حملة عن صندوق النقد
الدويل

رسالة من املدير العام

صنــدوق النقــد الــدويل منظمــة عامليــة تضــم يف عضويتهــا

كان العام الذي يغطيه

 189بلــدا وتأسســت لتحســين صحــة االقتصــاد العاملــي.

هذا التقرير السنوي

ويهــدف الصنــدوق إىل تعزيــز التعــاون النقــدي العاملــي،

حمفوفا بتحديات

وضمــان االســتقرار املــايل ،وتيســير حركــة التجــارة الدوليــة،

صعبة وحافال

وتشــجيع زيــادة فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي القابــل
لالســتمرار ،واحلــد مــن الفقــر يف جميــع أنحــاء العــامل.
وصنــدوق النقــد الــدويل ،الــذي يشــرف علــى النظــام النقــدي
الــدويل لضمــان كفــاءة عملــه ،يضــع ضمــن أهدافــه الرئيســية
تشــجيع اســتقرار أســعار الصــرف وتيســير التوســع والنمــو
املتــوازن يف التجــارة الدوليــة .ورســالة الصنــدوق تمكــن
البلــدان (ومواطنيهــا) مــن شــراء الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا
البعــض ،وهــو أمــر ضــروري لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابل
لالســتمرار ورفــع مســتويات املعيشــة.
وجميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ممثلــة يف جملســه
التنفيــذي ،الــذي يســتعرض آثــار السياســات االقتصاديــة لــكل
بلــد علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي ويوافــق علــى
القــروض التــي يقدمهــا الصنــدوق ملســاعدة البلــدان األعضــاء
علــى معاجلــة املشــكالت املؤقتــة يف ميــزان املدفوعــات،
وكذلــك جهــود بنــاء القــدرات  .ويغطــي هــذا التقريــر الســنوي
أنشــطة اجمللــس التنفيــذي واإلدارة العليــا واخلبــراء خــال
الســنة املاليــة مــن أول مايــو  2015إىل  30إبريــل .2016
وتعكــس حمتوياتــه آراء اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق
ومناقشــاته حــول قضايــا السياســات ،والــذي شــارك بفعاليــة
يف إعــداد هــذا التقريــر الســنوي.

بإجنازات فارقة.
فالبلــدان أعضــاء الصنــدوق — التــي ارتفــع عددهــا إىل 189
بلــدا يف إبريــل  2016بانضمــام نــاورو — واجهــت املهمــة
الصعبــة املتمثلــة يف إنعــاش النمــو احملــدود يف فتــرة كانــت
حمفوفــة بعــدم اليقيــن بشــأن اقتصــاد عاملــي معقــد .واعتمــدت
البلــدان األعضــاء يف اجتماعــات الربيــع لعــام  2016منهجــا
ثالثــي احملــاور يقــوم علــى السياســة النقديــة وسياســة املاليــة
العامــة والسياســة الهيكليــة لوضــع االقتصــاد العاملــي جمــددا
علــى مســار نمــو أقــوى وأكثــر أمنــا .وبينمــا ال تــزال هــذه املســألة
علــى رأس أولوياتنــا ،فقــد عــزز الصنــدوق التزامــه بدعــم جمتمــع
األمم باتخــاذ عــدة خطــوات مهمــة.
أوال ،اجملموعــة الواســعة مــن إصالحــات نظــام احلصــص
واحلوكمــة يف الصنــدوق التــي صــدرت املوافقــة بشــأنها يف
 2010دخلــت أخيــرا حيــز التنفيــذ .وتــؤدي هــذه اإلصالحــات
إىل زيــادة كبيــرة يف مــوارد الصنــدوق األساســية — وبشــكل
حاســم — جتعلــه أفضــل تمثيــا  لالقتصــاد العاملــي يف
القــرن احلــادي والعشــرين بترســيخ صــوت اقتصــادات األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة.
وثانيــا ،اســتجاب الصنــدوق لدعــوة األمم املتحــدة إىل اتخــاذ
خطــوات ســهلة املنــال مــن أجــل تمكيــن البلــدان الناميــة مــن
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