعالن
سامي جدع

البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت،
لبنان ،ليبيا ،جزر ملديف ،عُمان ،قطر،
اجلمهورية العربية السورية ،اإلمارات
العربية املتحدة ،اجلمهورية اليمنية

يوهان برادر
عمر يالفاك
ميروسالف كوالر

النمسا ،بيالروس ،اجلمهورية التشيكية،
هنغاريا ،كوسوفو ،اجلمهورية السلوفاكية،
سلوفينيا ،تركيا

راكش موهان
كوسغاالنا راناسينغ

بنغالديش ،بوتان ،الهند ،سري النكا

فهد الشثري
هشام العقيل

اململكة العربية السعودية
أذربيجان ،كازاخستان ،جمهورية
قيرغيزستان ،بولندا ،صربيا ،سويسرا،
طاجيكستان ،تركمانستان

منو سنيل
ويلي كيكنز
يوري ياكوشا

أرمينيا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك،
بلغاريا ،كرواتيا ،قبرص ،جورجيا،
إسرائيل ،لكسمبرغ ،جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة ،مولدوفا ،اجلبل
األسود ،هولندا ،رومانيا ،أوكرانيا

خوزيه روجاس
فيرناندو فاريال
ماريا أجنليكا أربيليز

كولومبيا ،كوستاريكا ،السلفادور،
غواتيماال ،هندوراس ،املكسيك ،إسبانيا،
فنزويال

دانييل هيلر
دومينيك رادزيويل

أندريا مونتانينو
ثانوس كاسامباس

ألبانيا ،اليونان ،إيطاليا ،مالطة ،البرتغال،
سان مارينو

ويمبو سانتوسو
رشيد عبد الغفور

باولو نيغويرا باتيستا،
جونيور هيكتور توريس
لويس أوليفيرا ليما

بروناي دار السالم ،كمبوديا ،فيجي،
إندونيسيا ،جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،ماليزيا ،ميانمار ،نيبال ،الفلبين،
سنغافورة ،تايلند ،تونغا ،فييت نام

البرازيل ،الرأس األخضر ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،غيانا ،هايتي،
نيكاراغوا ،بنما ،سورينام ،تيمور-ليشتي،
ترينيداد وتوباغو

أليكسي موجين
أندريه لوشين

روسيا

جان تاو
سون بين

الصين

حممد جعفر جمرد
حممد الدايري

جون-وون يون
إيان دافيدوف
فيكي باليتر

أستراليا ،كيريباتي ،كوريا ،جزر مارشال،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،منغوليا،
نيوزيلندا ،باالو ،بابوا غينيا اجلديدة،
ساموا ،سيشيل ،جزر سليمان ،توفالو،
أوزبكستان ،فانواتو

جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،اجلزائر،
غانا ،جمهورية إيران اإلسالمية ،املغرب،
باكستان ،تونس

ألفارو روجاس اومليدو
سيرجيو شوداس

األرجنتيــن ،بوليفيــا ،شــيلي ،باراغــواي،
بيــرو ،أوروغــواي

توماس هوكين
ماري أودي

أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بربادوس،
بليز ،كندا ،دومينيكا ،غرينادا ،آيرلندا،
جامايكا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين

كوسي أسيمايدو
نغويتو تيرانيا يامباي
ووري ديالو

بنن ،بوركينا فاسو ،الكاميرون ،جمهورية
إفريقيا الوسطى ،تشاد ،جزر القمر،
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية
الكونغو ،كوت ديفوار ،جيبوتي ،غينيا
االستوائية ،الغابون ،غينيا ،مايل،
موريتانيا ،موريشيوس ،النيجر ،رواندا،
سان تومي وبرينسيبي ،السنغال ،توغو

أودون غرون
بيرنيال مييرسون

الدانمرك ،إستونيا ،فنلندا ،آيسلندا ،التفيا،
ليتوانيا ،النرويج ،السويد
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كبار موظفي الصندوق
حسب الوضع يف  30إبريل 2014

كريستين الغارد ،املدير العام
ديفيد ليبتون ،النائب األول للمدير العام
ناويوكي شينوهارا ،نائب املدير العام
مِن زو ،نائب املدير العام
أوليفييه بالنشار ،املستشار االقتصادي
هوزيه فينيالز ،املستشار املايل

لويس مارك دوشارم
مدير إدارة اإلحصاءات
سيدارث تيواري
مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة

إدارات املناطق اجلغرافية

املعلومات واالتصال

أنطوانيت مونسيو سايه
مدير اإلدارة اإلفريقية

بير بريك
مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

شان يون ري
مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ

كريستيان مامسن
مدير مكاتب الصندوق يف أوروبا

رضا مقدم
مدير اإلدارة األوروبية

اكسيل بيرتوتش-صامويل
املمثل اخلاص لدى األمم املتحدة

مسعود أحمد
مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اخلدمات املساندة

اليهاندرو ويرنر
مدير إدارة نصف الكرة الغربي

اإلدارات الوظيفية

مارك بالنت
مدير إدارة املوارد البشرية
جيانهاي لين
أمين صندوق النقد الدويل ،إدارة أمانة الصندوق

جيرارد رايس
مدير إدارة العالقات اخلارجية

فرانك هارنيشفيغر
مدير إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة

أندرو تويدي
مدير إدارة املالية

سوزان سوارت
مسؤول املعلومات األول ،إدارة التكنولوجيا واخلدمات
العامة

ساجنيف غوبتا
مدير إدارة شؤون املالية العامة بالنيابة

املكاتب

شارميني كوري
مديرة معهد تنمية القدرات

دانييل سيترين
مدير مكتب امليزانية والتخطيط

شون هاغان
املستشار القانوين العام ومدير إدارة الشؤون القانونية

كلير برادي
مدير مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

هوزيه فينيالز
مدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية

مويسس شوورتس
مدير مكتب التقييم املستقل

أوليفييه بالنشار
مدير إدارة البحوث
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الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل
يف 30إبريل 2014

اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية

جملس احملافظين

جلنة التنمية املشتركة
لصندوق النقد الدويل
1
والبنك الدويل

اجمللس التنفيذي

مكتب التقييم املستقل

املـديـر الـعـام
نواب املدير
العام
مكتب
االستثمار/
نظام تقاعد
املوظفين
إدارات املناطق اجلغرافية

اإلدارات الوظيفية وإدارات اخلدمات اخلاصة

مكتب امليزانية
والتخطيط

مكتب التدقيق
والتفتيش
الداخلي

اخلدمات املساندة

اإلدارة اإلفريقية

إدارة التواصل

إدارة الشؤون القانونية

إدارة املوارد البشرية

إدارة آسيا واحمليط الهادئ

إدارة املالية

إدارة األسواق النقدية
والرأسمالية

إدارة أمانة الصندوق

املكتب اإلقليمي
ملنطقة آسيا واحمليط
الهادئ

إدارة شؤون املالية
العامة

إدارة البحوث

معهد تنمية القدرات

إدارة اإلحصاءات

إدارة التكنولوجيا
واخلدمات العامة

معهد فيينا املشترك

إدارة االستراتيجيات
والسياسات واملراجعة

اإلدارة األوروبية
مكاتب الصندوق يف
أوروبا
إدارة الشرق األوسط وآسيا
الوسطى
إدارة نصف الكرة الغربي

معهد تدريب
سنغافورة

مكتب الصندوق لدى
األمم املتحدة

مركز صندوق النقد
الدويل لالقتصاد
والتمويل يف الشرق
األوسط

 1تُعرف رسميا باسم اللجنة الوزارية املشتركة جمللسي حمافظي البنك والصندوق املعنية بتحويل املوارد احلقيقية إىل البلدان النامية.
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حواشي ختامية
1

تبــدأ الســنة املاليــة يف صنــدوق النقــد الــدويل يف األول مــن مايــو
وتنتهــي يف  30إبريــل.

2

تــرد معلومــات عــن نتائــج وتوصيــات عمليــة التقييــم املتبــادل
وحتليــل خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل يف املوقــع التــايل علــى شــبكة
اإلنترنــت .www.imf.org/external/np/g20/index.htm

3

راجــع «تقريــر أولويــات اإلصــاح االقتصــادي الكلــي»،
الــذي أعــده خبــراء الصنــدوق ،بمدخــات مــن منظمــة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي والبنــك
(�www.g20.org/sites/default/files/g20_re
الـ�دو يل

4

راجــع «مراجعــة الرقابــة املقــررة لعــام  — 2014مذكــرة مفاهيــم»

5

كجــزء مــن املشــاورات الســنوية للصنــدوق مــع كل بلــد عضــو
بموجــب املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق ،يقــوم
فريــق مــن الصنــدوق بزيــارة البلــد لتبــادل اآلراء مــع املســؤولين
والنظــر يف اخملاطــر التــي تواجــه االســتقرار احمللــي والعاملــي التــي
تســتدعي تعديــات علــى السياســات .وعنــد عــودة الفريــق إىل مقــر
الصنــدوق ،فإنــه يقــدم تقريــرا إىل اجمللــس التنفيــذي ملناقشــته:
«تقريــر مشــاورات املــادة الرابعــة» ،ويختتــم اجمللــس التنفيــذي
املشــاورات .راجــع اإلطــار « 1-3الرقابــة الثنائيــة» للمزيــد مــن
املعلو مــات.

6

راجع .www.imf.org/external/pubs/ft/reo/reorepts.aspx

7

راجــع الســيولة العامليــة — «قضايــا ذات صلــة بالرقابــة» (www.
.)imf.org/external/np/pp/eng/2014/031114.pdf

8

راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،324/13اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق يناقــش التقريــر اإلقليمــي لبلــدان الشــمال األوروبــي
بشــأن الدانمــرك وفنلنــدا والنرويــج والســويد» (www.imf.org/
.)external/np/sec/pr/2013/pr13324.htm

9

راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،14/167اجمللــس التنفيــذي
لصنــدوق النقــد الــدويل يراجــع اســتراتيجية الصنــدوق ملكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب (www.imf.org/( »)AML/CFT

sources/library/G-20%20Macroeconomic%20
Reform%20Priorities%20Report%20Feb%2012%20
. )2014.pdf
( .)www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/100813.pdf

.)external/np/sec/pr/2014/pr14167.htm

 10راجــع صحيفــة الوقائــع — املعاييــر واملواثيــق :دور الصنــدوق
( .)www.imf.org/external/np/exr/facts/sc.htm

 13راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،376/13اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق يناقــش تقريــر اخملاطــر ومواطــن الضعــف العامليــة
للبلـ�دان املنخفضـ�ة الدخـ�ل لعـ�ا م www.imf.org/exter�( »2013
.)nal/np/sec/pr/2013/pr13376.htm
 14راجــع «حــدود الديــن يف برامــج الصنــدوق مــع البلــدان املنخفضــة
الدخــل»
.)pdf.030113

( /www.imf.org/external/np/pp/eng/2013

 15راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،252/13رؤســاء الــوكاالت
يتعهــدون ببــذل املزيــد مــن اجلهــد لدعــم أفقــر البلــدان لالســتفادة
مــن التجــارة» (www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/
.)pr13252.htm
 16راجــع «اســتمرارية النمــو طويــل األجــل واالســتقرار االقتصــادي
الكلــي يف البلــدان املنخفضــة الدخــل — دور التحــول
(www.imf.org/external/np/pp/
الهيكلــي والتنويــع»
.)e n g / 2 0 1 4 / 0 3 0 5 1 4 . p d f
 17راجع .www.imf.org/external/np/res/dfidimf/diversification.htm
 18للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة .www.vienna-initiative.com
 19راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 11/14مبــادرة فيينــا حتــدد

األولويــات لعــام www.imf.org/external/np/sec/( »2014
.)pr/2014/pr1411.htm

 20راجــع الدراســة بعنــوان «نحــو آفــاق جديــدة :التحــول االقتصــادي

العربــي يف غمــار التحــول السياســي» (www.imf.org/external/
.)pubs/ft/dp/2014/1401mcd.pdf

 21انظــر البيــان الصحفــي رقــم « ،164/14الصنــدوق يطلــق النشــرة
ربــع الســنوية بشــأن الــدول الصغيــرة يف آســيا واحمليــط الهــادئ»

( .)www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14164.htm

 22يوضح الفصل اخلامس نظام حصص العضوية يف الصندوق.
 23يشــمل هــذا الرقــم املســحوبات مــن جولــة  2010-2009مــن
اتفاقــات االقتــراض الثنائيــة التــي توقفــت منــذ أول إبريــل .2013
وال توجــد مســحوبات مســتحقة يف إطــار اجلولــة اجلديــدة مــن
االقتــراض يف عــام ( 2012اتفاقــات االقتــراض الثنائيــة لعــام
 ،)2012والتــي تعمــل بمثابــة خــط الدفــاع الثــاين للحصــص
ومــوارد االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض.

24

راجع .www.imf.org/external/np/exr/facts/gabnab.htm

 11راجــع «اســتراتيجية الرقابــة املاليــة  -تقريــر تقــدم ســير العمــل»
( .)www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/091213.pdf

 25راجع «تقييم مشاركات الصندوق مع ترتيبات التمويل اإلقليمية»
(.)www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/041113b.pdf

 12راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 08/14اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق يراجــع تقييمــات االســتقرار املــايل اإللزاميــة يف إطــار
برنامــج تقييــم القطــاع املــايل» (www.imf.org/external/np/
.)sec/pr/2014/pr1408.htm

 26راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،84/14اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق يناقــش مراجعــة خــط االئتمــان املــرن وخــط الوقايــة
والســيولة وأداة التمويــل الســريع» (www.imf.org/external/
.)np/sec/pr/2014/pr1484.htm
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 27راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،148/14اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق يراجــع الشــرطية يف نظــم السياســات النقديــة املتطــورة»
( )www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14148.htm
 28هــذا املبلــغ إجمــايل وليــس صافيــا مــن االتفاقــات امللغــاة .وحولــت
املبالــغ إىل الــدوالر األمريكــي باســتخدام  0.645290وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة للــدوالر األمريكــي ،وهــو ســعر الصــرف يف
 30إبريــل .2014
 29يطلــق علــى الصــرف يف إطــار اتفاقــات التمويــل مــن حســاب املــوارد
العامــة اســم «عمليــات الشــراء» ويشــار إىل الســداد باســم «عمليــات
إعــادة الشــراء».
 30راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،306/13هنغاريــا تســدد مبكــرا

التزاماتهــا املســتحقة للصنــدوق» www.imf.org/external/np/
sec/pr/2013/pr13306.htm

 31تقــدم مســاعدات تخفيــف أعبــاء الديــون يف إطــار هــذه املبــادرات
مــن خــال عمليــة تتكــون مــن خطوتيــن :مســاعدات مرحليــة
لتخفيــف أعبــاء الديــون يف املرحلــة املبدئيــة ،ويشــار إليهــا باســم
نقطــة اتخــاذ القــرار ،وعندمــا يســتويف البلــد التزاماتــه ،يحصــل علــى
املســاعدات الكاملــة لتخفيــف أعبــاء الديــون عنــد نقطــة اإلجنــاز.
وللحصــول علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن هــذه املبــادرات ،راجــع
«صحيفــة الوقائــع :تخفيــف أعبــاء الديــون يف إطــار مبــادرة البلــدان
الفقيــرة املثقلــة بالديــون» (www.imf.org/external/np/
 )exr/facts/hipc.htmو»صحيفــة الوقائــع :املبــادرة املتعــددة
األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون» (www.imf.org/external/
.)np/exr/facts/mdri.htm
 32راجــع البيانــات الصحفيــة رقــم « ،231/13اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق يكمــل املراجعــة السادســة يف إطــار أداة دعــم السياســات
ملوزامبيــق ويوافــق علــى أدوات جديــدة لدعــم السياســات ملــدة
ثــاث ســنوات» (www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/
)pr13231.htm؛ ورقــم « ،239/13اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق
يكمــل املراجعــة السادســة يف إطــار أداة دعــم السياســات ألوغنــدا
ويوافــق علــى أدوات جديــدة لدعــم السياســات ملــدة ثــاث ســنوات»
()www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13239.htm؛
ورقــم « ،483/13اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يكمــل املراجعــة
الســابعة والنهائيــة يف إطــار أداة دعــم السياســات لروانــدا ويوافــق
علــى أدوات جديــدة لدعــم السياســات ملــدة ثــاث ســنوات» (www.
. )imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13483.htm
 33راجــع «إعــادة تقييــم دور سياســة املاليــة العامــة يف االقتصــادات
املتقدمــة وطرائقهــا يف االقتصــادات املتقدمــة» (.imf.www
.)pdf.072113/2013/eng/pp/np/external/org
 34راجــع «سياســة املاليــة العامــة وعــدم املســاواة يف الدخــل» يف
.www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf
 35راجــع تقريــر السياســات لصنــدوق النقــد الــدويل «النظــام الضريبــي

الــدويل ودور الصنــدوق» يف www.imf.org/external/np/pp/
. /eng/2013/062813.pdf

36

امليثــاق متــاح علــى اإلنترنــت يف www.imf.org/external/np/
.fad/trans/code.htm

 37راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 408/13الصنــدوق يوافــق علــى
توحيــد أســعار الصــرف املســتخدمة يف حتليــل اســتمرارية القــدرة
علــى حتمــل الديــون للبلــدان منخفضــة الدخــل» (www.imf.org/
.)external/np/sec/pr/2013/pr13408.htm

 38راجــع نشــرة املعلومــات املعممــة رقــم « 61/13اجمللــس التنفيــذي
لصنــدوق النقــد الــدويل يناقــش إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية:
التطــورات األخيــرة وانعكاســاتها علــى إطــار الصنــدوق املعنــي
باجلوانــب القانونيــة والسياســات» (www.imf.org/external/np/
.)sec/pn/2013/pn1361.htm
 39نــادي باريــس فريــق غيــر رســمي مــن  19دائنــا رســميا يتمثــل دوره
يف إيجــاد حلــول منســقة وقابلــة لالســتمرار للصعوبــات يف الســداد
التــي تواجههــا البلــدان املدينــة .راجــع .www.clubdeparis.org
 40راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،233/13البيــان الصحفــي ملنتــدى
مديــري الديــن العــام واملائــدة املســتديرة للخزانــة األمريكيــة
حــول أســواق ســندات اخلزانــة وإدارة الديــن املعقوديــن يف مقــر
(www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/
الصنــدوق»
.)pr13233.htm
 41راجــع البيــان الصحفــي رقــم « ،181/14صنــدوق النقــد الــدويل
والبنــك الــدويل يصــدران مبــادئ توجيهيــة معدلــة إلدارة
الديــن العــام» (www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/
.)pr14181.htm
 42راجــع «حتديــث إطــار سياســة املاليــة العامــة وحتليــل اســتمرارية

القــدرة علــى حتمــل الديــون» (www.imf.org/external/np/pp/
.)eng/2011/080511.pdf

 43راجــع دراســة الصنــدوق بشــأن السياســات املعنونــة «التأثيــرات
والتحديــات العامليــة للسياســات النقديــة غيــر التقليديــة» يف
.www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/090313.pdf
 44راجــع «السياســات النقديــة غيــر التقليديــة — التجــارب واآلفــاق
يف الســنوات األخيــرة» (www.imf.org/external/pp/longres.
.)aspx?id=4764

45

راجع «الســيولة العاملية — مؤشــرات االئتمان والتمويل» (www.
.)imf.org/external/np/pp/eng/2013/071613b.pdf

 46راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 342/13اجمللــس التنفيــذي
لصنــدوق النقــد الــدويل يناقــش أهــم جوانــب سياســة الســامة
(www.imf.org/external/np/sec/
االحترازيــة الكليــة»
.)pr/2013/pr13342.htm
 47بالتحديــد ،مــن بيــن أهــداف الصنــدوق أن»يســير التوســع والنمــو
املتــوازن يف التجــارة الدوليــة ،ممــا يســهم يف زيــادة فــرص العمــل
ورفــع مســتوى الدخــل احلقيقــي بصفــة مســتمرة وتنميــة املــوارد
اإلنتاجيــة جلميــع البلــدان األعضــاء باعتبارهــا أهــداف أساســية
للسياســة االقتصاديــة».
 48راجــع التقريــر «فــرص العمــل والنمــو :االعتبــارات التحليليــة

والتشــغيلية بالنســبة لصنــدوق النقــد الــدويل» (www.imf.org/
.)external/np/pp/eng/2013/031413.pdf

 49راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 96/14اجمللــس التنفيــذي لصندوق
النقــد الــدويل يناقــش االعتبــارات األخــرى بشــأن تقييــم كفايــة
االحتياطيــات» (www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/
.)pr1496.htm
 50راجــع قســم «تقييــم كفايــة االحتياطيــات» يف الفصــل الثالــث مــن
التقريــر الســنوي لصنــدوق النقــد الــدويل لعــام  :2011نحــو نمــو
متكافــئ ومتــوازن (.)/www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2011/eng
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 51راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 418/10اجمللــس التنفيــذي
لصنــدوق النقــد الــدويل يوافــق علــى عمليــة إصــاح شــاملة كبــرى
لنظــام احلصــص واحلوكمــة» (www.imf.org/external/np/
.)sec/pr/2010/pr10418.htm
 52عرضــت نتائــج املراجعــة الشــاملة لصيغــة احلصــص يف تقريــر
اجمللــس التنفيــذي إىل جملــس احملافظيــن يف ينايــر .2013
وراجــع البيــان الصحفــي رقــم www.imf.org/external/( 30/13
.)np/sec/pr/2013/pr1330.htm
 53لــن تدخــل أي زيــادة يف احلصــص بموجــب املراجعــة العامــة
الرابعــة عشــرة للحصــص حيــز التنفيــذ حتــى يتــم الوفــاء بثالثــة
شــروط عامــة وهــي ( )1أن يوافــق عــدد مــن األعضــاء ال تقــل
أصواتهــم عــن  %70مــن جممــوع القــوة التصويتيــة يف  5نوفمبــر
 2010علــى إجــراء الزيــادات يف احلصــص ،و( )2أن يدخــل التعديل
املقتــرح إلصــاح تشــكيل اجمللــس التنفيــذي حيــز التنفيــذ ،و( )3أن
يدخــل تعديــل األصــوات واملشــاركة حيــز التنفيــذ .وحتققــت هــذه
الشــروط مــا عــدا الشــرط ( .)2ويتطلــب دخــول التعديــل املقتــرح حيــز
التنفيــذ موافقــة ثالثــة أخمــاس األعضــاء ممــن تشــكل أصواتهــم
 %85مــن جممــوع القــوة التصويتيــة.
 54راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 22/14تقاريــر اجمللــس التنفيــذي
لصنــدوق النقــد الــدويل إىل جملــس احملافظيــن عــن إصالحــات عــام
 2010واملراجعــة اخلامســة عشــرة للحصــص» (www.imf.org/
.)external/np/sec/pr/2014/pr1422.htm
 55اشتمل التقرير على قرار بهذا الشأن اعتمده جملس احملافظين.
 56مل يقبــل ســبعة وأربعــون عضــوا حتــى اآلن إصــاح تشــكيل اجمللــس.
وهنــاك حاجــة إىل موافقــة الواليــات املتحــدة للوصــول إىل عتبــة
القبــول املطلوبــة إلصــاح تشــكيل اجمللــس.
 57راجــع تقريــر خبــراء الصنــدوق «صيغــة احلصــص — حتديــث

البيانــات واعتبــارات أخــرى» يف www.imf.org/external/np/
.pp/eng/2013/060513.pdf

 58راجــع نشــرة املعلومــات املعممــة رقــم « 72/13اجمللــس التنفيــذي

يراجــع اســتراتيجية تنميــة القــدرات يف الصنــدوق» (www.imf.
.)org/external/np/sec/pn/2013/pn1372.htm

 59راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 208/13الصنــدوق يرحــب
بخطــة باراغــواي الوطنيــة األوىل بشــأن مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب» (www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/
.)pr13208.htm
 60راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 527/13املانحــون يتعهــدون
بتقديــم  18.9مليــون دوالر لتعزيــز املســاعدة الفنيــة بشــأن
مكافحـ�ة غسـ�ل األمـ�وال وتمويـ�ل اإلرهـ�اب»(  (�www.imf.org/ex
.)ternal/np/sec/pr/2013/pr13527.htm
 61راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 316/13بــاالو تبــدأ املشــاركة يف

النظـ�ام العـ�ام لنشـ�ر البيانـ�ات يف الصنـ�دوق»( (�www.imf.org/ex
.)ternal/np/sec/pr/2013/pr13316.htm

 62راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 449/13ميانمــار تبــدأ املشــاركة

يف النظــام العــام لنشــر البيانــات يف الصنــدوق» (www.imf.org/
.)external/np/sec/pr/2013/pr13449.htm

 63راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 89/14جمهوريــة جــزر مارشــال
تبــدأ املشــاركة يف النظــام العــام لنشــر البيانــات يف الصنــدوق»
( .)www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1489.htm

 64راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 160/13احللقــة التطبيقيــة بشــأن
املعيار اخلاص لنشر البيانات املعقودة يف غابورون ،بوتسوانا»
(.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13160.htm
 65راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 397/13بيــان اجمللــس التنفيــذي

لصنـ�دوق النقـ�د الـ�دويل بشـ�أن األرجنتيـ�ن»(  (�www.imf.org/ex
.)ternal/np/sec/pr/2013/pr13497.htm

 66راجــع الوثيقــة «تعزيــز فعاليــة القســم اخلامــس مــن املــادة

الثامنــة» يف (www.imf.org/external/pubs/ft/sd/index.
. )asp?decision=13183-(04/10

 67راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 251/13مســؤولو جمموعــة
العشــرين يرحبــون بالتقــدم يف تنفيــذ مبــادرة جمموعــة العشــرين
املعنيــة بفجــوات البيانــات» (www.imf.org/external/np/sec/
. )pr/2013/pr13251.htm
 68راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 54/14إدارة اإلحصــاءات يف
الصنــدوق تعــد نمــوذج جلمــع البيانــات بشــأن اإليــرادات احلكوميــة
مــن املــوارد الطبيعيــة» (www.imf.org/external/np/sec/
. )pr/2014/pr1454.htm
 69راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 236/13الصنــدوق يصــدر بيانــات
عــن تكويــن عمــات االحتياطيــات الرســمية وبيانــات إضافيــة عــن
االحتياطيــات بالــدوالر األســترايل والــدوالر الكنــدي» (www.imf.
.)org/external/np/sec/pr/2013/pr13236.htm
 70راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 486/13الصنــدوق يصــدر نتائــج
مــن املســح املنســق لالســتثمار األجنبــي املباشــر لعــام »2012
( . )www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13486.htm
 71راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 230/13الصنــدوق يصــدر بيانــات
معدلــة للمســح املنســق لالســتثمار األجنبــي املباشــر ويوســع
نطاقــه ليشــمل  100اقتصــاد» (www.imf.org/external/np/
. )sec/pr/2013/pr13230.htm
 72راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 444/13الصنــدوق يصــدر بيانــات

أوليــة للمســح املنســق الســتثمارات احلافظــة» (www.imf.org/
. )external/np/sec/pr/2013/pr13444.htm

 73راجــع البيــان الصحفــي رقــم « 345/13الصنــدوق يصــدر بيانــات
مســح إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة لعــام »2013
(. )www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13345.htm
 74راجــع «قواعــد ولوائــح تنظيميــة جديــدة حلســاب االســتثمار» يف
التقريــر الســنوي لصنــدوق النقــد الــدويل لعــام  :2013مــن أجــل
اقتصــاد عاملــي أكثــر أمنــا واســتقرار (www.imf.org/external/
. )/pubs/ft/ar/2013/eng
 75راجــع «الرســوم» يف الفصــل اخلامــس مــن التقريــر الســنوي
لصنــدوق النقــد الــدويل لعــام « :2012معــا لدعــم التعــايف العاملــي
( . )/www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2012/eng
 76الشــرائح االئتمانيــة تشــير إىل حجــم عمليــات الشــراء (املبالــغ
املنصرفــة) التــي يجريهــا العضــو مــن حيــث تناســبها مــع حصــة
عضويــة البلــد العضــو يف الصنــدوق .واملبالــغ املنصرفــة حتــى %25
مــن حصــة عضويــة البلــد العضــو هــي مبالــغ منصرفــة يف إطــار
شــريحة االئتمــان األوىل وتقتضــي مــن البلــدان األعضــاء إبــداء مــا
تبذلــه مــن جهــود معقولــة للتغلــب علــى مشــكالتها املتعلقــة بميــزان
املدفوعــات .أمــا طلبــات صــرف مبالــغ تتجــاوز نســبة  %25فيطلــق
عليهــا ســحوبات يف الشــرائح االئتمانيــة العليــا؛ ويتــم صرفهــا يف
شــكل أقســاط مع حتقيق املقترض بعض األهداف املقررة املتعلقة
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بــاألداء .وعــادة مــا تقتــرن مثــل هــذه املبالــغ املنصرفــة باتفــاق
لالســتعداد االئتمــاين أو اتفــاق ممــدد (وكذلــك «خــط االئتمان املــرن»).
أمــا االســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق بــدون أي اتفــاق فهــو أمــر نــادر
احلــدوث ومــن املتوقــع أن يظــل كذلــك.
 77نظــرا ألن أربــاح مبيعــات الذهــب تمثــل جانبــا مــن مــوارد الصنــدوق
العامــة املتاحــة الســتفادة جميــع البلــدان األعضــاء ،فــا يمكــن
وضعهــا مباشــرة يف الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن
الفقــر ،املتاحــة مــوارده للبلــدان األعضــاء منخفضــة الدخــل
فقــط .وبالتــايل ،فــإن اســتخدام هــذه املــوارد لتمويــل الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر اســتلزم توزيــع املــوارد علــى
جميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق بالتناســب مــع أنصبــة
حصصهــا ،مــع افتــراض طلــب األعضــاء مــن املؤسســة حتويــل
هــذه املــوارد (أو توفيــر مبالــغ تعادلهــا عمومــا) إىل الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر علــى ســبيل املســاهمة يف دعــم
تمويلــه .راجــع «صحيفــة وقائــع — الذهــب يف صنــدوق النقــد
الــدويل» ()www.imf.org/external/np/exr/facts/gold.htm
و«صحيفــة وقائــع -حصــص عضويــة الصنــدوق» (www.imf.
. )org/external/np/exr/facts/quotas.htm

78

راجــع البيــان الصحفــي رقــم  ،398/13بعنــوان“IMF Secures
Financing to Sustain Concessional Lending to World’s
Poorest Countries over Longer Term” (www.imf.org/
. )external/np/sec/pr/2013/pr13398.htm

 79الفــرق بيــن إجمــايل املصروفــات وصــايف املصروفــات يتعلــق
باملقبوضــات ،وهــي يف معظمهــا تمويــل مــن جهــات مانحــة
خارجيــة ألنشــطة تنميــة القــدرات التــي ينفذهــا الصنــدوق.
 80راجــع

البيــان

الصحفــي

رقــم

75/14

بعنــوان:

IMF
Executive
Board
“Discusses
the Adequacy of the Fund’s Precautionary Balances” (www.
)imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1475.htm

 81يتنــاول «التقريــر الســنوي عــن التنــوع يف املــوارد البشــرية»
بصــورة منفصلــة مناقشــة التقــدم يف حتقيــق التنــوع.

822

راجــع املوقــع اإللكتــروينwww.ieo-imf.org/ieo/pages/IEO� :
 .Home.aspxويمكــن احلصــول علــى نســخ مطبوعــة مــن عــدد كبيــر

833

راجــع البيــان الصحفــي رقــم  ،302/13بعنــوان “�IMF Execu
tive Board Discusses Implementation Plan in Response
to Board-Endorsed Recommendations for the IEO
”Evaluation of the Role of the IMF as Trusted Advisor
). )www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13302.htm

مــن وثائــق مكتــب التقييــم املســتقل مــن مكتبــة بيــع مطبوعــات
الصنــدوق (.)www.imfbookstore.org

m

 84استُكْمِل أول تقييم خارجي عام .2006
 85لالطالع على النص الكامل لسياسة الشفافية يف الصندوق راجع
(.)www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/102809.pdf

86

راجــع “Key Trends in Implementation of the Fund’s
Transparency Policy” (www.imf.org/external/np/pp/
. )eng/2013/100313.pdf

877

راجــع البيــان الصحفــي رقــم  ،270/13بعنــوان “�IMF Execu
”tive Board Reviews the IMF’s Transparency Policy
).)www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13270.htm

m

888

راجــع البيــان الصحفــي رقــم  ،86/14بعنــوان “�IMF Execu
tive Board Reduces Lag of Public Access to Executive
Board Minutes” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/
. )pr1486.htm
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اإلسهامات
قــام بإعــداد هــذا التقريــر الســنوي قســم التحريــر واملطبوعــات بــإدارة التواصــل
يف صنــدوق النقــد الــدويل .وأشــرف كل مــن ديفيــد هــويل وجيريمــي كليفــت
وجنــوى ريــاض علــى عمــل الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر ،والــذي يعمــل حتــت
إشــراف جلنــة التقييــم املنبثقــة عــن اجمللــس التنفيــذي برئاســة الســيد منــو ســنل.
وباشــر مهــام رئاســة التحريــر كل مــن ألكســندرا راســل (وهــي احملــرر الرئيســي
وقامــت بتنســيق إجــراءات الصياغــة األوليــة وعمليــة اإلنتــاج) وكاثــي غاغنــت
ومايــكل هــاروب .وقــدم كل مــن جنــوى ريــاض وأنتــوين أنيــت مســاهمات
كبيــرة يف التحريــر ،وقــدم كل مــن أكشــاي مــودي و ســوزان أاليف املســاعدة يف
النواحــي اإلداريــة والتحريــر اللغــوي.
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