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المجلس التنفيذي يختار السيدة كريستين الغارد لفترة والية ثانية في منصب المدير العام
اختار المجلس التنفيذي لصندوق النقد التنفيذي اليوم السيدة كريستين الغارد لشغل منصب المدير العام لفترة والية ثانية مدتها
خمس سنوات تبدأ في  5يوليو  .6192وقد اتخذ المجلس هذا القرار بتوافق اآلراء.
واعماالً لمقتضيات عملية االختيار التي أرساها المجلس التنفيذي بتاريخ  61يناير ،أجرى المجلس عدة مناقشات ،منها مناقشته

مع السيدة الغارد ،المرشح الوحيد لهذا المنصب ،قبل أن يتخذ ق ارره الصادر اليوم .وعقب اجتماع اليوم ،أدلى السيد أليكسي
موزين بالتصريح التالي:
"عند اتخاذ المجلس هذا القرار ،أشاد بما أبدته السيدة الغارد من قيادة قوية وحكيمة في فترة واليتها األولى .ففي أوقات
االضطراب التي شهدها االقتصاد العالمي ،تمكنت السيدة الغارد من تعزيز قدرة الصندوق على دعم بلدانه األعضاء من خالل

المشورة بشأن السياسات ،وأنشطة بناء القدرات ،والتمويل ،كما ساهمت بدور حاسم في تنشيط عالقات الصندوق مع بلدانه
األعضاء ،بما فيها األسواق الصاعدة والبلدان النامية.
"وبالنظر إلى المستقبل ،رحب المجلس أيضا بتأكيد السيدة الغارد على استمرار منهج التحرك السريع في كل عمليات
الصندوق ،وعلى كونه مهيئا لتقديم مشورة متكاملة تغطي الطيف الكامل للقضايا المؤثرة على استقرار االقتصاد الكلي ،وأنه

يركز على تلبية احتياجات كل بلدانه األعضاء .ويتطلع المجلس إلى مواصلة التعاون الوثيق مع السيدة المدير العام لتحقيق ما
يستهدفه الصندوق من سعي لضمان االستقرار االقتصادي والمالي العالمي".
خلفية:
ُعينت السيدة الغارد أول مرة في  5يوليو ( 6199راجع البيان الصحفي رقم  .)11/259وشرع المجلس التنفيذي في عملية
االختيار في  61يونيو ( 6192راجع البيان الصحفي رقم  )16/19حيث اعتمد إجراءات تقوم على الجدارة والشفافية.
والمدير العام هو رئيس الموظفين العاملين في الصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي الذي يضم  62عضوا .ويساعد المدير العام
في أداء مسؤولياته أربع نواب للمدير العام وحوالي  6711موظف ينتمون إلى أكثر من  927بلدا.
صحيفة وقائع عن عملية اختيار المدير العام
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تبلغ السيدة الغارد  21عاما وهي مواطنة فرنسية تقلدت منصبي وزير المالية ووزير التجارة الخارجية في فرنسا قبل التحاقها
بالصندوق في عام  .6199كذلك عملت السيدة الغارد في مهنة المحاماة لفترة طويلة فكانت محامية بارزة متخصصة في
الشؤون العمالية وممارسات مكافحة االحتكار .وفي وقت سابق أيضا ،كانت شريكا في مؤسسة المحاماة الدولية "بيكر آند

ماكينزي" حيث أصبحت رئيسا للجنة التنفيذية العالمية في عام  ،9111ثم رئيسا للجنة االستراتيجية العالمية في عام ،6112

وظلت على رأس المؤسسة حتى يونيو  6115حين ُر ِّشحت لمنصبها الوزاري األول في فرنسا .والسيدة الغارد تحمل درجات
علمية من معهد العلوم السياسية وكلية الحقوق بجامعة باريس  ،91حيث حاضرت أيضا قبل التحاقها بمؤسسة "بيكر آند

ماكينزي" في عام  .9199وعند تعيين السيدة الغارد في عام  ،6199أصبحت أول سيدة ترشح ألعلى منصب في الصندوق
منذ إنشائه في عام .9122

راجع أيضا السيرة الذاتية للسيدة الغارد

