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�صندوق النقد الدويل

االخت�صارات

الإ�سهامات

�صندوق النقد الدويل هو املنظمة العاملية الأ�سا�سية التي يتم من خاللها التعاون
النقدي على امل�ستوي الدويل .وي�ضم ال�صندوق يف ع�ضويته  187بلدا ع�ضوا مما
يجعله منظمة يتعاون من خاللها جميع بلدان العامل تقريبا لتحقيق ال�صالح
امل�شرتك .ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من �صندوق النقد الدويل يف احلفاظ على
ا�ستقرار النظام النقدي الدويل  -نظام �أ�سعار ال�رصف واملدفوعات الدولية الذي
ميكِّن البلدان (ومواطنيها) من �رشاء ال�سلع واخلدمات من بع�ضها البع�ض .وهو
�أمر �رضوري لتحقيق النمو االقت�صادي القابل لال�ستمرار ورفع م�ستويات املعي�شة.
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GAB
General Arrangements to Borrow
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خط ائتمان وقائي
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Post-Catastrophe Debt Relief
ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون

قام ب�إعداد هذا التقرير ال�سنوي ق�سم التحرير واملطبوعات التابع لإدارة العالقات اخلارجية يف
�صندوق النقد الدويل .وقد �أ�رشف كل من تيم كالن و�ساندي دونالد�سن على عمل الفريق املعني
ب�إعداد التقرير ،واخلا�ضع للجنة التقييم املنبثقة عن املجل�س التنفيذي برئا�سة موكت�سي ماجورو.
وبا�رش كل من مايكل هاروب و�ألك�سندرا را�سل مهام رئي�س التحرير والكاتب الرئي�سي لهذا التقرير ،كما
توليا كذلك تن�سيق �إجراءات ال�صياغة الأولية والإنتاج .وقدمت �أندريا ريكرت هيوم م�ساهمات كبرية
يف الكتابة ،وقامت �شريي براون بالت�صحيح الإمالئي للن�ص .وقدمت كل من ترييزا �إيفاري�ستو وفيبي
كياتي امل�ساعدة يف جانب التحرير اللغوي.

وجميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�سه التنفيذي ،الذي ي�ستعر�ض
�آثار ال�سيا�سات االقت�صادية لكل بلد على امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي.
ويغطي هذا التقرير ال�سنوي �أن�شطة املجل�س التنفيذي والإدارة العليا واخلرباء خالل
ال�سنة املالية من �أول مايو � 2010إىل � 30إبريل .2011
ومن �أهم �أن�شطة �صندوق النقد الدويل ،ما يلي:
•تقدمي امل�شورة للبلدان الأع�ضاء حول اعتماد ال�سيا�سات التي ميكن �أن ت�ساعدها
على منع وقوع الأزمات املالية �أو حلها عند وقوعها ،وحتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي الكلي ،وتعجيل النمو االقت�صادي ،وتخفيف حدة الفقر؛
•و�إتاحة التمويل ب�صفة م�ؤقتة للبلدان الأع�ضاء مل�ساعدتها يف معاجلة امل�شكالت
املتعلقة مبيزان املدفوعات � -أي عندما ال جتد لديها ما يكفي من النقد الأجنبي
ب�سبب جتاوز مدفوعاتها للبلدان الأخرى �إيراداتها من النقد الأجنبي؛

ويقع املقر الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يف وا�شنطن العا�صمة ،وله مكاتب يف
�أنحاء العامل نظرا الت�ساع نطاق توا�صله على امل�ستوى العاملي وروابطه الوثيقة
مع بلدانه الأع�ضاء.
وميكن االطالع على معلومات �إ�ضافية عن �صندوق النقد الدويل وبلدانه الأع�ضاء يف
موقع ال�صندوق الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت بالعنوان التايل.www.imf.org :

وميكن االطالع على مواد م�ساعدة للتقرير ال�سنوي � -أطر ال�صفحة الإلكرتونية،
وجداول ال�صفحة الإلكرتونية ،واملالحق (مبا يف ذلك الك�شوف املالية لل�صندوق
عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل  ،)2011وغريها من الوثائق ذات ال�صلة
 يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�سنوي على �شبكة الإنرتنت بالعنوان التايل: .www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2011/engوميكن احل�صول على الن�سخ
املطبوعة من “مكتب العالقات اخلارجية” التابع ل�صندوق النقد الدويل وعنوانه
كالتايل“IMF Publication Services, P.O. Box 92780, Washington, DC :
” .20090وميكن كذلك احل�صول على الن�سخة الإلكرتونية من التقرير ال�سنوي على
ا�سطوانة �سي دي روم ت�ضم املواد امل�ساعدة املن�شورة يف ال�صفحة الإلكرتونية،
عند الطلب من «مكتب العالقات اخلارجية».

© International Monetary Fund 2011	Design: Design Army	www.designarmy.com

•وتقدمي امل�ساعدة الفنية والتدريب للبلدان بناء على طلبها ،مل�ساعدتها يف بناء
اخلربات وامل�ؤ�س�سات الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سليمة.

يف مرحلة ما بعد الكوارث
ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر
الت�سهيل االئتماين ال�رسيع
�آفاق االقت�صاد الإقليمي
تقرير مراعاة املعايري واملواثيق
مركز �إقليمي للم�ساعدة الفنية
املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات
حق ال�سحب اخلا�ص
امل�ساعدة الفنية
�صندوق ا�ستئماين موا�ضيعي
الأمم املتحدة
�آفاق االقت�صاد العاملي
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تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق يف �أول مايو وتنتهي يف � 30إبريل.
وحدة احل�ساب امل�ستخدمة يف ال�صندوق هي وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ وعمليات حتويل بيانات
ال�صندوق املالية �إىل الدوالر الأمريكي هي عمليات تقريبية ويتم توفريها على �سبيل التي�سري .ويف
� 30إبريل  ،2011كان �سعر �رصف حقوق ال�سحب اخلا�صة مقابل الدوالر الأمريكي هو 0.616919
وحدة حقوق �سحب خا�صة للدوالر الواحد ،و�سعر �رصف الدوالر الأمريكي مقابل حقوق ال�سحب
اخلا�صة هو  1.62096دوالر للوحدة الواحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة .وكان ال�سعر يف ال�سنة
ال�سابقة (� 30إبريل  )2010هو  0.661762وحدة حقوق �سحب خا�صة للدوالر الواحد ،و 1.51112
دوالر للوحدة الواحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة.
“مليار” تعني �ألف مليون ،بينما “تريليون” تعني �ألف مليار؛ وترجع الفروق الطفيفة بني مفردات
الأرقام واملجاميع الكلية �إىل عملية التقريب.
ال ي�شري م�صطلح “بلد” ،ح�سب ا�ستخدامه يف هذا التقرير ال�سنوي ،يف جميع احلاالت �إىل كيان �إقليمي
ي�شكل دولة ح�سب مفهوم القانون والعرف الدوليني .و�إمنا ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا ،ح�سب ا�ستخدامه
يف هذا التقرير ،بع�ض الكيانات الإقليمية التي ال ت�شكل دوال ولكن ُيحتفظ ببيانات �إح�صائية عنها
على �أ�سا�س منف�صل وم�ستقل.
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ر�سالة من
املدير العام
ورئي�س املجل�س التنفيذي
عندما التحقت م�ؤخرا ب�صندوق النقد الدويل لأ�شغل من�صب املدير العام� ،أده�شتني قدرة
هذه امل�ؤ�س�سة على موا�صلة ت�أكيد �أهميتها خالل ال�سنة املا�ضية – م�ستندة يف ذلك �إىل
التغريات املهمة التي حدثت بالفعل يف �أعقاب الأزمة .وقد متكن ال�صندوق من حتقيق
اجنازات مهمة يف العديد من املجاالت ،نتيجة تطور متطلبات االقت�صاد العاملي وتغري
احتياجات بلدانه الأع�ضاء.

كري�ستني الغارد
مدير عام �صندوق النقد الدويل
ورئي�س املجل�س التنفيذي.

وما زلنا حتى الآن نعي�ش يف �أوقات ع�صيبة .فالتعايف العاملي على الرغم من ا�ستمراره
خالل  2011ال يزال متعدد ال�رسعات ،مما كان ال�سبب يف حدوث بع�ض التوترات .فقد
�أدى بطء التعايف يف االقت�صادات املتقدمة �إىل ا�ستمرار معدالت البطالة املرتفعة للغاية.
ويف العديد من االقت�صادات ال�صاعدة ،كانت �رسعة التعايف وراء زيادة خماطر الن�شاط
االقت�صادي املحموم .وبالرغم من قوة النمو ن�سبيا يف كثري من البلدان النامية فقد �أدى
االرتفاع احلاد يف �أ�سعار ال�سلع الأولية �إىل املعاناة االجتماعية ال�شديدة .وت�أتي هذه
املعاناة بالإ�ضافة �إىل حتديات �إن�شاء فر�ص العمل – خا�صة لل�شباب – وتلبية املطالب
االجتماعية املت�صاعدة بتح�سني م�ستوى املعي�شة.
ويف نف�س الوقت ،ظل العديد من البلدان الأع�ضاء يف �صندوق النقد الدويل يت�صدى
للم�شكالت التي خلفتها الأزمة .فا�ستمرارية �أو�ضاع املالية العامة هي من �أهم التحديات
التي تواجه كثريا من �أكرب البلدان الأع�ضاء ،ومنها اليابان والواليات املتحدة .وبينما
حتقق التقدم يف معاجلة خلل القطاع املايل و�إ�صالحه ،ف�إن احلاجة ال تزال قائمة
لإحراز التقدم كذلك يف عدد من املجاالت ،مثل �إن�شاء �آليات من�سقة لت�سوية الأو�ضاع،
وو�ضع �إطار �شامل لل�سالمة االحرتازية الكلية ،و�ضمان ر�صد النظام املايل ب�أكمله
يف �أعمال التنظيم والرقابة .وحري بالذكر �أنه يتعني على كثري من بلداننا الأع�ضاء
تعزيز قدراتها التناف�سية بغية حتقيق النمو الالزم لإن�شاء فر�ص العمل وحت�سني م�ستوى
املعي�شة.
وقد توا�صلت جهود ال�صندوق على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية لتطويع عمله لتلبية
ما ين�ش�أ من احتياجات بلدانه الأع�ضاء .وقد ا�ستمرت هذه اجلهود يف ال�سنة املالية
 2011مع حتقيق تطورات مهمة يف املجاالت الأ�سا�سية املتمثلة يف احلوكمة والتمويل
والرقابة .ومثلما حدث يف ال�سنوات ال�سابقة ،كانت قوة ال�صندوق امل�ستمرة انعكا�سا
للتعاون الوثيق بني �إدارته العليا وخربائه وجمل�سه التنفيذي.
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وبالن�سبة لل�سنة املالية اجلارية ،ف�إننا ن�سرت�شد بدعوة بلداننا الأع�ضاء،
يف االجتماعات ال�سنوية لعام  ،2010من �أجل موا�صلة تعزيز �رشعية
ال�صندوق وم�صداقيته وفعاليته عن طريق �إ�صالحات احل�ص�ص
واحلوكمة وحتديث رقابته و�صالحياته التمويلية.

وحتى يكون ال�صندوق فعاال يف �أداء مهامه ،ال بد من �إ�سباغ امل�رشوعية
على هيكل حوكمته .ويف هذا ال�ش�أن� ،شهدت ال�سنة املالية 2011
تطورين على درجة كبرية من الأهمية� .أوال ،مت التو�صل يف دي�سمرب
� 2010إىل اتفاق مهم ب�ش�أن �إ�صالح نظام احلوكمة يف ال�صندوق –
بحيث ي�شمل ح�ص�ص الع�ضوية وت�شكيل املجل�س التنفيذي يف امل�ؤ�س�سة.
ثانيا ،بد�أ يف مار�س � 2011رسيان الإ�صالحات املقررة يف عام ونعمل يف الوقت احلايل مع البلدان الأع�ضاء على تهيئة جمموعة
 2008ب�ش�أن احل�ص�ص والتي تدعم متثيل االقت�صادات الديناميكية يف �إ�صالحات احلوكمة لعام  2010للتنفيذ يف �أقرب فر�صة ممكنة .وتعترب
“مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات” فر�صة بالغة الأهمية
ال�صندوق كما تعزز �صوت وم�شاركة البلدان منخف�ضة الدخل.
لتح�سني تركيز وفعالية �أعمال ال�صندوق الرقابية .و�سوف ت�ستفيد
ومن �أبرز �سمات ال�صندوق �أنه ا�ستمر يف تطويع جمموعة �أدواته رقابتنا على الروابط املالية كذلك من جتربتنا مع تقارير التداعيات
التمويلية من �أجل خدمة بلدانه الأع�ضاء على نحو �أكرث فعالية .ويف املعنية بالبلدان امل�ؤثرة على النظام املايل .وفيما يتعلق بالتدخل ملنع
عام  ،2010مت تعزيز «خط االئتمان املرن» ( )FCLليكون �أكرث نفعا وقوع الأزمات ،ف�إننا �سنوا�صل البحث يف بدائل حت�سني �شبكة الأمان
وفعالية يف منع وقوع الأزمات .كذلك مت ا�ستحداث �أداة متويلية جديدة ،املايل العاملية ،م�ستندين يف ذلك �إىل حوافز �سليمة .وب�شكل �أعم� ،سوف
هي “خط االئتمان الوقائي” ،و�أ�صبحت متاحة ملجموعة �أكرب من من�ضي قدما يف بذل اجلهود لتعزيز النظام النقدي الدويل.
البلدان الأع�ضاء مقارنة بالبلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من “خط االئتمان
املرن” .ويف مايو  ،2011تكاتف ال�صندوق مع �رشكائه الأوروبيني وبينما �أمعن التفكري يف ال�سنة املالية القادمة ،وهي ال�سنة الأوىل من
لتقدمي الدعم املايل لليونان و�آيرلندا ،وكذلك للربتغال .ومنذ بداية عملي كمدير عام ل�صندوق النقد الدويل� ،أرى �أن ال�صندوق �سيوا�صل
الأزمة ،زادت تعهدات ال�صندوق املالية مل�ساعدة بلدانه الأع�ضاء على م�سريته نحو تعزيز فعاليته وم�صداقيته .فهذه امل�ؤ�س�سة ت�ضطلع بدور
جتاوز الأزمة حتى بلغت م�ستويات قيا�سية ،حيث و�صل حجم االئتمان بالغ الأهمية يف منع وقوع الأزمات ويف حتقيق منو عاملي قوي
القائم من ح�ساب املوارد العامة يف نهاية يوليو � 2011إىل مبلغ وم�ستقر ومتوازن .ويف هذا ال�ش�أن ،ي�رسين �أن �أقر ب�أهمية م�ساهمة �سلفي
قدره  75.6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ،مقارنة مب�ستوى الذروة ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان ،حيث متكن ال�صندوق حتت قيادته من
ال�سابق وقدره  70مليار وحدة حقوق خا�صة يف �سبتمرب  .2003ومن التحرك �رسيعا وبقوة لدعم بلدانه الأع�ضاء يف �أعقاب الأزمة املالية
هنا تت�ضح �أهمية دور ال�صندوق املعني بالإقرا�ض بالن�سبة لبلدانه العاملية .ويف �سياق هذا امل�سعى ،و�ضع �سيادته ال�صندوق على م�سار
الأع�ضاء .ولتح�سني الدعم املقدم للبلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل التي تزداد �أهميته يف امل�ستقبل �أي�ضا.
نزلت بها �أعنف الكوارث الطبيعية� ،أن�ش�أ ال�صندوق “�صندوقا ا�ستئمانيا
لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث” يتيح لنا امل�شاركة و�إذ ي�رشفني وي�شعرين بالفخر �أن يتم اختياري لرئا�سة ال�صندوق� ،أتطلع
ب�رسعة يف اجلهود الدولية لتخفيف �أعباء الديون التي تتحملها هذه �إىل العمل على نحو وثيق مع كافة بلداننا الأع�ضاء ،ومع املجل�س
التنفيذي ،من �أجل الت�صدي للتحديات اجلديدة واملتغرية التي تواجه
البلدان يف هذه الظروف.
بلداننا واالقت�صاد العاملي ككل.
وال �شك �أنه من ال�رضوري �أن تتوفر لدى ال�صندوق جمموعة �أدوات
متويلية كافية� ،إال �أنه من الأف�ضل له �أن ي�ساعد يف الأ�سا�س على منع
وقوع الأزمات .ويف ال�سنة املا�ضية ،تعززت فعالية �أعمال رقابة التقرير ال�سنوي الذي يرفعه املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل
ال�صندوق بعدة طرق .فقد �شدد ال�صندوق تركيزه على انعكا�سات الروابط �إىل جمل�س حمافظيه هو �أداة بالغة الأهمية يف �إطار امل�ساءلة يف
املتنامية بني �أع�ضائه على ال�سيا�سات .وزاد كذلك من جهوده لتعميق �صندوق النقد الدويل .فاملجل�س التنفيذي م�س�ؤول عن ت�سيري �أعمال
فهمه للروابط فيما بني االقت�صادات ،ال �سيما الروابط االقت�صادية الكلية ال�صندوق ويت�ألف من  24مديرا تنفيذيا تعينهم البلدان الأع�ضاء البالغ
واملالية .وميثل تعزيز النظام النقدي الدويل �أحد املجاالت الرئي�سية عددها  187بلدا� ،أما جمل�س املحافظني ،املمثل فيه كل بلد ع�ضو ب�أحد
كذلك يف عمل ال�صندوق ،وهي مهمة �أ�سا�سية �ضمن �صالحياته ،حيث كبار امل�س�ؤولني ،فهو �صاحب ال�سلطة العليا يف �إدارة ال�صندوق .ون�رش
يركز على م�سائل تت�ضمن التدفقات الر�أ�سمالية وكفاية االحتياطيات التقرير ال�سنوي هو داللة على خ�ضوع املجل�س التنفيذي للم�ساءلة �أمام
جمل�س املحافظني.
الدولية.
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خطاب الإرفاق
املوجه �إىل جمل�س املحافظني

 29يوليو 2011
ال�سيد رئي�س جمل�س املحافظني،
ي�رشفني �أن �أقدم �إىل جمل�س املحافظني التقرير ال�سنوي للمجل�س التنفيذي عن ال�سنة املالية املنتهية يف
� 30إبريل  ،2011وذلك وفقا لأحكام املادة الثانية ع�رشة ،الق�سم ال�سابع (�أ) من اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق
النقد الدويل والق�سم العا�رش من النظام الداخلي لل�صندوق .ووفقا لأحكام الق�سم الع�رشين من النظام الداخلي،
يعر�ض الف�صل اخلام�س امليزانيتني الإدارية والر�أ�سمالية لل�صندوق لل�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل 2012
بعد اعتمادهما من املجل�س التنفيذي .ويت�ضمن امللحق ال�ساد�س ،يف ن�سخة التقرير على ا�سطوانة ال�سي دي
روم ويف املوقع الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت ،www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2011/eng/index.htm
عر�ضا للك�شوف املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف � 30إبريل  2011لكل من �إدارة العمليات العامة ،و�إدارة
حقوق ال�سحب اخلا�صة ،واحل�سابات التي يديرها ال�صندوق� ،إىل جانب تقارير م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي ب�ش�أن
تلك الك�شوف .وقد �أ�رشفت جلنة التدقيق اخلارجي ،امل�ؤلفة من ال�سيد �أرفان �أيا�س وال�سيدة اميليا كابال وال�سيد
�أولريك غراف ،على �إجراءات التدقيق اخلارجي و�إعداد التقارير املالية ،وفقا لأحكام الق�سم الع�رشين (ج) من
النظام الداخلي لل�صندوق.

كري�ستني الغارد
املدير العام ورئي�س املجل�س التنفيذي

1

نظرة عامة

1

نظرة عامة

ال يزال �صندوق النقد الدويل ي�شغل موقعا حموريا يف اجلهود الرامية لإعادة
االقت�صاد العاملي على م�سار النمو القوي وامل�ستمر .وقد تركز عمل امل�ؤ�س�سة خالل
عام  12011على تقدمي امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات والدعم الفني �إىل البلدان الأع�ضاء
بغية امل�ساهمة يف حتقيق هذا الهدف ،وتلبية االحتياجات التمويلية للبلدان من �أجل
م�ساندة جهودها الت�صحيحية ،مبا يف ذلك من خالل الربامج يف اليونان و�آيرلندا
والربتغال (وهذه الأخرية يف �أوائل ال�سنة املالية  ،)2012وهو ما �شمل �إقامة
نظم من �ش�أنها قدرة امل�ؤ�س�سة على حتديد املخاطر االقت�صادية العاملية والتحرك
ملواجهتها حني ن�شوئها ،بالإ�ضافة �إىل مبا�رشة العمل يف الإ�صالحات التي تعزز
النظام النقدي الدويل.
ويف غ�ضون هذه ال�سنة ،مت التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن �إجراء �إ�صالح جذري لهيكل
حوكمة ال�صندوق .و�سوف يرتتب على هذه الإ�صالحات حدوث حتول كبري يف
القوة الت�صويتية ل�صالح بلدان الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان النامية الديناميكية
مع حماية احل�ص�ص الت�صويتية لأفقر البلدان وتعزيز �رشعية ال�صندوق وزيادة
فعاليته.

�إىل الي�سار :نظام احلوكمة يف ال�صندوق كان من �أهم املو�ضوعات املطروحة
للمناق�شة يف االجتماعات ال�سنوية لعام � .2010إىل اليمني :عاملة تقوم بتغليف
الزهور للت�صدير يف مزرعة مبدينة كوتا يف كولومبيا.

التقرير ال�سنوي 9 | 2011

التعايف العاملي متعدد ال�رسعات

املوارد املتاحة مبوجب برامج قائمة بدعم من “ال�صندوق اال�ستئماين
للنمو واحلد من الفقر” .وقد كثف �صندوق النقد الدويل كذلك حواره
ب�ش�أن ال�سيا�سات مع بلدان يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
– ال �سيما م�رص وتون�س – بغية م�ساعدة احلكومات يف التعامل مع
التحديات االقت�صادية النا�شئة عن التطورات ال�سيا�سية حلركة “الربيع
العربي” .وعالوة على ذلك� ،أدت مراجعة تقييمات ال�ضمانات الوقائية
يف البنوك املركزية �إىل ت�أكيد ا�ستمرار فعالية هذه التقييمات يف
احلفاظ على �سمعة ال�صندوق كجهة �إقرا�ض حذرة.

وا�صل االقت�صاد العاملي تعافيه على مدار العام املا�ضي ،رغم ا�ستمرار
عدم تكاف�ؤ النمو يف خمتلف البلدان .ففي كثري من البلدان املتقدمة
ال يزال النمو �ضعيفا ن�سبيا ،مقيدا بارتفاع معدالت البطالة ،و�ضعف
الأو�ضاع املالية ،واملخاوف املحيطة ب�آفاق املالية العامة والقطاع
املايل .وبينما يواجه عدد من البلدان الأوروبية �صعوبات بالغة احلدة
على وجه اخل�صو�ص .ويف املقابل ،ت�شهد الأ�سواق ال�صاعدة منوا قويا،
ويف ظل ارتفاع الت�ضخم تتزايد املخاوف ب�ش�أن دخول عدد من هذه وقد ا ُتخذت �إجراءات �إ�ضافية كذلك لتعزيز �أن�شطة ال�صندوق الرقابية.
فعلى �سبيل املثال ،مت التو�صل �إىل اتفاق لتعزيز اجلهود ب�ش�أن «انتقال
االقت�صادات يف حالة من الن�شاط املحموم.
التداعيات» – وهو الو�ضع الذي ت�ؤثر فيه التطورات االقت�صادية �أو
ونظرا لعدم تكاف�ؤ النمو العاملي ،ف�إن التحديات على م�ستوى ال�سيا�سات �إجراءات ال�سيا�سات يف بلد ما على غريه من البلدان – حيث ا�س ُتحدثت
تختلف �إىل حد بعيد باختالف البلدان .ففي معظم االقت�صادات املتقدمة تقارير جتريبية وهي «تقارير التداعيات» التي تتناول �أو�ضاع
يتمثل التحدي الرئي�سي على م�ستوى ال�سيا�سات يف احلفاظ على التعايف االقت�صادات �أو الأقاليم االقت�صادية اخلم�سة الأكرث ت�أثريا على النظام
االقت�صادي واحلد من البطالة مع موا�صلة التقدم يف تنفيذ الت�صحيح املايل (ال�صني ،ومنطقة اليورو ،واليابان ،واململكة املتحدة ،والواليات
الالزم لأو�ضاع املالية العامة و�إ�صالح القطاع املايل ومعاجلة اخللل الذي املتحدة) .ويهدف هذا الإجراء �إىل تعميق فهم ال�صندوق للطابع املرتابط
يعرتيه .وبالن�سبة ملعظم بلدان الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان النامية ،يتعني الذي مييز االقت�صاد العاملي ،دعما لزيادة التعاون ب�ش�أن ال�سيا�سات
التعجيل ب�إلغاء ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية التي�سريية لتجنب الدخول يف على م�ستوى العامل .كذلك زاد الرتكيز على �أن�شطة الرقابة على القطاع
نوبة من الن�شاط االقت�صادي املحموم بعد ازدياد الن�شاط االقت�صادي ومنو املايل والعمل املعني بالروابط االقت�صادية الكلية واملالية العاملية.
االئتمان والتدفقات الر�أ�سمالية وات�ساع نطاق �ضغوط الت�ضخم ،مع الت�أكد ومت االتفاق على �أن تكون تقييمات اال�ستقرار املايل يف ظل «برنامج
من حماية الفقراء من �آثار ارتفاع �أ�سعار الغذاء والوقود .كذلك يتعني حتقيق تقييم القطاع املايل» (� )FSAPإلزامية بالن�سبة للبلدان ذات القطاعات
التقدم على �صعيد احلد من املخاطر التي تهدد اال�ستقرار املايل من جراء املالية امل�ؤثرة نظاميا ،وعلى دمج تقييمات اال�ستقرار املايل ب�صورة
االختالالت العاملية التي ال تزال كبرية وذلك بزيادة م�ساهمة ال�صادرات كاملة يف رقابة ال�صندوق على بلدانه الأع�ضاء .وقد وا�صل ال�صندوق
ال�صافية يف االقت�صادات ذات العجز الكبري يف ح�ساباتها اجلارية ،ويف �إجراء عملياته ن�صف �سنوية للإنذار املبكر بالتعاون مع “جمل�س
املقابل تعزيز دور النمو املدفوع بالطلب املحلي يف االقت�صادات التي اال�ستقرار املايل” ،بغية النظر يف خماطر غري املرجحة و�إن كانت
حتقق فوائ�ض كبرية يف ح�ساباتها اجلارية .و�سوف يتعني موا�صلة ممكنة احلدوث والتي ميكن �أن ت�ؤثر على االقت�صاد العاملي .كذلك وا�صل
التعاون على م�ستوى ال�سيا�سات بني البلدان املختلفة لت�أمني منو عاملي ال�صندوق دعمه لعملية التقييم املتبادل بني �أع�ضاء جمموعة الع�رشين
قوي وقابل لال�ستمرار .وال تزال �رضورة احلر�ص يف ت�صميم ال�سيا�سات ( )MAPويقوم بالتن�سيق حاليا على امل�ستوى الدويل ملعاجلة م�س�ألة
الالزمة على امل�ستوى القومي وتن�سيقها على امل�ستوى العاملي لها نف�س ثغرات البيانات التي �أبرزتها الأزمة العاملية .و�إ�ضافة ملا �سبق ،مت
ا�ستحداث �إطار حتليلي لتقييم مواطن تعر�ض البلدان منخف�ضة الدخل
الأهمية التي كانت عليها يف ذروة الأزمة منذ عامني.
ملخاطر ال�صدمات العاملية.

ال�سيا�سات الالزمة لت�أمني منو
عاملي م�ستمر ومتوازن

تركزت �أن�شطة �صندوق النقد الدويل خالل عام  2011على تقدمي
الدعم املايل وغريه من �أ�شكال الدعم التي حتتاجها البلدان الأع�ضاء
للتعامل مع الآثار الباقية للأزمة املالية العاملية وحتديد ال�سيا�سات
الالزمة لت�أمني النمو امل�ستمر واملتوازن يف االقت�صاد العاملي وت�شجيع
تنفيذها يف املرحلة القادمة.
وقد ظل الطلب على موارد ال�صندوق عاليا خالل هذه ال�سنة ،حيث وافق
املجل�س التنفيذي على  30طلب لعقد ترتيبات متويلية �أو زيادة يف
املوارد املتاحة من ترتيبات قائمة .وقد �أتاح الربناجمان البارزان
مع اليونان و�آيرلندا ،بالتعاون مع �رشكاء يف �أوروبا ،الدعم الالزم
للإ�صالحات االقت�صادية لت�أمني املوارد املالية امل�ستمرة للقطاع
العام مبا يتيح ا�ستعادة النمو وفر�ص العمل .وبينما يهدف برنامج
اليونان �إىل تعزيز القدرة التناف�سية ،يركز برنامج �آيرلندا �إىل ا�ستعادة
اال�ستقرار يف القطاع املايل .وقد ُ�صمِ م الربناجمان على نحو ي�سمح
بتقا�سم �أعباء الت�صحيحات مع توفري احلماية لفئات املجتمع
الأكرث �ضعفا .وخالل هذه ال�سنة �صدرت املوافقة على �إتاحة خطوط
االئتمان املرن ( )FCLsلكولومبيا واملك�سيك وبولندا ،بالإ�ضافة
�إىل خط االئتمان ( )PCLالوقائي جلمهورية مقدونيا ،بينما �صدرت
املوافقة لعدد  17بلدا منخف�ض الدخل على برامج جديدة �أو زيادة

وقد بذل ال�صندوق جهودا كبرية خالل هذه ال�سنة لتعزيز �أداء النظام
النقدي الدويل وا�ستقراره .ورغم �صالبة النظام يف مواجهة الأزمة،
ف�إن التوترات ال تزال باعثة على القلق – وهو ما ات�ضح من االختالالت
العاملية وتقلب التدفقات الر�أ�سمالية وحركات �أ�سعار ال�رصف ومراكمة
االحتياطيات الكبرية .وخالل هذا العام نظر ال�صندوق يف ال�سيا�سات
التي تتيح �إدارة التدفقات الر�أ�سمالية ،وكيفية تقييم كفاية االحتياطيات
الدولية لدى البلدان ،ومدى امل�ساهمة املحتملة حلقوق ال�سحب اخلا�صة
ال�صادرة عن ال�صندوق يف حت�سني كفاءة النظام النقدي الدويل يف
الأجل الطويل.

�إ�صالح ال�صندوق وتعزيزه
لزيادة دعمه للبلدان الأع�ضاء
�صدرت املوافقة يف دي�سمرب  2010على �إجراء �إ�صالح جذري لهيكل
احلوكمة يف �صندوق النقد الدويل .ومن �ش�أن �إ�صالحات نظام
احل�ص�ص والتغيريات يف تكوين املجل�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة �أن تعزز
م�صداقية ال�صندوق وفعاليته بجعل هيكل احلوكمة فيه �أكرث تعبريا
عن الواقع العاملي يف الوقت احلا�رض .ومن �ش�أن �إ�صالحات نظام
احل�ص�ص ،امل�ستندة �إىل �سابقاتها التي بد�أت يف  ،2008م�ضاعفة
ح�ص�ص الع�ضوية لت�صل �إىل نحو  476.8مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة (حوايل  773مليار دوالر �أمريكي) وحتويل ما يزيد على %6
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من �أن�صبة احل�ص�ص �إىل بلدان الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان النامية
الديناميكية ،وحماية �أن�صبة ح�ص�ص �أفقر البلدان الأع�ضاء وقوتها
الت�صويتية .ومبوجب هذا التحويل ت�صبح الربازيل واالحتاد الرو�سي
والهند وال�صني يف عداد البلدان �صاحبة �أكرب  10ح�ص�ص يف
ال�صندوق .وتت�ضمن الإ�صالحات املقرتحة لتعديل هيكل وتكوين
املجل�س التنفيذي لل�صندوق ،الذي تعد قوته م�صدرا حيويا لفعالية
�أداء امل�ؤ�س�سة ،التحول �إىل جمل�س تنفيذي منتخب بالكامل وتخفي�ض
التمثيل املجمع للبلدان الأوروبية املتقدمة يف املجل�س بواقع مقعدين.
وال بد حاليا �أن تعلن البلدان الأع�ضاء قبول زيادات احل�ص�ص املقرتحة
والتعديل املقرتح يف اتفاقية الت�أ�سي�س ،الالزم للم�صادقة على �إ�صالح
املجل�س التنفيذي ،وهو ما يتطلب موافقة الربملان يف كثري من
احلاالت .وقد طُ لِب �إىل البلدان الأع�ضاء االنتهاء من امل�صادقة قبل
االجتماعات ال�سنوية لعام .2012

بزيادات خم�ص�صة لعدد  54بلدا ع�ضوا بقيمة �إجمالية قدرها  20.8مليار
وحدة حقوق �سحب خا�صة .وقد �أجرى ال�صندوق كذلك مفاو�ضات ب�ش�أن
�إجراء تو�سعة كبرية يف اتفاقاته القائمة لالقرتا�ض من البلدان الأع�ضاء
من خالل «االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض» ( )NABالتي دخلت حيز التنفيذ
يف مار�س  .2011و�سوف ي�ؤدي هذا التو�سع مبدئيا �إىل زيادة حجم هذه
االتفاقات ب�أكرث من ع�رشة �أ�ضعاف �إىل  367.5مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة (حوايل  596مليار دوالر �أمريكي) ،و�إن كان �سيجري تقلي�ص حجم
هذه االتفاقات لدى �إتاحة موارد احل�ص�ص اجلديدة.

ويف �إطار منوذج الدخل املع َّدل لل�صندوق والذي �صدرت املوافقة عليه
يف عام  ،2008مت االتفاق على بيع ن�سبة حمدودة من حيازات ال�صندوق
من الذهب وا�ستخدام ريعه لتمويل �صندوق َو ْقف لتوليد العائدات التي
توفر الدعم الالزم لأن�شطة ال�صندوق امل�ستمرة يف امليزانية .ويف يوليو
 ،2009قرر املجل�س التنفيذي �أنه بالإ�ضافة �إىل متويل �صندوق الوقف،
ويف �شهر مار�س  2011وقع اختيار �أع�ضاء اللجنة الدولية لل�ش�ؤون �سوف ي�ستخدم جانب من عائدات بيع الذهب لزيادة املوارد املتاحة
النقدية واملالية على معايل ثارمان �شامنوغاراتنام ،وزير مالية ونائب للإقرا�ض ب�رشوط مي�رسة .وقد ا�ستكملت عملية بيع الذهب – من خالل
رئي�س جمل�س وزراء �سنغافورة ،ليتوىل رئا�سة اللجنة ملدة ت�صل �إىل ثالث معامالت داخل ال�سوق وخارجه – يف دي�سمرب .2010
�سنوات .وي�أتي معايل الوزير ثارمان خلفا للدكتور يو�سف بطر�س غايل،
وزير مالية جمهورية م�رص العربية ال�سابق ،الذي ا�ستقال من رئا�سة وقد طر�أت عدة تغيريات جوهرية يف �إدارة ال�صندوق خالل هذه ال�سنة �أو
اللجنة يف ال�شهر ال�سابق.
يف �أوائل ال�سنة املالية  .2012ففي مايو  2011ا�ستقال ال�سيد دومينيك
�سرتاو�س-كان من من�صبه كمدير عام لل�صندوق وبد�أ املجل�س عملية
وقد وا�صل ال�صندوق �إ�صالح جمموعة �أدواته التمويلية �أثناء ال�سنة اختيار املدير العام القادم ،واكتملت يف يونيو  2011ب�إعالن ال�سيدة
املالية  .2011فقد مت تنقيح «خط االئتمان املرن» ( ،)FCLالذي �أن�شئ كري�ستني الغارد ب�صفتها املدير العام اجلديد لل�صندوق .كذلك ،ترك
يف مار�س  ،2009مبا يجعله �أكرث نفعا وفعالية يف منع وقوع الأزمات.
متاحا ال�صندوق ال�سيد موريلو بورتوغال نائب املدير العام يف �شهر مار�س
وقد ا�ستحدث «خط االئتمان الوقائي» ( )PCLاجلديد و�أ�صبح
ملجموعة �أكرب من البلدان الأع�ضاء مقارنة بالبلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة  2011وحلت حمله ال�سيدة نعمت �شفيق.
من “خط االئتمان املرن” ،كما مت �إن�شاء “ال�صندوق اال�ستئماين
لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث” ( Post-Catastropheويف جمال �إدارة املوارد الب�رشية ،ا�ستمرت اجلهود خالل ال�سنة
” )Debt Relief Trust – “PCDRليتيح ان�ضمام �صندوق النقد الدويل ال�ستقطاب والإبقاء على املوظفني املتنوعني ذوي الكفاءات العالية
للجهود الدولية الرامية �إىل تخفيف �أعباء الديون التي تتحملها البلدان الالزمني لنجاح م�ساعي امل�ؤ�س�سة .ومما �ساعد على التحرك نحو حتقيق
هذه الأهداف خالل هذا العام اعتماد نظام قوي ال�ستقطاب الكوادر
الفقرية عندما تنزل بها الكوارث الطبيعية العاتية.
وتنفيذ عدد من الإ�صالحات املهمة يف �سيا�سات املوارد الب�رشية – مبا
وقد ظل تو�صيل امل�ساعدة الفنية على م�ستواه املرتفع خالل ال�سنة املالية يف ذلك ا�ستحداث نظام جديد لتعديالت الرواتب ،و�إدخال تعديالت على
 2011وا�ستمر يف تركيزه على م�ساعدة البلدان يف التعايف من عواقب «نظام الرعاية الطبية» ،و�إن�شاء برنامج جديد للمكاف�آت والتعوي�ضات
الأزمة املالية العاملية وتعزيز �أطر �سيا�ساتها لدعم ا�ستمرار النمو .ويف للموظفني املعينني حمليا يف مكاتب ال�صندوق يف اخلارج.
غ�ضون هذه ال�سنة �أقيمت عالقات �رشاكة جديدة مع املانحني ل�ضمان
�إتاحة املوارد الكافية لتلبية الزيادة امل�ستمرة يف الطلب على امل�ساعدة وخالل ال�سنة املالية  ،2011مت تكثيف جهود �صندوق النقد الدويل
الفنية .وقد وا�صل ال�صندوق تقييم دوراته التدريبية ومواءمتها ل�ضمان يف تف�سري طبيعة عمله للجمهور اخلارجي ف�ضال على تعزيز م�شاركته
ا�ستجابتها للأولويات ووفائها باحتياجات البلدان الأع�ضاء .ويف مع البلدان الأع�ضاء .فقد ُع ِق َد يف مدينة ديجون يف كوريا م�ؤمتر كبري
� ،2011أمكن توفري تدريب �إ�ضايف عن ت�شخي�ص حالة االقت�صاد الكلي ناق�ش دور �آ�سيا يف االقت�صاد العاملي (بعنوان� :آ�سيا يف القرن احلادي
والع�رشين :تقود الطريق �إىل الأمام» (“Asia 21: Leading the Way
وق�ضايا القطاع املايل.
 ))”Forwardوح�رضه �أكرث من  500م�شارك رفيع امل�ستوى .وقد
ا�ستمرت اللقاءات مع املجموعات اال�ست�شارية الإقليمية لآ�سيا واملحيط
املوارد املالية والهيكل
الهادئ ،و�أوروبا ،وال�رشق الأو�سط ،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،ون�صف
التنظيمي وامل�ساءلة
الكرة الغربي( ،وقد ت�شكلت جمموعة جديدة خالل هذه ال�سنة لبلدان
القوقاز و�آ�سيا الو�سطى) ،وقد ُعقِد اجتماع م�شرتك لهذه املجموعات
مت اتخاذ خطوات كبرية خالل ال�سنة املالية  2011لتعزيز املوارد املتاحة اال�ست�شارية خالل االجتماعات ال�سنوية لل�صندوق يف �أكتوبر  .2010وقد
ل�صندوق النقد الدويل وتلبية االحتياجات التمويلية املحتملة لبلدانه و�سع ال�صندوق كذلك من دائرة توا�صله مع االحتادات التجارية ،مبا يف
الأع�ضاء .و�إ�ضافة �إىل االتفاق ب�ش�أن احل�ص�ص الذي ورد ذكره يف الق�سم ذلك من خالل م�ؤمتر م�شرتك بني منظمة العمل الدولية و�صندوق النقد
ال�سابق من هذا الف�صل ،فقد �أ�صبح �إ�صالح نظام احل�ص�ص املتفق عليه الدويل ُعقِد يف �أو�سلو حتت عنوان “حتديات النمو والعمالة والتجان�س
عام � 2008ساري املفعول يف مار�س  ،2011وهو الإ�صالح الذي يق�ضي االجتماعي”.
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ا�ستطاع االقت�صاد العاملي �أن يحقق تعافيا قويا يف عام  2010حيث بلغ
معدل منو �إجمايل الناجت املحلي العاملي  %5بعد معاناته يف عام  2009من
�أوىل حاالت االنكما�ش منذ احلرب العاملية الثانية .ومع هذا ،ظلت وترية الن�شاط
متفاوتة جغرافيا ،بينما ال تزال عملية توفري فر�ص العمل مت�أخرة .وكانت ق�صة
الأداء االقت�صادي يف عام  2010تنق�سم �إىل �شقني .فجاء التعايف يف الن�صف
الأول من العام مدفوعا ب�إعادة بناء املخزون النا�ضب مما عزز االرتداد احلاد يف
الإنتاج ال�صناعي والتجارة ،كما �ساهمت ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية بدور مهم
يف هذا ال�صدد� .أما يف الن�صف الثاين من العام حينما ا�ستقرت دورة املخزون وبدا
�ضبط �أو�ضاع املالية العام يلوح يف �أفق كثري من االقت�صادات املتقدمة ،تزايدت
املخاوف من حدوث ركود مزدوج القاع .ويف نهاية املطاف� ،أدى تراجع الطاقة
الفائ�ضة ،وانتهاج ال�سيا�سات التي�سريية ،وزيادة حت�سن الثقة والأو�ضاع املالية
�إىل تعزيز طلب القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي عزز قدرة التعايف على اال�ستمرار ذاتيا.
و�أم�سك اال�ستثمار بزمام القيادة و�إن كان اال�ستهالك قد ا�ستعاد �أي�ضا قوته.
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�إىل الي�سار :عمال ي�شتغلون يف جتميع �سيارة يف �أحد م�صانع مدينة
بويبال ،املك�سيك� .إىل اليمني� :أعمال �إن�شاء جديدة يف و�سط مدينة
وار�سو البولندية ويف اخللفية ق�رص الثقافة من احلقبة ال�شيوعية.

متوازن
التعايف غري
ٍ
ال يزال التعايف على نحو غري متوازن يف �أنحاء العامل رغم تزايد قوة
النمو العاملي ،ف�سجلت االقت�صادات املتقدمة منوا ب�سيطا حيث بلغ
متو�سط النمو  %3فح�سب يف عام  .2010وال يزال الناجت �أقل بكثري
من م�ستواه املمكن والبطالة بالغة االرتفاع نتيجة لبطء النمو بالنظر
�إىل عمق الركود .وميكن �إرجاع النمو املنخف�ض يف هذه البلدان �إىل
جتاوزات ما قبل الأزمة وتداعياتها .وال يزال اال�ستثمار ينوء بعبء
ثقيل من �ضعف ن�شاط �سوق الإ�سكان يف عدد كبري من هذه البلدان – ال
�سيما الواليات املتحدة .وقد �أدت الأزمة ذاتها �إىل تزايد حاد يف الدين
العام وت�صاعد املخاوف ب�ش�أن ا�ستمرارية �أو�ضاع املالية العامة .ويف
بع�ض االقت�صادات املتقدمة ،مل يتم بذل جهد كاف لتعزيز �أو�ضاع ر�أ�س
املال امل�رصيف واحلد من التمويل بالديون ،الأمر الذي �أ�سهم يف تباط�ؤ
منو االئتمان.
وتواجه بلدان االحتاد الأوروبي الطرفية م�شكالت بالغة احلدة ناجمة
عن التفاعالت بني النمو املنخف�ض وم�شكالت املالية العامة وال�ضغوط
املالية جمتمعة .ومن التحديات اجل�سيمة التي تواجهها هي �رضورة
�إعادة املالية العامة والقطاع املايل �إىل م�سار قابل لال�ستمرار يف
مواجهة معدالت النمو املنخف�ضة �أو ال�سالبة وارتفاع فروق العائد على
ال�سندات ال�سيادية ومبادالت خماطر ائتمان البنوك .وامل�شكالت التي
تواجه بلدان االحتاد الأوروبي الطرفية تلقي ال�ضوء على م�شكلة �أعم
�أمام كثري من االقت�صادات املتقدمة هي :انخفا�ض معدل النمو املمكن
والرتاخي الكبري يف الن�شاط االقت�صادي ،مما يجعل حتدي ت�صحيح
�أو�ضاع املالية العامة �أكرب.
وكان الأداء االقت�صادي يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية �أقوى بكثري.
وعلى وجه الإجمال ،حققت هذه االقت�صادات منوا جتاوز يف املتو�سط
 %7.25يف عام  .2010و�سجلت �آ�سيا و�أمريكا الالتينية منوا بالغ
القوة بينما معظم اقت�صادات املنطقة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية
�أو �أعلى .وا�ست�أنفت االقت�صادات النامية باملثل منوها ال�رسيع والقابل

لال�ستمرار ،ال �سيما يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء .وبدا النمو لتوه مير
مبنعطف حا�سم نحو االرتفاع يف االقت�صادات ال�صاعدة يف �أوروبا
الو�سطى وكومنولث الدول امل�ستقلة التي كانت �أ�شد ت�رضرا من الأزمة.
و�أدت قوة الأو�ضاع الأولية للمالية العامة واملراكز املالية �إىل م�ساعدة
عديد من االقت�صادات ال�صاعدة والنامية على التعايف من الأزمة
بوترية �أ�رسع .كذلك حتقق هذه االقت�صادات منافع من �سالمة تعايف
ال�صادرات وقوة الطلب املحلي تدعمها ال�سيا�سات النقدية واملالية
التي�سريية .وحتولت التدفقات الر�أ�سمالية اخلارجة �أثناء الأزمة �إىل
تدفقات ر�أ�سمالية داخلة يف فرتة التعايف ،وذلك بف�ضل �آفاق النمو
الأكرث �إيجابية و�أ�سعار الفائدة الأعلى مقارنة بالأ�سعار املقابلة
يف هذه االقت�صادات .ويف نف�س الوقت ،ي�شهد عدد من االقت�صادات
ال�صاعدة �ضغوطا ت�ضخمية متزايدة ،وتو�سعا ائتمانيا �رسيعا وعالمات
الن�شاط االقت�صادي املحموم.
وبرغم قوة التعايف العاملي ،ف�إن النمو مل يكن قويا بدرجة ت�سمح
ب�إحداث تراجع م�ؤثر يف معدالت البطالة املجمعة .ففي �إبريل ،2011
�أ�شارت تقديرات منظمة العمل الدولية �إىل �أن نحو  205مليون ن�سمة يف
خمتلف �أنحاء العامل ال يزالون يبحثون عن فر�ص عمل – بارتفاع بلغ
نحو  30مليون منذ عام  .2007وارتفعت معدالت البطالة ارتفاعا حادا
ب�صفة خا�صة يف االقت�صادات املتقدمة .وت�شكل البطالة املرتفعة بني
ال�شباب م�صدر قلق خا�ص يف كثري من االقت�صادات ال�صاعدة والنامية،
ال �سيما يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وفيما يخ�ص الأو�ضاع املالية� ،شهد عام  2010حت�سنا – على رغم
ما تت�سم به الأو�ضاع من ه�شا�شة غري معتادة .وتعزز اال�ستقرار املايل
العاملي بف�ضل حت�سن الأداء االقت�صادي الكلي وا�ستمرار ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية التي�سريية .ومع ذلك ،فربغم حتويل املخاطر من
القطاع اخلا�ص �إىل القطاع العام �أثناء الأزمة ،مل تعد الثقة يف النظم
امل�رصفية لدى كثري من االقت�صادات املتقدمة �إىل �سابق عهدها حتى
الآن ،وال تزال ت�ؤثر �سلبا على املخاطر ال�سيادية يف بع�ض البلدان
وخا�صة يف منطقة اليورو.
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وبالنظر �إىل امل�ستقبلُ ،يتوقع �أن ي�ستمر التعايف بوترية معتدلة ،فت�شري فالأمر يقت�ضي زيادة الرتكيز على الإ�صالحات الرامية �إىل تعزيز النمو
تنب�ؤات عدد �إبريل  2011من تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي �إىل بلوغ املمكن يف كثري من االقت�صادات املتقدمة ولكن ب�صفة خا�صة يف
النمو العاملي حوايل  %4.5يف عامي  2011و ،2012وذلك �أبط�أ قليال �أوروبا.
من عام  .2010و ُيرجح ا�ستمرار التعايف ب�رسعات متعددة مع بلوغ
معدل النمو املتو�سط نحو  %2.5يف االقت�صادات املتقدمة وحوايل ويتعني �أي�ضا اتخاذ �إجراءات لتخفي�ض معدالت البطالة املرتفعة التي
ت�شكل خطرا على التجان�س االجتماعي .ومما ي�ساهم يف حتقيق هذا
 %6.5يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية.
الهدف تعجيل وترية عمليات �إعادة الهيكلة و�إعادة الر�سملة يف البنوك
وال تزال املخاطر املحيطة بالتوقعات مائلة نحو اجلانب ال�سلبي .ومما ال�ستئناف توفري االئتمان للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة التي توفر
يبعث على القلق يف االقت�صادات املتقدمة ا�ستمرار �ضعف امليزانيات معظم فر�ص العمل .وقد يكون من املفيد �أي�ضا منح �إعانات التوظيف
العمومية ال�سيادية ويف القطاع املايل وعدم ا�سرتداد �أ�سواق العقارات امل�ؤقتة املوجهة نحو هذه ال�رشكات لدعم توفري فر�ص العمل .ومن
قوتها بعد ،كما ترتكز املخاطر املالية على اجلانب ال�سلبي ب�سبب ال�رضوري �إجراء �إ�صالحات �أو�سع يف �سوقي العمل واملنتجات لتوفري
احتياجات التمويل الكبرية لدى البنوك والكيانات ال�سيادية ،وخا�صة مزيد من فر�ص العمل حيث ارتفعت البطالة لأ�سباب هيكلية �أو كانت
مرتفعة حتى قبل الأزمة.
يف بع�ض اقت�صادات منطقة اليورو.
وكذلك هناك خماطر �سلبية جديدة متزايدة ومنها �أ�سعار ال�سلع الأولية،
ال �سيما �أ�سعار النفط ،وما يرتبط بها من عدم يقني يف الق�ضايا
اجلغرافية .ومن م�صادر خماطر التطورات دون املتوقعة فورة الن�شاط
االقت�صادي ورواج �أ�سواق الأ�صول يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة.
غري �أن االحتمال قائم �أي�ضا ب�أن يتجاوز النمو التوقعات املنتظرة
على املدى الق�صري ،نظرا لقوة امليزانيات العمومية لدى ال�رشكات
يف االقت�صادات املتقدمة وانتعا�ش الطلب يف االقت�صادات ال�صاعدة
والنامية.
و�أدى اقرتان منو الطلب القوي ب�صدمات يف العر�ض �إىل ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع الأولية بوترية فاقت التوقعات ،فازدادت خماطر التطورات دون
املتوقعة يف م�سار التعايف .كذلك يف االقت�صادات املتقدمة� ،سوف
تكون الآثار طفيفة على النمو والت�ضخم الأ�سا�سي ح�سبما ي�شري تناق�ص
م�ساهمة النفط يف النمو ،واختفاء ربط الأجور بتكلفة املعي�شة ،وتثبيت
توقعات الت�ضخم .غري �أن االرتفاع احلاد يف �أ�سعار الغذاء وال�سلع الأولية
ال يزال م�صدرا للخطر على الأ�رس الفقرية يف االقت�صادات ال�صاعدة
والنامية ،وهي متثل �أي�ضا خطرا �أكرب على الت�ضخم نظرا لأن الإنفاق
على املواد الغذائية والوقود ي�ساهم بح�صة �أكرب بكثري يف �سلة ال�سلع
اال�ستهالكية لهذه البلدان .ورمبا تزايدت �صعوبة ا�ستمرار ال�سيطرة على
التوقعات الت�ضخمية نظرا لرتاجع درجة ر�سوخ م�صداقية ال�سيا�سة
النقدية .ومع هذا ،ف�آفاق النمو جيدة يف معظم البلدان منخف�ضة الدخل
برغم هذه املخاطر من التطورات دون املتوقعة.

التحديات القدمية واجلديدة
�سيظل �صانعو ال�سيا�سات على مدار العام القادم يواجهون حتديات
نا�شئة عن الأزمة ،رغم ظهور حتديات جديدة حتتل ال�صدارة .والتحدي
الآين �أمام االقت�صادات املتقدمة هو انتهاج �أف�ضل ال�سبل للحفاظ على
التعايف مع امل�ضي قدما يف الت�صحيح الالزم لأو�ضاع املالية العامة
ومعاجلة خلل القطاع املايل و�إ�صالحه .وينبغي �أن تظل ال�سيا�سة
النقدية تي�سريية مادام الناجت ال يزال دون م�ستواه املمكن وتوقعات
الت�ضخم ثابتة .كذلك ينبغي �أن تعمد البلدان �إىل �ضبط �أو�ضاع املالية
العامة على نحو «ذكي» �أو داعم للنمو :بحيث ال يكون مفرطا يف ال�رسعة
فيوقف النمو وال مفرطا يف البطء فيق�ضي على امل�صداقية .وينبغي
الرتكيز على الإ�صالحات الرامية �إىل دفع النمو الذي ي�ضع الدين العام
على م�سار قابل لال�ستمرار يف الأجل املتو�سط .ويف املجال املايل ،ال
تزال احلاجة ملحة �إىل �إعادة ت�صميم �آليات التنظيم والرقابة يف القطاع
املايل ،ف�ضال على زيادة الو�ضوح ب�ش�أن انك�شاف امليزانيات العمومية
امل�رصفية و�إعداد خطط لإعادة الر�سملة ُت�ستخدم عند احلاجة .و�أخريا،

وبالن�سبة ملعظم اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة ،يتمثل التحدي القائم
يف كيفية جتنب الدخول يف نوبة من الن�شاط االقت�صادي املحموم
بعد �سد فجوات الناجت وارتفاع التدفقات الر�أ�سمالية .ومتثل ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية �أدوات مالئمة للتعامل مع طفرة التدفقات الر�أ�سمالية
الداخلية-وهو ما يعني ال�سماح بارتفاع �سعر العملة ،وتراكم مزيد
من االحتياطيات .وت�صحيح ال�سيا�سة النقدية واملالية للحفاظ على
الناجت عند م�ستواه املمكن .كذلك تت�ضمن جمموعة الأدوات تدابري �إدارة
التدفقات الر�أ�سمالية  -التي جتمع بني �أنواع من ال�رضائب ،وتدابري
احرتازية معينة ،و�ضوابط على ر�أ�س املال .وينبغي �أال ُت�ستخدم هذه
التدابري كبديل لتعديل ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية .ومتيل البلدان يف
الغالب �إىل مقاومة ارتفاع �سعر ال�رصف الذي يرجح �أن يقرتن بارتفاع
�أ�سعار الفائدة وزيادة التدفقات الداخلة .لكن ارتفاع �سعر ال�رصف ي�ؤدي
�إىل زيادة الدخل احلقيقي ،وهو جزء من الت�صحيح املطلوب يف البلدان
ذات الفوائ�ض الكبرية يف ح�ساباتها اجلارية ،وينبغي عدم مقاومته.
و�ضمان حتقيق منو قوي وقابل لال�ستمرار �سوف يقت�ضي ا�ستمرار
التعاون ب�ش�أن ال�سيا�سات على امل�ستوى العاملي .ويجب حتقيق �ضبط
�أو�ضاع املالية العامة يف االقت�صادات املتقدمة .وحتقيقا لهذا الهدف
ومن �أجل احلفاظ على النمو ،يجب �أن تعتمد هذه االقت�صادات �أكرث
على الطلب اخلارجي .ومن نف�س املنظور ،يجب �أن يقل االعتماد عليه
يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة ويزداد االعتماد على الطلب املحلي.
ومن �أهم العوامل لتحقيق هذا الت�صحيح العاملي رفع �أ�سعار العمالت
يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة مقابل عمالت االقت�صادات املتقدمة،
كما يف حالة تعجيل وترية الإ�صالحات الهيكلية لدفع دور اال�ستهالك
املحلي واال�ستثمار .ورمبا تكون �رضورة احلر�ص يف ت�صميم التدابري
الالزمة على امل�ستوى القومي وتن�سيقها على امل�ستوى العاملي قد
�أ�صبحت بنف�س الأهمية التي كانت عليها يف ذروة الأزمة منذ عامني.
وال يزال امل�ضي يف جدول �أعمال �إ�صالح القطاع املايل عن�رصا حا�سما
يف حتقيق التعايف .وينبغي للبلدان التي ال تزال �أجهزتها امل�رصفية
تغالب الظروف املعاك�سة �أن تعمل على زيادة ال�شفافية (مبا يف ذلك
�إجراء اختبارات �أكرث دقة وواقعية لقيا�س القدرة على حتمل ال�ضغوط)
و�إعادة ر�سملة البنوك ال�ضعيفة و�إعادة هيكلتها وكذلك �إغالقها (�إذا
دعت ال�رضورة) .وتظل معاجلة املخاطر التي تفر�ضها امل�ؤ�س�سات
املالية امل�ؤثرة على النظام م�صدرا للخطر امل�ستمر .ومع انتقال البلدان
�إىل قواعد تنظيمية جديدة تفر�ض ا�شرتاطات �أكرث دقة� ،سيتعني على
البنوك زيادة احتياطيات ر�ؤو�س الأموال الوقائية وتقوية امليزانيات
العمومية .وبغري هذه الإ�صالحات الأطول �أجال يف القطاع املايل،
�ستظل م�شكالت التمويل ق�صرية الأجل تنطوي على خماطر خطرية
لتتحول �إىل َح َدث ُنظُ مي جديد من �أحداث واقعة ت�سييل.
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�سيا�سات ل�ضمان ا�ستمرارية
وتوازن النمو العاملي
�أخذ التعايف من الأزمة االقت�صادية العاملية خالل ال�سنة املالية  2011ي�سري
ب�رسعات متفاوتة و�أمناط متباينة على م�ستوى العامل ،فوجه �صندوق النقد الدويل
جهوده نحو حتديد وتعزيز عمليات تنفيذ ال�سيا�سات التي من �ش�أنها �ضمان حتقيق
النمو امل�ستمر واملتوازن يف االقت�صاد العاملي ووا�صل تقدمي الدعم املايل وغري
املايل للبلدان الأع�ضاء التي تعاين مما تبقى من �آثار الأزمة.
وظل الطلب على موارد ال�صندوق مرتفعا ،ف�صدرت موافقات خالل ال�سنة على عقد
 30اتفاقا ( 13ب�رشوط غري مي�رسة و 17ب�رشوط مي�رسة)؛ وبلغ �إجمايل التمويل
ب�رشوط غري مي�رسة  142.2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة� ،صرُ ِ ف �أكرث من
ن�صفها ( 82.5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة) مبوجب خطوط االئتمان املرن
لكل من كولومبيا واملك�سيك وبولندا ،و�صرُ ِ فت  45.9مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة �أخرى مل�ساندة اليونان و�آيرلندا .كذلك ا�ستمر الدعم املقدم للبلدان منخف�ضة
الدخل مب�ستويات عالية ،فو�صل �إجمايل التمويل ب�رشوط مي�رسة خالل ال�سنة �إىل
 1.1مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة .و�إىل جانب تلبية احتياجات التمويل الآنية
للبلدان الأع�ضاء ،كان ال�صندوق
•		 يوا�صل التحرك على م�سار م�ستقبلي لتو�سيع نطاق جمموعة �أدواته التمويلية،
ف�أن�ش�أ «خط االئتمان الوقائي» ( ،)PCLالذي يعتمد على الأهلية امل�سبقة ،على
غرار «خط االئتمان املرن» ( )FCLالذي ثبت جناحه ،لكنه يقوم �أي�ضا على
ال�رشطية الالحقة ويجوز �إتاحته ملجموعة �أكرب من البلدان الأع�ضاء ،كما �أن�ش�أ
«ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون» يف مرحلة ما بعد الكوارث ليتمكن
من تقدمي مزيد من الدعم للبلدان الأع�ضاء املت�رضرة من الكوارث العاتية.
•		 يعزز عمله يف جمال اخت�صا�صه الأ�سا�سي وهو الرقابة ،مع الرتكيز على مراجعة
�صالحيات امل�ؤ�س�سة الرقابية ،ف�ضال على طرائق تنفيذها ،و�إعطاء الأولوية
لتح�سني كفاءة �أداء النظام النقدي الدويل وتعزيز ا�ستقراره ،ف�ضال على عمل
املجل�س التنفيذي وخرباء ال�صندوق املتعلق بتدفقات ر �ؤو�س الأموال
واالحتياطيات ودور حقوق ال�سحب اخلا�صة يف تعزيز اال�ستقرار النقدي الدويل.
•

ينظر يف طائفة وا�سعة من الق�ضايا املعنية بتقوية البنيان املايل العاملي التي
�أبرزها الدور احلا�سم للقطاع املايل يف الأزمة الأخرية.

• يركز على الق�ضايا التي تواجه البلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل ،بينما ناق�ش
املجل�س التنفيذي التحديات االقت�صادية الكلية وق�ضايا تعزيز الإيرادات املحلية،
�إىل جانب ا�ستحداث �إطار حتليلي من �أجل «عملية تقدير املخاطر» وتهدف �إىل
تقدير املخاطر التي تواجه هذه البلدان نتيجة للتغريات يف االقت�صاد العاملي.
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�ضمان الو�صول �إلى نمو متوازن و�إلى اقت�صاد
عالمي �أقوى و�أكثر قابلية لال�ستمرار

يف تهيئة دعم �صندوق النقد الدويل للبلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل.
ومتثل هذه املجاالت ذات الأولوية انعكا�سا الت�ساع نطاق الوعي باحلاجة
�إىل تعزيز الرقابة على االقت�صاد العاملي – وحتويلها بالفعل – مل�ساعدة
�صانعي ال�سيا�سات على ا�ستباق التطورات.

و�أكد املديرون التنفيذيون �أهمية حت�سني فعالية الرقابة التي ميار�سها
ال�صندوق ،بينما �أقروا ب�أن تعريف الفعالية وقيا�سها �أمر معقد.
وحثوا على موا�صلة اجلهود لتح�سني الفعالية على �صعيدي �إجراءات
ال�سيا�سات واحلوار حول ال�سيا�سات .و�أيد معظم املديرين اقرتاحات
خرباء ال�صندوق بتب�سيط وحت�سني مرونة القواعد املطبقة على دورات
امل�شاورات مبوجب املادة الرابعة.

ويت�ضمن تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي حتليال مف�صال حلالة االقت�صاد
العاملي ،ويجري تقييما للآفاق االقت�صادية والتحديات على �صعيد
ال�سيا�سات عامليا و�إقليميا .ويقدم �أي�ضا حتليال متعمقا لق�ضايا
ال�ساعة امللحة؛ وركز عدد �أكتوبر  2010من التقرير على مو�ضوعات
التعايف واملخاطر و�إعادة التوازن ،وبحث عدد �إبريل  2011التوترات
الناجمة عن التعايف الذي ي�سري ب�رسعتني خمتلفتني ،ال �سيما فيما
يتعلق بالبطالة و�أ�سعار ال�سلع الأولية وتدفقات ر�ؤو�س الأموال .ويقدم
«تقرير اال�ستقرار املايل العاملي» تقييما لآخر امل�ستجدات يف الأ�سواق
املالية العاملية والتوقعات ذات ال�صلة ،ويتناول ق�ضايا التمويل يف
الأ�سواق ال�صاعدة �ضمن �سياق عاملي .والغر�ض من هذا التقرير �إلقاء

واجه االقت�صاد العاملي يف ال�سنة املالية  2011حتديات متوا�صلة
جانب
ترجع �إىل التعايف من الأزمة العاملية ب�رسعات متعددة� ،إىل
الرقابة الثنائية
الق�ضايا املتبقية يف عدد من البلدان (بطء منو معدالت ت�شغيل العمالة،
وارتفاع املديونية ،وه�شا�شة القطاع املايل) .وقدم �صندوق النقد الدويل متثل م�شاورات املادة الرابعة العن�رص الأ�سا�سي يف �أعمال الرقابة
خالل ال�سنة دعمه جلهود بناء ٍ
تعاف قوي وقابل لال�ستمرار مرتكزا على الثنائية (�أو الرقابة على البلدان املنفردة) التي ميار�سها ال�صندوق
للبلدان
املايل
الدعم
تقدمي
ووا�صل
منط �أكرث توازنا للنمو العاملي،
(راجع الإطار  1-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) ،وهي عادة ما ُتعقد
الدعم.
هذا
لتقدمي
املتاحة
أدواته
�
جمموعة
الأع�ضاء ،و�أ�ضاف املزيد �إىل
�سنويا مع كل بلد من البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق وفقا للمادة الرابعة
يف اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل .و ُيجري ال�صندوق تقييما
حتديث �أعمال ال�صندوق الرقابية
متعمقا للتطورات االقت�صادية واملالية ذات ال�صلة والآفاق املتوقعة
وال�سيا�سات يف كل بلد من البلدان الأع�ضاء ،ويقدم م�شورة �رصيحة
يتوىل ال�صندوق مبوجب اتفاقية ت�أ�سي�سه (ميثاق امل�ؤ�س�سة) م�س�ؤولية ب�ش�أن ال�سيا�سات ُتبنى على حتليله .وقد ا�ستكمل ال�صندوق م�شاورات
الإ�رشاف على النظام النقدي الدويل ومراقبة ال�سيا�سات االقت�صادية املادة الرابعة مع  127بلدا خالل ال�سنة املالية ( 2011راجع اجلدول
واملالية للبلدان الأع�ضاء البالغ عددهم  187بلدا ،و ُي�شار �إىل هذا الن�شاط  1-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) .ويف الغالبية العظمى من احلاالت يتم
بعبارة الرقابة .وكجزء من عملية الرقابة التي تجُ رى على امل�ستوى �أي�ضا ن�رش تقرير خرباء ال�صندوق والتحليل امل�صاحب للم�شاورات يف
العاملي ،وامل�ستوى الإقليمي ،وعلى م�ستوى البلدان املنفردة ،ي�سلط املوقع الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل على �شبكة الإنرتنت.
ال�صندوق ال�ضوء على املخاطر التي ميكن �أن تهدد اال�ستقرار الداخلي
2
واخلارجي ،ويقدم امل�شورة ب�ش�أن ما يلزم من تعديالت يف ال�سيا�سات .و ُيجري املجل�س التنفيذي لل�صندوق كل ثالث �سنوات مراجعة لتنفيذ
وبهذه الطريقة ،ي�ساعد ال�صندوق النظام النقدي الدويل على الوفاء بغر�ضه �أعمال الرقابة الثنائية .ومنذ «مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث
الأ�سا�سي املتمثل يف تي�سري تبادل ال�سلع واخلدمات ور�أ�س املال بني �سنوات» لعام � ،2008ساعد ال�صندوق البلدان الأع�ضاء على معاجلة
البلدان ،ومن ثم احلفاظ على منو اقت�صادي �سليم.
تداعيات الأزمة املالية العاملية �إىل جانب �سد الثغرات يف �إطاره
الرقابي والتي ك�شفت عنها الأزمة .و�أجرى املجل�س التنفيذي يف مار�س
وعلى �سبيل املتابعة ملناق�شات �سابقة عديدة ،اجتمع املجل�س التنفيذي  2011مناق�شة غري ر�سمية ا�ستعدادا لإجراء «مراجعة الرقابة املقررة
يف �سبتمرب  2010ملناق�شة �أف�ضل ال�سبل لتحديث �صالحيات ال�صندوق كل ثالث �سنوات» القادمة التي ُيتوقع االنتهاء منها يف �سبتمرب .2011
املتعلقة بالرقابة االقت�صادية وطرائق تطبيقها يف �أعقاب الأزمة
3
العاملية .واتفق املديرون التنفيذيون على وجود �إمكانية لتعزيز �أعمال الرقابة متعددة الأطراف
الرقابة متعددة الأطراف التي يجريها ال�صندوق من خالل مزيد من
الت�ضافر بني املنتجات املختلفة.
يقت�ضى النظام الأ�سا�سي �أن «يراقب ال�صندوق النظام النقدي الدويل
و�أيد معظم املديرين التنفيذيني اقرتاحات خرباء ال�صندوق بتعزيز ل�ضمان فعالية عمله ».ولتنفيذ هذه املهمة التي ُتعرف با�سم «الرقابة
دمج التحليل االقت�صادي الكلي واملايل متعدد الأطراف الذي يجريه متعددة الأطراف» ،يقوم ال�صندوق با�ستمرار مبراجعة االجتاهات
ال�صندوق يف تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي و تقرير اال�ستقرار املايل االقت�صادية العاملية� .أما �أدواته الأ�سا�سية للرقابة متعددة الأطراف
العاملي و�إعداد وثيقة م�ستقلة موجزة حتمل �أهم الر�سائل يف جمال فتتمثل يف ثالث مطبوعات ن�صف �سنوية هي �آفاق االقت�صاد العاملي
ال�سيا�سات ال�صادرة عن هذين التقريرين ومنتجات الرقابة ذات ال�صلة ،)WEO( ،وتقرير اال�ستقرار املايل العاملي ( ،)GFSRوالرا�صد املايل
ومنها الرا�صد املايل .و�إذ �أ�شار املديرون �إىل ما دعت �إليه مراجعات ( .)FMوهذه املطبوعات� ،إىل جانب تقارير «�آفاق االقت�صاد الإقليمي»
الرقابة ال�سابقة من حت�سني تغطية انتقال التداعيات �إىل اخلارج ،فقد اخلم�سة (راجع «امل�شاركة يف عمل الأطراف املعنية اخلارجية» يف
اتفقوا على �أنه ينبغي لل�صندوق تعزيز حتليله للتداعيات .و�أيد كثري الف�صل اخلام�س) ،ت�شكل الدرا�سات اال�ستق�صائية للأو�ضاع االقت�صادية
منهم التجربة املقرتحة لإ�صدار «تقارير التداعيات» التي تتناول واملالية العاملية التي يجريها �صندوق النقد الدويل وت�ساعده يف
االقت�صادات امل�ؤثرة يف النظام املايل؛ 4ويف هذا ال�سياق ،طُ لِب من فح�ص التطورات االقت�صادية واملالية على م�ستوى البلدان الأع�ضاء.
خرباء ال�صندوق تقدمي مزيد من التو�ضيح عن التوقعات والعمليات وت�صدر تقارير امل�ستجدات املرحلية لكل من �آفاق االقت�صاد العاملي
وتقرير اال�ستقرار املايل العاملي والرا�صد العاملي مرتني يف ال�سنة.
والرتتيبات اللوج�ستية اخلا�صة بهذه التقارير.

وح ِّددت ثالثة جماالت ذات �أولوية يف رقابة �صندوق النقد الدويل على
ُ
املدى القريب واملتو�سط )1( :متابعة حتقيق النمو على نحو يت�سق مع
اال�ستقرار االقت�صادي الكلي واملايل وتوفري فر�ص العمل ،و(� )2إ�صالح
النظام النقدي الدويل وا�ستعادة توازن الطلب اخلارجي ،و( )3اال�ستمرار
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ال�ضوء على االختالالت ومواطن ال�ضعف التي ميكن �أن تهدد ا�ستقرار غري ر�سمية ُعقِدت يف �أواخر �شهر �سبتمرب ،ونوق�شت نتائج عملية ربيع
الأ�سواق املالية .و�شملت املو�ضوعات التي غطاها التقرير يف ال�سنة  2011يف جل�سة غري ر�سمية عقدها املجل�س يف مطلع �شهر �إبريل.
املالية  2011الديون ال�سيادية ،وامل�شكالت املتوارثة يف البنوك،
وخماطر ال�سيولة النظامية (�أكتوبر  )2010وتزايد �أعباء الديون �أداء الأ�سواق ال�صاعدة �أثناء الأزمة العاملية
وم�سار اال�ستقرار املايل الدائم (�إبريل  .)2011ويقوم تقرير «الرا�صد
املايل» مب�سح وحتليل �أحدث تطورات املوارد العامة وحتديث البيانات بعد �إجراء تقييم مبدئي للتمويل الذي قدمه ال�صندوق للأ�سواق ال�صاعدة
املبلغة عن انعكا�سات الو�ضع االقت�صادي العاملي على املالية العامة كرد فعل يف مواجهة الأزمة ،وطلب املجل�س ب�إجراء تقييم �أ�شمل لكيفية
والتوقعات املالية على املدى املتو�سط ،كما ُيجري تقييما لل�سيا�سات مواجهة هذه البلدان للأزمة ،تناول �أع�ضاء املجل�س هذا املو�ضوع
لو�ضع املوارد العامة على م�سار قابل لال�ستمرار .وتناول عدد نوفمرب خالل حلقة نقا�ش عقدها يف يونيو  2010ا�ستخل�ص خاللها بع�ض
 2010من تقرير «الرا�صد املايل» مو�ضوع خروج املالية العامة من اال�ستنتاجات املبدئية من جتربة الأ�سواق ال�صاعدة 6.و�أكد املديرون
الأزمة – من اال�سرتاتيجية �إىل التنفيذ ،وبحث عدد �إبريل � 2011سبل التنفيذيون �أن و�ضع �أطر �سليمة لل�سيا�سات وموا�صلة اجلهود نحو
مواجهة التحديات التي تقف يف طريق ت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة .حت�سني الأ�سا�سيات االقت�صادية يف االقت�صادات املتقدمة واقت�صادات
الأ�سواق ال�صاعدة هما خط الدفاع الأول �ضد ال�صدمات امل�ستقبلية.
ويحتوي الف�صل الثاين على عر�ض للق�ضايا التي غطتها تقارير �آفاق و�ألقوا ال�ضوء على احلاجة �إىل تقوية التحليالت املتعلقة مبدى التعر�ض
االقت�صاد العاملي وتقرير اال�ستقرار املايل العاملي والرا�صد املايل يف للمخاطر و�أهمية رقابة ال�صندوق وامل�شورة التي ي�سديها ب�ش�أن
ال�سيا�سات على نطاق �أو�سع .و�أقر املديرون التنفيذيون ب�أن التعايف
ال�سنة املالية .2011
عرب بلدان الأ�سواق ال�صاعدة حتقق بدعم من منو ال�رشكاء التجاريني يف
االقت�صادات املتقدمة و�أ�سهم فيه بدوره .ور�أوا خماطر فيما قد ت�ؤدي
الرقابة على القطاع املايل
�إليه �رسعة التعايف من تزايد تدفقات ر�ؤو�س الأموال الداخلة ،و�سد
بينت الأزمة املالية العاملية احلاجة �إىل حتليل �أعمق للروابط بني فجوات الناجت ،وارتفاع معدالت الت�ضخم� .أما رفع �أ�سعار الفائدة بينما
َّ
االقت�صاد احلقيقي والقطاع املايل ،مما �أدى �إىل زيادة الرتكيز على ال تزال �أ�سعار الفائدة الأ�سا�سية يف االقت�صادات املتقدمة الرئي�سية
�إدراج ق�ضايا القطاع املايل �ضمن �أعمال رقابة ال�صندوق .وحتظى قريبة من �أدنى م�ستوياتها التاريخية فمن �ش�أنه �أن يحفز تدفق ر�ؤو�س
ق�ضايا القطاع املايل بتغطية �أو�سع يف �سياق الرقابة الثنائية التي الأموال الداخلة املفرطة والتي ميكن �أن تف�ضي بدورها �إىل فقاعات
ميار�سها ال�صندوق ،وذلك ا�ستنادا �إىل برنامج تقييم القطاع املايل �أ�سعار الأ�صول .ومن ثم ،قد تعمد بع�ض بلدان الأ�سواق ال�صاعدة �إىل
( 5.)FSAPويجري حاليا و�ضع �أدوات حتليلية جديدة لدمج حتليل فر�ض قيود على قرارات ال�سيا�سة النقدية.
القطاع املايل و�أ�سواق ر�أ�س املال يف التقييمات االقت�صادية الكلية.
للبلدان �سيا�سات الإيرادات والنفقات الحتواء الإنفاق العام
وي�سعى خرباء ال�صندوق يف �سياق امل�شورة التي يقدمونها
امل�ستخل�صة
املنفردة �إىل ا�ستثمار التجارب القُطْ رية املختلفة
والدرو�سالتي اكت�سبها �أ�شار املجل�س يف مناق�شة دارت يف فرباير � 2010إىل �أن دين احلكومة
املتميزة
على م�ستوى ال�سيا�سات ،ا�ستنادا �إىل
اخلربة الحق يلقي هذا الف�صل العامة يف البلدان املتقدمة �آخذ يف االرتفاع ،ف�ضال على النفقات
ق�سم
ويف
ال�صندوق كم�ؤ�س�سة مالية عاملية.
املرتبطة بالعمر مثل الرعاية ال�صحية ومعا�شات التقاعد ،وكذلك احلال
يف
املايل
القطاع
على
الرقابة
جمال
ال�ضوء على عمل ال�صندوق يف
يف االقت�صادات ال�صاعدة .وعاد املجل�س �إىل تناول هذا املو�ضوع يف
�صالبة».
«بناء نظام مايل عاملي �أكرث
�شهر مايو التايل ،فناق�ش �سيا�سات الإيرادات والنفقات الرامية �إىل �ضبط
7
�أو�ضاع املالية العامة يف هذه االقت�صادات .واتفق معظم املديرين
تقارير التداعيات
التنفيذيني على �أن ا�سرتاتيجية �ضبط الأو�ضاع ينبغي �أن تهدف
�إىل تثبيت ن�سبة الإنفاق املرتبط بالعمر �إىل �إجمايل الناجت املحلي،
كما ورد �آنفا ،قرر املجل�س التنفيذي ،يف جل�سة النقا�ش التي عقدها يف وتخفي�ض ن�سب النفقات غري املرتبطة بالعمر ،وزيادة الإيرادات
�سبتمرب  2010ملتابعة حتديث �صالحيات ال�صندوق املتعلقة بالرقابة بكفاءة ،ال �سيما يف االقت�صادات املتقدمة .و�شدد املديرون على �أن
وطرائق تنفيذها� ،رضورة تعزيز ال�صندوق ملا يجريه من عمل لتحليل املزيج املالئم من التدابري يختلف يف كل بلد ،و�إن كان من املرجح
التداعيات ،بدءا من �إعداد «تقارير التداعيات» التي تتناول االقت�صادات �أن يكون تخفي�ض الإنفاق هو العن�رص ال�سائد .و�أعربوا عن قلقهم ب�ش�أن
امل�ؤثرة يف النظام املايل .وبد�أ العمل يف ال�سنة املالية  2011لإعداد ثغرات االمتثال يف النظم ال�رضيبية لدى كثري من البلدان ،والأدلة على
هذه التقارير عن خم�سة اقت�صادات/مناطق (وهي ال�صني ومنطقة �سوء ا�ستخدام ال�رضيبة العامة من خالل قنوات غري ر�سمية ،والتخطيط
اليورو واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة).
ال�رضيبي املتعدي ،واال�ستغالل ال�رضيبي يف اخلارج ،والغ�ش ال�رضيبي،
وارتفاع املديونية ال�رضيبية نتيجة للأزمة والركود .وذكروا �أن التقدم
عملية الإنذار املبكر
الذي �أُح ِرز م�ؤخرا يف التعاون الدويل ب�ش�أن تبادل املعلومات ال�رضيبية
وتوخي ال�شفافية ميثل خطوة مهمة �إىل الأمام.
ُيجري �صندوق النقد الدويل بالتعاون مع جمل�س اال�ستقرار املايل
عمليات ن�صف �سنوية للإنذار املبكر يف �سياق جهوده لتقوية �أعماله الدعم املايل للبلدان �أع�ضاء ال�صندوق
الرقابية ،ال �سيما حتليل املخاطر االقت�صادية واملالية واملخاطر على
املالية العامة ،ف�ضال على حتليل الآثار االنت�شارية عرب القطاعات الدعم التمويلي من ال�صندوق لل�سنة املالية 2011
واحلدود .وتفح�ص هذه العمليات املخاطر التي تت�سم ب�أنها �شديدة
الت�أثري و�إن كانت بعيدة االحتمال والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �صدور التمويل غري املي�رس
تو�صيات يف جمال ال�سيا�سات قد تختلف عن التو�صيات التي يولدها
ال�سيناريو الأ�سا�سي الوارد يف تقرير «�آفاق االقت�صاد العاملي» و»تقرير ظل الطلب على موارد ال�صندوق مرتفعا �أثناء ال�سنة املالية ،2011
اال�ستقرار املايل العاملي» و»الرا�صد املايل» .وال ت�سعى عمليات الإنذار وا�ستمرت التعهدات تتزايد بوترية �رسيعة .ووافق املجل�س التنفيذي
املبكر للتنب�ؤ بالأزمات ،و�إمنا حتدد جوانب ال�ضعف والعوامل املمكنة خالل العام على عقد  13اتفاق ب�رشوط غري مي�رسة بلغ جمموعها الكلي
8
التي تت�سبب يف التعجيل بالأزمات النظامية� ،إىل
وعقِد �أكرب اتفاقان غري
جانب ال�سيا�سات  142.2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صةُ .
ُ
أع�ضاء
�
حيط
�
أ
وقد
الدويل.
املخففة للمخاطر ،ومنها ما يقت�ضي التعاون
وقائيان �صدرت املوافقة ب�ش�أنهما يف ال�سنة املالية  2011مع بلدين
املجل�س التنفيذي علما بنتائج عملية خريف  2010يف حلقة نقا�ش �أع�ضاء يف منطقة اليورو – هما اليونان و�آيرلندا.
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�إىل الي�سار :عاملة تفرز �أوراق التبغ ال�ستخدامها يف �صنع لفائف ال�سيغار
يف مدينة دانلي ،هندورا�س� .إىل اليمني :رجل يغلي نبات ال�صف�صاف يف
مرجل وهي �إحدى مراحل عمليات ال�صناعة با�ستخدام الأغ�صان ال�صغرية
يف مدينة �إيزا الأوكرانية.

ووافق املجل�س التنفيذي يف مايو  2010على عقد اتفاق لال�ستعداد
االئتماين مع اليونان يغطي ثالث �سنوات بقيمة تبلغ  26.4مليار وحدة
حقوق �سحب خا�صة (حوايل  30مليار يورو) دعما لربنامج ال�سلطات
متعدد ال�سنوات املعني بالت�صحيح والتحول االقت�صادي ،و�أهدافه
الرئي�سية هي دعم القدرة التناف�سية وتعزيز ا�ستقرار القطاع املايل
و�ضمان توافر موارد عامة قابلة لال�ستمرار حتى يت�سنى ا�ستعادة
النمو وتوفري فر�ص العمل جمددا يف الوقت املنا�سب .ويراعي الربنامج
ا�شرتاك كل م�ستويات املجتمع يف حتمل الأعباء وتوافر احلماية الالزمة
لفئات ال�سكان الأكرث تعر�ضا للخطر .وكان هذا االتفاق جزءا من برنامج
متويلي تعاوين مع الدول الأع�ضاء يف منطقة اليورو ت�صل قيمته �إىل
 110مليار يورو .و�أتاح الربنامج لل�سلطات اليونانية مبلغا فوريا قدره
 4.8مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  5.5مليار يورو) ،وبعد
�إجراء املراجعة الثالثة للأداء االقت�صادي لليونان يف مار�س 2011
بلغت املوارد املن�رصفة من ال�صندوق يف ظل االتفاق ما يعادل 12.7
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  14.6مليار يورو).
وكانت �آيرلندا يف عام  2010ترزح حتت وط�أة �ضغوط اقت�صادية
ومالية مكثفة نتيجة لتقل�ص معدالت العجز والدين يف القطاع العام
�إثر الدعم الر�سمي اال�ستثنائي الذي ُق ِّدم �إىل القطاع امل�رصيف يف البالد.
وكان املجل�س قد وافق يف دي�سمرب  2010على عقد اتفاق مع �آيرلندا
يف ظل ت�سهيل ال�صندوق املمدد مدته ثالث �سنوات وبقيمة تبلغ 19.5
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  22.5مليار يورو) وينطوي
على ا�ستخدام موارد ا�ستثنائية .وكما يف حالة اليونان ،كان االتفاق
جزءا من جمموعة تدابري متويلية �أكرب بالتعاون مع االحتاد الأوروبي،
وي�صل يف هذه احلالة �إىل  85مليار يورو ،مت�ضمنة امل�ساهمة اخلا�صة
ب�آيرلندا .والهدف الرئي�سي من الربنامج االقت�صادي واملايل لل�سلطات،
والذي يرتكز على اجلهود املبذولة م�ؤخرا يف البالد ،هو ا�ستعادة الثقة
واال�ستقرار املايل من خالل �إعادة هيكلة القطاع امل�رصيف و�إعادة
ر�سملته ،لي�صبح �أ�صغر حجما و�أكرث مرونة ،ومن خالل تنفيذ عملية
�ضبط �أو�ضاع املالية العامة والإ�صالحات الرامية �إىل تعزيز القدرة
التناف�سية والنمو .ويعجل هذا الربنامج وترية احلركة ويكثف جمموعة
التدابري املعنية مبعاجلة املخاوف ب�ش�أن ا�ستقرار القطاع املايل واملالية
العامة ،بينما تقوم ا�سرتاتيجية النظام املايل على ركيزتني هما احلد
من التمويل بالديون و�إعادة التنظيم ،والر�سملة الوفرية .و�أُتيحت على
الفور ح�صة كبرية من تدابري التمويل الكلية ،بلغت  5مليار وحدة
حقوق �سحب خا�صة (حوايل  5.8مليار يورو) ،بعد �أن �أ�صبح االتفاق

نافذا .وا�ستكمل املجل�س يف مايو  2011املراجعتني الأوىل والثانية
جمتمعتني مبوجب الربنامج ،و�أُتيح لل�سلطات مبلغا �إ�ضافيا وقدره 1.4
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 1.6مليار يورو) من موارد ال�صندوق.
وعقد ال�صندوق اتفاقات يف «ظل خط االئتمان املرن» منح مبوجبها
�أكرث من ن�صف �إجمايل التزاماته بتقدمي متويل غري مي�رس يف ال�سنة
املالية  82.5( 2011مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة) لكل من
كولومبيا واملك�سيك وبولندا .ويف حالة بولندا� ،صدرت املوافقة خالل
هذه الفرتة على عقد اتفاقني لال�ستفادة من موارد «خط االئتمان
املرن» ،و�أ�صبح االتفاق الأول �ساريا يف يوليو  2010ملدة عام واحد
ثم ُعقِد بدال منه اتفاق جديد يغطي عامني يف ظل «خط االئتمان املرن»
ويتيح م�ستوى �أعلى من املوارد بناء على طلب ال�سلطات ومبوافقة
املجل�س .وكان االتفاقان املعقودان يف ظل «خط االئتمان املرن» مع
كولومبيا واملك�سيك من االتفاقات الالحقة و�أ�صبحا نافذين يف مايو
 2010ويناير  2011ملدة عام وعامني على التوايل.
وت�ضمنت اتفاقات الإقرا�ض ب�رشوط غري مي�رسة التي �صدرت املوافقة
ب�ش�أنها خالل ال�سنة املالية  2011اتفاقني ب�رشوط «ت�سهيل ال�صندوق
(عقِدا مع �أرمينيا و�آيرلندا) 9،بينما ُعقِدت �ستة اتفاقات لال�ستعداد
املمدد» ُ
االئتماين ،ثالثة منها ت�ضمنت ا�ستخدام موارد ا�ستثنائية (االتفاقات مع
اليونان و�آيرلندا و�أوكرانيا) ،واثنان منها كانا وقائيني (االتفاقان مع
هندورا�س ورومانيا) 10.ووافق املجل�س التنفيذي يف يناير  2011على
عقد اتفاق مع جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة يف ظل «خط
االئتمان الوقائي» – وهو �أول اتفاق ُيعقد منذ �إ�ضافة «خط االئتمان
الوقائي» �إىل جمموعة �أدوات ال�صندوق امل�ستخدمة يف الوقاية من
الأزمات .ومل تكن هناك �أي تعزيزات التفاقات التمويل ب�رشوط
غري مي�رسة والتي �صدرت املوافقة ب�ش�أنها يف ال�سنة املالية .2011
وبنهاية �إبريل  ،2011بلغت امل�شرتيات 11من ح�ساب املوارد العامة
( )GRAككل  26.6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ،فبلغت ح�صة
م�شرتيات اليونان و�آيرلندا ثلثي جمموع امل�شرتيات .وو�صلت عمليات
�إعادة ال�رشاء خالل الفرتة �إىل  2.1مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة.
ويعر�ض اجلدول  1-3معلومات عامة عن الت�سهيالت التمويلية يف
ال�صندوق ،ويقدم اجلدول  2-3وال�شكل البياين  1-3تفا�صيل عن
اتفاقات التمويل ب�رشوط غري مي�رسة والتي �صدرت املوافقة ب�ش�أنها
خالل ال�سنة ،وال�شكل البياين  2-3يعر�ض معلومات عن القرو�ض
ب�رشوط غري مي�رسة التي ظلت قائمة على مدى الع�رش �سنوات الأخرية.
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اجلدول :1-3

الت�سهيالت التمويلية يف �صندوق النقد الدويل
الت�سهيل االئتماين
(�سنة االعتماد)

ال�رشوط

الغر�ض

التق�سيم املرحلي واملراقبة

1

ال�رشائح االئتمانية وت�سهيل ال�صندوق املمدد

3

اتفاق اال�ستعداد
االئتماين()1952

م�ساعدة متو�سطة الأجل للبلدان التي تعاين من
م�شكالت متعلقة مبيزان املدفوعات ذات طابع
ق�صري الأجل.

خط االئتمان املرن

�أداة مرنة يف �سياق ال�رشائح االئتمانية ملعاجلة �أ�سا�سيات اقت�صادية كلية �سابقة ،و�أطر لل�سيا�سات املوافقة على ا�ستخدام موارد ال�صندوق متاحة مقدما
جميع امل�شكالت املتعلقة باحتياجات ميزان االقت�صادية ،و�سجالت �أداء على م�ستوى ال�سيا�سات تت�سم طوال مدة االتفاق �رشيطة ا�ستكمال مراجعة منت�صف
الفرتة بعد عام واحد.
بالقوة البالغة.
املدفوعات� ،سواء املحتملة �أو الفعلية.

ت�سهيل ال�صندوق املمدد

م�ساعدة �أطول �أجال لدعم الإ�صالحات الهيكلية اعتماد برنامج ملدة ثالث �سنوات ،بجدول �أعمال هيكلي ،عمليات �رشاء ر ُبع �سنوية �أو ن�صف �سنوية (مبالغ
يف البلدان الأع�ضاء ملعاجلة امل�شكالت املتعلقة مع بيان �سنوي تف�صيلي لل�سيا�سات املتبعة يف االثنى ع�رش من�رصفة) مرتهنة مبراعاة معايري الأداء وغريها من
ال�رشوط.
�شهرا التالية.
مبيزان املدفوعات ذات الطابع طويل الأجل.

()2009

()1974

(اتفاقات ممددة)
خط االئتمان الوقائي
()2010

�أداة للبلدان التي تتميز ب�أ�سا�سيات و�سيا�سات
اقت�صادية �سليمة

اعتماد �سيا�سات تقوم بتوفري الثقة لإمكانية حل م�شكالت عمليات �رشاء ُربع �سنوية (مبالغ من�رصفة) مرتهنة
ميزان املدفوعات يف البلد الع�ضو خالل فرتة زمنية مبراعاة معايري الأداء وغريها من ال�رشوط.
معقولة.

�أطر �سيا�سات قوية ،واملركز اخلارجي والنفاذ �إىل الأ�سواق،
مبا يف ذلك �سالمة �أو�ضاع القطاع املايل.

�رصف موارد كبرية يف بداية الفرتة ،ويخ�ضع ملراجعات
ن�صف �سنوية.

الت�سهيالت اخلا�صة
امل�ساعدة الطارئة

ال يوجد ،رغم �إمكانية تق�سيم م�ساعدة مرحلة ما بعد
ال�رصاع على عمليتي �رشاء �أو �أكرث

م�ساعدة ملواجهة امل�شكالت املتعلقة مبيزان
املدفوعات فيما يتعلق بالتايل:

( )1الكوارث الطبيعية

الكوارث الطبيعية

جهود معقولة للتغلب على امل�شكالت املتعلقة مبيزان
املدفوعات.

( )2مرحلة ما بعد ال�رصاع

املرحلة الالحقة لال�ضطرابات املدنية� ،أو
القالقل ال�سيا�سية� ،أو ال�رصاعات امل�سلحة
الدولية.

الرتكيز على بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والإدارية للتمهيد
للدخول يف اتفاق ال�رشيحة االئتمانية العليا �أو «ت�سهيل
النمو واحلد من الفقر»

()1962

()1995

الت�سهيالت املوجهة للبلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل يف ظل ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر
الت�سهيل االئتماين املمدد

م�ساعدة �أطول �أجال ملواجهة امل�شكالت املزمنة
املتعلقة مبيزان املدفوعات وذات طابع هيكلي؛
ويهدف �إىل حتقيق منو م�ستمر ي�ؤدي �إىل �إىل»تقرير ا�سرتاتيجية احلد من الفقر» من �إعداد البلد املعني
يف �سياق م�شاركته ويت�ضمن �سيا�ساته االقت�صادية الكلية
تخفيف حدة الفقر.
والهيكلية واملتعلقة باحلد من الفقر.

ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين

م�ساعدة البلدان التي حتتاج موازين مدفوعاتها عقد اتفاق اال�ستعداد االئتماين ملدة ترتاوح بني  12و� 24رصف مبالغ ن�صف �سنوية (�أو ربع �سنوية �أحيانا م�رشوطة
�إىل التمويل ق�صري الأجل وتلبية االحتياجات �شهرا .ويحل حمل «عن�رص املوارد املرتفعة» يف «ت�سهيل مبراعاة معايري الأداء وا�ستكمال املراجعات املطلوبة (يف حالة
الوقائية “على غرار اتفاق اال�ستعداد االئتماين ”.مواجهة ال�صدمات اخلارجية» ويقدم الدعم يف طائفة �أو�سع ال�سحب)

()2010

5

()2010

الدخول يف اتفاقات يف �إطار الت�سهيل االئتماين املمدد ملدة �رصف مبالغ ن�صف �سنوية (�أو ربع �سنوية �أحيانا) م�رشوطة
ثالثة �أعوام .وت�ستند الربامج املدعمة مبوارد هذا الت�سهيل مبراعاة معايري الأداء وا�ستكمال املراجعات املطلوبة.

من الظروف.
الت�سهيل االئتماين ال�رسيع
()2010

م�ساعدة �رسيعة لتلبية احتياجات عاجلة يف
لي�س برناجما قائما على �أ�سا�س املراجعة �أو ال�رشطية عادة دفعة واحدة.
ميزان املدفوعات م�صدرها الأ�سا�سي �صدمة
الالحقة .ويحل حمل «عن�رص املوارد ال�رسيعة» يف «ت�سهيل
خارجية �أو كارثة طبيعية يف احلاالت التي ال
مواجهة ال�صدمات اخلارجية» ف�ضال على العنا�رص املدعمة
تكون هناك حاجة فيها �إىل برنامج يفي ب�رشوط يف “امل�ساعدة الطارئة ملواجهة الكوارث الطبيعية”/
ال�رشيحة االئتمانية العليا �أو ال يكون ذلك
“امل�ساعدة الطارئة لبلدان ما بعد ال�رصاع”.
ممكنا.

 1با�ستثناء «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر» ،تمُ َّول القرو�ض املقدمة من ال�صندوق غالبا من ر�أ�س املال الذي ت�سهم به البلدان الأع�ضاء؛ حيث تخ�ص�ص لكل بلد ع�ضو ح�صة معينة متثل مقدار
م�ساهمته املالية .ويدفع البلد الع�ضو جزءا من ح�صته يف �شكل عمالت �أجنبية مقبولة لدى ال�صندوق � -أو حقوق ال�سحب اخلا�صة  -ويدفع الباقي بعملته املحلية .و ُي�رصف القر�ض املقدم من ال�صندوق
�أو ُي�سحب عن طريق قيام املقرت�ض ب�رشاء �أ�صول بالعمالت الأجنبية من ال�صندوق بعملة املقرت�ض املحلية .ويتم �سداد مبلغ القر�ض عن طريق قيام املقرت�ض ب�إعادة �رشاء عملته املحلية من
ال�صندوق بعمالت �أجنبية� .أما الت�سهيل االئتماين املمدد ،والت�سهيل االئتماين ال�رسيع ،وت�سهيل اال�ستعداد االئتماين ف ُت َم َّول ب�صفة م�ستقلة من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر.
 2يقرر معدل الر�سم على املبالغ املن�رصفة من «ح�ساب املوارد العامة» بهام�ش يزيد على �سعر الفائدة الأ�سبوعي على حقوق ال�سحب اخلا�صة .ويطبق معدل الر�سم على الر�صيد اليومي جلميع ال�سحوبات
القائمة من ح�ساب املوارد العامة يف كل ُربع �سنة مالية يف ال�صندوق .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يتم حت�صيل ر�سم خدمة ملرة واحدة بن�سبة  %0.5على كل عملية �سحب من موارد ال�صندوق يف «ح�ساب املوارد
العامة» ،بخالف عمليات ال�سحب من �رشيحة االحتياطي .ويطبق ر�سم التزام يدفع مقدما ( 15نقطة �أ�سا�س على املبالغ امللتزم بها حتى  %200من ح�صة الع�ضوية؛ و 30نقطة �أ�سا�س على املبالغ التي
تزيد على  %200وحتى  %1000من ح�صة الع�ضوية؛ و 60نقطة �أ�سا�س على املبالغ التي تتجاوز  %1000من ح�صة الع�ضوية) على املبلغ املحتمل �سحبه خالل كل فرتة زمنية (�سنويا) يف �إطار اتفاق
لال�ستعداد االئتماين� ،أو اتفاق مبوجب «خط االئتمان املرن»� ،أو «خط االئتمان الوقائي»� ،أو اتفاق ممدد؛ ويتم رد هذا الر�سم على �أ�سا�س تنا�سبي مع �إجراء عمليات ال�سحب الحقا يف االتفاق االئتماين املعني.
وعقد اتفاق وقائي يف ظل ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين يخ�ضع لر�سم �إتاحة قدره  15نقطة �أ�سا�س �سنويا على اجلزء غري امل�سحوب من املبالغ املتاحة عن كل فرتة �ستة �أ�شهر.
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احلدود الق�صوى ال�ستخدام املوارد

1

الر�سوم

2

اجلدول الزمني (�سنوات) الأق�ساط

�سنويا %200 :من ح�صة الع�ضوية؛
تراكميا %600 :من ح�صة الع�ضوية.

معدل الر�سم م�ضافا �إليه الر�سم الإ�ضايف ( 200نقطة �أ�سا�س على
املبالغ التي تتجاوز  %300من ح�صة الع�ضوية؛ و 100نقطة �أ�سا�س
على االئتمان القائم لأكرث من ثالث �سنوات والبالغ �أكرث من %300
4
من ح�صة الع�ضوية)

5–3.25

ُربع �سنوية

ال توجد حدود م�سبقة.

معدل الر�سم م�ضافا �إليه الر�سم الإ�ضايف ( 200نقطة �أ�سا�س على
املبالغ التي تتجاوز  %300من ح�صة الع�ضوية؛ و 100نقطة �أ�سا�س
على االئتمان القائم4لأكرث من ثالث �سنوات والبالغ �أكرث من %300
من ح�صة الع�ضوية)

5–3.25

ُربع �سنوية

�سنويا %200 :من ح�صة الع�ضوية؛
تراكميا %600 :من ح�صة الع�ضوية.

معدل الر�سم م�ضافا �إليه الر�سم الإ�ضايف ( 200نقطة �أ�سا�س على
املبالغ التي تتجاوز  %300من ح�صة الع�ضوية؛ و 100نقطة �أ�سا�س
على االئتمان القائم لأكرث من ثالث �سنوات والبالغ �أكرث من %300
4
من ح�صة الع�ضوية)

10–4.5

ن�صف �سنوية

ُيتاح  ٪500من ح�صة الع�ضوية عند �صدور املوافقة
على االتفاق؛ وي�صل املجموع  ٪1000من قيمة
احل�صة بعد � 12شهرا ب�رشط حتقيق تقدم مر�ض.

معدل الر�سم م�ضافا �إليه الر�سم الإ�ضايف ( 200نقطة �أ�سا�س على
املبالغ التي تتجاوز  ٪300من ح�صة الع�ضوية؛ و  100نقطة �أ�سا�س
على االئتمان القائم لأكرث من ثالث �سنوات والبالغ �أكرث من ٪300
4
من ح�صة الع�ضوية)

5–3.25

ُربع �سنوية

5–3.25

ُربع �سنوية

�سنويا %100 :من ح�صة الع�ضوية؛
تراكميا %300 :من ح�صة الع�ضوية.

�صفر %
( 7يناير  2010حتى نهاية )2011

10–5.5

ن�صف �سنوية

�سنويا %100 :من ح�صة الع�ضوية؛
تراكميا %300 :من ح�صة الع�ضوية.

�صفر %
( 7يناير  2010حتى نهاية )2011

8–4

ن�صف �سنوية

�سنويا( %25 :حتى  %50من ح�صة الع�ضوية)؛
تراكميا( %75 :حتى  %100من ح�صة الع�ضوية).

�صفر %
( 7يناير  2010حتى نهاية )2011

10–5.5

ن�صف �سنوية

حمدودة عموما بن�سبة  ٪25من ح�صة الع�ضوية ،رغم معدل الر�سم ،غري �أنه يجوز دعم معدل الر�سم حتى � ٪0.25سنويا،
�إمكانية �إتاحة مبالغ �أكرب ت�صل �إىل  ٪50يف احلاالت ح�سب توافر املوارد.
اال�ستثنائية.

 3ال�رشائح االئتمانية ت�شري �إىل حجم عمليات ال�رشاء (املبالغ املن�رصفة) من حيث تنا�سبها مع ح�صة ع�ضوية البلد الع�ضو يف ال�صندوق؛ على �سبيل املثال ،املبالغ املن�رصفة حتى  %25من ح�صة ع�ضوية
البلد الع�ضو هي مبالغ من�رصفة يف �إطار �رشيحة االئتمان الأوىل وتقت�ضي من البلدان الأع�ضاء �إبداء ما تبذله من جهود معقولة للتغلب على م�شكالتها املتعلقة مبيزان املدفوعات� .أما طلبات �رصف
مبالغ تتجاوز ن�سبة  %25فيطلق عليها �سحوبات يف ال�رشائح االئتمانية العليا؛ ويتم �رصفها يف �شكل �أق�ساط مع حتقيق املقرت�ض بع�ض �أهداف املقررة املتعلقة بالأداء .وعادة ما تقرتن مثل هذه املبالغ
املن�رصفة باتفاق لال�ستعداد االئتماين �أو اتفاق ممدد� .أما ا�ستخدام موارد ال�صندوق بدون �أي اتفاق فهو �أمر نادر احلدوث ومن املتوقع �أن يظل كذلك.
 4ا�س ُتحدِث نظام الر�سوم الإ�ضافية يف نوفمرب  ،2000وطُ ِّبق النظام اجلديد للر�سوم الإ�ضافية اعتبارا من الأول من �أغ�سط�س  2009ليحل حمل اجلدول ال�سابق 100 :نقطة �أ�سا�س فوق معدل الر�سم الأ�سا�سي
بالن�سبة لالئتمان القائم الذي يتجاوز  %200من ح�صة الع�ضوية 200 ،نقطة �أ�سا�س فوق معدل الر�سم الأ�سا�سي بالن�سبة لالئتمان القائم الذي يتجاوز  %300من ح�صة الع�ضوية .وبالن�سبة للبلدان الأع�ضاء
التي كانت لديها ائتمانات قائمة يف �إطار ال�رشائح االئتمانية �أو مبوجب “ت�سهيل ال�صندوق املمدد” يف الأول من �أغ�سط�س � ،2009أو �صدرت لها املوافقة على اتفاقات فعلية يف تاريخ �سابق ،فقد �أتيحت
لها حرية اختيار االلتزام بنظام الر�سوم الإ�ضافية اجلديد �أو القدمي.
	5الت�سهيل االئتماين املمدد كان ُيعرف يف ال�سابق با�سم ت�سهيل النمو واحلد من الفقر.
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�إىل الي�سار :عمال يعدون �أجزاء �صناعية يف م�ست�شفى حملي يف لومي،
توغو� .إىل اليمني :عمال يبنون م�أوى م�ؤقتا ل�ضحايا الفي�ضان يف �إحدى
قرى ت�شار�سادا ،باك�ستان.

امل�ساعدة الطارئة :يقدم ال�صندوق «امل�ساعدة الطارئة ملواجهة الكوارث
الطبيعية» ( )ENDAلكي تتمكن البلدان الأع�ضاء من تلبية احتياجات
التمويل الآنية يف موازين مدفوعاتها والناجمة عن كوارث طبيعية
دون الت�سبب يف ن�ضوب خطري الحتياطياتها اخلارجية ،كما يف حالة
نق�ص �إيرادات الت�صدير و�/أو تزايد الواردات .و ُت�رصف موارد التمويل
يف ظل امل�ساعدة الطارئة يف �شكل عمليات �رشاء مبا�رشة وال تنطوي
على �أهداف حمددة للأداء االقت�صادي (راجع اجلدولني  2-3و3-3
على ال�صفحة الإلكرتونية)( .عالوة على ذلك ،فمن �أجل دعم �أفقر البلدان
الأع�ضاء التي تنزل بها �أعنف الكوارث الطبيعية ،تتوافر الآن م�ساعدة
من ال�صندوق يف �شكل تخفيف �أعباء الديون من خالل «ال�صندوق
اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث» ()PCDR؛
راجع الإطار .)1-3
وكان املجل�س التنفيذي قد وافق يف �سبتمرب  2010على �رصف موارد
قدرها  296.98مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  451مليون
دوالر �أمريكي) لباك�ستان يف ظل «امل�ساعدة الطارئة ملواجهة الكوارث
الطبيعية» من �أجل دعمها يف معاجلة تبعات الفي�ضانات الهائلة
واملدمرة التي اجتاحت البالد يف يوليو  .2010ووافق املجل�س التنفيذي
يف يناير  2011على �رصف  5.36مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة
جتمع بني ت�سهيلني (حوايل  8.19مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدة طارئة
ل�سانت لو�سيا من �أجل دعمها يف مواجهة التبعات االقت�صادية للإع�صار
توما�س الذي اجتاح جزر الكاريبي يف �أواخر �أكتوبر  2010م�سببا خ�سائر
يف الأرواح و�أ�رضارا فادحة يف �شبكة الطرق و�إمدادات املياه والقطاع
الزراعي للبالد .وتت�ألف امل�ساعدة املالية من مبلغ  3,83مليون وحدة
حقوق �سحب خا�صة (حوايل  5.85مليون دوالر �أمريكي) ُي�رصف من
ال�صندوق مبوجب «الت�سهيل االئتماين ال�رسيع» ( ،)RCFو  1.53مليون
وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  2.34مليون دوالر �أمريكي) يف ظل
«امل�ساعدة الطارئة ملواجهة الكوارث الطبيعية» وبعد مرور �شهر ،وافق
املجل�س التنفيذي على �رصف مبلغ يعادل  2.075مليون وحدة حقوق
�سحب خا�صة (حوايل  3.26مليون دوالر �أمريكي) يف ظل «الت�سهيل
االئتماين ال�رسيع» ل�سانت فن�سنت وجزر غرينادين من �أجل م�ساعدتها
على معاجلة الآثار االقت�صادية للإع�صار توما�س الذي �سبب �أ�رضار
فادحة يف الزراعة وامل�ساكن وكذلك البنية التحتية للبالد.
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االتفاقات املعتمدة يف ال�سنوات املالية املنتهية يف � 30إبريل 2011-2002
(مبليارات حقوق ال�سحب اخلا�صة)
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االتفاقات املعتمدة

يف �إطار الت�سهيالت التمويلية الأ�سا�سية خالل ال�سنة املالية ( 2011مباليني وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة)

البلد الع�ضو

تاريخ النفاذ

نوع االتفاق

االتفاقات اجلديدة
�أنتيغوا وباربودا	اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 36شهرا	
ت�سهيل ال�صندوق املمدد ملدة � 36شهرا	
�أرمينيا
خط االئتمان املرن ملدة � 12شهرا	
كولومبيا
اليونان	اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 36شهرا	
هندورا�س	اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 18شهرا	
ت�سهيل ال�صندوق املمدد ملدة � 36شهرا	
�آيرلندا	
كو�سوفو	اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 18شهرا	
خط االئتمان الوقائي ملدة � 24شهرا	
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية ال�سابقة
خط االئتمان املرن ملدة � 24شهرا	
املك�سيك
خط االئتمان املرن ملدة � 12شهرا	
بولندا	
خط االئتمان املرن ملدة � 24شهرا	
بولندا	
رومانيا	اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 24شهرا	
�أوكرانيا	اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 29شهرا	
			
			
املجموع

 7يونيو 2010
 28يونيو 2010
 7مايو 2010
 9مايو 2010
�أول �أكتوبر 2010
 16دي�سمرب 2010
 21يوليو 2010
 19يناير 2011
 10يناير 2011
 2يوليو 2010
 21يناير 2011
 31مار�س 2011
 28يوليو 2010

املبلغ املعتمد
81.0
133.4
2,322.0
26,432.9
64.8
19,465.8
92.7
413.4
47,292.0
13,690.0
19,166.0
3,090.6
10,000.0
142,244.5

امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.

م�ساندة البلدان منخف�ضة الدخل
التمويل املي�رس :تعهد ال�صندوق يف ال�سنة املالية  2011بتقدمي قرو�ض
ت�صل �إىل  1.1مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة للبلدان الأع�ضاء
منخف�ضة الدخل يف ظل ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر
( .)PRGTويف � 30إبريل  2011بلغ جمموع القرو�ض القائمة املقدمة
ب�رشوط مي�رسة �إىل  64بلدا  4.9مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة.
ويقدم اجلدول  3-3معلومات مف�صلة عن االتفاقات اجلديدة واملعززة
لال�ستفادة من املوارد يف �إطار الت�سهيالت التمويلية املي�رسة يف
ال�صندوق .وي�صور ال�شكل البياين  3-3مبالغ القرو�ض القائمة التي
ُمنِحت ب�رشوط مي�رسة على امتداد العقد الأخري.
تخفيف �أعباء الديون :يقدم ال�صندوق م�ساعدات لتخفيف �أعباء الديون
عن البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة مبوجب «املبادرة املعنية بالبلدان
الفقرية املثقلة بالديون» («هيبيك»)(  (�Heavily Indebted Poor Coun
 )tries (HIPC) Initiativeو«املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء
الديون» ( .)Multilateral Debt Relief Initiativeوو�صلت جزر القمر �أثناء
ال�سنة املالية � 2011إىل نقطة اتخاذ القرار 12يف ظل مبادرة «هيبيك»،
وو�صلت �أربعة بلدان �أع�ضاء �إىل نقطة الإجناز( 13جمهورية الكونغو
الدميقراطية وغينيا بي�ساو وليبرييا وتوغو) .ويف � 30إبريل ،2011
كانت هناك  36بلدا قد بلغت نقطة اتخاذ القرار يف ظل مبادرة «هيبيك»،
منها  32بلدا و�صلت �إىل نقطة الإجناز .وبلغ جمموع امل�ساعدات التي
قدمها �صندوق النقد الدويل لتخفيف �أعباء الديون  2.5مليار وحدة
حقوق �سحب خا�صة يف ظل «املبادرة املعنية بالبلدان الفقرية املثقلة
بالديون» («هيبيك») و 2.3مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة يف ظل
«املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون» (راجع اجلدولني
 4-3و 5-3على ال�صفحة الإلكرتونية)14.ومع و�صول الأغلبية العظمى
من البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من املوارد �إىل نقطة الإجناز وح�صولها
على م�ساعدات تخفيف �أعباء الديون التي كانت م�ؤهلة لها ،عقد املجل�س
التنفيذي اجتماعا غري ر�سمي يف �شهر فرباير  2011ملناق�شة م�ستقبل

مبادرة «هيبيك»؛ وكان ُيتوقع �أن يعقد املجل�س مداوالت �أخرى حول
هذه الق�ضية يف ال�سنة املالية .2012
ويف يوليو � ،2010أ�صبحت هايتي �أول بلد يتلقى م�ساعدات لتخفيف
�أعباء الديون ممولة من خالل «ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء
الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث» املُن�ش�أ حديثا (Post-Catastrophe
( Debt Relief Trust – PCDRراجع الإطار  ،)1-3عندما قرر املجل�س
التنفيذي تقدمي م�ساعدات لتخفيف �أعباء الديون عن هذا البلد الع�ضو
يف �شكل منحة مقدارها  178مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل
 268مليون دوالر �أمريكي)ُ ،ت�ستخدم لإلغاء كافة الديون غري امل�سددة
15
امل�ستحقة لل�صندوق من هايتي.
�أداة دعم ال�سيا�سات :ا�س ُت ْحدِثت �أداة دعم ال�سيا�سات ل�صندوق النقد
الدويل يف �أكتوبر  ،2005وهي تتيح لل�صندوق �إمكانية م�ساندة البلدان
منخف�ضة الدخل التي �أحرزت تقدما ملمو�سا نحو اال�ستقرار االقت�صادي
ومل تعد حتتاج �إىل م�ساعدة مالية منه ،و�إمنا ت�سعى للح�صول على م�شورة
ال�صندوق ورقابته مبزيد من الدقة وت�أييده ل�سيا�ساتها االقت�صادية-
وهو ما ي�شار �إليه بعبارة دعم ال�سيا�سات و�إر�سال الإ�شارات .وتتوافر
�أدوات دعم ال�سيا�سات جلميع البلدان امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدة
من «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر» ولديها ا�سرتاتيجية
للحد من الفقر .ووافق املجل�س التنفيذي يف ال�سنة املالية  2011على
ا�ستخدام �أدوات دعم ال�سيا�سات يف �ستة بلدان هي الر�أ�س الأخ�رض
وموزامبيق ورواندا وال�سنغال وتنزانيا و�أوغندا.

تعديل �إطار التمويل
تعزيز �أدوات منع الأزمات
قرر املجل�س التنفيذي يف �أغ�سط�س  2010زيادة االئتمان الذي يقدمه
«خط االئتمان املرن» ( )FCLمن حيث احلجم واملدة ،و�إن�شاء «خط
ائتمان وقائي» ( )PCLجديد مل�ساعدة البلدان التي تطبق �سيا�سات
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االتفاقات املعتمدة واملعززة يف �إطار ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد
من الفقر خالل ال�سنة املالية 2011

القرو�ض املي�رسة القائمة يف ال�سنوات املالية 2011-2002
(مبليارات حقوق ال�سحب اخلا�صة)
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2006

(مباليني وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة)

9

البلد الع�ضو

7

االتفاقات اجلديدة يف �إطار الت�سهيل االئتماين املمدد 1ملدة ثالث �سنوات

8

املبلغ املعتمد

تاريخ النفاذ

6
 28يونيو 2010
�أرمينيا
5
 14يونيو 2010
		
بنن
4
 14يونيو 2010
بوركينا فا�سو
3
 7مايو 2010
غينيا-بي�ساو
2
 21يوليو 2010
هايتي
1
 31يناير 2011
كينيا
�صفر
 2يونيو 2010
لي�سوتو
2002 2003 2004 2005
�أول يوليو 2010
�سرياليون
 30يوليو 2010
اليمن
		
الإجمايل الفرعي

133.4
74.3
46.2
22.4
41.0
325.7
41.9
31.1
243.5
959.3

			

�سليمة ولكنها قد ال ت�ستويف ال�رشوط عالية امل�ستوى التي حتقق لها

زيادة املوارد يف ظل االتفاقات املعقودة وفق الت�سهيل االئتماين املمدد

2

 7يونيو 2010
طاجيك�ستان
الأهلية ال�ستخدام خط االئتمان املرن 16.والهدف من هذا الدعم لأدوات
 25يونيو 2010
ال�صندوق ذات الطابع الت�أميني هو ت�شجيع البلدان على اال�ستعانة توغو
		
الإجمايل الفرعي
بال�صندوق يف وقت �أبكر لوقايتها من الأزمات ،وكذلك للم�ساعدة يف
			
حمايتها من مغبة الأزمات النظامية �أثناء حدوثها.

26.1
11.0
37.1

اتفاقات ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين اجلديدة

وكان ال�صندوق قد �أن�ش�أ خط االئتمان املرن يف �شهر مار�س 2009
�أول �أكتوبر 2010
هندورا�س	
يف �سياق عملية �إ�صالح �شامل لإطار الإقرا�ض من موارده ،وهو �أداة
 2يونيو 2010
جزر �سليمان
خم�ص�صة للبلدان التي تتمتع مب�ستوى بالغ القوة من الأ�سا�سيات
		
الإجمايل الفرعي
وال�سيا�سات االقت�صادية والأداء ال�سابق يف جمال تنفيذ ال�سيا�سات ،مما
			
يتيح لها املرونة يف ال�سحب من خط االئتمان عند �صدور املوافقة �أو
اعتباره �أداة وقائية دون �أي �رشوط الحقة تتعلق بال�سيا�سات ولكنها
تخ�ضع ملراجعة �سنوية ملدى ا�ستيفاء �رشوط الأهلية يف حالة عقد
اتفاق مدته �سنتني .وتت�ضمن التح�سينات التي وافق عليها املجل�س
التنفيذي ما يلي:
•

املوارد املن�رصفة مبوجب الت�سهيل االئتماين ال�رسيع

جمهورية قريغيز�ستان
نيبال
�سانت لو�سيا
�سانت فن�سينت
م�ضاعفة مدة اتفاقات خط االئتمان املرن لت�صل �إىل عام واحد
 28فرباير 2011
وجزر غرينادين
		
(مقارنة باملدة ال�سابقة التي كانت �ستة �أ�شهر) �أو ملدة عامني الإجمايل الفرعي
مع �إجراء مراجعة مرحلية ملدى ا�ستيفاء �رشوط الأهلية بعد عام
			
(مقارنة باملدة ال�سابقة التي كانت عاما مع �إجراء مراجعة بعد �ستة
		
املجموع الكلي

�أ�شهر)؛

64.8
12.5
77.2

� 15سبتمرب 2010
 28مايو 2010
 12يناير 2011

22.2
28.5
3.8
2.1
56.6
1,130.3

			

• �إلغاء احلد الأق�صى ال�ضمني ال�ستخدام موارد اخلط االئتماين وقدره
 %1000من ح�صة البلد الع�ضو يف ال�صندوق 17،على �أن ت�ستند
قرارات ا�ستخدام هذه املوارد �إىل احتياجات التمويل يف كل بلد؛

 1ت�سهيل النمو واحلد من الفقر �سابقا.
 2يف حالة االتفاقات املعززة ال يظهر �سوى مبلغ الزيادة فقط.

• تعزيز الإجراءات ذات ال�صلة عن طريق ا�شرتاط م�شاركة املجل�س
التنفيذي مبكرا يف تقدير امل�ستوى املتوخى ال�ستخدام املوارد
وت�أثري هذا اال�ستخدام على و�ضع ال�سيولة يف ال�صندوق.

• �رشوط الحقة ت�ستهدف احلد من مواطن ال�ضعف االقت�صادي التي
تتحدد يف �سياق �إجراءات الأهلية ،مع ر�صد التقدم املحرز من خالل
مراجعات ن�صف �سنوية للربنامج.

والأهلية لال�ستفادة من «خط االئتمان الوقائي» متاحة ملجموعة �أكرب من
البلدان الأع�ضاء مقارنة بالبلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من «خط االئتمان
املرن» ويتم تقدير مدى �أهلية البلدان يف خم�سة جماالت عامة هي )1( :املركز
اخلارجي والنفاذ �إىل الأ�سواق ،و (� )2سيا�سة املالية العامة )3( ،ال�سيا�سة
النقدية ،و(� )4سالمة القطاع املايل ونظام الرقابة عليه ،و( )5كفاية البيانات.
وبينما ي�شرتط خط االئتمان الوقائي حتقيق �أداء قوي يف معظم هذه املجاالت،
ف�إنه يتيح احل�صول على املوارد من منطلق وقائي للبلدان الأع�ضاء التي رمبا
ال تزال تعاين من مواطن �ضعف متو�سطة يف واحد �أو اثنني من هذه املجاالت.
و«خط االئتمان الوقائي» له �سمتان رئي�سيتان هما:

• �إتاحة ما ي�صل �إىل  %500من ح�صة الع�ضوية عند املوافقة على عقد
االتفاق وما ي�صل �إىل  %1000منها بعد � 12شهرا.

ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث
يف �أعقاب الزلزال املدمر الذي �رضب هايتي يف يناير  ،2010بحث
�صندوق النقد الدويل عن خيارات امل�شاركة يف اجلهود الدولية لتقدمي
م�ساعدات ا�ستثنائية من �أجل تخفيف �أعباء ديونه .ووافق املجل�س
التنفيذي يف يونيو  2010على �إن�شاء «ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف
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�أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث» (( )PCDRراجع الإطار )1-3
لتخفيف مديونية البلدان امل�ؤهلة ذات الدخل املنخف�ض و�شديدة الفقر
و�إتاحة مواردها لتلبية االحتياجات اال�ستثنائية يف موازين مدفوعاتها
عملية التقييم املتبادل بني �أع�ضاء جمموعة الع�رشين
18
والناجمة عن كوارث طبيعية.
تعهد قادة جمموعة الع�رشين لالقت�صادات ال�صناعية واقت�صادات
وعند النظر يف اقرتاح ت�أ�سي�س هذا ال�صندوق اال�ستئماين �شدد املديرون الأ�سواق ال�صاعدة يف قمة بيت�سربغ لعام  2009بالعمل معا ل�ضمان
تعاف دائم ومنو قوي وقابل لال�ستمرار على املدى املتو�سط،
التنفيذيون على دوره املكمل للمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف حتقيق
ٍ
الأخرى ولي�س بديال عنها .واتفق املديرون عموما على �أن الدعم املقدم ومن ثم �أطلقوا «�إطار النمو القوى واملتوازن على �أ�سا�س قابل
من «ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد لال�ستمرار» .ويرتكز هذا الإطار على عملية متعددة الأطراف هي
الكوارث» ينبغي �أن يقت�رص على البلدان الأكرث فقرا و�ضعفا والتي تكون «عملية التقييم املتبادل» .وبناء على طلب جمموعة الع�رشين ،يجري
م�ؤهلة للح�صول على الدعم املقدم من «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو �صندوق النقد الدويل التحليل الفني الالزم �ضمن العملية لتقييم مدى
واحلد من الفقر» .واتفقوا �أي�ضا على �أنه ال ينبغي تخفيف �أعباء الديون االت�ساق املتبادل بني �أطر ال�سيا�سات القومية والإقليمية للمجموعة
�إال بعد وقوع �أكرث الكوارث الطبيعية تدمريا ،وهي
التي ت�سفر عن ت�أثري وما �إذا كانت ال�سيا�سات التي تنتهجها البلدان املنفردة للمجموعة
املعني.
كبري للغاية على االقت�صاد وال�سكان يف البلد
تتوافق ب�شكل جماعي مع �أهداف النمو يف جمموعة الع�رشين .وح�رض
املجل�س التنفيذي يف �أكتوبر  2010جل�سة �إحاطة غري ر�سمية عن تقييم
و�أيد معظم املديرين التنفيذيني اقرتاح خرباء ال�صندوق بتدفق
م�ساعدات اخلرباء املعدل ل�سيا�سات جمموعة الع�رشين يف �سياق «عملية التقييم
ملدة
أهلية
ال
تخفيف �أعباء الديون تلقائيا �إىل البلدان امل�ستوفاة
ملعايريإمكان املجل�س املتبادل».
عامني �إثر الواقعة الكارثية ،واتفق معظمهم على �أنه ب�
الإعالن عن ت�أهل البلد املعني لتخفيف ر�صيد الدين ب�أكمله ،بعد
توافر ويف قمة �سول التي ُعقِدت يف نوفمرب  ،2010تعهدت جمموعة الع�رشين
يغطي
مزيد من البيانات عن العوامل ذات ال�صلة ،وهو ما ميكن �أن
الكارثة .و�أكد بالتزامني �أ�سا�سيني ملعاجلة االختالالت التي ميكن �أن تهدد �أهدافها
�أي�ضا �أي دعم طارئ لل�سيولة ُي َق َّدم على الفور �إثر وقوع
م�رشوطا بتن�سيق املحددة للنمو وهي« )1( :عملية تقييم متبادل» معززة تقرتن مببادئ
املديرون التنفيذيون �أن تخفيف ر�صيد الدين �سيكون
جهود تخفيف �أعباء الديون التي يبذلها الدائنون الر�سميون الآخرون توجيهية �إر�شادية لأهم االختالالت ،و( )2التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء
ومرهونا بتقييم مدى تنفيذ البلد الع�ضو لل�سيا�سات االقت�صادية الكلية جمموعة الع�رشين بالإجراءات على م�ستوى ال�سيا�سات لتحقيق �أهداف
النمو التي حددها القادة .وتو�صلت ال�سلطات املخت�صة يف جمموعة
خالل الفرتة ال�سابقة على قرار �رصف املوارد لتخفيف �أعباء الديون.
الع�رشين عند اجتماعها يف باري�س يف فرباير � 2011إىل اتفاق حول
وفيما يتعلق مب�س�ألة التمويل ،كان معظم املديرين التنفيذيني بني �أهم امل�ؤ�رشات ـ الدين العام وعجز املالية العامة ومعدل االدخار
م�ؤيد �أو م�ستعد لقبول اقرتاح حتويل الر�صيد الفائ�ض يف ال�صندوق اخلا�ص والدين اخلا�ص والر�صيد اخلارجي الذي يت�ألف من الر�صيد
اال�ستئماين الأول للمبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون التجاري وتدفقات الدخل اال�ستثماري ال�صايف والتحويالت ـ التي
( )MDRI-I Trustلتمويل ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون ت�شكل الأ�سا�س لتقييم هذه االختالالت اخلارجية والداخلية ،وتو�صل
يف مرحلة ما بعد الكوارث (19.)PCDRومن املتوقع �أن ي�ساهم الأع�ضاء اجتماع وزراء املالية يف جمموعة الع�رشين الذي انعقد يف وا�شنطن
مبرور الوقت مبوارد ثنائية �إذا دعت احلاجة ل�ضمانة توافر موارد كافية يف �شهر �إبريل � 2011إىل اتفاق ب�ش�أن املبادئ التوجيهية الإر�شادية
لتمويل «ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد (�أي معايري كيفية �أو كمية) يتم يف �ضوئها تقييم امل�ؤ�رشات .ويتيح هذا
االتفاق ركيزة ملمو�سة ت�ساعد اقت�صادات جمموعة الع�رشين يف تقييم
الكوارث» للحاالت املحتملة م�ستقبال.

التعاون مع منظمات �أخرى

الإطار :1-3

ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث ()PCDR

يقدم «ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث»
امل�ساعدة للبلدان منخف�ضة الدخل امل�ؤهلة لالقرتا�ض ب�رشوط مي�رسة من
خالل «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر» على �أن يقل الدخل ال�سنوي
للفرد يف هذه البلدان عن امل�ستوى احلدي ال�سائد والذي ي�ؤهل لال�ستفادة من
الإقرا�ض وفق �أكرث ال�رشوط التي�سريية من امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية ()IDA
التابعة للبنك الدويل( .وبالن�سبة للبلدان التي يقل عدد �سكانها عن مليون
ن�سمة ،يجب �أن يكون الدخل ال�سنوي للفرد �أقل مرتني من هذا احلد الفا�صل
وفق معايري امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية) .ويقت�رص الدعم املقدم من «ال�صندوق
اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث» على �أعتى
الكوارث الطبيعية ،وخا�صة التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على ثلث �سكان البلد
املت�رضر على الأقل وتف�ضي �إىل تدمري �أكرث من ربع طاقته الإنتاجية �أو ت�سبب
�أ�رضارا تتجاوز  %100من �إجمايل الناجت املحلي.
ويف ظل امل�ساعدة املقدمة من ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون
يف مرحلة ما بعد الكوارث ،ف�إن البلدان منخف�ضة الدخل امل�ؤهلة لال�ستفادة

من موارده تتلقى م�ساعدات لتخفيف تدفقات الديون بحيث تغطي كافة
مدفوعات الديون امل�ؤهلة وامل�ستحقة على هذه البلدان ل�صندوق النقد الدويل
من تاريخ �صدور القرار املعني بتخفيف تدفقات الديون وحتى الذكرى
الثانية لوقوع الكارثة .وميكن �أن يقوم ال�صندوق بال�سداد املبكر لر�صيد الدين
امل�ؤهل ب�أكمله امل�ستحق ل�صندوق النقد الدويل �إذا �أدت الكارثة وجهود حتقيق
التعايف االقت�صادي الالحقة �إىل ن�ش�أة احتياجات كبرية وطويلة الأجل يف
موازين مدفوعاتها ،وبالتايل ف�إن املوارد التي تحُ رر نتيجة لتخفيف ر�صيد
الدين تكت�سب �أهمية حا�سمة يف تلبية هذه االحتياجات .ويتوقف تخفيف
ر�صيد الدين على تن�سيق جهود تخفيف �أعباء الديون بني الدائنني الر�سميني
للبلد املعني ،وتوافر املوارد يف ال�صندوق اال�ستئماين ،و�سجل الأداء املحدد
وااللتزام بواجب التعاون.
وبلغ متويل ال�صندوق  280مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة (تعادل حوايل
 422مليون دوالر �أمريكي) من موارد �صندوق النقد الدويل الذاتية ،ومن
املتوقع تغذيته بالتمويل من خالل م�ساهمات املانحني يف امل�ستقبل ،ح�سب
مقت�ضى احلال.
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ال�سيا�سات االقت�صادية يف كل منها ،ويف اقرتاح ال�سيا�سات العالجية لق�ضية تعزيز النظام النقدي الدويل يف �إبريل � 2011أجرى فيها تقييما
الالزمة للتعامل مع االختالالت التي ميكن �أن ت�ؤثر على اال�ستقرار .للتقدم املحرز حتى تاريخه يف خمتلف م�سارات العمل ذات ال�صلة
وميهد االتفاق �أي�ضا الطريق لقمة جمموعة الع�رشين القادمة املزمع وحدد املجاالت التي حتتاج �إىل مزيد من العمل.
عقدها يف نوفمرب  2011يف كان ،و ُيتوقع �أن يتو�صل قادة املجموعة
خاللها �إىل اتفاق مف�صل ب�ش�أن ال�سيا�سات الالزمة لتحقيق �أهداف النمو تدفقات ر�ؤو�س الأموال
امل�شرتكة.

جمل�س اال�ستقرار املايل
�أ�صبح �صندوق النقد الدويل ع�ضوا يف جمل�س اال�ستقرار املايل بعد
�صدور موافقة املجل�س التنفيذي يف �سبتمرب  ،2010وي�ضم املجل�س
امل�س�ؤولني احلكوميني املعنيني بتحقيق اال�ستقرار املايل يف املراكز
املالية الدولية الكربى ،والأجهزة التنظيمية والرقابية الدولية ،وجلان
خرباء البنوك املركزية ،وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية .ويتعاون ال�صندوق
واملجل�س على �إعداد «عملية الإنذار املبكر» مرتني �سنويا ،والتي �أُطْ لِقت
يف �سياق جهود ال�صندوق لتقوية �أعماله الرقابية .ويف مار�س ،2011
نظم ال�صندوق واملجل�س م�ؤمترا يف وا�شنطن العا�صمة عن «مبادرة
جمموعة الع�رشين ل�سد ثغرات البيانات».

دور ال�صندوق يف �ضوء تدفقات ر�ؤو�س الأموال عرب احلدود

ناق�ش املجل�س التنفيذي يف دي�سمرب  2010دور ال�صندوق املتعلق
بتدفقات ر�ؤو�س الأموال عرب احلدود 21،وقال املديرون �إن تدفقات
ر�ؤو�س الأموال قد �أثمرت منافع جمة من خالل ت�سهيل حتقيق الكفاءة
يف توزيع املوارد عرب البلدان ،بينما �ساهم تقلب تدفقات ر�ؤو�س
الأموال بدور �أ�سا�سي يف الأزمة الأخرية حيث �أدى �إىل تزايد مكامن
اخلطر وانتقال ال�صدمات عرب احلدود.
وبالنظر �إىل املهمة املنوطة بال�صندوق للإ�رشاف على اال�ستقرار
النقدي الدويل ،اتفاق املديرون على �رضورة تعزيز دور ال�صندوق
املتعلق بتدفقات ر�ؤو�س الأموال الدولية .ور�أوا �أنه من املفيد و�ضع
ر�ؤية متما�سكة على م�ستوى ال�صندوق حول تدفقات ر�ؤو�س الأموال
وال�سيا�سات التي ت�ؤثر عليها ،فمن �ش�أنها امل�ساعدة على و�ضع مبادئ
توجيهية تخدم �أهداف رقابة ال�صندوق على �سيا�سات احل�ساب اجلاري
ورمبا ال�سيا�سات الأخرى امل�ؤثرة على تدفقات ر�ؤو�س الأموال .وذكر
املديرون �أنه ينبغي ت�صميم هذه املبادئ الإر�شادية بحيث تف�سح جماال
كافيا ملراعاة ظروف كل بلد على حدة ،وتعرتف ب�صفة خا�صة بالفروق
بني البلدان ذات احل�سابات الر�أ�سمالية املفتوحة وتلك التي مل تنتهج
�سيا�سات حترير بعد.

وعند موافقة املجل�س التنفيذي على ع�ضوية ال�صندوق يف جمل�س
اال�ستقرار املايل� 20أ�شار �إىل �أن خرباء ال�صندوق كانوا يتعاونون على
�أ�سا�س غري ر�سمي ولكنه وثيق مع منتدى اال�ستقرار املايل ،وهو الهيئة
ال�سابقة على منتدى اال�ستقرار املايل ،ب�ش�أن طائفة وا�سعة من ق�ضايا
القطاع املايل .و�أ�ضافوا �أن �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار
املايل ي�ضطلعان مب�س�ؤوليات م�ستقلة ولكنها وثيقة ال�صلة ومكملة
لبع�ضها .و�أكدوا �أن على ال�صندوق موا�صلة تويل زمام القيادة يف
الرقابة على النظام النقدي الدويل وحتليل ق�ضايا اال�ستقرار املايل
الكلي يف البلدان الأع�ضاء .ويف نف�س الوقت ،ينبغي �أن يتعاون ال�صندوق و�أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل �أن ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية
مع جمل�س اال�ستقرار املايل ملعاجلة مواطن ال�ضعف يف القطاع املايل واملالية و�سيا�سات احل�ساب الر�أ�سمايل امل�صممة ملعاجلة املخاوف
وو�ضع وتنفيذ �سيا�سات تنظيمية ورقابية و�سيا�سات �أخرى قوية مبا املحلية ميكن �أن ت�ؤثر ت�أثريا كبريا على البلدان الأخرى من خالل
يدعم اال�ستقرار املايل.
توليد تدفقات ر�ؤو�س الأموال �أو كبحها� ،أو اتخاذ �إجراءات لتحويلها
�إىل بلدان �أخرى .و�أقروا �أي�ضا ب�أن املجال متاح �أمام البلدان الأع�ضاء
�أوجه التعاون الأخرى
التخاذ مناهج متباينة يف معاجلة �أي توترات نا�شئة ،والتي ميكنها
�أي�ضا الت�أثري على البلدان الأع�ضاء الأخرى .و�شدد املديرون على �أهمية
يتعاون ال�صندوق مع عدد من امل�ؤ�س�سات الأخرى يف �سياق ا�ضطالعه دور ال�صندوق يف جذب االنتباه �إىل هذه التداعيات املحتملة ،و�إىل
مب�س�ؤولياته ،ومنها البنك الدويل وبنوك التنمية الإقليمية وهيئات انعكا�ساتها املمكنة على النظام النقدي الدويل ككل .و�أيد املديرون
الأمم املتحدة و�أجهزة دولية �أخرى .ويعمل ال�صندوق �أي�ضا مع الأجهزة جهود ال�صندوق يف حتليل ون�رش الدرو�س املُ�ستفادة من التجارب
املعنية بو�ضع املعايري مثل جلنة بازل للرقابة امل�رصفية واالحتاد القُطْ رية يف التعامل مع تدفقات ر�ؤو�س الأموال ودعم احلوار مع كل من
الدويل ملراقبي الت�أمني .ولل�صندوق ممثل خا�ص لدى الأمم املتحدة من�شئي تدفقات ر�ؤو�س الأموال عرب احلدود ومتلقيها.
يف مقرها يف نيويورك وهو م�س�ؤول االت�صال بني �صندوق النقد الدويل
ومنظومة الأمم املتحدة يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك مثل و�أعرب املديرون عن طائفة وا�سعة من الآراء حول احتمال تعديل
التعاون بني �إدارتي الإح�صاءات يف امل�ؤ�س�ستني ،ويف جماالت جديدة اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق بغية توفري �إطار قانوين �أكرث اكتماال وات�ساقا
مثل احلماية االجتماعية و�سيا�سات �سوق العمل ،كما ي�سهل احل�ضور ملعاجلة الق�ضايا ذات ال�صلة بتدفقات ر�ؤو�س الأموال .وبينما �أبدى
وامل�شاركة املتبادلة يف الأن�شطة املختلفة.
عدد من املديرين ا�ستعداده للنظر يف تعديل اتفاقية الت�أ�سي�س م�ستقبال،
فقد �أعرب معظمهم عن ر�أيه �أن بدء مناق�شة هذه اخلطوة �سيكون �سابقا
لأوانه �إذا مل يقرتن مبزيد من التحليل وا�ستند �إىل التجارب العملية.
تعزيز �أداء وا�ستقرار النظام النقدي الدويل
برغم ما �أثبته النظام النقدي الدويل من �صالبة يف مواجهة الأزمة،
فال تزال توترات النظام قائمة ،وتت�ضح من خالل ات�ساع االختالالت
العاملية وتقلب التدفقات الر�أ�سمالية وحركات �سعر ال�رصف والرتاكم
الهائل يف االحتياطيات .ومن �أجل حت�سني م�ستوى الكفاءة يف �أداء
النظام النقدي الدويل يتعني توافر مزيج من التحليالت -لتعميق فهم
العوامل امل�ؤثرة – و�أدوات قوية لل�سيا�سة متعددة الأطراف .وكان عمل
املجل�س خالل العام يدور حول جماالت التدفقات الر�أ�سمالية (مبا
يف ذلك دور ال�صندوق يف �ضوء هذه التدفقات) وتراكم االحتياطيات
وكفاية االحتياطيات ،وتناول املجاالت الرئي�سية املحققة لفعالية �أداء
النظام النقدي الدويل ،كما نظر املجل�س يف �إمكانية قيام حقوق ال�سحب
اخلا�صة بدور يف تعزيز اال�ستقرار النقدي الدويل .ونظرا الت�ساع جدول
الأعمال وما يت�سم به من طبيعة معقدة ،عقد املجل�س جل�سة ح�رص

التجارب الأخرية يف �إدارة تدفقات ر�ؤو�س الأموال الداخلة
على �سبيل املتابعة ملناق�شة دي�سمرب  2010حول تدفقات ر�ؤو�س
الأموال عرب احلدود (راجع الق�سم الفرعي ال�سابق) ،ناق�ش املجل�س
التنفيذي يف مار�س  2011عمل ال�صندوق املعني بالتجارب القُطْ رية
الأخرية فيما يخ�ص التدفقات الر�أ�سمالية وبا�ستحداث �إطار �سيا�سات
لإدارة تدفقات ر�ؤو�س الأموال الداخلة 22.واتفق املديرون التنفيذيون
على �أن الطفرة التي �شهدتها التدفقات الر�أ�سمالية الداخلة م�ؤخرا كانت
مدفوعة بتح�سن الأ�سا�سيات االقت�صادية و�آفاق النمو يف االقت�صادات
املتلقية لر�ؤو�س الأموال والذي اقرتن ب�سيا�سات نقدية تي�سريية يف
االقت�صادات املُن�شِ ئة لها� ،إىل جانب عوامل �أخرى .و�أكدوا �أن التدفقات
الر�أ�سمالية مفيدة على وجه العموم للبلدان املتلقية ،نظرا لت�شجيعها
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االحتياطيات والبلدان الأخرى ذات الأهمية النظامية� ،سيظل �أ�سا�س
حتقيق ا�ستقرار النظام على املدى الطويل .وبالتايل ،ر�أى املديرون �أن
تعزيز رقابة ال�صندوق على �سيا�سات البلدان الأع�ضاء يكت�سب �أهمية
بالغة يف حتقيق ا�ستقرار النظام النقدي الدويل.

اال�ستثمار والنمو .ويف نف�س الوقت� ،أقر املديرون ب�أن الطفرة املفاجئة
يف التدفقات الداخلة ميكن �أن تفر�ض حتديات تت�ضمن �ضغوطا رافعة
ل�سعر العملة ،ودخول االقت�صاد يف نوبة من الن�شاط املحموم ،وتراكم
مظاهر اله�شا�شة املالية ،وخماطر حدوث حتول مفاجئ يف اجتاه
التدفقات الداخلة .و�أ�شار املديرون �إىل اختالف �سيا�سات البلدان من
حيث الإجراءات املتخذة ملواجهة الطفرة الداخلة الأخرية ،قائلني �إن ونظر املديرون التنفيذيون يف عدد من اخليارات املتاحة للحد من
البلدان اتخذت تدابري �أخرى لإدارة التدفقات الداخلة بوجه عام ،بحيث منو الطلب على االحتياطيات .و�أيد كثري منهم �إجراء مزيد من العمل
تكون عن�رصا مكمال ل�سيا�ساتها االقت�صادية الكلية ،على الرغم من التحليلي الذي من �ش�أنه توفري �إر�شادات حول امل�ستويات املالئمة من
االحتياطيات االحرتازية ح�سب الظروف القُطْ رية .ودعوا �إىل حت�سني
وجود اختالفات كبرية يف طبيعة هذه التدابري ومداها وفعاليتها.
حتليالت تدفقات ر�ؤو�س الأموال املتقلبة نظرا العتبار هذه التدفقات
و�أبدى معظم املديرين التنفيذيني ت�أييدهم العام ملحتوى �إطار حافزا �أ�سا�سيا للت�أمني الذاتي .و�أيد املديرون التنفيذيون بذل مزيد من
ال�سيا�سات املقرتح لإدارة التدفقات الر�أ�سمالية ،واتفقوا على �أنه اجلهد فيما يخ�ص دور ال�صندوق املحتمل يف م�ساعدة البلدان الأع�ضاء
�سينطبق على جميع البلدان ذات احل�سابات الر�أ�سمالية املفتوحة كليا على جني منافع التدفقات الر�أ�سمالية مع احلفاظ على اال�ستقرار
�أو جزئيا .و�أكد املديرون �أن امل�شورة ب�ش�أن �سيا�سات �إدارة التدفقات املحلي والعاملي.
الر�أ�سمالية ينبغي �أن تقوم على امل�ساواة يف املعاملة و�أن تنظر بعني
االعتبار �إىل الظروف ذات اخل�صو�صية القُطْ رية وال�سياق اخلارجي .تقييم كفاية االحتياطيات
و�أو�صى املديرون بالرتكيز على التدابري الهيكلية لزيادة قدرة االقت�صاد
املعني على ا�ستيعاب التدفقات الر�أ�سمالية الداخلة وتعزيز �صالبة بينما كان كثري من البلدان يف مار�س  2011يبحث عن �سبل للحد
من مواطن اخلطر اخلارجي وعاد تراكم االحتياطيات العاملية �إىل
النظام املايل املحلي يف التعامل معها.
وتريته يف فرتة ما قبل الأزمة ،ناق�ش املجل�س التنفيذي مناهج تقييم
وذكر املديرون �أن ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية متثل �أدوات مالئمة كفاية االحتياطيات 24.و�إذ �أ�شار املديرون �إىل عدم وجود توافق يف
عند مواجهة البلد ذي ال�صلة طفرة يف التدفقات الداخلة ـ وهي �إعادة الآراء حول ما ميثل م�ستوى كاف من االحتياطيات ،رحبوا على وجه
العموم باملقايي�س اجلديدة التي اقرتحها اخلرباء لال�ستخدام مع
موازنة مزيج ال�سيا�سات النقدية واملالية التي تتوافق مع �أهداف الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل قائلني �إنها نقطة بداية
الت�ضخم ،وال�سماح بتقوية العملة �إذا كانت �أقل من قيمتها ال�صحيحة ،مفيدة لتحليل كفاية االحتياطيات للإغرا�ض الوقائية .و�أكد املديرون
وبناء احتياطيات النقد الأجنبي �إذا مل تكن �أكرث من امل�ستوى الكايف على �رضورة عدم التعويل على «منهج واحد ينا�سب اجلميع» فيما
من منظور وقائي .واتفقوا على �إمكانية ا�ستخدام تدابري �إدارة التدفقات يتعلق بهذه التقييمات و�أيدوا ا�ستكمال املقايي�س بالر�ؤية اال�ستن�سابية
الر�أ�سمالية يف معاجلة املخاطر االقت�صادية الكلية واملالية املتعلقة واخل�صو�صيات القُطْ رية ،مبا يف ذلك النظر بعني االعتبار �إىل الأطر
بهذه التدفقات ،ولكنهم �شددوا على �أنه ينبغي �أال ت�ستخدم كبديل لتعديل وال�سيا�سات االقت�صادية الكلية واالحرتازية ،وكذلك الأ�شكال املختلفة
من التمويل الطارئ والت�أمني القُطْ ري والأ�صول واخل�صوم الكلية ،كما
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية.
�أ�شاروا �إىل �أهمية ممار�سات �إدارة االحتياطيات عند النظر يف كفاية
االحتياطيات.
الإحتياطيات الدولية
وبالن�سبة للأ�سواق ال�صاعدة التي تكرث تدفقات احل�ساب الر�أ�سمايل
يف موازين مدفوعاتها ،رحب املديرون التنفيذيون عموما باملقيا�س
تراكم االحتياطيات واال�ستقرارالنقدي الدويل
اجلديد املقرتح واملرجح مب�ستوى املخاطر نظرا لأنه مبني على منهج
احل�سابات التقليدية الذي يت�سم بالب�ساطة وال�شفافية بينما ي�ضم
ت�سارعت وترية تراكم االحتياطيات يف العقد املا�ضي حيث بلغ جمموع جمموعة �أو�سع من مواطن ال�ضعف .وبالن�سبة للبلدان منخف�ضة الدخل
االحتياطيات الدولية م�ستويات �أعلى بكثري من املقايي�س املرجعية التي ترجع معظم مواطن ال�ضعف يف موازين مدفوعاتها �إىل احل�ساب
التقليدية ،وخا�صة يف الأ�سواق ال�صاعدة .و�أجرى املجل�س التنفيذي اجلاري ،اتفق املديرون التنفيذيون على �أن املنهج املقرتح لتقدير
يف مايو  2010مراجعة للروابط بني تراكم االحتياطيات الر�سمية الكم الأمثل من االحتياطيات تبعا خل�صائ�ص كل بلد ميثل �أداة فعالة
واال�ستقرار النقدي الدويل ،كما نظر يف البدائل املطروحة لتقوية النظام لإدخال هذه اخل�صائ�ص �ضمن التقييم .وحثوا على �إجراء مزيد من
23
التحليل والتنقيح يف �إطار العمل اجلاري يف هذا املجال حتى يت�سنى
النقدي الدويل كرد فعل �إزاء الأزمات املتكررة.
�إجراء تقييم �أ�شمل ملدى كفاية االحتياطيات.
وقال املديرون التنفيذيون �إن ا�ستقرار النظام النقدي الدويل م�س�ألة
طويلة الأجل� ،إال �أنها جديرة باالهتمام يف �سياق املراجعة اجلارية حقوق ال�سحب اخلا�صة
ل�صالحيات ال�صندوق .وذكر معظمهم �أن النظام احلايل قد �أبدى �صموده
على الرغم مما بدا من �ضغوط متزايدة.
و�أ�شار املديرون �إىل �أن الرتاكم غري امل�سبوق لالحتياطيات الدولية يف
ال�سنوات الأخرية ،مع تركيزه على جمموعة �ضيقة من العمالت – و�إن
كان يرجع جزئيا �إىل خيارات ال�سيا�سات املتاحة – قد �أ�شار �إىل جوانب
ق�صور نظامية مثل غياب �آليات الت�صحيح التلقائي لالختالالت،
وعدم التماثل يف التكيف مع ال�صدمات ،والتفاوت يف م�ستويات توافر
ال�سيولة الدولية .و�أوال وقبل كل �شئ ،كان هناك �شعور �سائد ب�أن انتهاج
�سيا�سات اقت�صادية كلية ومالية �سليمة ،ال �سيما لدى ُم ْ�صدِري عمالت

تعزيز اال�ستقرار النقدي الدويل :هل حلقوق ال�سخب اخلا�صة دور؟

ناق�ش املجل�س التنفيذي يف يناير � 2011إمكانات م�ساهمة حقوق
ال�سحب اخلا�صة التي ي�صدرها �صندوق النقد الدويل يف حت�سني �أداء
النظام النقدي الدويل على املدى الطويل 25.و�أكد املديرون التنفيذيون
�أن تعزيز دور حقوق ال�سحب اخلا�صة لي�س بديال للجهود اجلارية لتعزيز
ا�ستقرار النظام النقدي الدويل ،ال �سيما زيادة التعاون الدويل يف جمال
ال�سيا�سات ،مدعوما ب�أعمال رقابة �أكرث قوة ،و�إن�شاء �شبكة قوية للأمان
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�إىل الي�سار :رجل يجني ثمار العنب بالقرب من مدينة راهوفيت�ش يف كو�سوفو.
�إىل اليمني :عمال يعدون لتفريغ حاوية حتملها �سفينة �شحن يف ميناء عدن،
اجلهورية اليمنية.

املايل النظامي� ،إىل جانب زيادة التعميق املايل يف الأ�سواق ال�صاعدة.
وذكروا �أن من �ش�أن تعزيز دور حقوق ال�سحب اخلا�صة ،كعامل مكمل
لهذه اجلهود التي يتعني موا�صلتها ب�صفة عاجلة� ،أن ي�ساهم يف ا�ستقرار
النظام النقدي الدويل على املدى الطويل� ،رشيطة اعتماد ال�ضمانات
الوقائية املالئمة وح�شد االلتزام ال�سيا�سي الالزم واهتمام القطاع
اخلا�ص.
و�أكد املديرون �رضورة �إجراء حتليل متعمق يف �أ�سباب امل�شكالت القائمة
يف النظام النقدي الدويل ،و�إعداد جمموعة متما�سكة من الإ�صالحات
الكفيلة بالت�صدي لها .وظل عدد كبري منهم يف هذه املرحلة غري مقتنع
ب�أن حلقوق ال�سحب اخلا�صة دورا �أ�سا�سيا يف هذا ال�ش�أن .ويف املجمل،
�أعرب املديرون عن ا�ستعدادهم للنظر يف كافة الق�ضايا املتعلقة بحقوق
ال�سحب اخلا�صة ،بهدف التو�صل �إىل توافق وا�سع يف الآراء بني خمتلف
الأع�ضاء.

ا�سرتليني ( %11.3مقابل  %11يف املراجعة ال�سابقة)؛ وين ياباين
( %9.4مقابل  %11يف املراجعة ال�سابقة) ،ويتم تقريب هذه الأوزان �إىل
�أقرب خانة ع�رشية ولي�س �أقرب نقطة مئوية كاملة مثلما كان احلال يف
املراجعات ال�سابقة .واع ُتمِ د هذا القرار بناء على املنهجية املعمول بها
يف تقومي حقوق ال�سحب اخلا�صة.
وال يزال املعيار امل�ستخدم يف اختيار العمالت التي تدخل �سلة حقوق
ال�سحب اخلا�صة دون تغيري عما كان عليه يف مراجعتي  2000و
 .2005فعمالت ال�سلة هي الأربع عمالت التي ي�صدرها بلدان �أع�ضاء
يف ال�صندوق� ،أو احتادات نقدية ت�ضم �أع�ضاء يف ال�صندوق )1( ،تكون
�صادراتها من ال�سلع واخلدمات هي الأكرب قيمة خالل فرتة اخلم�س
�سنوات املنتهية قبل تاريخ �رسيان املراجعة باثني ع�رش �شهرا ،و()2
التي يقرر ال�صندوق �أنها عمالت قابلة للتداول احلر طبقا للفقرة (و) من
املادة الثالثني يف اتفاقية ت�أ�سي�سه .ويظل حتديد �أوزان هذه العمالت
قائما على قيمة �صادرات ال�سلع واخلدمات يف البلد الع�ضو الذي
�أ�صدرها (�أو �أي بلدان �أع�ضاء تكون قد �أ�صدرتها وهي من�ضمة �إىل احتاد
نقدي) وحجم االحتياطيات املقومة بكل منها لدى البلدان الأخرى
الأع�ضاء يف ال�صندوق.

ونظر املديرون يف فكرة تو�سيع الر�صيد الر�سمي من حقوق ال�سحب
اخلا�صة عن طريق عمليات توزيع منتظمة للوفاء بالطلب املتزايد على
االحتياطيات الدولية وامل�ساعدة يف احلد من االختالالت العاملية.
و�أحاطوا علما مبا تو�صل �إليه اخلرباء من �أن عمليات التوزيع املنتظمة
حلقوق ال�سحب اخلا�صة لن تكون ت�ضخمية يف معظم ال�سيناريوهات،
ودعوا �إىل مزيد من الدرا�سة لأدوار تخ�صي�صات حقوق ال�سحب اخلا�صة كذلك �أجرى ال�صندوق مراجعة لطريقة حتديد �سعر الفائدة على حقوق
ال�سحب اخلا�صة وقرر موا�صلة حتديد ال�سعر الأ�سبوعي كمتو�سط مرجح
ومتويل ال�صندوق القائم على ال�رشطية التقليدية.
لأ�سعار الفائدة على الأدوات ق�صرية الأجل يف �أ�سواق العمالت الداخلة
مراجعة تقومي حقوق ال�سحب اخلا�صة لعام 2010
يف �سلة تقومي حقوق ال�سحب اخلا�صة .و�ستظل �أ�سعار الفائدة املمثِّلة
للدوالر الأمريكي واجلنيه اال�سرتليني والني الياباين واليورو هي
ا�ستكمل املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2010مراجعته لتقومي حقوق �أ�سعار الفائدة على �أذون اخلزانة ب�أجل ا�ستحقاق ثالثة �شهور للواليات
ال�سحب اخلا�صة ،والتي عادة ما ُيجريها كل خم�س �سنوات ،فقرر �أن املتحدة واململكة املتحدة واليابان ،و�سعر الفائدة ال�سائد بني بنوك
يظل تقومي حقوق ال�سحب اخلا�صة قائما على متو�سط مرجح لقيم �أوروبا على القرو�ض باليورو ملدة ثالثة �شهور (يوريبو) ،على الرتتيب.
�سلة من العمالت ت�ضم الدوالر الأمريكي واليورو واجلنيه اال�سرتليني
والني الياباين ووافق على الأوزان املرجحة املعدلة للعمالت الأربعة 26.ومت ح�ساب املبالغ الداخلة يف �سلة تقومي حقوق ال�سحب اخلا�صة
واعتبارا من الأول من يناير � ،2011أُعطيت العمالت الأربعة �أوزانا اجلديدة من كل عملة يف  30دي�سمرب  ،2010طبقا للأوزان اجلديدة،
ا�ستنادا �إىل الدور الذي ت�ؤديه يف �أن�شطة التجارة والتمويل على امل�ستوى وحتدد مبلغ كل عملة بدقة بحيث ظلت قيمة �سلتي حقوق ال�سحب
الدويل كما يلي :دوالر �أمريكي ( %41.9يف مقابل  %44يف مراجعة اخلا�صة اجلديدة والراهنة دون تغيري .واعتبارا من الأول من يناير
)2005؛ ويورو ( %37.4مقابل  %34يف املراجعة ال�سابقة)؛ وجنيه � ،2011أ�صبحت قيمة حقوق ال�سحب اخلا�صة هي جمموع قيم املبالغ
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التالية لكل عملة -دوالر �أمريكي0.660 ،؛ ويورو0.423 :؛ وجنيه
ا�سرتليني  ، 0.111وين ياباين.12.1 ،
و�أ�شار املديرون التنفيذيون يف �سياق مناق�شتهم املتعلقة مبراجعة
تقومي حقوق ال�سحب اخلا�صة� 27إىل �أنه برغم املركز الذي تبو�أته ال�صني
كثالث �أكرب ُم َ�ص ِّدر لل�سلع واخلدمات على �أ�سا�س متو�سط خم�س �سنوات،
واخلطوات التي اتخذتها نحو ت�سهيل ا�ستخدام عملتها على امل�ستوى
الدويل ،ف�إن اليوان ال�صيني غري م�ستوف حاليا للمعايري التي جتعله
عملة قابلة للتداول احلر ومن ثم ف�إنه لن يدخل يف �سلة تقومي حقوق
ال�سحب اخلا�صة يف الوقت الراهن .وحث املديرون على �أن تظل هذه
الق�ضية قيد املراجعة يف �ضوء التطورات التي تطر�أ على الأو�ضاع
م�ستقبال.
واتفق املديرون على �أن املراجعة التالية لطريقة تقومي حقوق ال�سحب
اخلا�صة ينبغي �أن تجُ رى بحلول عام  ،2015بينما �أ�شار بع�ضهم �إىل
�أنه ينبغي النظر يف �إجراء مراجعة يف وقت �أبكر �إذا طر�أت تطورات تدعو
�إىل ذلك.

بناء نظام مايل عاملي �أكرث �صالبة
�أبرزت الأزمة املالية الدور احليوي الذي ي�ؤديه القطاع املايل يف
حتقيق اال�ستقرار املايل العاملي ،واحتلت الق�ضايا ذات ال�صلة بهذا
القطاع م�ساحة كبرية من عمل ال�صندوق يف ال�سنة املالية  2011حيث
�أجرى املجل�س التنفيذي عدد من املناق�شات نظر خاللها يف جمموعة
كبرية من جوانب تعزيز النظام املايل العاملي( .كذلك �ساهمت جهود
ال�صندوق املكثفة يف جمال الرقابة على القطاع املايل بدور يف هذا
ال�صدد؛ راجع «الرقابة على القطاع املايل» يف جزء �سابق من هذا
الف�صل).

دمج تقييم اال�ستقرار املايل يف الرقابة مبوجب
املادة الرابعة
بد�أ «برنامج تقييم القطاع املايل عام  1999يف �أعقاب الأزمة املالية
الآ�سيوية ،وهو يوفر �إطارا لإجراء تقييمات �شاملة ومتعمقة للقطاع
املايل يف البلد املعني 28.وظل الربنامج �أداة رئي�سية لتحليل مواطن
القوة ومكامن ال�ضعف يف النظم املالية للبلدان �أع�ضاء �صندوق النقد
الدويل .وخالل الفرتة التي انق�ضت بني بدء الربنامج وحتى عام ،2010
تطوع �أكرث من ثالثة �أرباع البلدان �أع�ضاء ال�صندوق لإجراء تقييمات
اال�ستقرار املايل يف ظل الربنامج ،و�شارك ب�ضعها �أكرث من مرة.
ويتوىل فريق م�شرتك من �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ب�إجراء
التقييمات يف ظل «برنامج تقييم القطاع املايل» يف البلدان النامية
وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة ،بينما يتوىل فريق من ال�صندوق وحده
�إجراء التقييمات يف االقت�صادات املتقدمة .وتت�ضمن جميعها تقييما
لال�ستقرار املايل ،وهو م�س�ؤولية �صندوق النقد الدويل ،بينما تقييمات
البلدان النامية وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة فت�شمل �أي�ضا تقييما للتطور
املايل ،وهو م�س�ؤولية البنك الدويل.
و�أ�صدر املجل�س التنفيذي يف �سبتمرب  2010قرارا يجعل تقييمات
اال�ستقرار املايل من خالل الربنامج �إلزامية بالن�سبة للبلدان ذات
القطاعات املالية امل�ؤثرة على النظام املايل� ،ضمن الرقابة يف �سياق
امل�شاورات مبوجب املادة الرابعة من اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق (راجع
الإطار  ،)2-3وكانت التقييمات حتى اتخاذ هذا القرار تجُ رى على

الإطار :2-3

املنهج الإلزامي يف تقييم اال�ستقرار املايل
يت�ألف املنهج الإلزامي يف تنفيذ تقييمات اال�ستقرار املايل التي
�صدرت موافقة املجل�س ب�ش�أنه يف �سبتمرب  2010من ثالثة عنا�رص:
( )1تقييم م�صدر املخاطر الرئي�سية على اال�ستقرار االقت�صادي الكلي
واملايل يف املدى القريب ،واحتمالية وقوعها و�آثارها املمكنة،
ا�ستنادا �إىل حتليل هيكل النظام املايل و�سالمة �أو�ضاعه وروابطه
مع بقية قطاعات االقت�صاد؛ و( )2تقييم �إطار �سيا�سة اال�ستقرار
املايل يف البلد املعني ،وهو ما يت�ضمن تقييم فعالية الرقابة على
القطاع املايل مقارنة باملعايري الدولية؛ و( )3تقييم قدرة ال�سلطات
على �إدارة الأزمات املالية وت�سويتها �إذا حتققت املخاطر ،والنظر
�إىل �إطار �إدارة ال�سيولة ،و�شبكات الأمان املايل ،والت�أهب للأزمات،
والأطر امل�ستخدمة يف ت�سوية الأزمات يف البلد املعني .و�سوف تجُ رى
التقييمات ذات الطبيعة الإلزامية كل خم�س �سنوات ،ولكن يجوز �أن
تجُ ري البلدان تقييمات مبعدل تواتر �أعلى على �أ�سا�س طوعي� ،إذا
اقت�ضى الأمر.
وح ِّددت مناطق اخت�صا�ص بلغ جمموعها  25منطقة ذات قطاعات
ُ
مالية م�ؤثرة على النظام املايل (راجع القائمة �أدناه) على �أ�سا�س
منهجية جتمع بني حجم القطاع املايل يف البلد املعني وروابطه.
وتغطي جمموعة البلدان املذكورة حوايل  %90من النظام املايل
العاملي و %80من الن�شاط االقت�صادي العاملي .وت�ضم خم�سة
ع�رش بلدا من البلدان الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين ومعظم البلدان
الأع�ضاء يف جمل�س اال�ستقرار املايل الذي د�أب على العمل مع �صندوق
النقد الدويل ملراقبة االمتثال للمعايري والقواعد املنظمة للأعمال
امل�رصفية الدولية .و�سيخ�ضع كل من املنهجية امل�ستخدمة وقائمة
مناطق االخت�صا�ص للمراجعة الدورية للت�أكد من ا�ستمرار ر�صدها
للبلدان ذات القطاعات املالية الأكرث ت�أثريا على النظام املايل والتي
يتعني تغطيتها بتقييمات منتظمة لال�ستقرار املايل تت�سم بالعمق
والطبيعة الإلزامية.
االقت�صادات اخلا�ضعة للمنهج الإلزامي يف تنفيذ تقييمات اال�ستقرار
املايل (الو�ضع يف �سبتمرب )2010

�أ�سرتاليا
النم�سا
بلجيكا
الربازيل
كندا
ال�صني
فرن�سا
�أملانيا
منطقة هونغ كونغ ال�صينية
الهند
�آيرلندا
�إيطاليا
اليابان

جمهورية كوريا
لك�سمربغ
املك�سيك
هولندا
رو�سيا
�سنغافورة
�إ�سبانيا
ال�سويد
�سوي�رسا
تركيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
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�أ�سا�س طوعي حم�ض .ولدى مناق�شة اقرتاح خرباء ال�صندوق فيما يخ�ص
الطرائق املحددة لتنفيذ هذا التغيري املهم� 29،أعرب معظم املديرين عن
ر�أيهم �أن اعتماد املنهج الإلزامي يف تنفيذ تقييمات اال�ستقرار املايل
هو خطوة مهمة نحو تعزيز رقابة ال�صندوق على القطاع املايل تت�سق
مع �صالحيات ال�صندوق الراهنة ب�إجراء الرقابة الثنائية ،وعن�رص
�أ�سا�سي من عنا�رص اال�سرتاتيجية الكلية لتحديث �صالحيات ال�صندوق
الرقابية وطرائق تطبيقها .ويف نف�س الوقت ،دعا املديرون التنفيذيون
�إىل اتخاذ مزيد من اخلطوات نحو دمج ق�ضايا القطاع املايل ب�شكل
�أوفى يف الرقابة الثنائية على جميع البلدان الأع�ضاء.
وكان معظم املديرين التنفيذيني بني م�ؤيد �أو م�ستعد لقبول اقرتاح
املدير العام ال�سابق بتحديد معدل التواتر املتوقع لتقييمات اال�ستقرار
املايل يف ظل م�شاورات املادة الرابعة بحيث ال يتجاوز خم�س �سنوات.
ويف نف�س الوقت� ،أقر املديرون التنفيذيون ب�أنه رمبا يكون من املالئم
يف بع�ض احلاالت �أن يقوم املدير العام ح�سب الظروف بت�شجيع البلدان
الأع�ضاء ذات القطاعات املالية امل�ؤثرة يف النظام املايل على �إجراء
هذه التقييمات مبعدل �أعلى تواترا طواعية ،وال �سيما �ضمن �إطار زمني
يرتاوح بني ثالث وخم�س �سنوات.
وذكر املديرون التنفيذيون �أن اعتماد املنهج الإلزامي لتنفيذ تقييمات
اال�ستقرار املايل يف ظل «برنامج تقييم القطاع املايل» فيما يخ�ص
البلدان ذات القطاعات املالية امل�ؤثرة على النظام املايل ينبغي �أال
ي�ؤدي �إىل احلد من توافر التقييمات يف ظل الربنامج للبلدان التي
لي�ست لديها قطاعات مالية م�ؤثرة على النظام .و�أكدوا �رضورة ا�ستمرار
التقييمات التطويرية التي يجريها البنك الدويل يف البلدان النامية
وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة على �أ�سا�س طوعي وحثوا على موا�صلة
التعاون الوثيق بني ال�صندوق والبنك يف هذا املجال.

ال�سيا�سة االحرتازية الكلية� :إطار تنظيمي
كانت نتائج م�سح املمار�سات القُطْ رية الذي �أجراه �صندوق النقد الدويل
عام  2010انعكا�سا ل�شعور عدم اليقني ال�سائد بني �صناع ال�سيا�سات
يف البلدان املختلفة ب�ش�أن ال�سيا�سة االحرتازية الكلية ودورها يف
احلفاظ على اال�ستقرار املايل على امل�ستويني النظري والعملي .وناق�ش
املجل�س التنفيذي لل�صندوق يف �إبريل  2011االعتبارات املبدئية
املتعلقة بتفا�صيل و�ضع �إطار لل�سيا�سة االحرتازية الكلية30.و�أيد
املديرون التنفيذيون بوجه عام تعريف خرباء ال�صندوق املقرتح
لل�سيا�سة االحرتازية الكلية و�أهدافها ،31م�شريين �إىل �أن الهدف الأ�سا�سي
من هذه ال�سيا�سة ينبغي �أن يكون هو احلد من تراكم املخاطر املالية
على م�ستوى النظام ككل بالتدريج ويف خمتلف النظم املالية والبلدان.
و�أكد املديرون �أن ال�سيا�سة االحرتازية الكلية ينبغي �أن تعترب عن�رصا
مكمال لل�سيا�سات االقت�صادية الكلية واالحرتازية اجلزئية ،و�أ�شاروا
�إىل �أنه لي�س من ال�سهل يف الواقع العملي ر�سم احلدود بني ال�سيا�سات
االحرتازية الكلية وغريها من ال�سيا�سات ،وخا�صة االحرتازية اجلزئية.
و�أيد املديرون التنفيذيون ر�أي خرباء ال�صندوق ب�أن الركائز التحليلية
والت�شغيلية لل�سيا�سة االحرتازية الكلية مل يكتمل فهمها حتى الآن.
و�أقروا ب�أن قيا�س املخاطر النظامية �سيواجه حتديات ،و�أكدوا احلاجة
�إىل التو�سع يف �إتاحة البيانات لتعزيز مراقبة هذه املخاطر .و�شدد
املديرون التنفيذيون على �أن التقدم �سيعتمد على و�ضع مناهج قوية
لقيا�س املخاطر النظامية وعلى حت�سني القدرات الكفيلة بر�صد تراكمها.
واعترب املديرون �أن التقدم مت�أخر يف معاجلة ثغرات البيانات و�أنه
يتعني تكثيف اجلهود يف هذا ال�صدد لأن احل�صول على معلومات �أكرث
تف�صيال �سوف ي�ساعد على حتديد االختالالت عند ن�شوئها.

�أعمال البنوك املركزية والدرو�س امل�ستفادة من الأزمة
عندما بد�أ �صناع ال�سيا�سات يف يونيو  2010ي�ستخل�صون درو�سا
من الأزمة لال�ستفادة منها يف و�ضع �أطر ال�سيا�سات ،ناق�ش املجل�س
التنفيذي الدرو�س التي ت�ستخل�صها البنوك املركزية من الأزمة وامل�سائل
32
املهمة يف العالقة بني ال�سيا�سة النقدية والق�ضايا االحرتازية الكلية.
و�أيد املديرون التنفيذيون ما ارت�آه خرباء ال�صندوق من �رضورة معاجلة
م�س�ألة اال�ستقرار املايل �أوال با�ستخدام �إطار لل�سالمة االحرتازية الكلية
يجمع بني االعتبارات االقت�صادية الكلية واالعتبارات املالية النظامية
ويقوم على الإ�رشاف االحرتازي اجلزئي .و�أ�شاروا �إىل �أن الفعالية يف
ا�ستخدام الأدوات ،مثل ر�أ�س املال الإلزامي ور�أ�س املال الوقائي،
واملخ�ص�صات ذات املنظور اال�ست�رشايف ملواجهة اخل�سائر ،ون�سب
ال�سيولة ،واحلذر يف تقييم الأ�صول ال�ضامنة ،ميكنها احلد من املخاطر
النظامية من خالل تخفيف الطبيعة امل�سايرة لالجتاهات الدورية
وتراكم مواطن ال�ضعف الهيكلية.
واتفق املديرون عموما على �أنه ينبغي للبنوك املركزية �أن ت�ساهم بدور
مهم يف �سيا�سات ال�سالمة االحرتازية الكلية ب�رصف النظر عما �إذا كانت
هي جهة التنظيم املايل الرئي�سية .وقالوا �إن احلاجة ال تزال قائمة لبذل
جهد كبري من �أجل تفعيل �أطر ال�سالمة االحرتازية الكلية والت�شجيع على
�إحراز مزيد من التقدم يف هذا املجال.
كذلك اتفق املديرون التنفيذيون بوجه عام على �أن ا�ستقرار الأ�سعار
ينبغي �أن يظل هو الهدف الأ�سا�سي لل�سيا�سة النقدية و�أكدوا �أهمية
احلفاظ على م�صداقية البنوك املركزية التي حتققت بعد جهد كبري،
والتي كان لها دور حا�سم يف تثبيت التوقعات الت�ضخمية .و�أ�شاروا مع
ذلك �إىل �رضورة بذل جهود متزايدة ملراقبة التطورات واملخاطر املالية
النظامية وتقييمها.
وذكر املديرون التنفيذيون �أن التجربة حتى الآن ت�شري �إىل اكت�ساب
بع�ض املمار�سات ال�سليمة ال�ستخدام تدابري غري تقليدية يف البنوك
املركزية .و�أ�شاروا �إىل �أن فعالية هذه التدابري تتعزز بو�ضع هدف
�رصيح ،وتوخي الو�ضوح يف تف�سري انتقال الآثار ،وتوافر ال�شفافية،
وحماية امليزانيات العمومية للبنوك املركزية.

ت�سوية �أو�ضاع البنوك عرب احلدود
تت�سم ق�ضية ت�سوية �أو�ضاع املجموعات املالية الدولية بالتعقيد وت�أتي
�ضمن �أولويات جدول الأعمال الدويل .وقد ناق�ش املجل�س التنفيذي يف
يوليو  2010اقرتاحا بو�ضع �إطار لتعزيز التن�سيق ب�ش�أن ت�سوية �أو�ضاع
البنوك عرب احلدود من �ش�أنه �أن يتخذ منهجا عمليا يركز على التن�سيق
33
املعزز بني ال�سلطات الوطنية.
واتفق املديرون مع تقييمات خرباء ال�صندوق ب�أن تقوية النظم الرقابية
والتنظيمية �سيكون عامال مهما يف احلد من احتماالت ف�شل ال�رشكات
املالية .غري �أنهم �أقروا ب�أنه ال ميكن ا�ستبعاد احتماالت الف�شل متاما،
وبالتايل يتعني �إن�شاء �آليات قوية لت�سوية الأو�ضاع ميكن ا�ستخدامها
بفعالية يف ال�سيناريوهات اخلارجية.
واتفق املجل�س عموما على �أن العنا�رص التالية �ست�شكل �سمات �أ�سا�سية
يف �إطار ال�سيا�سات :يتعني على البلدان تعديل ت�رشيعاتها الوطنية مبا
يتيح �إلغاء احلواجز القانونية �أو العملية �أمام التعاون عرب احلدود،
والت�أكد من �أن نظمها الوطنية لت�سوية الأو�ضاع ت�ستويف معايري
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�إىل الي�سار :عمال يعيدون بناء خط �سكة حديد خارج مدينة مونروفيا يف
ليربيا� .إىل اليمني :عامل ي�سري مرورا بحفارات جديدة يف �أحد م�صانع لونغ
كنغ مبدينة �شنغهاي ال�صينية.

التن�سيق الأ�سا�سية ومعايري الرقابة القوية ،واالتفاق على �آليات �إجرائية
لتن�سيق عمليات ت�سوية الأو�ضاع عرب احلدود .ف�ضال على ذلك ،ذكر
املديرون �أنه رمبا كان من املفيد و�ضع معايري لالتفاقيات امل�سبقة
لتقا�سم الأعباء بهدف تقليل احلاجة �إىل التمويل العام ،رغم �أن بع�ض
املديرين �أقر بالعقبات املحتملة �أمام التو�صل �إىل توافق يف الآراء يف
هذا ال�ش�أن.

الفعال للعمل فيما بينها ،و�أعربوا عن
الأطراف ذات ال�صلة والتوزيع ّ
ر�أيهم ب�أن جمموعة العمل امل�شرتكة بني ال�صندوق وجمل�س اال�ستقرار
املايل املعنية بثغرات البيانات والروابط النظامية 35تقوم بدور بالغ
الأهمية يف �سد الثغرات املوجودة .وقد �سلط املديرون ال�ضوء على
ال�شواغل املتعلقة ب�رسية البيانات وبالقيود القانونية التي حتول دون
تبادل معلومات امل�ؤ�س�سات املنفردة مع الكيانات غري الرقابية مثل
ال�صندوق.

واتفق املديرون على �أن البلدان التي تت�شارك يف بنوك خارجية معينة
ال بد لها من توثيق التعاون فيما بينها والعمل على تلبية هذه املعايري.
و�أ�شاروا �إىل �أن هذا الإطار ميثل خطوة يف االجتاه ال�صحيح ،غري
�أنهم �أكدوا �أن هناك عدد من ال�سيا�سات والأمور الفنية ال يزال يتعني تلبية لطلب قادة جمموعة الع�رشين� ،أعد �صندوق النقد الدويل الجتماع
معاجلته ،ودعوا خرباء ال�صندوق �إىل العمل بالتعاون الوثيق مع جمل�س القادة الذي ُعقِد يف تورونتو يف يونيو  2010تقريرا حول طائفة
اال�ستقرار املايل واجلهات املعنية بو�ضع املعايري يف �سياق هذا ال�سعي .اخليارات التي اعتمدتها البلدان� ،أو تنظر يف اعتمادها ،لكيفية تقدمي
القطاع املايل م�ساهمة عادلة وملمو�سة يف حتمل الأعباء امل�صاحبة
للتدخالت احلكومية من �أجل معاجلة اخللل يف اجلهاز امل�رصيف .و�أُعِ د
الروابط املالية املتبادلة
هذا التقرير بعد تقدمي تقرير مرحلي عن هذا املو�ضوع �إىل وزراء املالية
بحث املجل�س التنفيذي يف �أكتوبر  2010الروابط املالية املتبادلة يف يف جمموعة الع�رشين يف �إبريل .2010
�إطار اجلهود اجلارية لتعزيز عمل ال�صندوق الرقابي 34.و�أعرب املديرون
عن ر�أيهم ب�أن ر�صد تفا�صيل البنيان املايل عرب احلدود هو خطوة �أوىل و�أجرى التقرير حتليال خليارات متعددة ثم اقرتح �شكلني مل�ساهمة
على طريق �إعداد خرائط للمخاطر النظامية وحتديد �أوجه اخللل التي قد القطاع املايل يحققان �أهدافا خمتلفة .ويتمثل العن�رص الأ�سا�سي يف
تنت�رش من خاللها ال�صدمات املالية .وذكروا �أن مثل هذه اخلرائط ميكن «م�ساهمة يف اال�ستقرار املايل» ترتبط ب�آلية ت�سوية تت�سم بامل�صداقية
�أن تزيد قدرة ال�صندوق على تقييم مواطن اخلطر ،ور�صد تراكم املخاطر والفعالية و ُتفر�ض يف البداية على �أ�سا�س معدل موحد (يختلف ح�سب
نوع امل�ؤ�س�سة املالية) ولكنه ُي َع َّدل فيما بعد انعكا�سا مدى املخاطر
النظامية ،و�إ�صدار الإنذارات املبكرة.
التي متثلها امل�ؤ�س�سات املنفردة وم�ساهماتها يف املخاطر النظامية-
ودعا املديرون التنفيذيون �إىل بذل مزيد من اجلهود حتى يت�سنى تطبيق كتلك املتعلقة باحلجم والروابط املالية املتبادلة و�إمكانية الإحالل
حتليل الروابط املالية املتبادلة يف �أعمال ال�صندوق الرقابية .و�أُ�شري – والتغريات التي تطر�أ على املخاطر ككل مبرور الوقت .وميكن �أن
�إىل �إمكانية ا�ستخدام التحليل يف تعزيز التقييمات التي تجُ رى يف �سياق يقدم القطاع املايل م�ساهمات �أخرى ،ح�سب الرغبة ،من خالل فر�ض
«برنامج تقييم القطاع املايل» وتقوية الرقابة الثنائية بت�ضمينها �آراء «�رضيبة على الأن�شطة املالية» على جمموع الأرباح واملكاف�آت التي
متعددة الأطراف .وذكر املديرون �أنه متا�شيا مع �صالحيات ال�صندوق تدفعها امل�ؤ�س�سات املالية و ُت�سدد يف الإيرادات العامة.
ومزاياه الن�سبية ف�إن هذا التحليل ال بد �أن ي�ستهدف حت�سني تقييمات
مراجعة مبادرة املعايري واملواثيق
املخاطر املالية الكلية.

م�ساهمة القطاع املايل يف حتمل تكاليف الأزمة

و�أقر املديرون التنفيذيون بالثغرات الكبرية يف البيانات وبالتحديات يف �سياق مراجعة املجل�س التنفيذي ملبادرة املعايري واملواثيق يف
اجل�سيمة �أمام ر�سم خرائط تف�صيلية للبنيان املايل العاملي وحتليل مار�س � ،362011أقر املديرون التنفيذيون �أن االلتزام باملعايري املتفق
الرتاكم يف تركزات املخاطر النظامية .ودعوا �إىل التعاون الوثيق بني عليها ما هو �إال لبنة من اللبنات التي تقوم عليها الوقاية من الأزمات.

 | 32التقرير ال�سنوي 2011

�إىل الي�سار :بائع يتجول لعر�ض ملبة من نوع  LEDتعمل بالطاقة ال�شم�سية
يف �سوق �أبقار يف مدينة بوكدا الأوغندية� .إىل اليمني :مزرعة جوز هند يف
غوادالكانال لإنتاج جوز الهند املجفف وهو �سلعة الت�صدير الرئي�سية يف
جزر �سليمان.

و�أ�شاروا �إىل �أن الأزمة الأخرية ك�شفت عن فجوات يف بنيان املعايري لت�سهيل �إعداد تقارير للن�رش العام تتناول التقدم نحو تنفيذ تو�صيات
واملواثيق ،و�أبرزت احلاجة �إىل تقييمات تكميلية يف �إطار تقارير تقارير مراعاة املعايري واملواثيق ،وت�ستند �إىل مبادئ توجيهية وا�ضحة
مراعاة املعايري واملواثيق مع متابعة دقيقة للتنفيذ ،وتعزيز الرقابة �ضمانا مل�صداقيتها.
على امل�ؤ�س�سات املالية ،و�إقامة تعاون دويل ب�ش�أن الق�ضايا العابرة
للحدود وت�سوية الأزمات .وقالوا �إن ت�أثري الأزمة على امليزانيات واتفق املديرون التنفيذيون على �أن تتم املراجعة التالية ملبادرة
العمومية احلكومية يدعوا �أي�ضا �إىل االهتمام جمددا ب�شفافية املالية املعايري واملواثيق يف غ�ضون خم�س �سنوات ،مع بع�ض املرونة يف
العامة ،مبا يف ذلك �إمكانية �إجراء مراجعة ملعايري املالية العامة �إجراء مراجعات خم�ص�صة ح�سب مقت�ضى احلال.
وحتديث �إطار تقييم جودة البيانات.
و�أيد املديرون التنفيذيون قرار جمل�س اال�ستقرار املايل بدمج معايري
املحا�سبة والتدقيق التي جت�سدها املبادرة �ضمن جمال واحد من
جماالت ال�سيا�سة وا�ستحداث جمال جديد لل�سيا�سة يتعلق بت�سوية
الأزمات وت�أمني الودائع .ونظرا للطلب على تقييم املعايري اجلديدة مع
حمدودية املوارد املتاحة ،ر�أى املديرون التنفيذيون ب�شكل عام �أنه من
ال�رضوري حتديد �أولويات لتقارير مراعاة املعايري واملواثيق ح�سب
�أولوية املعايري.
ور�أى املديرون التنفيذيون فائدة جمة يف ا�ستخدام �صناديق ا�ستئمانية
موا�ضيعية لتمويل امل�ساعدة الفنية التي تتم على �سبيل املتابعة يف
املجاالت عالية الأولوية .و�شدد املديرون على احلاجة �إىل �ضمان �أال
ي�ؤدي الرتكيز على البلدان الأع�ضاء امل�ؤثرة على النظام املايل �إىل
�إزاحة البلدان منخف�ضة الدخل وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة.
و�أيد املديرون التنفيذيون بوجه عام التو�سع يف تطبيق تقارير مراعاة
املعايري واملواثيق على �أ�سا�س موجه ،من �أجل تعزيز الكفاءة و�إتاحة
الفر�صة لإجراء حتديثات �أكرث تواترا .واتفق معظمهم مع التو�صيات
الرامية �إىل دمج نتائج تقارير مراعاة املعايري واملواثيق ب�شكل �أف�ضل
�ضمن �أن�شطة ال�صندوق الرقابية ،مبا يف ذلك متابعة تنفيذ تو�صياتها
ذات ال�صلة باالقت�صاد الكلي يف �سياق الرقابة الثنائية.
ورحب املديرون التنفيذيون باخلطوات نحو حت�سني اطالع اجلمهور على
تقارير مراعاة املعايري واملواثيق واجلهود الرامية �إىل ت�شجيع البلدان
على ن�رشها .و�أعربوا بوجه عام عن ا�ستعدادهم للنظر يف و�ضع �آلية

دعم النمو واال�ستقرار يف البلدان
منخف�ضة الدخل

ظل �صندوق النقد الدويل يف ال�سنوات الأخرية يعطي �أولوية كبرية
لتلبية احتياجات البلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل التي كانت تعاين
من الآثار ال�سلبية للأزمة املالية العاملية وواجهت يف وقت �أقرب طفرة
جديدة يف �أ�سعار املواد الغذائية والوقود .وتناول املجل�س التنفيذي
خالل مناق�شاته يف ال�سنة املالية  2011التحديات االقت�صادية الكلية
التي تواجه هذه البلدان مع خروجها من الأزمة وبحث عن ال�سبل التي
ميكن للبلدان النامية انتهاجها لزيادة الإيرادات املحلية .وا�ستحدث
�صندوق النقد الدويل �إطارا حتليليا لتقييم مواطن ال�ضعف واملخاطر
النا�شئة يف البلدان منخف�ضة الدخل الناجمة عن التغريات التي تطر�أ
على االقت�صاد العاملي .وا�ستمر الطلب على الإقرا�ض املي�رس من
ال�صندوق ،وكذلك توا�صلت اجلهود ل�ضمان كفاية املوارد املتاحة لهذا
الإقرا�ض (راجع «امليزانية والدخل» يف الف�صل اخلام�س).
وبرغم �أنه ال يزال يتعني بذل مزيد من اجلهود ،ف�إن جهود ال�صندوق
املتوا�صلة مل�ساعدة البلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل قد حققت بع�ض
النجاح .فمبادرات مثل «هيبيك» واملبادرة متعددة الأطراف لتخفيف
�أعباء الديون (راجع «م�ساندة البلدان منخف�ضة الدخل» يف ق�سم �سابق
من هذا الف�صل) بد�أت حتقق �أهدافها املتمثلة يف انت�شال مزيد من الأ�رس
املعي�شية من ربقة الفقر وو�صول البلدان منخف�ضة الدخل �إىل م�ستوى
�أقرب �إىل حتقيق �أهداف التنمية للألفية الثالثة .ويتناول الإطار -3
 3تفا�صيل «ق�صة جناح» �أحد البلدان منخف�ضة الدخل من �أع�ضاء
ال�صندوق وهو ليربيا.
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التحديات االقت�صادية الكلية �أمام البلدان
منخف�ضة الدخل

يف تخفيف �آثار الأزمة العاملية ،وحتفيز املانحني على تقدمي الدعم،
وت�سهيل االرتداد املبكر.

ناق�ش املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2010التحديات االقت�صادية الكلية
�أمام البلدان منخف�ضة الدخل مع خروجها من الأزمة العاملية 37.وذكر
املديرون التنفيذيون �أن الأزمة �أطلقت العنان لأ�شد تباط�ؤ اقت�صادي
يف �أربعة عقود ،فدفعت  64مليون �شخ�ص �آخر �إىل الوقوع يف براثن
الفقر املدقع بنهاية عام  .2010ومع هذا ،فقد ظل منو ح�صة الفرد من
�إجمايل الناجت املحلي يف ثلثي هذه البلدان على اجلانب املوجب خالل
فرتة الأزمة ،وذلك على العك�س من الأزمات ال�سابقة والو�ضع ال�سائد يف
معظم االقت�صادات املتقدمة.

وا�ست�رشافا للم�ستقبل� ،أ�شار املديرون �إىل توقعات حتقيق التعايف
االقت�صادي يف البلدان منخف�ضة الدخل بوترية �أ�رسع ،و�إن كان
بدرجات متفاوتة بني املناطق املختلفة ،وعلى نحو �أكرث ات�ساقا مع
بقية �أنحاء العامل مقارنة بالأزمات ال�سابقة ،وهو ما يعك�س زيادة
االندماج التجاري واملايل واكت�ساب ال�سيا�سات املحلية ملزيد من
القوة .ومع هذا ،فقد حذروا من مغبة الرتاخي نظرا الحتماالت النتائج
ال�سلبية التي تواجه االقت�صاد العاملي ككل وتراجع احليز املتاح �أمام
ال�سيا�سات يف معظم البلدان.

وعزا املديرون املرونة يف البلدان منخف�ضة الدخل �إىل الأو�ضاع
االقت�صادية الكلية التي كانت �أقوى بوجه عام قبل وقوع هذه الأزمة،
مبا يف ذلك تراجع عجز املالية العامة واحل�ساب اجلاري ،وانخفا�ض
الدين والت�ضخم ،وارتفاع م�ستويات االحتياطيات الدولية .ومتكنت
معظم البلدان ،ال �سيما التي لديها برامج مدعمة مبوارد ال�صندوق،
من احلفاظ على منو النفقات الأولية احلقيقية على امتداد فرتة الأزمة
ف�ضال على حت�سن نفقاتها ل�صالح القطاعات ذات الأولوية ومنها
ال�صحة والتعليم والبنية التحتية.

عملية تقدير املخاطر يف البلدان منخف�ضة الدخل

و�أقر املديرون ب�أهمية دور ال�صندوق يف م�ساعدة البلدان منخف�ضة
الدخل على جتاوز الأزمة – من حيث توفري التمويل غري امل�سبوق
و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات .وقد �ساهم �إ�صالح ت�سهيالت
ال�صندوق امل�ستخدمة يف �إقرا�ض البلدان منخف�ضة الدخل ،وتعزيز �إطار
التمويل املي�رس ،والتوزيع العام حلقوق ال�سحب اخلا�صة م�ساهمة فعالة

ا�ستحدث �صندوق النقد الدويل يف مار�س � 2011إطارا حتليليا لتقييم
مواطن ال�ضعف واملخاطر يف البلدان منخف�ضة الدخل النا�شئة من
التغريات يف االقت�صاد العاملي 38.وتهدف عملية تقدير املخاطر يف
البلدان منخف�ضة الدخل �إىل متكني خرباء ال�صندوق من ر�صد مواطن
ال�ضعف وتقييم قدرة البلدان الأع�ضاء على ال�صمود يف مواجهة
املخاطر النا�شئة قبل �أن تتحقق ،ومن ثم اال�سرت�شاد بها يف حتديد ردود
�أفعال ال�سيا�سات.
وكان �صندوق النقد الدويل قد �أجرى يف وقت �سابق على امل�ستوى
الداخلي عملية تقدير املخاطر يف االقت�صادات املتقدمة واقت�صادات
الأ�سواق ال�صاعدة مركزا على �أزمات احل�ساب الر�أ�سمايل �أو الأزمات
النظامية يف القطاع املايل وحاالت انح�سار النمو التي من �ش�أنها

الإطار :3-3

ليربيا تبلغ م�ستوى مديونية ميكن اال�ستمرار يف حتمله على املدى البعيد
بعد انق�ضاء نحو خم�سة �أعوام من العمل املكثف مع �صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل واجلهات الدائنة الأخرى الر�سمية ومن القطاع اخلا�ص ،يف
يونيو  ،2010و�صلت ليربيا �إىل نقطة الإجناز مبوجب مبادرة «هيبيك» ،حيث
انخف�ض �إجمايل ديونها اخلارجية ب�أكرث من  .%90ومع هذا ،كان العامل
الرئي�سي وراء التقدم الذي �أحرزته البالد هو تنفيذ ال�سلطات الليبريية لربنامج
اقت�صادي كلي قوي وجدول �أعمال طموح للإ�صالح.
وبد�أت م�شاركة ال�صندوق يف العمل بتقدمي امل�ساعدة الفنية للم�ساعدة على
�إعادة بناء الوظائف الرئي�سية لكل من وزارة املالية وبنك ليربيا املركزي� ،إىل
جانب تقدمي امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات ،ومراقبة تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية،
و�إبالغ املجتمع الدويل ببيانات التطورات االقت�صادية على �أ�سا�س دوري.
وا�ستنادا �إىل التقدم املتوا�صل الذي �أحرزته البالد على �صعيد الإدارة
االقت�صادية الكلية والإ�صالحات الهيكلية ،قدم �صندوق النقد الدويل متويال
جديدا يف عام  2008من خالل «الت�سهيل االئتماين املمدد» .وقدم ال�صندوق
 0.9مليار دوالر �أمريكي كم�ساعدات لتخفيف �أعباء الديون ،مت متويلها
من خالل جهود تعاونية كبرية �ضمت  102بلدا من �أع�ضاء ال�صندوق ،ورد
معظمها عند بلوغ نقطة الإجناز.
وعالوة على تخفيف �أعباء الديون ،عمدت ليربيا �إىل زيادة قدرتها على
تقدمي اخلدمات العامة ،كما تبني من ارتفاع املتح�صالت ال�رضيبية كن�سبة
من �إجمايل الناجت املحلي �إىل ال�ضعف على مدى ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية
لت�صل �إىل املتو�سط على م�ستوى بلدان �إفريقيا جنوب ال�صحراء .وحت�سنت

قدرة القطاع املايل على ال�صمود يف مواجهة ال�صدمات االقت�صادية حت�سنا
ملمو�سا ،مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي عدة مرات ،ال �سيما ما نتج
عن تخ�صي�ص حقوق ال�سحب اخلا�صة يف عام  2009ملكافحة الأزمة املالية
العاملية .وحققت ليربيا التوازن يف موازنتها على مدى خم�س �سنوات .ومع
ا�ستعادة اال�ستقرار االقت�صادي الكلي ،ات�سع القطاع امل�رصيف ،بينما ارتفع
الإقرا�ض املمنوح للقطاع اخلا�ص �إىل امل�ستوى املتو�سط ال�سائد يف �إفريقيا
 وهو �أحد العنا�رص املهمة يف حتقيق النمو بوترية �أ�رسع.وبرغم هذا التقدم الالفت للنظر على مدى اخلم�س �سنوات املا�ضية ،ال تزال
ليربيا تواجه الرتكة التي خلفها النزاع .وارتفعت ح�صة الفرد من الدخل بنحو
الثلثني ،من  157دوالرا �أمريكيا �إىل  261دوالرا �أمريكيا ،و�إن كانت ال تزال
منخف�ضة ،الأمر الذي يجعل توفري فر�ص العمل وتوليد م�صادر الدخل على
ر�أ�س �أولويات البالد .ومن �أجل �ضمان حتقيق النمو االقت�صادي امل�ستمر ،يجب
على ليربيا �أن تعيد بناء البنية التحتية للنقل واملرافق ،و�أن تطور قدراتها
امل�ؤ�س�سية ،وتعزز �سيادة القانون ،وخا�صة حقوق امللكية .و�سيظل �صندوق
النقد الدويل ي�ساهم يف اجلهود الدولية امل�ستمرة لدعم ليربيا والتو�صل �إىل
احلد من الفقر ب�صفة دائمة .و�سوف تتعزز جهود ال�سلطات الليبريية الرامية
�إىل �إحراز الأهداف التي حددتها للتنمية بف�ضل امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات
والرقابة يف ظل االتفاق مبوجب «الت�سهيل االئتماين املمد» ،ف�ضال على
ا�ستمرار امل�ساعدة الفنية يف جمال الإدارة املالية العامة و�إدارة الإيرادات
والرقابة امل�رصفية.
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نقل العدوى ب�شكل كبري �أو الت�سبب يف حدوث خلخلة على امل�ستوى
الإقليمي �أو العاملي .وعلى العك�س من ذلك ،تركز عملية تقدير املخاطر
يف البلدان منخف�ضة الدخل على تعر�ض هذه البلدان ملخاطر الرتاجع
احلاد يف النمو النا�شئ عن ال�صدمات اخلارجية – مثل حدة التذبذب
يف معدالت التبادل التجاري والتقلب يف تدفقات التمويل اخلارجي.
وهذه ال�صدمات ميكن �أن ت�شعل �رشارة عدم ا�ستقرار �أو�ضاع املالية
العامة والأو�ضاع اخلارجية ،وت�سبب حاالت املديونية احلرجة،
و�ضغوط النظام امل�رصيف ،والهبوط احلاد يف الناجت ،وكلها عنا�رص
ميكن �أن تف�ضي �إىل خ�سائر كبرية يف م�ستوى الرفاهية وحتى اخللخلة
االجتماعية.
ونتائج العملية ال�سنوية لتقدير املخاطر يف البلدان منخف�ضة الدخل
�ستدعم �أعمال ال�صندوق الرقابية من خالل تعزيز عمليات تقدير
املخاطر يف البلدان منخف�ضة الدخل املنفردة وتوفري �أ�سا�س للمقارنات
والتحليالت القُطْ رية� .أما تقدير املخاطر اخلارجية النا�شئة مقارنة
مب�صدات ال�سيا�سة الواقية املوجودة ف�سوف ي�ساعد يف حتديد املجاالت
التي تتطلب تعزيز امل�صدات ،ويلقي ال�ضوء على النطاق املتاح التخاذ
�إجراءات وقائية على �صعيد ال�سيا�سات.

على �أهمية دور ال�صندوق يف موا�صلة دعم جهود البلدان النامية لتعبئة
الإيرادات املحلية من �أجل تلبية احتياجات الإنفاق الكبرية لديها،
و�أعربوا عن دعمهم القوي للم�ساعدة الفنية التي يقدمها ال�صندوق يف
هذا اخل�صو�ص.
و�شدد املديرون �أي�ضا على �أن الهدف الرئي�سي وراء الإ�صالح ال�رضيبي
هو زيادة الإيرادات احلكومية ،ولكنه يتعني مراعاة �آثاره التوزيعية،
وكذلك انعكا�ساته على الكفاءة والنمو طويل الأجل .ويف هذا ال�صدد،
ينبغي �أن يكون من االهتمامات ذات الأولوية توفري احلماية االجتماعية
لأفقر �رشائح ال�سكان ،مبا يف ذلك احلماية من خالل الإنفاق العام
الأ�سا�سي.

و�أعرب املديرون عن تقديرهم للمناق�شة وا�سعة النطاق التي �أجراها
اخلرباء ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة ال�رضيبية الأ�سا�سية يف البلدان النامية.
وقال املديرون �إنه ثبت �أن �رضيبة القيمة امل�ضافة متثل م�صدرا كف�ؤا
ن�سبيا لتعبئة الإيرادات .وينبغي �أن يتوافر تف�سري دقيق وحتليل �أعمق
للأثر التوزيعي املرتتب على �رضيبة القيمة امل�ضافة والروابط بني
�إيرادات هذه ال�رضيبة وا�ستخدامها للحد من الفقر ،نظرا لتوافر قدرات
حمدودة يف بع�ض البلدان لتنفيذ برامج اجتماعية توجه بدقة �إىل
ومتثل عملية تقدير املخاطر جزءا من برنامج �أ�شمل �ضمن عمل امل�ستحقني.
�صندوق النقد الدويل يهدف �إىل م�ساعدة البلدان منخف�ضة الدخل على
�إدارة التقلبات وتخفيف ال�صدمات اخلارجية .ويت�ضمن الربنامج �أي�ضا
عمال يبد�أ قريبا يتعلق بدور �أدوات التمويل الطارئ يف �إدارة التقلب و�أ�شار املديرون �إىل �أن التهرب والتحايل ال�رضيبي من جانب الأثرياء
يف البلدان منخف�ضة الدخل ،وكذلك مراجعة التحديات االقت�صادية و�أ�صحاب النفوذ ميثالن م�صدرا للقلق يف بع�ض البلدان ،وخا�صة
الكلية والتحديات على م�ستوى ال�سيا�سات �أمام البلدان منخف�ضة الدخل البلدان التي ت�سجل با�ستمرار انخفا�ضا يف ن�سبة ال�رضيبة �إىل �إجمايل
التي تعاين من اله�شا�شة ،ومنها التحديات النا�شئة عن ه�شا�شة املناخ الناجت املحلي .وتتطلب معاجلة هذه امل�شكلة ت�ضافر اجلهود ،لي�س فقط
لتحقيق زيادة م�ستمرة يف الإيرادات احلكومية و�إمنا �أي�ضا لتح�سني
ال�سيا�سي و�ضعف القدرات امل�ؤ�س�سية.
ال�شفافية والعدالة يف النظام ال�رضيبي.

تعبئة الإيرادات يف البلدان النامية

ناق�ش املجل�س التنفيذي يف مار�س  2011ق�ضية تعبئة الإيرادات
يف البلدان النامية 39.واتفق املديرون التنفيذيون ب�شكل عام على
املبادئ والتو�صيات الأ�سا�سية التي وردت يف حتليل خرباء ال�صندوق
راعى يف تطبيقها الظروف
للمو�ضوع ،م�ؤكدين على �رضورة �أن ُت َ
اخلا�صة بكل بلد ع�ضو والت�سل�سل املالئم للإ�صالحات املقررة .و�شددوا

ورحب املديرون باالجتاه نحو تخفي�ض االعتماد على �إيرادات ال�رضائب
التجارية ،ولكنهم �شددوا على احلاجة �إىل تعوي�ض الأثر على املوازنة
من خالل ال�رضائب املحلية .وميكن �أن ي�ساعد توثيق التعاون الدويل،
مبا يف ذلك التعاون ب�ش�أن تبادل املعلومات ويف التجمعات الإقليمية،
على حماية وتعزيز قواعد الإيرادات يف البلدان النامية .و�ستكون
امل�ساعدة الفنية من ال�صندوق �أمرا مفيدا يف هذا اخل�صو�ص.
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ركائزه لتعزيز دعمه للبلدان الأع�ضاء
ال يزال �صندوق النقد الدويل خا�ضعا لعملية �إ�صالح �شامل يف نظام حوكمته
بغية الت�أكد من �أن هذه امل�ؤ�س�سة �ست�صبح �أكرث تعبريا عن معطيات واقع االقت�صاد
العاملي املتغري ،مبا يف ذلك ازدياد �أهمية الأٍ�سواق ال�صاعدة ،مع حماية احل�ص�ص
الت�صويتية لأفقر البلدان الأع�ضاء .وت�أتي �آخر جولة من الإ�صالحات ،التي �صدرت
املوافقة عليها يف ال�سنة املالية  ،2011مرتكزة على �سابقاتها التي بد�أت يف
عام  ،2008و�سوف ت�ؤدي مع اخلطوات التي ا ُّتخِ َذت يف تاريخ �أ�سبق �إىل زيادة
�أن�صبة احل�ص�ص الت�صويتية املخ�ص�صة لبلدان الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان النامية
الديناميكية كمجموعة بن�سبة ت�سع نقط مئوية .و�سوف ي�سفر هذا التوزيع اجلديد
لأن�صبة احل�ص�ص عن �أكرب حتويل لأدوات الت�أثري يف �صنع القرار داخل امل�ؤ�س�سة
ل�صالح بلدان الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان النامية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجري حاليا تنفيذ �إ�صالحات تتعلق بتكوين وعمل املجل�س
التنفيذي لل�صندوق ،وت�شمل تعديال مقرتحا يف اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق للتحول
40
�إىل جمل�س تنفيذي منتخب بالكامل ،و�إلغاء فئة املديرين التنفيذيني املعينني،
املجمع للبلدان الأوروبية املتقدمة يف املجل�س ب�إلغاء
وتخفي�ض احلجم التمثيل
َّ
اثنني من مقاعدها .و�سوف تتاح كذلك فر�صة �أكرب لإ�ضافة مدير تنفيذي مناوب
ثان لتعزيز متثيل الدوائر االنتخابية التي ت�ضم بلدان متعددة .وباجلمع بني
�إ�صالحات نظام احل�ص�ص والتعديالت يف املجل�س التنفيذي �سوف تتعزز م�صداقية
ال�صندوق وفعاليته.
وقد �صدرت املوافقة على �إ�صالحات �أخرى خالل هذه ال�سنة لتعزيز دور ال�صندوق
يف منع وقوع الأزمات .ومن بني البدائل املطروحة للنظر فيها دعم حترك
ال�صندوق ملواجهة الأزمات النظامية والت�أكيد على �أهمية تعزيز �شبكة الأمان
املايل العاملية ،مع ا�ضطالع ال�صندوق بدور رئي�سي يف هذا ال�ش�أن �ضمن نطاق
�صالحياته.
ويف حترك ملواجهة تزايد الطلب على امل�ساعدة الفنية� ،أن�ش�أ �صندوق النقد الدويل
�صندوقا ا�ستئمانيا لدعم بناء القدرات كما وا�صل تقوية عالقات ال�رشاكة التي
تربطه مع املانحني �إىل جانب تعزيز فعالية م�ساعدته الفنية وزيادة كفاءتها.
وبينما �سلطت الأزمة ال�ضوء كذلك على عدم توافر معلومات دقيقة يف الوقت
املنا�سب واحتمال �أن يت�سبب ذلك يف �إعاقة قدرة �صناع ال�سيا�سات والأطراف
امل�شاركة يف ال�سوق على حتديد حتركات فعالة ملواجهتها ،ا�ستمرت اجلهود
يف ال�سنة املالية  2011ملعاجلة ثغرات البيانات املتعلقة بالأزمة وغريها من
الق�ضايا ذات ال�صلة بالبيانات.
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�إ�صالحات نظام الح�ص�ص والحوكمة في
ال�صندوق وال�صالحيات المنوطه به
احل�ص�ص والأ�صوات واحلوكمة
�إ�صالحات  2008املعنية بنظام احل�ص�ص والأ�صوات تدخل

وبعد ذلك� ،صدرت موافقة جمل�س املحافظني على جمموعة الإ�صالحات
يف دي�سمرب  45. 2010وينبغي يف الوقت احلايل �أن تعلن البلدان
الأع�ضاء قبول زيادات احل�ص�ص املقرتحة والتعديل املقرتح يف اتفاقية
الت�أ�سي�س ،وهو ما يتطلب موافقة الربملان يف كثري من احلاالت .ويتعهد
الأع�ضاء ببذل ق�صارى ال�ستكمال امل�صادقة مع حلول موعد انعقاد
االجتماعات ال�سنوية يف عام .2012

و�سوف يحقق حتويل احل�ص�ص مبوجب الإ�صالحات �أكرث مما ا�ستهدفته
حيز التنفيذ
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية يف �أكتوبر  2009بتحويل ن�سبة
يف مار�س  2011دخلت �إ�صالحات احل�ص�ص والأ�صوات ،التي وافق من �أن�صبة احل�ص�ص ال تقل عن  %5من البلدان املمثلة بالزيادة �إىل
عليها جمل�س املحافظني يف عام  ،2008حيز التنفيذ 41بعد �أن �صادق البلدان ناق�صة التمثيل ،مع حماية احل�ص�ص الت�صويتية املخ�ص�صة
على تعديل اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق يف هذا اخل�صو�ص  117بلدا ع�ضوا لأفقر البلدان الأع�ضاء .وبذلك ت�صبح البلدان �صاحبة �أكرب  10ح�ص�ص
ميثلون �أكرث من  %85من جمموع �أ�صوات البلدان الأع�ضاء 42.وتعمل هذه يف ال�صندوق هي الواليات املتحدة واليابان وجمموعة بلدان «بريك»
الإ�صالحات على زيادة متثيل االقت�صادات الديناميكية يف ال�صندوق والبلدان الأوروبية الأربعة الكربى (فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا واململكة
وتعزز �صوت وم�شاركة البلدان منخف�ضة الدخل .ومبوجب هذه الإ�صالحات املتحدة) .وقد �صادق املجل�س التنفيذي على اخلط الزمني الذي يق�ضي
�سوف تتحقق زيادات يف ح�ص�ص  54بلدا ع�ضوا مببلغ ي�صل �إىل  20.8ببدء �رسيان زيادة احل�ص�ص واالنتهاء من �إعادة املواءمة بني �أن�صبة
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( حوايل  33.7مليار دوالر �أمريكي) البلدان الأع�ضاء وتنفيذ التعديل املقرتح ب�ش�أن �إ�صالحات املجل�س
وي�رسي العمل بها مبجرد قيام البلدان الأع�ضاء التي وافقت عليها ب�سداد التنفيذي مع حلول موعد االجتماعات ال�سنوية يف �أكتوبر .2012
ا�شرتاكات احل�ص�ص .ويف نهاية �إبريل  ،2011مت �سداد �أكرث من  %95من
�إجمايل الزيادات املقررة مبوجب الإ�صالحات .ونظرا لأن التعديل ين�ص وجاءت هذه الإ�صالحات تتويجا لعدد من اجتماعات املجل�س
على �إن�شاء �آلية للحفاظ على ثبات ن�سبة الأ�صوات الأ�سا�سية �إىل جمموع التنفيذي التي انعقدت يف الفرتة بني اجتماعات الربيع ،عندما دعت
الأ�صوات يف ال�صندوق ،ف�إن زيادة الأ�صوات الأ�سا�سية مبقدار يكاد ي�صل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية بتعجيل �إ�صالحات احل�ص�ص
�إىل ثالثة �أ�ضعاف (يح�صل مبوجبها كل بلد ع�ضو على عدد مت�ساو من واحلوكمة ،و�إعالن �شهر نوفمرب ب�ش�أن جمموعة الإ�صالحات 46،ف�ضال
الأ�صوات ،مع توزيع �أ�صوات �إ�ضافية بالتنا�سب مع ح�صة كل بلد ع�ضو) على م�ساهمات «مكتب التقييم امل�ستقل» واخلرباء اخلارجيني واملجتمع
من �ش�أنه تعزيز ت�أثري البلدان منخف�ضة الدخل داخل امل�ؤ�س�سة .وعالوة املدين يف ال�سنوات الأخرية .ومن بني هذه االجتماعات العديدة للمجل�س
على ذلك ،ت�ؤدي الإ�صالحات �إىل متكني املديرين التنفيذيني املمثلني التنفيذي نذكر بالتحديد املناق�شات املو�سعة حول �إ�صالح نظام
لعدد حمدد من البلدان الأع�ضاء من تعيني مدير مناوب ثان بعد االنتخاب احلوكمة يف ال�صندوق والتي ُعقِدت يف �شهر يوليو  47 .2010وخالل
الدوري للمديرين التنفيذيني لعام  .2012وكان قرار جمل�س املحافظني هذه املناق�شات ظل تباين وجهات النظر قائما حول املنهج اجلمعي
باملوافقة على التعديل قد حدد هذا العدد ب�أنه « 19على الأقل» ،لكنه يف يف �إ�صالحات احلوكمة واحل�ص�ص .ومع ذلك� ،أكد جميع املديرين �أهمية
�سياق �إ�صالحات عام  2010املعنية باحل�ص�ص والأ�صوات (راجع الق�سم الو�صول �إىل ر�ؤية م�شرتكة حول الإ�صالحات من �أجل تعزيز م�رشوعية
الفرعي التايل) خ ّف�ض هذا العدد �إىل « � 7أو �أكرث».
ال�صندوق وفعاليته.

�إ�صالحات  2010املعنية بنظام احل�ص�ص واحلوكمة
وافق املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2010على �إجراء جمموعة
�إ�صالحات �إ�ضافية يف نظام احل�ص�ص واحلوكمة تتجاوز تلك
الإ�صالحات التي متت امل�صادقة عليها يف عام  ،2008مع ا�ستكمال
املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص و�إجراء تعديل مقرتح يف
اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق ب�ش�أن �إ�صالح املجل�س التنفيذي 43.ومن
�ش�أن هذه املجموعة من الإ�صالحات ،مبجرد م�صادقة البلدان الأع�ضاء
عليها ،م�ضاعفة ح�ص�ص الع�ضوية لت�صل �إىل نحو  476.8مليار وحدة
حقوق �سحب خا�صة (حوايل  772.9مليار دوالر �أمريكي) وحتويل
ما يزيد على  %6من �أن�صبة احل�ص�ص �إىل بلدان الأ�سواق ال�صاعدة
والبلدان النامية الديناميكية ومن البلدان املمثلة بالزيادة �إىل البلدان
ناق�صة التمثيل ،وحماية �أن�صبة ح�ص�ص �أفقر البلدان الأع�ضاء وقوتها
الت�صويتية .ومبوجب هذا التحويل ت�صبح الربازيل واالحتاد الرو�سي
والهند وال�صني (املعروفة با�سم بلدان جمموعة «بريك») يف عداد البلدان
�صاحبة �أكرب  10ح�ص�ص يف ال�صندوق .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف ت�ؤدي
�إ�صالحات � 2010إىل جمل�س تنفيذي ُيختار كل �أع�ضائه باالنتخاب،
والتزام البلدان الأوروبية املتقدمة بتخفي�ض حجم متثيلها املجمع يف
املجل�س ب�إلغاء اثنني من مقاعدها ،كما �ستتاح فر�صة �أكرب لإ�ضافة
مدير تنفيذي مناوب ثان لتعزيز متثيل الدوائر االنتخابية التي ت�ضم
بلدان متعددة .و�سوف ت�ستكمل مراجعة �شاملة لل�صيغة امل�ستخدمة يف
حتديد ح�ص�ص البلدان يف موعد �أق�صاه يناير  ،2013ومن املقرر �أي�ضا
تقدمي موعد االنتهاء من املراجعة العامة اخلام�سة ع�رشة للح�ص�ص ليتم
ا�ستكمالها يف يناير  .2014وميكن االطالع على جدول مقارن لأن�صبة
احل�ص�ص قبل تنفيذ الإ�صالحات وبعد تنفيذها على موقع ال�صندوق
44
الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت.

ويف �سياق مناق�شات املديرين التنفيذيني مل�س�ألة تعزيز �أن�شطة امل�شاركة
والرقابة الوزارية اتفقوا على �أن م�شاركة الوزراء واملحافظني �رضورية
ل�ضمان فعالية الوفاء مب�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك ت�شجيع التعاون
متعدد الأطراف وات�ساق ال�سيا�سات .ومع ذلك ا�ستمر تباين الآراء حول
�أف�ضل الطرق امل�ستخدمة يف حتقيق هذه امل�شاركة – �سواء من خالل
�إدخال �إ�صالحات على اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ذات الطابع
اال�ست�شاري �أو �إحداث حتول يف كيان معني ب�صنع القرار.
وظل عدد كبري من املديرين غري مقتنعا باحلاجة �إىل جهاز ل�صنع القرار
على امل�ستوى الوزاري .وحذروا من مغبة �إ�ضعاف جمل�س املحافظني
واملجل�س التنفيذي� ،أو قلقلة �إطار امل�ساءلة احلايل الذي يعتربونه �إطارا
مالئما .و�إزاء خلفية االقرتاح ب�إن�شاء مثل هذا اجلهاز اجلديد ل�صنع
القرار ،دعا عدد كبري من املديرين �إىل �إجراء مزيد من الإ�صالح يف
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،مبا يف ذلك الإجراءات التي
ت�ضطلع بها ،من خالل تق�صري فرتة رئا�سة اللجنة ،و�إجراء املزيد من
املناق�شات التفاعلية يف اجلل�سات العامة ،والتعميم املبكر مل�سودات
البيان ال�صادر عن اللجنة.
و�أكد املديرون �أن م�ستوى التمثيل يف املجل�س ال بد �أن يراعي مبد�أ
التكوين الطوعي للدوائر االنتخابية .ر�أى عدد كبري منهم �أن التحول نحو
نظام املجل�س املنتخب بالكامل ،مع اتخاذ �إجراءات حتول دون مزيد
من التكتل يف القوة الت�صويتية� ،سيكون مفيدا يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص
بني املديرين التنفيذيني .غري �أن عددا من املديرين الآخرين �أعرب عن
اعرتا�ضه على تغيري تلك القواعد الرا�سخة ،م�شريا �إىل �أن النظام احلايل
يفر�ض حدودا مالئمة على تكتل القوة الت�صويتية ،وهو الأمر احليوي
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ل�ضمان فعالية املجل�س .وذكر معظم املديرين �أن �إتاحة فر�صة �أكرب اال�ستمرار يف �إجراء تقييمات الأهلية ال�صارمة واملتكافئة حلماية
لتعيني مدير تنفيذي مناوب ثان للدوائر االنتخابية املمثلة لبلدان ا�ستخدام موارد ال�صندوق و�إر�سال �إ�شارات وا�ضحة �إىل الأ�سواق فيما
يتعلق بقوة ال�سيا�سات يف البلدان الأع�ضاء.
متعددة من �ش�أنه تي�سري �إعادة تكوين املجل�س.
وحول اختيار الإدارة العليا وتنوع املوارد الب�رشية� ،أكد املديرون ورحب املديرون بالإجراءات التي اقرتحها اخلرباء ب�ش�أن م�شاركة املجل�س
جمددا التزامهم باعتماد عملية الختيار �إدارة ال�صندوق العليا تقوم املبكرة يف تقييمات حاجة الأع�ضاء لال�ستفادة من موارد ال�صندوق ،و�أثر
على �أ�سا�س من العلنية وال�شفافية ،واتفق عدد كبري منهم على �رضورة اال�ستخدام املتوخى على و�ضع ال�سيولة لدى ال�صندوق .واتفقوا عموما
التو�صل �إىل التزام �سيا�سي لو�ضع نهاية للتفاهمات غري املكتوبة التي على �أن هيكل ر�سوم االلتزام احلايل املائل �إىل �أعلى مالئم للوقاية من
تنظم عملية اختيار الإدارة العليا .و�أكدوا �رضورة القيام بجهد �أكرب اال�ستخدام الوقائي ملبالغ كبرية من موارد ال�صندوق بال داع
لت�شجيع التنوع يف املوارد الب�رشية ،من حيث اجلن�سية ونوع اجلن�س
واخللفيات – ال �سيما يف م�ستويات الإدارة العليا .وقالوا �إنهم يتطلعون ونظرا لأن«خط االئتمان الوقائي» ،ح�سبما �أ�شار املديرون ،هو مبثابة
ملتابعة ما ي�ستجد من جهود لتعزيز هذه النتائج.
�أداة متخ�ص�صة يف ال�رشائح االئتمانية للبلدان ذات الأداء االقت�صادي
ال�سليم ولكنها غري م�ستوفية ملعايري الت�أهل لال�ستفادة من خط االئتمان
حتديث �صالحيات ال�صندوق
املرن ،ف�إنه قادر على �إر�سال �إ�شارات �إيجابية للأ�سواق ب�ش�أن ال�سيا�سات
وم�سارات الأداء يف البلدان الأع�ضاء من خالل تقييمات الأهلية .ورغم
ك�شفت الأزمة العاملية مواطن ال�ضعف يف الرقابة على االقت�صاد – على بواعث القلق الباقية بالن�سبة لبع�ض اجلوانب املتعلقة ب�إن�شاء “خط
امل�ستويات الوطنية والإقليمية والعاملية – قبيل وقوع الأزمة ،مما االئتمان الوقائي” – مبا يف ذلك انت�شار الأدوات والتداخل فيما بينها،
�شجع على ظهور �أهم االبتكارات امل�ؤ�س�سية الكت�شاف املخاطر وتلبية والتق�سيم املتوخى للأع�ضاء يف م�ستويات خمتلفة ،وعملية التقييم
االحتياجات التمويلية الكبرية واملتنوعة .و�أثناء االجتماعات ال�سنوية امل�صاحبة – فقد �أعرب املديرون عموما عن ر�أيهم ب�أن الطريقة املثلى
التي عقدت يف �أكتوبر  ،2009قامت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية لتلبية احتياجات البلدان الأع�ضاء املتنوعة هي من خالل ت�صميم
واملالية بدعوة ال�صندوق �إىل «مراجعة �صالحياته بحيث تغطي كل �أدوات ال�صندوق التمويلية و�رشوطها على نحو يتالءم مع مواطن القوة
�أنواع ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية و�سيا�سات القطاع املايل امل�ؤثرة والأ�سا�سيات االقت�صادية وال�سيا�سات املتغرية لدى البلدان الأع�ضاء.
على اال�ستقرار العاملي» ويغطي العمل املتعلق ب�صالحيات ال�صندوق
ثالثة جماالت رئي�سية ،هي الرقابة والتمويل وا�ستقرار النظام النقدي ودعا املديرون التنفيذيون �إىل �إجراء تقييمات دقيقة ومتكافئة ملعايري
الدويل.
�أهلية ا�ستخدام موارد ال�صندوق ،على �أن يتم �إجرا�ؤها على نحو تراعى
فيه ال�رسية ،وعند طلب البلد الع�ضو فقط .ورغم �إبداء املديرين التنفيذيني
تقرير املجل�س التنفيذي �إىل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون
طائفة وا�سعة من الآراء حول طبيعة ومدى ال�رشطية الالحقة املحبذة
النقدية واملالية
يف خط االئتمان الوقائي ،بوجه عام ،فقد اتفقوا مع ر�أي اخلرباء على �أن
اقرتاح اخلرباء برتكيز ال�رشطية املُطبقة على ال�سيا�سات على خف�ض مواطن
ا�ستجابة لدعوة اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ملراجعة ال�ضعف املتبقية ،مع ا�ستخدام الإجراءات امل�سبقة ومعايري الأداء حيثما
�صالحيات ال�صندوق ،عقد املجل�س التنفيذي مناق�شات حول عدة جوانب كان مربرا ،حقق التوازن املالئم وجاء متفقا مع املبادئ التوجيهية ب�ش�أن
49
لهذه الق�ضية خالل الن�صف الأول من ال�سنة املالية  2011ورفع تقريرا �رشطيةال�صندوق.
�إىل اللجنة حول التقدم املحرز يف هذا املجال �أثناء االجتماعات ال�سنوية
�صالحيات
التي ُعقدت يف �أكتوبر  .2010ووا�صل املجل�س النظر يف
و�أجرى املديرون مناق�شات مبدئية حول البدائل املتاحة لتعزيز
موجز
خالل
ال�صندوق خالل ال�شهور املتبقية من �سنة  2011املالية ،من
حتركات ال�صندوق ملواجهة ال�صدمات النظامية ،مبا يف ذلك اقرتاح
ال�صندوق
بدور
غري ر�سمي للإحاطة حول اخلطوات التالية فيما يتعلق
�إن�شاء «�آلية اال�ستقرار العاملي» ( .)GSMوعلى وجه العموم ،مل ميانع
التمويلي يف امل�ستقبل ،وعدد من املناق�شات ب�ش�أن «املراجعة العامة معظم املديرين �إجراء مناق�شات �إ�ضافية حول البدائل والطرائق التي
الرابعة ع�رشة للح�ص�ص» ،ومناق�شات �أخرى ب�ش�أن �إ�صالح نظام احلوكمة تكفل الت�صدي للأحداث النظامية يف �سياق �آلية مب�سطة ،باعتبارها
(راجع الق�سم ال�سابق)� ،إىل جانب اجتماع ملتابعة املناق�شات حول عملية ترتكز على قرارات املجل�س التنفيذي ،وت�ؤكد التعاون الوثيق
حتديث �صالحيات ال�صندوق املتعلقة بالرقابة وطرائق تطبيقها (راجع مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،وتعتمد على �أدوات و�سيا�سات ال�صندوق
الف�صل الثالث).
احلالية ،وتراعي العرو�ض املتفق عليها واملتزامنة واملطروحة على
بلدان متعددة لعقد اتفاقات ال�ستخدام “خط االئتمان املرن” .وقد
الدور التمويلي امل�ستقبلي
وردت الإ�شارة �إىل �رضورة التوا�صل �أكرث مع البلدان الأع�ضاء بغية
التو�صل �إىل �أعلى م�ستوى ممكن من التوافق يف الآراء .وقد �أيد املديرون
وافق املجل�س التنفيذي يف �أغ�سط�س  2010على جمموعة
من قيام اخلرباء ببذل مزيد من اجلهود �أي�ضا لبحث تعزيز �أوجه الت�ضافر
طريق
الإ�صالحات لتعزيز دور ال�صندوق يف الوقاية من الأزمات
عن (راجع مع اتفاقات التمويل الإقليمية.
حت�سني «خط االئتمان املرن» و�إن�شاء «خط االئتمان الوقائي»
الق�سم املعنون « تعزيز �أدوات منع الأزمات» ،يف الف�صل الثالث) .ونظر
ال�صندوق ع�ضوية ال�صندوق ومجل�سه التنفيذي
املديرون التنفيذيون �أي�ضا يف البدائل املطروحة لدعم حترك
ملواجهة الأزمات النظامية و�أبرزوا �أهمية تعزيز �شبكة الأمان املايل والأن�شطة الم�ؤ�س�سة
العاملية ،مع ا�ضطالع ال�صندوق بدور رئي�سي يف هذا ال�ش�أن �ضمن
48
نطاق �صالحياته.

الع�ضوية

واتفق املديرون مع تقييمات اخلرباء على �أنه بالرغم من النتائج
الإيجابية التي حتققت من ا�ستخدام «خط االئتمان املرن» �أثناء الأزمة
املالية العاملية ،ف�إن املجال ال يزال مت�سعا لزيادة جاذبيته وتعزيز
�آثاره الإ�شارية ب�إلغاء احلد الأق�صى ال�ضمني لال�ستفادة من موارده يف يونيو � 2010أ�صبحت توفالو الع�ضو ال�سابع والثمانني بعد املائة
50
و�إطالة مدة حقوق ال�رشاء .و�إذ جدد املديرون ت�أكيدهم على �رشوط يف �صندوق النقد الدويل بعد توقيعها على اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق.
الت�أهل لال�ستفادة من «خط االئتمان املرن» �شددوا على احلاجة �إىل ويف �إبريل  2011تلقى ال�صندوق طلبا من ال�سلطات يف جنوب ال�سودان
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�إىل الي�سار :رئي�س اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،ال�سيد ثارمان
�شامنوغاراتنام ،يتحدث �أمام و�سائل الإعالم يف م�ؤمتر �صحفي �أثناء
اجتماعات الربيع� .إىل اليمني :مبنى الربملان الكائن يف اجلزيرة املرجانية
فونافوتي ،عا�صمة توفالو الع�ضو ال�سابع والثمانني بعد املئة يف �صندوق
النقد الدويل.

لالن�ضمام �إىل ع�ضوية ال�صندوق ،ويجري حاليا النظر يف هذا الطلب تعظيم كفاءة املجل�س التنفيذي وفعاليته

وفقا لإجراءات الع�ضوية املعتادة.

51

قبول جمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية االلتزامات املن�صو�ص
عليها يف املادة الثامنة
يف يوليو  ،2010قامت حكومة جمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية ،التي
ان�ضمت لع�ضوية ال�صندوق يف عام  ،1961ب�إخطار ال�صندوق بقبولها
االلتزامات التي تن�ص عليها الأق�سام  2و 3و 4من املادة الثامنة يف
52
اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل ،اعتبارا من  28مايو .2010
وبذلك تعهدت الو بعدم فر�ض قيود على �أداء املدفوعات والتحويالت
لأغرا�ض املعامالت الدولية اجلارية ،وعدم م�شاركتها يف �أي ترتيبات
متييزية ملبادلة العملة �أو ممار�سات �أ�سعار العملة املتعددة ،وال ال�سماح
لأي من �أجهزتها املعنية باملالية العامة بذلك� ،إال مبوافقة من �صندوق
النقد الدويل .وقد بلغ عدد الأع�ضاء الذين قبلوا حتى الآن االلتزامات
التي تن�ص عليها املادة الثامنة من اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق 167
بلدا من جمموع �أع�ضاء ال�صندوق البالغ عددهم  187بلدا (راجع جدول
امللحق .)8-2

يف مايو  ،2010قامت «جمموعة العمل املعنية بلجان املجل�س
التنفيذي» ب�إعطاء �أولوية ق�صوى لتحديد الإ�صالحات الالزمة لزيادة
فعالية املجل�س التنفيذي وتعزيز كفاءته .ومن بني الإجراءات املتخذة
للتعامل مع ا�ستمرار �أعباء العمل الثقيلة يف الفرتة التي �أعقبت الأزمة
العاملية ما يلي )1( :حتديد �أولويات بنود ق�ضايا ال�سيا�سات والبلدان
يف برنامج العمل لتحقيق ال�سال�سة يف �سري العمل واحلد من تراكم
البنود يف اجتماعات املجل�س قبل اجتماعات الربيع واالجتماعات
ال�سنوية )2( .حت�سني التن�سيق بني املجل�س والإدارة العليا واخلرباء يف
تنفيذ برنامج العمل وفق الت�سل�سل الزمني )3( .زيادة االعتماد على
الإجراءات النافذة على �أ�سا�س انق�ضاء الوقت دون اعرتا�ض بالن�سبة
�إىل م�شاورات املادة الرابعة ومراجعات الربامج )4( .زيادة الرتكيز
يف التح�ضري الجتماعات املجل�س لإتاحة فر�صة �أكرب �أمام املناق�شات
للرتكيز على الق�ضايا اال�سرتاتيجية.

رئا�سة اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية

اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،امل�ؤلفة من وزراء املالية
املجل�س التنفيذي
وحمافظي البنوك املركزية ،هي اجلهاز اال�ست�شاري الأ�سا�سي ملجل�س
حمافظي ال�صندوق وجتري املداوالت حول ق�ضايا ال�سيا�سات الأ�سا�سية
جولة انتخاب �أع�ضاء املجل�س التنفيذي لعام 2010
التي تواجه ال�صندوق .وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتني �سنويا ،مرة يف
يت�ألف املجل�س التنفيذي يف ظل الرتتيبات الراهنة من  24مديرا تنفيذيا ،الربيع و�أخرى وقت االجتماعات ال�سنوية امل�شرتكة بني �صندوق النقد
منهم خم�سة يتم اختيارهم بالتعيني وت�سعة ع�رش تختارهم البلدان الأع�ضاء الدويل والبنك الدويل يف اخلريف.
�أو جمموعات البلدان باالنتخاب� ،إىل جانب املدير العام الذي يعمل �أي�ضا
رئي�سا للمجل�س التنفيذي .وتن�ص اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق على �إجراء ويف مار�س  ،2011وقع اختيار �أع�ضاء اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية
جولة انتخاب اعتيادية للمديرين التنفيذيني مرة واحدة كل عامني .وقد واملالية على معايل ثارمان �شامنوغاراتنام ،وزير مالية �سنغافورة،
ا�ستكملت جولة انتخاب املديرين التنفيذيني االعتيادية لعام  ،2010وبد�أ لرئا�سة للجنة ،ملدة ت�صل �إىل ثالث �سنوات 54.وقد �شغل الوزير ثارمان
املجل�س اجلديد يزاول �أعماله يف نوفمرب  2010على �أن ت�ستمر ع�ضوية من�صب وزير مالية �سنغافورة منذ دي�سمرب  ،2007و�شغل قبل ذلك
املديرين التنفيذيني اجلدد حتى � 31أكتوبر  53 .2012ووفقا لل�رشط الوارد من�صب وزير التعليم .وقبل دخول ال�سيد ثارمان املعرتك ال�سيا�سي،
يف اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق ،من املقرر �إجراء جولة االنتخاب االعتيادية �شغل �سيادته من�صب مدير عام ال�سلطة النقدية يف �سنغافورة ،وهي
القادمة يف خريف عام  .2012والهدف من ذلك هو �إجراء انتخابات عام البنك املركزي ل�سنغافورة وهيئة التنظيم املايل .ويبا�رش الوزير
 2012يف ظل جمموعة الإ�صالحات التي وافق عليها جمل�س املحافظني ثارمان دوره كرئي�س للجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ويف
يف دي�سمرب  ،2010والتي تق�ضي ،كما �أ�سلفنا ،ب�أن تقت�رص ع�ضوية املجل�س جعبته خربات وا�سعة ودراية متعمقة بالق�ضايا االقت�صادية واملالية
وم�شاركة فعالة يف جهود �صناع ال�سيا�سات على امل�ستوى العاملي.
التنفيذي على املديرين التنفيذيني املنتخبني.
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�رشاكة �إعالمية جديدة (مع ال�شبكات الإعالمية  BBCو  CCTVو
 FTو )NDTVمن �أجل تنفيذ برنامج حلقات النقا�ش كما تو�سع يف تنفيذ
برامج الزمالة لتمكني ال�صحفيني وممثلي منظمات املجتمع املدين من
االقت�صادات ال�صاعدة والنامية من تغطية االجتماعات.

وي�أتي معايل الوزير ثارمان خلفا ملعايل الدكتور بطر�س غايل ،وزير
مالية م�رص ال�سابق ،الذي ا�ستقال يف ال�شهر ال�سابق 55،حيث �شغل من�صب
رئي�س اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية منذ �أكتوبر  .2008وقد
�أعرب مدير عام ال�صندوق ال�سابق عن امتنانه للخدمات التي قدمها
الدكتور بطر�س غايل لل�صندوق وبلدانه الأع�ضاء ،م�شريا �إىل �أن اللجنة
الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية حتت رئا�سته قامت بدور فعال يف بناء القدرات
تقدمي امل�شورة والإر�شادات للم�ساعدة على �ضمان التن�سيق على م�ستوى في البلدان الأع�ضاء
ال�سيا�سات من �أجل حتقيق التعايف العاملي من الأزمة املالية ،و�صياغة
م�ستقبل �صندوق النقد الدويل – عن طريق حتديث �أن�شطة ال�صندوق
الرقابية ،و�إجراء �إ�صالح �شامل لإطار الإقرا�ض من موارده ،و�إدخال تت�ألف عملية بناء القدرات ،وهي من مهام ال�صندوق الأ�سا�سية ،من
امل�ساعدة الفنية والتدريب بهدف تعزيز قدرات البلدان املتلقية لتنفيذ
الإ�صالحات املعنية بنظام احل�ص�ص واحلوكمة.
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية دعما للنمو امل�ستمر.

CNBC

وفاة املحافظ املناوب موكت�سي �سناوانا

�أ�صيب جمتمع �صندوق النقد الدويل باحلزن لوفاة حمافظ البنك املركزي يف
لي�سوتو واملحافظ املناوب يف ال�صندوق معايل الدكتور موكت�سي �سناوانا
يف مار�س  56 .2011وكان الدكتور �سناوانا اخلبري يف جمايل االقت�صاد
الكلي والتنمية االقت�صادية قد ان�ضم �إىل ال�صندوق حامال معه ثروة من
اخلربات الوفرية يف خمتلف �أ�شكال التعامل مع ال�صندوق .وقد �شغل �سيادته
عدة منا�صب منها وزير املالية والتخطيط الإمنائي وم�ست�شار �سيا�سات
�أول ل�ش�ؤون التمويل واال�ستثمار يف اجلماعة الإمنائية للجنوب الإفريقي،
كما مار�س تدري�س االقت�صاد يف جامعة لي�سوتو الوطنية .ويف �أعقاب وفاة
الدكتور �سناوانا �أعرب املدير العام ال�سابق عن عميق تعازيه ل�شعب لي�سوتو
ولأ�رسة الفقيد ،م�شريا �إىل �أنه �سيفتقد ب�شدة.

�إ�صالحات جذرية يف اجتماعات الربيع واالجتماعات ال�سنوية
يف �إطار اجلهود اجلارية للتحديث وت�شجيع زيادة م�شاركة الأطراف املعنية
يف ال�صندوق ،مت ا�ستحداث عدد من الإ�صالحات يف االجتماعات ال�سنوية
يف �أكتوبر  2010واجتماعات الربيع يف �إبريل  .2011وكان الهدف املجمل
من هذه الإ�صالحات هو تعظيم الإمكانات املتاحة يف االجتماعات ب�صفتها
املحفل الرئي�سي ل�صانعي ال�سيا�سات وغريهم من الأطراف املعنية حول
الق�ضايا االقت�صادية الكلية واملالية الدولية الأكرث �إحلاحا .وقد زاد عدد
اللقاءات ودرجة تنوعها لكي يت�سع نطاق ت�أثري االجتماعات وجاذبيتها.
وقد �صمم م�ؤخرا �شعار جديد �أكرث ع�رصية لالجتماعات بحيث ي�ضفي
عليها طابعا مميزا ب�صفة م�ستمرة .ومت تكثيف جدول وقائع االجتماعات
وتركيزه حول اجلل�سات العامة املب�سطة ،مع بث كلمات املحافظني عرب
�شبكة الإنرتنت .ومت ا�ستيعاب طلبات عقد اجتماعات جمموعة الع�رشين
وجمموعة الأربعة والع�رشين ورابطة الكومنولث ،ف�ضال على و�ضع برنامج
معزز لعقد حلقات النقا�ش وامل�ؤمترات .وقد �أتيح للم�شاركني االطالع على
جمموعة وا�سعة من املعلومات الآنية نتيجة زيادة الالفتات الإلكرتونية
الرقمية و�شا�شات عر�ض املعلومات عن طريق اللم�س .وبد�أ العمل ب�شبكة
التعاون الإلكرتوين بني الوفود واخلرباء ،”IMFConnect“ :كما توا�صل
ال�صندوق مع اجلمهور عن طريق ال�صحافة الدولية والإقليمية والوطنية
وكذلك عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي .و�أقام ال�صندوق عالقات

امل�ساعدة الفنية
يقدم �صندوق النقد الدويل امل�ساعدة الفنية ،بناء على طلب البلدان
الأع�ضاء ،من �أجل تقدمي امل�شورة املتعمقة على م�ستوى ال�سيا�سات
يف الق�ضايا التخ�ص�صية بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف و�ضع الرتتيبات
امل�ؤ�س�سية لت�صميم وتنفيذ �سيا�سات االقت�صاد الكلي وال�سيا�سات املالية
والهيكلية ال�سليمة .وتدخل �أن�شطة امل�ساعدة الفنية �ضمن �أعمال الرقابة
والإقرا�ض التي يقوم بها ال�صندوق وتدعم م�شورته ب�ش�أن ال�سيا�سات.
ومن خالل املناق�شات املتعمقة مع البلدان الأع�ضاء حول امل�ساعدة
الفنية ،ت�سهم �أن�شطة بناء القدرات كذلك يف حتديث معلومات اخلرباء
حول املخاطر النا�شئة يف االقت�صاد الدويل.
ويقدم �صندوق النقد الدويل امل�ساعدة الفنية يف جماالت خرباته الأ�سا�سية
وهي �ش�ؤون املالية العامة والأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية والإح�صاءات
والأطر القانونية التي حتكم الأن�شطة االقت�صادية (ال�شكل البياين .)1-4
وخالل ال�سنة املالية  ،2011قدم ال�صندوق امل�ساعدة الفنية لأكرث من
 180بلدا من بلدانه الأع�ضاء يف خمتلف �أنحاء العامل (ال�شكل البياين
 ،)2-4حيث مت تقدمي قرابة  %60منها �إىل البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى من فئة الدخل املتو�سط (ال�شكل البياين
 )3-4مع ت�سجيل زيادة كبرية يف امل�ساعدة الفنية املقدمة �إىل البلدان
يف ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل املتو�سط والبلدان مرتفعة الدخل من
جراء الأزمة يف �أوروبا .وا�ستمرت زيادة امل�ساعدة الفنية املقدمة للبلدان
التي لديها برامج مدعمة مبوارد ال�صندوق (ال�شكل البياين .)4-4

مبادرات امل�ساعدة الفنية
التحرك ملواجهة الأزمة
ركزت امل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق يف  2011على م�ساعدة
البلدان يف التعايف من الأزمة املالية العاملية وتبعاتها .وقد مت تقدمي
امل�ساعدة يف ق�ضايا املالية العامة للبلدان التي ت�رضرت ب�شدة من
الأزمة العاملية ،كاليونان وهنغاريا و�آي�سلندا والتفيا .وحددت هذه

الإطار :1-4

ن�صف قرن يف خدمة ال�صندوق :الدكتور عبد ال�شكور �شعالن
يف يناير � ،2011أعرب املجل�س التنفيذي عن تقديره لعميد املجل�س ،الدكتور
عبد ال�شكور �شعالن ،على العقود اخلم�سة التي كر�سها خلدمة �صندوق النقد الدويل.
وقد التحق الدكتور �شعالن ،وهو م�رصي اجلن�سية ،بالعمل يف ال�صندوق كخبري
اقت�صادي يف �إدارة البحوث اعتبارا من عام  .1961ويف عام  1969انتقل �إىل
�إدارة ال�رشق الأو�سط ،رئي�سا لأحد �أق�سامها يف البداية ثم مديرا للإدارة ،حيث �أدار
دفةالعملبرباعةفائقةوحنكةقياديةكبرية.ويفعام 1992توىلال�سيد�شعالن

من�صب املدير التنفيذي املمثل لكل من البحرين وم�رص والعراق والأردن والكويت
وعمان وقطر واجلمهورية العربية ال�سورية
ولبنان وليبيا وجمهورية ملديف ُ
وجمهورية اليمن .ويف احتفال املجل�س التنفيذي لتكرمي الدكتور �شعالن على
اخلدمات اجلليلة التي قدمها لل�صندوق ،و�صفه ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان،
املدير العام ال�سابق ،ب�أنه «�سفري رائع يف متثيل ال�صندوق �أمام بلدانه الأع�ضاء،
ون�صريلكلالعاملنيفيه،و�رشيكمتعاونللغايةمع�إدارتهالعليا».
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للتعامل مع �شدة �أثر الأزمة العاملية يف �آي�سلندا و�أزمة الدين يف
جامايكا.

امل�ساعدة الفنية تدابري ال�رضائب والإنفاق التي ميكن �أن تعتمدها
ال�سلطات يف هذه البلدان �ضمن براجمها الت�صحيحية مثلما حدث يف
نهاية املطاف بالن�سبة للعديد من التدابري .ومل�ساعدة البلدان على تقوية
مواردها العامة على الأجل الأطول� ،أو�صت امل�ساعدة الفنية املقدمة من
ال�صندوق باعتماد تدابري لتح�سني �ضوابط املوازنة ،والإدارة املالية
العامة ،و�إدارة الإيرادات .وقد زادت الطلبات على امل�ساعدة املتعلقة
ب�أ�سباب الأزمات املالية وعواقبها ،ال �سيما ت�سوية الأزمات ،والرقابة
على القطاع املايل ،واختبارات القدرة على حتمل ال�ضغوط ،والإ�صالح
التنظيمي ،وت�سوية �أو�ضاع البنوك عرب احلدود ،وال�سيا�سة االحرتازية
الكلية ،و�إدارة ال�سيولة النظامية ،و�إدارة خماطر امليزانيات العمومية
يف القطاع العام .وعلى �سبيل املثال ،ت�شكل امل�ساعدة الفنية يف جمال
القطاع املايل جزءا رئي�سيا من امل�ساعدة الفنية التي يقدمها ال�صندوق

امل�ساعدة الفنية التقليدية لبناء القدرات
ا�ستمر حجم الطلب على امل�ساعدة الفنية مرتفعا يف ال�سنة املالية
 2011يف �ش�ؤون املالية العامة مع تقدمي امل�ساعدة على مدار ال�سنة يف
البلدان ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط ويف الدول اله�شة للم�ساهمة
يف تعزيز اجلوانب الأ�سا�سية يف البنية التحتية امل�ؤ�س�سية ،وال�سيا�سة
والإدارة ال�رضيبية ،و�صالبة القطاع املايل ،و�سالمة العمليات النقدية،
والإح�صاءات عالية اجلودة.

ال�شكل البياين :1-4

�إي�صال امل�ساعدة الفنية ح�سب املو�ضوعات الرئي�سية والفرعية
ال�سنة املالية 2011
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ال�شكل البياين :4-4

ال�شكل البياين :2-4

�إي�صال امل�ساعدة الفنية خالل ال�سنة املالية  2011ح�سب
املو�ضوعات الرئي�سية والفرعية
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�إىل الي�سار :ممثلو منظمات املجتمع املدين وال�صحفيون وامل�شاركون يف برنامج
زمالة ال�شباب �أثناء اجتماعات الربيع لعام � .2011إىل اليمني :عاملتان تبا�رشان �إعداد
«البابريكا» يف قرية من مدينة �سرتوميكا ،يف جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية ال�سابقة.

وقد ات�سع نطاق امل�ساعدة الفنية لبناء القدرات يف جمال املالية العامة
خالل هذه ال�سنة .فقد ا�ستهدفت امل�ساعدة الفنية املقدمة �إىل هايتي
امل�ساعدة يف تعبئة املعونة اخلارجية من �أجل البناء ،ال �سيما من خالل
حت�سني التب�ؤ والإبالغ بالبيانات املالية العامة الكلية ،و�إدارة ال�سيولة،
واملحا�سبة احلكومية� .أما امل�ساعدة املقدمة �إىل كل من الأردن واملك�سيك
ونيجرييا وبنما وبريو فقد غطت جماالت متخ�ص�صة مثل حتليل خماطر
املالية العامة ،و�إدارة م�رشوعات ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
واجلوانب املتعلقة باملالية العامة يف ت�صميم �صناديق الرثوة ال�سيادية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وفرت امل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق الدعم
الالزم جلمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة يف جمال بناء القدرات
على املدى الطويل و�إ�صالحات الإدارة ال�رضيبية ،كما وفرت الدعم لبريو
يف �إعادة تنظيم وزارة املالية و�إن�شاء ح�ساب خزانة واحد ،و�ساندت فييت
نام يف تنفيذ ا�سرتاتيجية لإ�صالح ال�سيا�سة والإدارة ال�رضيبية.
وقد ا�ستعانت البلدان بامل�ساعدة الفنية لبناء القدرات يف الق�ضايا
النقدية واملالية خالل هذه ال�سنة لتح�سني عملياتها النقدية وا�سرت�شدت
بها لتح�سني عمليات املحا�سبة يف البنوك املركزية .وقد عمل اخلرباء
املكلفون على �أ�سا�س طويل الأجل يف كمبوديا و�إندوني�سيا والفلبني
وفييت نام مع نظرائهم من هذه البلدان لتعزيز �أعمال الرقابة امل�رصفية.

املانحة وحت�سني امل�ساعدة الفنية املمولة من املانحني .وقد �شكلت
امل�ساهمات املقدمة من املانحني لتمويل �أن�شطة ال�صندوق لبناء
القدرات عن�رصا حيويا يف ال�سماح لل�صندوق بالتحرك لتلبية الطلب
املتزايد على امل�ساعدة ،مبا يف ذلك طلبات احل�صول على امل�شورة يف
املو�ضوعات الأكرث تخ�ص�صا (ال�شكل البياين .)5-4

املراكز الإقليمية للم�ساعدة الفنية
ميثل التمويل من اجلهات املانحة عن�رصا حيويا يف متويل مراكز �صندوق
النقد الدولية الإقليمية ال�سبعة للم�ساعدة الفنية ( )RTACsيف منطقة املحيط
الهادئ والكاريبي و�إفريقيا وال�رشق الأو�سط و�أمريكا الو�سطى .وت�شكل هذه
املراكز الإقليمية جزءا مهما من املنهج الإقليمي لل�صندوق �إزاء امل�ساعدة
الفنية والتدريب ،والذي ي�سمح بزيادة توا�ؤم امل�ساعدة الفنية مع احتياجات
كل منطقة على حدة ويعزز قدرة ال�صندوق على اال�ستجابة ال�رسيعة ملا
ي�ستجد من احتياجات.
وا�ستجابة لطلب البلدان املتلقية للم�ساعدة الفنية ،وا�صل ال�صندوق
تو�سيع �شبكة مراكزه الإقليمية للم�ساعدة الفنية .وبعد ا�ستعدادات مكثفة،
بد�أ ن�شاط مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة اجلنوب الإفريقي يف
موري�شيو�س يف يونيو  .2011ويخدم هذا املركز بلدان اجلنوب الإفريقي
بدعم من اجلهات املانحة من كل من بنك التنمية الإفريقي و�أ�سرتاليا
والربازيل وكندا والربنامج الإقليمي لالحتاد الأوروبي مع املنظمات
الإقليمية (مفو�ضية املحيط الهندي ،وال�سوق امل�شرتكة لدول �رشق
وجنوب �إفريقيا ،وجماعة �رشق �آ�سيا ،والهيئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية) وبنك اال�ستثمار الأوروبي وفنلندا و�سوي�رسا واململكة املتحدة.
وحلني توفري التمويل الكايف ،ال يزال هناك مركز �إقليمي �آخر للم�ساعدة
الفنية بانتظار االفتتاح يف  2012ليخدم البلدان غري الناطقة بالفرن�سية
يف غرب �إفريقيا (وبذلك تكتمل تغطية �إفريقيا جنوب ال�صحراء) .ومن
املقرر كذلك �إن�شاء مركز خلدمة �آ�سيا الو�سطى.

وا�ستمر العمل يف  2011ملعاونة البلدان يف حت�سني طرق �إعداد
الإح�صاءات االقت�صادية الكلية واملالية .ومن �أبرز الإجنازات يف هذا
املجال ،تعاون خرباء ال�صندوق مع  72بلدا ال�ستكمال «امل�سح املن�سق
لال�ستثمار املبا�رش» يف دي�سمرب  2010وم�ساعدة هذه البلدان لتح�سني
بياناتها حول اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .فقد �ساعد �صندوق النقد
الدويل عددا من البلدان الإفريقية على حت�سني �إح�صاءاتها االقت�صادية
ون�رش بياناتها ،كما �ساعد العديد من البلدان الكاريبي على و�ضع
�سل�سلة من �إح�صاءات الأ�سعار و�إح�صاءات �إجمايل الناجت املحلي على
درجة �أكرب من الدقة .و�إ�ضافة �إىل ذلك قدم اخلرباء امل�ساعدة لعدد من
بلدان �إفريقيا جنوب ال�صحراء يف تنفيذ معايري �إقليمية لإح�صاءات ويجري حاليا جمع امل�ساهمات التمويلية ال�ستكمال املراحل اجلديدة
مالية احلكومة .ومن خالل امل�ساعدة املقدمة من ال�صندوق قام العديد يف املراكز الإقليمية القائمة ،والتي جتري تو�سعتها ا�ستجابة حلجم
من البلدان الأخرى بتطوير معايري �إبالغ الإح�صاءات ون�رش البيانات .الطلب.
وقد ركزت امل�شورة ب�ش�أن الق�ضايا القانونية على الأطر التي
حتكم ال�صناديق اال�ستئمانية املوا�ضيعية
ال�سيا�سة االقت�صادية ،ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،

وااللتزامات مبوجب اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق .وا�ستكماال للم�ساعدة
الفنية يف جمال املالية العامة والقطاع املايل ،قدم اخلرباء القانونيون
امل�ساعدة للبلدان يف جمال �صياغة الت�رشيعات املعنية بق�ضايا القطاع
املايل وال�رضائب والإدارة املالية العامة وق�ضايا �إع�سار قطاعي
ال�رشكات والأ�رس.

ميثل التمويل من اجلهات املانحة عامال حيويا كذلك لدعم امل�ساعدة
الفنية املقدمة من خالل ال�صناديق اال�ستئمانية املوا�ضيعية يف
�صندوق النقد الدويل والتي تغطي موا�ضيع متخ�ص�صة ومتثل عن�رصا
مكمال للم�ساعدة التي تركز على اجلوانب الإقليمية وتقدمها املراكز
الإقليمية للم�ساعدة الفنية .وقد بد�أ �أول هذه ال�صناديق ن�شاطه يف مايو
 ،2009وهو يركز على بناء القدرات املرتبطة مبكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب.

وا�صل �صندوق النقد الدويل تعزيز فعالية م�ساعدته الفنية خالل ال�سنة
املالية  2011عن طريق التو�سع يف عالقات ال�رشاكة مع اجلهات

وقد �صادقت اجلهات املانحة على خطط عمل ال�سنة املالية 2012
فيما يتعلق ب�إن�شاء �صندوقني جديدين من ال�صناديق اال�ستئمانية

�إ�صالحات برنامج امل�ساعدة الفنية
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املوا�ضيعية (يف جمايل ال�سيا�سة والإدارة ال�رضيبية و�إدارة ثروة املوارد
57
الطبيعية).
وميول هذان ال�صندوقان اجلديدان من �أ�سرتاليا وبلجيكا �إي�صال امل�ساعدة الفنية عن طريق �صندوق النقد الدويل
َّ
واالحتاد الأوروبي و�أملانيا والكويت ولك�سمربغ وهولندا والرنويج
وعمان و�سوي�رسا وقد بلغ جمموع تعهداتها بتقدمي املنح  45مليون
ُ
دوالر �أمريكي �أو ما يزيد على  %80من ميزانيتي ال�صندوقني خلم�س
�سنوات .ونظرا لأن العديد من ه�ؤالء املانحني �سبق لهم كذلك دعم �أول
هذه ال�صناديق ،ف�إن رغبتهم يف تو�سيع م�شاركتهم يف مبادرات مماثلة
�أخرى هي �إ�شارة على �أن هذه ال�صناديق املوا�ضيعية من وجهة نظرهم
و�سيلة فعالة لتن�سيق جهود بناء القدرات وحتقيق اال�ستفادة من خربات
ال�صندوق .وجتري اال�ستعدادات كذلك لإن�شاء �صندوق موا�ضيعي يركز
على برنامج املعينني املمولني مبوارد خارجية ،كما ال يزال العمل
م�ستمرا نحو �إقامة �صناديق موا�ضيعية �أخرى تركز على الإح�صاءات
االقت�صادية وا�سرتاتيجية ا�ستمرارية القدرة على حتمل الديون ودعم
التدريب يف �إفريقيا.
ال�شكل البياين :5-4

(�سنة�/شخ�ص)
200

150
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تو�سيع عالقات ال�رشاكة الثنائية مع اجلهات املانحة
يعمل �صندوق النقد الدويل ب�صفة م�ستمرة على تو�سيع عالقات ال�رشاكة
الثنائية مع اجلهات املانحة وتعميقها .وكان االحتاد الأوروبي ،بعد
م�ساهمته يف دي�سمرب  2009يف م�ساندة املراكز الإقليمية للم�ساعدة الفنية،
قد �أبرم يف نوفمرب � 2010أوىل اتفاقياته الثنائية مع �صندوق النقد الدويل
لدعم �أن�شطة امل�ؤ�س�سة املعنية ببناء القدرات .وخالل ال�سنة املالية 2011
كثف ال�صندوق كذلك عالقات ال�رشاكة بينه وبني اليابان (�أكرب جهة مانحة
ملبادرات ال�صندوق املعنية ببناء القدرات) واململكة املتحدة و�سوي�رسا
وكندا و�أ�سرتاليا والرنويج وهولندا وفرن�سا ونيوزيلندا ،وقد وا�صلت جميعها
دعمها للم�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق خالل ال�سنة على الرغم من
ال�ضغوط على املالية العامة .فقد التزمت اليابان ،على �سبيل املثال ،ب�أكرث
من  100مليون دوالر �أمريكي على مدار ال�سنوات املالية .2012-2010
وقد ا�ست�أنفت ال�سويد خالل ال�سنة املالية  2011دعمها للم�ساعدة املالية
املقدمة من ال�صندوق بامل�ساهمة يف ال�صندوق اال�ستئماين اجلديد متعدد
املانحني للمالية العامة يف ليبرييا .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت توقيع خطاب
تفاهم خالل هذه ال�سنة مع البنك الدويل ب�ش�أن م�رشوع بقيمة  5.6مليون
ممول من كندا لدعم الإدارة االقت�صادية يف دول الكاريبي،
دوالر �أمريكي َّ
كما مت توقيع خطاب تفاهم �آخر مع الواليات املتحدة – وهو الأول من
نوعه .وخالل ال�سنة املالية  2011بلغ �إجمايل التمويل الذي مت احل�صول
عليه لدعم بناء القدرات حوايل  120مليون دوالر �أمريكي ،بزيادة قدرها
 %21عن ال�سنة ال�سابقة (راجع اجلدول  1-4يف ال�صفحة الإلكرتونية).

زيادة الفعالية والكفاءة
وا�صل ال�صندوق �إحراز التقدم يف  2011نحو حتقيق �أهداف �إ�صالحاته
لعام  2008يف جمال امل�ساعدة الفنية التي تت�ضمن زيادة الكفاءة وتعزيز
عملية حتديد الأولويات الداخلية وحت�سني عملية حتديد التكلفة .وقد �ساعد
هذا التقدم يف اجتذاب م�ساهمات اجلهات املانحة (راجع الق�سم الفرعي
ال�سابق) ،مما �ساعد ال�صندوق على تلبية زيادة الطلب على امل�ساعدة يف
جمال بناء القدرات منذ تخفي�ض حجم ال�صندوق يف الفرتة بني عامي
 2008و .2009ويف ظل التغريات الهيكلية الرئي�سية التي طر�أت قام
ال�صندوق ب�إلغاء �سيا�سة م�ساهمات البلدان الأع�ضاء لأغرا�ض بناء القدرات
وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ (يف الأول من مايو  .)2011وعلى الرغم من
توخي �سيا�سة حت�صيل الر�سوم يف �إ�صالحات امل�ساعدة الفنية لعام 2008
فقد مت ت�أجيل العمل بها نظرا لوقوع الأزمة وبناء على طلب ملح من عدد
من البلدان الأع�ضاء .وقد ا�ستند قرار �إلغاء هذه ال�سيا�سة �إىل تقييم ي�شري �إىل
زيادة تكلفة حت�صيل الر�سوم على �أن�شطة بناء القدرات على العائد املحدود
يف املناخ ال�سائد حديثا ،وكذلك للحد من احتمال �أن ي�ؤدي حت�صيل الر�سوم
�إىل حتويل امل�ساعدة الفنية �إىل الأع�ضاء القادرين على ال�سداد.
وقد ت�شكل عدد من جمموعات العمل خالل ال�سنة املالية  2011ملتابعة
ما مت تنفيذه من �إ�صالحات عام  2008والرتكيز على اجلوانب املختلفة

2011
ممولة من ال�صندوق

2010

2009

املراكز الإقليمية للم�ساعدة الفنية

2008

�صفر

ممولة من جهات مانحة �أخرى

ملحوظة :البيانات ال ت�شمل معهد �صندوق النقد الدويل.
امل�صدر :مكتب �إدارة امل�ساعدة الفنية يف �صندوق النقد الدويل.

لتعزيز فعالية وكفاءة امل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق .وقامت
جمموعة العمل املعنية بتمويل امل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق
بدرا�سة املزيج ال�صحيح للتمويل من املانحني وال�صندوق للت�أكد
من توفر املرونة الكافية للتحرك لتلبية احتياجات امل�ساعدة الفنية
العاجلة .وقامت جمموعة عمل �أخرى معنية ب�أ�سلوب الإدارة القائم على
النتائج ،مبراجعة املمار�سات الدولية لتطوير منهج عمل ال�صندوق يف
هذا املجال ،ا�ستنادا �إىل التخطيط القائم للم�ساعدة الفنية و�إجراءات
تنفيذها .وركزت جمموعة عمل ثالثة على ا�ستخال�ص التو�صيات لتوحيد
عمليات جميع املراكز الإقليمية للم�ساعدة الفنية وحتقيق االت�ساق بني
امل�ساعدة الفنية التي تقدمها هذه املراكز الإقليمية وغريها من �أ�شكال
امل�ساعدة الفنية التي يقدمها ال�صندوق.
وعالوة على ما �سبق ،ال تزال التقييمات م�ستمرة لبع�ض الأن�شطة املختارة
يف جمال بناء القدرات ،مبا يف ذلك تقييم فعاليتها وكفاءتها .وخالل
ال�سنة املالية  2011ا�ضطلع ال�صندوق بدور ا ُ
مل َي�سرِّ يف تقييمات ال�صناديق
اال�ستئمانية الثنائية البلجيكية وال�سوي�رسية واليابانية وبد�أ اال�ستعدادات
لإجراء التقييمات اخلارجية امل�ستقلة لل�صندوق اال�ستئماين املوا�ضيعي
حول مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و�إجراء درا�سة للتكاليف
الإدارية للمركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية يف منطقة الكاريبي ،واملقرر �أن
يبد�أ ممار�سة ن�شاطه يف ال�سنة املالية .2012

التدريب
ميثل تدريب امل�س�ؤولني يف البلدان الأع�ضاء جزءا �أ�سا�سيا من جهود
ال�صندوق لبناء القدرات .و ُت َ�ص َّمم الدورات التدريبية واحللقات التطبيقية
لتبادل اخلربات التي اكت�سبها خرباء ال�صندوق يف طائفة وا�سعة من
املو�ضوعات التي تكت�سب �أهمية حا�سمة يف التحليل االقت�صادي
الكلي واملايل الفعال و�صنع ال�سيا�سات ،مبا يف ذلك الدورات التدريبية
املتعلقة ب�إعداد الإح�صاءات االقت�صادية الكلية وخمتلف ق�ضايا املالية
العامة والق�ضايا النقدية والقانونية .و ُيقدم معظم التدريب من خالل
برنامج ينظمه معهد �صندوق النقد الدويل (بالتعاون مع �إدارات �أخرى)،
و ُت َنظَّ م ب�صفة رئي�سية يف املقر الرئي�سي لل�صندوق ،ويف �سبعة مراكز
تدريب �إقليمية يف �أنحاء العامل ،ومن خالل التعلُّم من ُبعد.
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�إىل الي�سار :م�صنع �صغري لت�صنيع قوالب طوب الإ�سمنت يدويا يف مدينة بورتو
برن�س يف هايتي� .إىل اليمني :احل�ضور ين�صتون �إىل املتحدثني يف م�ؤمتر حول
البلدان منخف�ضة الدخل ُعقد يف مقر ال�صندوق الرئي�سي يف نوفمرب .2010

تقدمي دورات تدريبية �إ�ضافية يف ال�سنة املالية  2011حول ت�شخي�ص
االقت�صاد الكلي وق�ضايا القطاع املايل .وعقد معهد �صندوق النقد الدويل
ندوة رفيعة امل�ستوى يف اجلزائر عن«املوارد الطبيعية ،التمويل والتنمية:
مواجهة التحديات القدمية واحلديثة» ،وم�ؤمترا بعنوان «الرقابة والتنظيم
املايل :درو�س من الأزمة» ،بالتعاون مع جامعة جورج وا�شنطن .وقد
ُعقِدت كذلك حلقة نقا�ش وحوار �إقليمي رفيعة امل�ستوى يف معهد فيينا
امل�شرتك حول«النمو والتوظيف يف �أوروبا».

ومت �إحراز تقدم ملمو�س حول الهدف الأ�سا�سي متو�سط الأجل املتمثل
يف �إعادة بناء حجم التدريب بدعم من املانحني بعد التخفي�ضات
يف ال�سنة املالية  2009نتيجة لعملية �إعادة الهيكلة يف ال�صندوق.
ويف ال�سنة املالية  2011قدم برنامج معهد ال�صندوق دورات تدريبية
ب�إجمايل � 9000أ�سبوع تدريب للم�شارك – بزيادة  %6مقارنة بال�سنة
املالية  -2009وح�رضها  4200م�س�ؤول (راجع اجلدول  2-4يف
ال�صفحة الإلكرتونية) .وقد حظي التدريب املقدم لبلدان �أمريكا الالتينية
بدعم �إ�ضايف مع تو�سع «مركز التدريب الإقليمي امل�شرتك لبلدان �أمريكا
املوقعة
الالتينية يف الربازيل» يف مايو  58 .2010ومبوجب
االتفاقية �صندوق البيانات ومبادرات معايير البيانات
بني دولة الكويت وال�صندوق يف نوفمرب  2010لإن�شاء مركز
النقد الدويل لالقت�صاد والتمويل يف ال�رشق الأو�سط (� )CEFسوف تتحقق
زيادة ملمو�سة يف م�ساندة
التدريب املقدم من ال�صندوق لتلك املنطقة معايري ال�صندوق لن�رش البيانات
اعتبارا من ال�سنة املالية  59 .2012وقد عزز معهد ال�صندوق من عمليات
تقييم التدريب ،متيحا للجهات املانحة االطالع على مزيد من الآراء ت�ساعد معايري ن�رش البيانات يف تعزيز توافر �إح�صاءات �شاملة يف الوقت
التقييمية (راجع الإطار .)2-4
املنا�سب وهو ما ي�سهم يف اتباع �سيا�سات اقت�صادية كلية �سليمة .واتخذ
�صندوق النقد الدويل عدة خطوات مهمة نحو تعزيز ال�شفافية واالنفتاح،
واملنهج الدرا�سي متوائم ب�صفة دائمة مع �أولويات �صندوق النقد الدويل ومنها و�ضع معايري ن�رش البيانات وتعزيزها لت�سرت�شد بها البلدان
واالحتياجات املتطورة للبلدان الأع�ضاء؛ وحتقيقا لهذه الغاية ،مت الأع�ضاء .فقد �أن�شئ املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات ( )SDDSيف مار�س

الإطار :2-4

تقييم مدى فعالية التدريب الذي يقدمه معهد �صندوق النقد الدويل
ي�ستعني معهد �صندوق النقد الدويل بطائفة متنوعة من �أ�ساليب التقييم
ل�ضمان تلبية براجمه االحتياجات التدريبية للبلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق.
ومن بني هذه الأ�ساليب ( )1تقييمات التدريب الكمية والنوعية التي يقدمها
امل�شاركون يف نهاية كل دورة؛ و(� )2آراء الأطراف ال�رشيكة للمعهد يف مراكز
التدريب الإقليمية؛ و( )3امل�سح الذي جتريه جهة دولية للبحوث كل ثالث
�سنوات حل�رص الهيئات الر�سمية الراعية للم�شاركني؛ و( )4الآراء امل�ستمدة
من اجتماعات توليد الأفكار مع كبار امل�س�ؤولني الوطنيني؛ و( )5امل�سوح
الالحقة بعد �سنة �إىل ثمانية ع�رش �شهرا من عينة من الدورات التدريبية،
لتقييم مدى ا�ستمرار الفائدة املتحققة من التدريب .وجتري هذه امل�سوح،
التي بد�أت يف عام  ،2011جهة م�ستقلة لبحوث ال�سوق للت�أكد من حجب
هوية امل�ستجيبني .وقد �أجريت م�سوح الحقة يف ال�سنة املالية  2011على

�سبع دورات تدريبية ُع ِق َدت خالل ال�سنة املالية ( 2010اثنتان يف معهد
التدريب الإقليمي امل�شرتك يف �سنغافورة واثنتان يف معهد فيينا امل�شرتك
وواحدة يف برنامج التدريب امل�شرتك يف الهند و�أخرى يف مقر ال�صندوق
الرئي�سي ودورة ُع ِق َدت ب�أ�سلوب التعلم من ُبعد) .وقد �أُر�سِ لت اال�ستبيانات �إىل
امل�شاركني و�إىل املديرين يف اجلهات الر�سمية الراعية مل�شاركتهم يف هذا
التدريب.
وجاءت الآراء التقييمية الواردة عرب هذه القنوات املتنوعة للتقييم
�إيجابية للغاية .فقد �أكد امل�شاركون واجلهات الراعية لهم ت�أكيدا �ساحقا
يف هذه امل�سوح الالحقة اجلديدة على �أن التدريب �ساعد امل�شاركني
على القيام ب�أعمالهم على نحو �أف�ضل وعزز من احتماالت ترقيهم يف
وظائفهم ،و�أن امل�شاركني تبادلوا املعلومات التي تعلموها مع زمالئهم.
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الأن�شطة املتعلقة بالبيانات والإح�صاءات يف ال�سنة املالية 2011
�أكدت الأزمة الأخرية من جديد در�سا قدميا� ،أال وهو �أن �سالمة البيانات
و�سالمة التحليل �رضوريان للرقابة الفعالة وحتركات ال�سيا�سات على
امل�ستويني الوطني والدويل .ولأ�سباب من بينها ثغرات البيانات التي
�أبرزتها الأزمة ونتيجة �إىل حد ما للجهود اجلارية ،فقد كانت ال�سنة
املالية � 2011سنة حافلة بالأحداث املتعلقة بالبيانات والإح�صاءات
يف �صندوق النقد الدويل .ومن بني الأن�شطة خالل هذه ال�سنة �إطالق
قواعد بيانات �إلكرتونية جديدة لإتاحة االطالع العام على الإح�صاءات
الرئي�سية ذات الأهمية الن�سبية واملرتابطة والقابلة للمقارنة دوليا لكي
ي�ستخدمها �أ�سا�سا �صناع ال�سيا�سات .ويت�ضمن م�سح فر�ص احل�صول على
اخلدمات املالية م�ؤ�رشات التوا�صل اجلغرايف وال�سكاين للخدمات املالية؛
وتت�ضمن قاعدة بيانات دين القطاع العام ربع ال�سنوية �إح�صاءات ديون
القطاع العام يف  35بلدا ،يتم حتديثها كل ثالثة �أ�شهر ،بالتعاون مع
البنك الدويل؛ ويعد امل�سح املن�سق لال�ستثمار املبا�رش �أول م�سح على
م�ستوى العامل ملراكز اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،وميثل جهدا تعاونيا
م�شرتكا بني �صندوق النقد الدويل و�رشكائه من الهيئات املختلفة
وهم البنك املركزي الأوروبي ومكتب الإح�صاء الأوروبي (يورو�ستات)
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي وم�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية (�أونكتاد).
ويف غ�ضون هذه ال�سنة� ،أ�صدر ال�صندوق باال�شرتاك مع بنك الت�سويات
الدولية اجلزء الثاين من كتيب �إح�صاءات الأوراق املالية والذي يغطي
ق�ضايا حيازات �سندات الدين .والغر�ض من هذا الكتيب ،الذي ي�صدر
ا�ستجابة لدعوة جمموعات دولية خمتلفة لو�ضع معايري منهجية
لإح�صاءات �سندات الدين ،هو م�ساعدة الهيئات الوطنية والدولية على
�إعداد �إح�صاءات الأوراق املالية ال�ستخدامها يف ر�سم ال�سيا�سات النقدية
 1996لت�سرت�شد به البلدان الأع�ضاء يف �إتاحة بياناتها االقت�صادية
واملالية لال�ستخدام العام� .أما النظام العام لن�رش البيانات ()GDDS
الذي �أن�شئ يف عام  ،1997فهو ميثل �إطارا ملعاونة البلدان الأع�ضاء
يف تطوير نظمها الإح�صائية بغية �إنتاج �إح�صاءات �شاملة ودقيقة
ت�ستخدم يف �صنع ال�سيا�سات و�إجراء التحليالت .وجتري امل�شاركة
يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات والنظام العام لن�رش البيانات على
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�أ�سا�س طوعي.
ويف مايو  ،2010ا�شرتكت جورجيا يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات،
وبذلك بلغ عدد البلدان امل�شاركة  68بلدا .وان�ضمت كل من بوتان
وكو�سوفو �إىل النظام العام لن�رش البيانات يف مايو  2010و�إبريل
 ،2011على التوايل ،لي�صل عدد امل�شاركني يف هذا النظام �إىل 98
م�شاركا (با�ستثناء البلدان التي ت�أهلت لالنتقال من مرحلة النظام العام
لن�رش البيانات �إىل مرحلة املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات) .وتظهر حاليا
معلومات �شاملة عن املمار�سات املتبعة لإنتاج البيانات الإح�صائية
ون�رشها يف كل من بوتان وجورجيا وكو�سوفو ،على اللوحة الإلكرتونية
ملعايري ن�رش البيانات التي ت�سمح بالدخول �إىل املوقع الإلكرتوين لكل
من املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات والنظام العام لن�رش البيانات واملوقع
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الإلكرتوين املرجعي جلودة البيانات.

التقرير املرحلي عن املراجعة الثامنة ملبادرات
ال�صندوق املعنية مبعايري البيانات

وافق املجل�س التنفيذي خالل جل�سة مناق�شاته املنعقدة يف مار�س
 2010ب�ش�أن تو�سيع نطاق امل�ؤ�رشات املالية يف املعيار اخلا�ص لن�رش
البيانات على التعجيل ب�إجراء املراجعة الثامنة ملبادرات معايري
البيانات وطلب تقدمي موجز �إحاطة مرحلي يف غ�ضون �سنة من تاريخ
هذه املناق�شات؛ ويف فرباير  2011ناق�ش املجل�س التقرير املرحلي
الذي �أعده اخلرباء ا�ستجابة لذلك الطلب 62.وقد ا�ستند التقرير املرحلي
�إىل الإجراءات املتخذة من �أجل اقت�صادات جمموعة الع�رشين ،وميهد

وحتليل اال�ستقرار املايل .وي�أتي هذا الكتيب كمبادرة م�شرتكة مع بنك
الت�سويات الدولية والبنك املركزي الأوروبي .وقد �صدر اجلزء الأول من
الكتيب والذي يتناول ق�ضايا �سندات الدين يف �شهر مايو  .2009ومن
املتوقع �صدور اجلزء الثالث حول الأوراق املالية غري �سندات الدين يف
ال�سنة املالية .2012
وقد عمل ال�صندوق مع منظمات �رشيكة خالل هذه ال�سنة يف تنظيم م�ؤمترات
حول البيانات والإح�صاءات ،مثل «م�ؤمتر تعزيز بيانات املراكز املالية
والتدفقات يف ح�سابات االقت�صاد الكلي»(  (Conference on Strengthe n
 ،)ing Position and Flow Data in the Macroeconomic Accountsالذي
ُعقِد بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي وركز
على �إعداد ح�سابات االقت�صاد الكلي القطاعية املتكاملة ل�سد ثغرة مهمة
يف البيانات �أمكن حتديدها يف �أعقاب الأزمة املالية .ويف م�ؤمتر لكبار
امل�س�ؤولني يف جمموعة الع�رشين حول مبادرة جمموعة الع�رشين ل�سد
وعقِد يف العا�صمة وا�شنطن يف مار�س  ،2011بالتعاون
ثغرات البيانات ُ
مع �أمانة جمل�س اال�ستقرار املايل ،مت ح�رص ما حتقق من تقدم على م�سار
هذه املبادرة .ويف �سياق الإعداد لذلك امل�ؤمتر ،عقد ال�صندوق اجتماعا
للمجموعة امل�شرتكة بني الوكاالت املعنية بالإح�صاءات االقت�صادية
واملالية ،التي ت�ضم يف ع�ضويتها بنك الت�سويات الدولية والبنك املركزي
الأوروبي ومكتب الإح�صاء الأوروبي (يورو�ستات) و�صندوق النقد الدويل
(رئي�سا) ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي والأمم املتحدة
والبنك الدويل .كذلك �أن� أش� ال�صندوق جلنة ا�ست�شارية معنية ب�إح�صاءات
مالية احلكومة ،ت�ضم خرباء من البلدان املختلفة وممثلني عن الهيئات
الدولية وم�ستخدمي البيانات للم�ساعدة يف حت�سني �إح�صاءات املالية
العامة.
للتح�ضري للمراجعة الثامنة بغية �سد ثغرات البيانات وتعزيز ال�شفافية
من خالل ن�رش البيانات.
و�أحاط املديرون علما بالتقدم امل ُْر�ضي الذي حتقق يف التعديالت
الأخرية التي �أجريت على معايري البيانات ،مبا يف ذلك �إدخال م�ؤ�رشات
ال�سالمة املالية �ضمن املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات ،وحتقيق االت�ساق
بني النظام العام لن�رش البيانات واملعيار اخلا�ص لن�رش البيانات .و�أعربوا
عن ارتياحهم ملجمل رد الفعل الإيجابي من امل�شاركني وامل�شرتكني
والأطراف املعنية الأخرى ،والذي ت�ضمن الإ�شارة �إىل املجاالت التي
ميكن �إدخال التح�سينات عليها .وقال املديرون �إن الأزمة املالية العاملية
�سلطت ال�ضوء على احلاجة �إىل بيانات حديثة عالية اجلودة وقابلة
للمقارنة ،وهو �أمر حا�سم يف حتقيق الر�صد املبكر للمخاطر ومواطن
التعر�ض لها.
و�أقر املديرون ب�أن نق�ص البيانات مل يكن من الأ�سباب الأ�سا�سية وراء
الأزمة املالية العاملية ،ولكن تلك الأزمة ك�شفت عن ثغرات خطرية يف
البيانات يف جماالت رئي�سية ميكن �أن ت�ؤدي الروابط بني امل�ؤ�س�سات
والأ�سواق املالية فيها �إىل خماطر على النظم املالية الوطنية والعاملية.
وقالوا �إن ذلك يدعو �إىل النظر يف اتباع طريقة فعالة ملعاجلة هذه
الثغرات ،ال �سيما بالن�سبة للبلدان ذات القطاعات املالية العاملية
امل�ؤثرة يف النظام املايل .وبالتايل �أيد معظم املديرين بذل مزيد من
اجلهود ل�صياغة اقرتاح يحدد �صيغة معززة للمعيار اخلا�ص لن�رش
البيانات “”SDDS Plusميثل م�ستوى �إ�ضافيا ملبادرات ال�صندوق
املعنية مبعايري البيانات ،مت�شيا مع اخلطوط العامة والأ�ساليب
املطروحة يف التقرير املرحلي.
وقال املديرون التنفيذيون �إنهم يتطلعون �إىل النظر يف مقرتحات حمددة
لإجراء التعديالت الالزمة يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات عند �إجراء
املراجعة الثامنة يف عام  ،2012و�إجراء مناق�شات مثمرة ب�ش�أن الطرائق
املمكنة ملعاجلة ثغرات البيانات التي حددتها الأزمة الأخرية� ،إىل جانب
�إجراء مزيد من التحليالت لالنعكا�سات امل�صاحبة على املوارد.
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املوارد املالية
والهيكل التنظيمي
وامل�ساءلة
�أبرزت الأزمة العاملية احلاجة �إىل �إجراء زيادة كبرية يف موارد �صندوق النقد
الدويل لتوفري التمويل الالزم للبلدان الأع�ضاء .وخالل ال�سنة املالية � ،2011أقر
ال�صندوق زيادة تاريخية يف ح�ص�ص الأع�ضاء و ُينتظر يف الوقت احلايل ت�صديق
�أع�ضاء ال�صندوق عليها لتدخل حيز التنفيذ ،كما قام باعتماد وتطبيق زيادة
كبرية يف حجم االتفاقات الدائمة لالقرتا�ض من البلدان الأع�ضاء مما �أ�سفر بدوره
عن زيادة كبرية يف موارده املتاحة لتوفري مثل هذا التمويل .كذلك وقع ال�صندوق
اتفاقات ثنائية مع عدد من البلدان الأع�ضاء لدعم عمليات الإقرا�ض املي�رس وغري
املي�رس .و�سوف ي�ؤدي ا�ستكمال عمليات بيع جزء حمدود من ذهب ال�صندوق خالل
هذه ال�سنة �إىل توفري التمويل الالزم لإن�شاء �صندوق َو ْقف يف �إطار منوذج الدخل
اجلديد التي متت امل�صادقة عليه يف عام  .2008وهناك �أي�ضا ت�أييد ال�ستخدام
املوارد املرتبطة ب�أرباح بيع الذهب يف توفري م�ساعدات مي�رسة للبلدان منخف�ضة
الدخل ،غري �أنه مل يتم االتفاق بعد على اال�سرتاتيجية النهائية التي �سيتم اتباعها
يف هذا ال�صدد.
وقد �أمت املجل�س التنفيذي مراجعته ال�سنوية مليزانيتي ال�صندوق الإدارية
والر�أ�سمالية ،واعتمد ميزانية ال�سنة املالية  2012التي تت�ضمن متويال مبدئيا
لإجراء �إ�صالحات �ضخمة يف مبنى �أقدم املقرين الرئي�سيني لل�صندوق (املقر
الرئي�سي  )1ومبنى كونكورديا «� ،»Concordiaإىل جانب توفري اال�ستثمارات
الالزمة يف �أجهزة وبرجميات تكنولوجيا املعلومات .وقام املجل�س كذالك مبراجعة
مدى كفاية �أر�صدة ال�صندوق الوقائية و�سيا�سته يف تقييم ال�ضمانات الوقائية.
وقد رحب بت�شكيل هيئة خرباء خارجيني ملراجعة الإطار الذي ي�ستخدمه ال�صندوق
لإدارة ما يواجهه من خماطر ا�سرتاتيجية ومالية وت�شغيلية .ووافق �أي�ضا على
تو�سيع نطاق ال�صالحيات املنوطة مبكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي لي�شمل
�أعمال التدقيق يف النفقات املالية وااللتزام ب�سيا�سات ال�صندوق ولوائحه الداخلية،
وب�إجراءات املجل�س التنفيذي والكيانات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك مكاتب املديرين
التنفيذيني ومكتب التقييم امل�ستقل.
ويف جمال املوارد الب�رشية ،وا�صل ال�صندوق بذل جهود قوية لدعم ن�شاط التوظيف
خالل ال�سنة املالية  2011وتنفيذ �إ�صالحات �ضخمة على م�ستوى املوارد الب�رشية.
ويف �شهر مايو  2011قدم ال�سيد دومينيك �سرتاو�س ـكان ا�ستقالته من من�صب
مدير عام �صندوق النقد الدويل ،وبد�أ املجل�س التنفيذي عملية اختيار املدير العام
التايل والتي اختتمت يف �شهر يونيو  2011باختيار ال�سيدة كري�ستني الغارد
مديرا عاما جديدا لل�صندوق .وبعد �أن ترك ال�سيد موريلو بورتوغال نائب املدير
العام العمل يف ال�صندوق يف �شهر مار�س  ،2011مت تعيني ال�سيدة نعمت �شفيق
كنائب جديد خلفا له.
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ووا�صل مكتب التقييم امل�ستقل عمله يف تقييم �سيا�سات ال�صندوق
و�أن�شطته ،حيث ن�رش تقييما لأداء ال�صندوق خالل الفرتة التي �سبقت
اندالع الأزمة العاملية ،وا�ستكمل تقييم ن�شاط البحوث يف ال�صندوق،
وو�ضع برنامج عمل لعمليات التقييم القادمة .وظلت �أن�شطة التوا�صل
اخلارجي ت�شكل جزءا مهما من اال�سرتاتيجية العامة لل�صندوق ،حيث
ُعقدت اجتماعات م�شرتكة بني املجموعات اال�ست�شارية الإقليمية للمرة
الأوىل �أثناء االجتماعات ال�سنوية لعام  ،2010كما مت �إطالق مبادرات
مهمة تهدف �إىل حت�سني عالقات ال�صندوق مع �أع�ضائه من البلدان
الآ�سيوية وتعزيز العمل امل�شرتك مع النقابات العمالية.

املو�سعة (وهو ما يتطلب يف عدد قليل من احلاالت االنتهاء من بع�ض
�إجراءات االعتماد املحلية)� ،سي�ؤدي هذا التو�سع �إىل زيادة حجم هذه
االتفاقات مبا يتجاوز ع�رشة �أ�ضعاف لي�صل �إىل  367.5مليار وحدة
حقوق �سحب خا�صة (�أي حوايل  576مليار دوالر �أمريكي) مقابل 34
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (�أي حوايل  55مليار دوالر �أمريكي).
ويف � 30إبريل  ،2011بلغ جمموع اتفاقات االئتمان ذات ال�صلة
باالتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض  363.2مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة.

ويف �إبريل من عام � ،2011أعلن ال�صندوق �أن جمل�سه التنفيذي ا�ستكمل
ر�سميا عملية �أول تفعيل التفاقات اجلديدة لالقرتا�ض ،والتي ا�ستدعت
امليزانية والدخل
موافقة امل�شاركني الذين يتمتعون ب�أغلبية  %85من جمموع االتفاقات
االئتمانية من امل�شاركني الذين يتمتعون بحق الت�صويت ،بالإ�ضافة �إىل
موافقة املجل�س 64.ويف �ضوء الزيادة الكبرية املتوقعة يف املوارد
امل�ستمدة من ح�ص�ص الع�ضوية مبجرد تفعيل زيادة احل�ص�ص يف �إطار
زيادات احل�ص�ص
املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص ،فقد مت االتفاق على تخفي�ض
يتمثل امل�صدر الرئي�سي ملوارد ال�صندوق املتاحة لأغرا�ض التمويل يف حجم االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض كذلك ،على �أن يتم حتديد التفا�صيل
ا�شرتاكات احل�ص�ص التي يدفعها كل بلد عند ان�ضمامه لل�صندوق والتي خالل املراجعة القادمة لالتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض املقرر ا�ستكمالها
تتحدد عموما على �أ�سا�س حجمه الن�سبي يف االقت�صاد العاملي .وكما يف موعد غايته منت�صف �شهر نوفمرب .2011
�أ�رشنا يف الف�صل الرابع ،هناك زيادة كبرية متوقعة يف ح�ص�ص �
أع�ضاء اتفاقات االقرتا�ض الثنائية
إ�صالحني �أجريا يف الآونة الأخرية .ففي �شهر مار�س
ال�صندوق نتيجة �
َ
 ،2011دخلت حيز التنفيذ �إ�صالحات عام  2008املعنية بنظام احل�ص�ص
والأ�صوات يف ال�صندوق .وتت�ضمن هذه الإ�صالحات �إجراء زيادات يف اتفاقات التمويل التكميلي
ح�ص�ص  54بلدا ع�ضوا تبلغ قيمتها  20.8مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة (�أي حوايل  33.7مليار دوالر �أمريكي) .ويف �شهر دي�سمرب  ،2010وقع عدد من البلدان اتفاقات ثنائية مع �صندوق النقد الدويل لتقدمي
�أقر جمل�س حمافظي ال�صندوق مزيدا من الإ�صالحات التي �ست�ؤدي حال القرو�ض و�رشاء ال�سندات (اتفاقات اقرتا�ض) بغية توفري متويل تكميلي
ت�صديق �أع�ضاء ال�صندوق عليها �إىل م�ضاعفة ح�ص�ص الأع�ضاء لت�صل لل�صندوق ريثما تتم املوافقة على التو�سعة املقرتحة لالتفاقات اجلديدة
�إىل  476.8مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة تقريبا (�أي حوايل  772.9لالقرتا�ض .و�إىل جانب اتفاقات االقرتا�ض الثنائية ال�ستة ع�رش
مليار دوالر �أمريكي) .ومن املقرر �إمتام هذه الزيادة غري امل�سبوقة يف واتفاقات �رشاء ال�سندات الثالثة التي دخلت حيز التنفيذ يف العامني
املاليني  2009و ،2010مت تنفيذ عدد قليل من اتفاقات االقرتا�ض يف
ح�ص�ص الأع�ضاء قبل االجتماعات ال�سنوية لعام .2012
ال�سنة املالية  :2011مع بنك النم�سا املركزي وبنك �سلوفينيا املركزي
يف �أكتوبر  ،2010ومع البنك املركزي الإيطايل يف مار�س .652011
تو�سعة وتفعيل االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض
وجاءت هذه االتفاقات الثالثة يف �سياق التزام االحتاد الأوروبي يف
لدى ال�صندوق جمموعتان دائمتان من خطوط االئتمان التي ي�ستخدمها �شهر مار�س عام  2009بتوفري ما ي�صل �إىل  75مليار يورو (يعادل
ال�ستكمال موارده امل�ستمدة من ح�ص�ص الع�ضوية ،وهما «االتفاقات وقتها  100مليار دوالر �أمريكي) لدعم قدرة ال�صندوق الإقرا�ضية ،وقد
العامة لالقرتا�ض» ( ، )General Arrangements to Borrowالتي �أن�شئت زاد االحتاد الأوروبي الحقا على هذه االتفاقات بالتزامه بتوفري 50
يف عام  1962و«االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض» ( New Arrangementsمليار يورو �إ�ضافية ل�صالح االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض يف �صيغتها
 )to Borrowالتي �أن�شئت يف عام  .1998ومبوجب هذه االتفاقات ،يعرب املو�سعة .ومع دخول هذه االتفاقات ب�صيغتها املو�سعة حيز التنفيذ ،مل
عدد من البلدان الأع�ضاء �أو م�ؤ�س�ساتها عن اال�ستعداد لإقرا�ض �أموال تعد اتفاقات االقرتا�ض الثنائية مع امل�شاركني يف االتفاقات اجلديدة
لالقرتا�ض ُت�ستخدم لتمويل التزامات جديدة ،ويجوز دمج �أي �أر�صدة
�إ�ضافية لل�صندوق من خالل تفعيل هذه االتفاقات.
م�ستحقة لهذه اخلطوط الثنائية يف االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض.
ويف �شهر �إبريل  ،2009و�إزاء االرتفاع احلاد يف الطلب على التمويل
املتاح من ال�صندوق من جراء الأزمة العاملية ،دعا قادة جمموعة اتفاقات دعم �إقرا�ض البلدان منخف�ضة الدخل
الع�رشين (مبوافقة اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية الحقا)
ال�صندوق �إىل زيادة املوارد املتاحة لتوفري مثل هذا التمويل .ويف بعد موافقة املجل�س التنفيذي على �إجراء �إ�صالحات يف ت�سهيالت
نوفمرب عام  ،2009تو�صل امل�شاركون يف “االتفاقات اجلديدة الإقرا�ض املي�رسة يف يوليو � ،2009أطلق املدير العام ال�سابق حملة
لالقرتا�ض” وكان عددهم  26م�شاركا يف ذلك الوقت و 13م�شاركا لتعبئة موارد متويل ثنائية �إ�ضافية يف �شكل قرو�ض وكذلك يف �شكل
حمتمال �إىل اتفاق مبدئي لتو�سيع نطاق هذه االتفاقات وزيادة مرونتها ،دعم لزيادة القرو�ض املي�رسة يف �إطار ال�صندوق اال�ستئماين للنمو
ويف �شهر �إبريل عام  ،2010اعتمد �صندوق النقد الدويل قرارا ر�سميا واحلد من الفقر .وخالل ال�سنة املالية  ،2011قام �صندوق النقد الدويل،
يتم مبوجبه تو�سيع نطاق هذه االتفاقات و�إ�ضافة  13بلدا م�شاركا ب�صفته �أمني ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر ،بتوقيع عدد
جديدا منها عدد كبري من بلدان الأ�سواق ال�صاعدة .وكان تنفيذ هذا من االتفاقات مع البلدان الأع�ضاء لدعم الإقرا�ض يف البلدان منخف�ضة
الإ�صالح يف االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض مرهونا مبوافقة امل�شاركني الدخل ،حيث مت توقيع اتفاقات قرو�ض مع وزارة املالية الرنويجية يف
ال�ستة وع�رشين احلاليني وقيام حد �أدنى من امل�شاركني اجلدد ب�إبالغ يونيو  ،2010ومع بنك هولندا املركزي يف يوليو  ،2010ومع بنك
ال�صندوق بالتزامهم بهذه االتفاقات يف �صيغتها املو�سعة .ويف مار�س فرن�سا املركزي يف �سبتمرب  ،2010ومع بنك كوريا املركزي يف يناير
عام � ،2011أعلن ال�صندوق ا�ستكمال عملية الت�صديق ودخول االتفاقات  ،2011ومع بنك �إيطاليا املركزي والبنك الوطني ال�سوي�رسي يف �إبريل
املو�سعة حيز التنفيذ 63.ومبجرد قيام جميع امل�شاركني اجلدد ب�إبالغ  ،2011كما مت توقيع اتفاقات �رشاء �سندات مع بنك ال�شعب ال�صيني
66
ال�صندوق بالتزامهم باالتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض يف �صيغتها واليابان واململكة املتحدة يف �سبتمرب .2010
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كفاية �أر�صدة ال�صندوق الوقائية
يحتفظ �صندوق النقد الدويل باحتياطيات ك�أر�صدة وقائية ميكن
ا�ستخدامها عند ال�رضورة المت�صا�ص اخل�سائر املالية .ويف �سبتمرب
 ،2010قام املجل�س التنفيذي مبراجعة مدى كفاية �أر�صدة ال�صندوق
الوقائية والنظر يف �إمكانية �إجراء حتول مقرتح ال�ستخدام �إطار �أكرث
�شفافية واعتمادا على القواعد يف تقييم كفاية االحتياطيات وتعديل
67
م�ستوى الأر�صدة الوقائية امل�ستهدف مبرور الوقت.
وذكر املديرون التنفيذيون �أنه منذ املراجعة الأخرية يف �أواخر 2008
حدث حتوال يف املخاطر املالية التي تواجه ال�صندوق من خماطر دخل
�إىل خماطر ائتمان يف ظل ا�ستجابة ال�صندوق الحتياجات البلدان
الأع�ضاء خالل الأزمة املالية العاملية .و�أ�شاروا �إىل �أنه يف حني ازدادت
القدرة االئتمانية �إىل ال�ضعف تقريبا ،ارتفع حجم االئتمان القائم
حلوايل ثالثة �أ�ضعاف وو�صل جمموع االلتزامات �إىل م�ستويات غري
م�سبوقة .وظل الرتكز االئتماين مرتفعا  ،68كما ازداد حجم االنك�شافات
الفردية الكربى ازديادا حادا و ُيتوقع �أن يزداد جمددا.
و�أكد املديرون التنفيذيون �أنه يف الإطار متعدد اجلوانب الذي ي�ستخدمه
كاف من
ال�صندوق يف �إدارة خماطر االئتمان  69ال يزال توافر م�ستوى ٍ
الأر�صدة الوقائية ميثل عن�رصا �رضوريا حلماية قيمة الأ�صول
االحتياطية التي تودعها البلدان الأع�ضاء لدى ال�صندوق .وا�ست�شعر
املديرون �أن املنهج القائم على القواعد الذي اقرتح خرباء ال�صندوق
ا�ستخدامه يف تقييم كفاية االحتياطيات من �ش�أنه زيادة �شفافية
القرارات التي حتدد م�ستوى االحتياطيات امل�ستهدف وتوفري مزيد من
الإر�شادات ب�ش�أن �رضورة تعديل هذا امل�ستوى مبرور الوقت مع �إتاحة
فر�صة التقدير اال�ستن�سابي للمجل�س على �ضوء التقييمات العامة التي
تقي�س املخاطر املالية التي تواجه ال�صندوق.
و�شجع املديرون التنفيذيون و�ضع حد �أدنى لالحتياطيات الوقائية
للحماية من �أي ارتفاع غري متوقع يف خماطر االئتمان و�ضمان
ا�ستمرارية مركز الدخل ،واتفقوا بوجه عام على حد �أدنى مبدئي قدره
 10مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة مع الت�أكيد على �رضورة مراجعة
هذا احلد الأدنى بانتظام .و�أيد معظم املديرين �أن يكون م�ستوى
الأر�صدة الوقائية امل�ستهدف ما بني � %20إىل  %30من جمموع
االئتمان مع االلتزام باحلد الأدنى.

الدخل والر�سوم والفائدة التعوي�ضية وتقا�سم الأعباء
الدخل
اعتمد ال�صندوق منذ �إن�شائه اعتمادا �أ�سا�سيا على �أن�شطة الإقرا�ض من
�أجل متويل م�رصوفاته الإدارية .و�صدرت موافقة جمل�س املحافظني يف
مايو  2008على �إ�صالح منوذج دخل ال�صندوق مبا ي�سمح بتنويع
م�صادر دخله من خالل �إن�شاء �صندوق وقف يمُ ول �ضمن ح�ساب
اال�ستثمار من الأرباح التي تتحقق من عملية بيع حمدودة حليازات
الذهب لدى ال�صندوق (راجع «مبيعات الذهب» الحقا يف هذا الف�صل)،
وتو�سيع �صالحية اال�ستثمار املخولة لل�صندوق من �أجل تعزيز عائدات
اال�ستثمار ،وا�ستئناف التقليد الذي يق�ضي بتعوي�ض ال�صندوق عن
تكاليف �إدارة ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر.
وقد ا�ستلزم تو�سيع �صالحيات ال�صندوق اال�ستثمارية تعديل اتفاقية
ت�أ�سي�س ال�صندوق ،ويف فرباير  2011دخل التعديل املقرتح لتو�سيع
�صالحية اال�ستثمار حيز التنفيذ بعد �أن نال موافقة الأغلبية املطلوبة.70
ومينح هذا التعديل �صالحية تو�سيع نطاق الأدوات التي ميكن لل�صندوق

اال�ستثمار فيها ،وفقا للقواعد واللوائح التي �سيقرها املجل�س التنفيذي.
ويف مار�س  ،2011مت حتويل عمالت مبا ي�ساوي �أرباح مبيعات الذهب
التي بلغت  6.85مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة من ح�ساب املوارد
العامة �إىل ح�ساب اال�ستثمار ال�ستثمارها .ومن املتوقع �أن يتم �إن�شاء
�صندوق الوقف الوارد يف منوذج الدخل املعدل بعد �إقرار املجل�س
التنفيذي للقواعد واللوائح اجلديدة التي تنظم �صالحيات اال�ستثمار
املو�سعة التي تعطي احلق يف �إن�شاء مثل هذا ال�صندوق الوقفي.

الر�سوم
ال تزال م�صادر الدخل الرئي�سية لل�صندوق تتمثل يف �أن�شطة الإقرا�ض
واال�ستثمار .ويتكون معدل الر�سم الأ�سا�سي (�سعر الفائدة على التمويل
من ال�صندوق) من �سعر الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة زائدا
الهام�ش الذي ُيعبرَّ عنه بنقاط الأ�سا�س 71.وبالن�سبة لل�سنتني املاليتني
 2011و ،2012وافق املجل�س على �إبقاء هام�ش معدل الر�سم كما كان
عليه ،ويبلغ  100نقطة �أ�سا�س .وات�ساقا مع منوذج الدخل اجلديد،
ا�سرت�شد هذا القرار باملبادئ التي تقت�ضي تغطية الهام�ش لتكاليف
�أعمال الو�ساطة وبناء االحتياطيات يف ال�صندوق ،و�رضورة مواءمته
�إىل حد كبري مع الأ�سعار يف الأ�سواق الر�أ�سمالية.
ويفر�ض ال�صندوق ر�سوما �إ�ضافية تبلغ  200نقطة �أ�سا�س على ا�ستخدام
مبالغ ائتمانية كبرية (�أكرث من  %300من ح�صة البلد الع�ضو) �ضمن
ال�رشائح االئتمانية 72ويف ظل االتفاقات املمددة ،وت�سمى هذه الر�سوم
ر�سوما �إ�ضافية ح�سب م�ستوى املوارد .ويفر�ض ال�صندوق �أي�ضا ر�سوما
�إ�ضافية ح�سب الإطار الزمني مبقدار  100نقطة �أ�سا�س على ا�ستخدام
املبالغ االئتمانية الكبرية (نف�س امل�ستوى احلدي �أعاله) التي تظل
قائمة ملدة تزيد على � 36شهرا.
و�إىل جانب الر�سوم والر�سوم الإ�ضافية الدورية ،يفر�ض ال�صندوق �أي�ضا
ر�سوم خدمات ،ور�سوم التزام ،ور�سوما خا�صة ،حيث ُيفر�ض ر�سم خدمة
قدره  %0.5على كل عملية �سحب للموارد من ح�ساب املوارد العامة،
وهناك ر�سم التزام قابل للرد على املبالغ املمنوحة كل فرتة � 12شهرا
مبوجب اتفاقات ح�ساب املوارد العامة ،مثل اتفاقات اال�ستعداد
االئتماين واالتفاقات املمددة واالتفاقات يف ظل خط االئتمان املرن
واالتفاقات يف ظل خط االئتمان الوقائي .و ُتفر�ض ر�سوم التزام تبلغ
 15نقطة �أ�سا�س على املبالغ املتعهد بها حتى  %200من ح�صة
الع�ضوية ،و 30نقطة �أ�سا�س على املبالغ املتعهد بها التي تتجاوز
 %200وبحد �أق�صى  %1000من ح�صة الع�ضوية ،و 60نقطة �أ�سا�س
على املبالغ املتعهد بها التي تتجاوز  %1000من ح�صة الع�ضوية.
و ُترد الر�سوم عند ا�ستخدام االئتمان بقدر يتنا�سب مع ال�سحوبات
الفعلية .ويفر�ض ال�صندوق �أي�ضا ر�سوما خا�صة على مدفوعات املبلغ
الأ�صلي املت�أخرة عن موعد ا�ستحقاقها وعلى الر�سوم املت�أخرة عن
موعد ا�ستحقاقها بفرتات تقل عن � 6أ�شهر.

الفائدة التعوي�ضية
على جانب امل�رصوفات ،يدفع ال�صندوق فائدة (تعوي�ضية) للبلدان
الأع�ضاء على مراكزها الدائنة يف ح�ساب املوارد العامة (وتعرف با�سم
مراكز �رشائح االحتياطيات) .وتن�ص اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق على
حتديد الفائدة التعوي�ضية مبا ال يزيد عن �سعر الفائدة على حقوق
ال�سحب اخلا�صة ،وال يقل عن  %80منه .وتحُ دد الفائدة التعوي�ضية
حاليا ح�سب �سعر الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة ،وهو �أي�ضا �سعر
الفائدة احلايل على اقرتا�ض ال�صندوق .وكما �أ�رشنا �آنفا يف هذا الف�صل،
وافق املجل�س التنفيذي عام  2009على زيادة قدرة ال�صندوق
الإقرا�ضية ،من خالل االقرتا�ض ،يف �سياق التحرك على املدى القريب
ملواجهة الأزمة املالية العاملية .ويف � 30إبريل  ،2011كان ال�صندوق
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قد اقرت�ض �أمواال من البلدان الأع�ضاء من خالل قرو�ض ثنائية ويف الوقت الذي كانت تجُ رى فيه مبيعات الذهب يف ال�سوق� ،أعلن
واتفاقيات ل�رشاء ال�سندات ،واتفاقات جديدة مو�سعة وممددة لالقرتا�ض ،ال�صندوق يف �سبتمرب  2010عن بيع � 10أطنان مرتية من الذهب لبنك
بلغت قيمتها  19.7مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة.
بنغالدي�ش املركزي بالأ�سعار ال�سوقية ال�سارية 73.ويف �شهر �سبتمرب
74
التايل� ،أعلن ال�صندوق عن انتهاء الربنامج املحدود لبيع الذهب.

اقت�سام الأعباء

يتم تعديل معدالت الر�سم والفائدة التعوي�ضية وفق �آلية القت�سام الأعباء
ُو ِ�ضعت يف منت�صف الثمانينات وتوزع تكلفة االلتزامات املالية
املت�أخرة عن موعد ا�ستحقاقها لل�صندوق على نحو مت�ساو بني الأع�ضاء
الدائنني والأع�ضاء املدينني .ويقوم ال�صندوق برفع معدل الر�سم
وخف�ض معدل الفائدة التعوي�ضية ال�سرتداد ر�سوم الفائدة ربع ال�سنوية
التي تتجاوز �أجل ا�ستحقاقها (غري امل�سددة) ب�ستة �أ�شهر �أو �أكرث
(تعديالت اقت�سام الأعباء) .و ُترد املبالغ التي مت حت�صيلها على هذا
النحو عند ت�سوية الر�سوم املت�أخرة.

وبلغ جمموع ح�صيلة مبيعات ذهب ال�صندوق  9.54مليار وحدة حقوق
�سحب خا�صة ،منها  2.69مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة متثل القيمة
الدفرتية للذهب و 6.85مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة متثل �أرباح.
وكما �أ�رشنا �آنفا ،مت �إبرام جميع عمليات البيع (�سواء خارج ال�سوق �أو
داخل ال�سوق) على �أ�سا�س الأ�سعار ال�سوقية ،والتي جتاوزت الأ�سعار
املفرت�ضة وقت �إقرار منوذج الدخل اجلديد .وكان ليلزم بيع الذهب
مبتو�سط �سعر  935دوالرا للأوقية لتمويل الوقف من �أرباح بيع الذهب
بالقدر املفرت�ض يف الأ�صل وقت �إقرار منوذج الدخل اجلديد عام ،2008
وزيادة املوارد املتاحة للإقرا�ض املي�رس �إىل امل�ستوى املتفق عليه يف
يوليو  .2009وقد و�صل متو�سط �سعر بيع الذهب �إىل  1144دوالرا
�أمريكيا للأوقية ،مما نتج عنه �أرباح �إ�ضافية «ا�ستثنائية» من مبيعات
الذهب .

ويف ال�سنة املالية  ،2011بلغ متو�سط التعديالت املقررة لر�سوم الفائدة
ربع ال�سنوية غري امل�سددة نقطة �أ�سا�س واحدة ،وهو ما يعك�س ارتفاع
االئتمان القائم لل�صندوق ب�سبب ت�أثري الأزمة العاملية التي طالت
البلدان الأع�ضاء وحدوث ارتفاع مماثل يف مراكز ال�رشائح االحتياطية
للبلدان الأع�ضاء .وبلغت معدالت الر�سم والفائدة التعوي�ضية املعدلة ا�ستخدام �أرباح مبيعات الذهب
 %1.35و %0.35على الرتتيب يف ال�سنة املالية .2011
يف �إبريل  ،2011عقد املجل�س التنفيذي مناق�شات مبدئية حول
ا�ستخدام �أرباح مبيعات الذهب 75.و�أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل �أنه
�صايف الدخل
من املتوقع ا�ستخدام ما ال يقل عن  4.4مليار وحدة حقوق �سحب
بلغ �صايف دخل ال�صندوق من �أن�شطة الت�شغيل  780مليون وحدة حقوق خا�صة (�أي  7.0مليار دوالر �أمريكي) من الأرباح يف متويل �صندوق
�سحب خا�صة يف ال�سنة املالية  2011قبل ح�ساب �أرباح مبيعات وقف �ضمن ح�ساب اال�ستثمار يف �صندوق النقد الدويل كما �أ�رشنا
الذهب ،وهو ما يعك�س �أ�سا�سا الدخل الناجت عن ارتفاع م�ستويات �سابقا.
الإقرا�ض .وحققت ا�ستثمارات ال�صندوق عائدات �صافية من الأتعاب
مقدارها  ،%0.89متجاوزة بذلك امل�ؤ�رش املعياري الذي ترتاوح مدته و�أكدوا دعمهم �أي�ضا ال�سرتاتيجية ا�ستخدام جانب من الأرباح لتوليد
بني �سنة وثالث �سنوات مبقدار  54نقطة �أ�سا�س .وقد بلغت �أرباح موارد ترتاوح بني  0.5و  0.6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة بالقيمة
مبيعات الذهب  3.1مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة يف ال�سنة املالية احلالية ال�صافية يف نهاية  2008لدعم القرو�ض املقدمة من ال�صندوق
 ،2011ومت حتويلها �إىل ح�ساب اال�ستثمار بال�صندوق لأغرا�ض اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر .غري �أن ا�ستخدام املوارد املرتبطة
اال�ستثمار كما �أ�رشنا يف ال�سابق.
مببيعات الذهب لتوفري الدعم لل�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من
الفقر �سوف يتطلب ا�ستخدام �آلية حتويل غري مبا�رشة :حيث يتم توزيع
مبيعات الذهب
املوارد املرتبطة ب�أرباح بيع الذهب على الأع�ضاء بالتنا�سب مع حجم
ح�ص�صهم ،ثم ُيطلب من ه�ؤالء الأع�ضاء رد هذه املوارد (�أو مبالغ
كما �أ�رشنا �آنفا يف هذا الف�صل ،يت�ضمن منوذج الدخل اجلديد لل�صندوق تعادله بوجه عام) على �سبيل امل�ساهمة يف دعم الإقرا�ض .وبافرتا�ض
الذي مت �إقراره عام � 2008إن�شاء �صندوق وقف يف ح�ساب اال�ستثمار �أن الأع�ضاء �سيقومون برد  %90من الأرباح املوزعة ،يكون من الالزم
يمُ َّول من �أرباح عمليات بيع حمدودة حليازات الذهب لدى ال�صندوق توزيع  0.7-0.6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة تقريبا بالقيمة
بهدف ا�ستثمار هذه املوارد وتوليد عوائد لدعم ميزانية ال�صندوق مع احلالية ال�صافية يف نهاية  2008لتوليد م�ساهمات ثنائية لدعم
احلفاظ على القيمة احلقيقية للوقف يف الأجل الطويل .وقد
وافق ال�صندوق اال�ستئماين باملبالغ املحددة ( 0.6-0.5مليار وحدة حقوق
يف
الذهب
املجل�س التنفيذي يف يوليو  2009على ا�ستخدام ح�صيلة بيع
ب�رشوط مي�رسة �سحب خا�صة بالقيمة احلالية ال�صافية يف نهاية  .)2008و�أكد
جزء منها لزيادة موارد ال�صندوق املتاحة ملنح قرو�ض
للبلدان منخف�ضة الدخل� ،إىل جانب ا�ستخدامه يف متويل الوقف .ويف املديرون �أن �أهمية احلد من ت�رسب املوارد يف �سياق هذه اجلهود ،وذلك
�سبتمرب  ،2009وافق املجل�س ر�سميا على بيع � 403.3أطنان مرتية من بطلب �ضمانات ُم ْر ِ�ضية من الأع�ضاء ،قبل توزيع �أي موارد ،تكفل
قيامهم برد مبالغ معادلة �إىل ال�صندوق يف �صورة م�ساهمات ثنائية
ذهب ال�صندوق� ،أي ما ميثل ثُمن جمموع حيازات الذهب لديه.
يف ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر.
وقد بد�أت مبيعات الذهب يف �أكتوبر  ،2009ومت اعتماد طرائق للحماية
من �إرباك �سوق الذهب ،حيث قام ال�صندوق يف البداية بعر�ض الذهب وبالنظر �إىل بقية الأرباح غري املتوقعة التي بلغ حجمها  1.75مليار
للبيع خارج ال�سوق على احلائزين الر�سميني كالبنوك املركزية وحدة حقوق �سحب خا�صة تقريبا ( 2.84مليار دوالر �أمريكي) ،ناق�ش
(بالأ�سعار ال�سوقية ال�سارية يف وقت البيع) .وقامت ثالثة بنوك مركزية املديرون التنفيذيون عددا من اخليارات املبدئية .ونظرا لتنوع الآراء
ب�رشاء كميات من الذهب بلغ جمموعها  212طنا مرتيا خالل �شهور التي مت الإعراب عنها� ،سينظر املجل�س مرة �أخرى يف اال�ستخدامات
قليلة من عر�ض الذهب ،وبلغ مقدار الذهب املتبقي لل�رشاء  191.3طنا املمكنة لهذه الأرباح الزائدة وقت انعقاد االجتماعات ال�سنوية لعام
مرتيا .ويف فرباير � ،2010أعلن �صندوق النقد الدويل عن بدء مرحلة  .2011وتقرر �أن تظل الأرباح يف ح�ساب اال�ستثمار ،على �أن ُيقرتح
ثانية من مبيعات الذهب يف ال�سوق مو�ضحا �أن عمليات البيع خارج �إدخالها �ضمن االحتياطيات العامة لدى ال�صندوق يف �سياق القرارات
ال�سوق قد ت�ستمر �أي�ضا و�أن �أي مبيعات �أخرى للحائزين الر�سميني �سوف القادمة ب�ش�أن الت�رصف يف الدخل لل�سنة املالية  ،2011وذلك �إىل حني
ت�ؤدي �إىل انخفا�ض مكافئ يف كميات الذهب املتاحة للبيع يف ال�سوق .اتخاذ قرار ب�ش�أن ا�ستخدامها يف امل�ستقبل.
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ميزانيتي ال�صندوق الإدارية والر�أ�سمالية
يف �إطار امليزانية متو�سطة الأجل للفرتة من ال�سنة املالية � 2011إىل
ال�سنة املالية  ،2013وافق املجل�س التنفيذي يف �إبريل  2010على
م�رصوفات �إدارية �صافية لل�سنة املالية  2011بلغ جمموعها  891مليون
دوالر �أمريكي ،مع حد �أق�صى للم�رصوفات الإجمالية يبلغ  1013مليون
دوالر �أمريكي (راجع اجلدول  .)1-5ووافق على م�رصوفات ر�أ�سمالية
بلغت  48مليون دوالر �أمريكي (راجع اجلدول .)2-5
وقد مثلت ميزانية ال�سنة املالية  2011املرحلة الأخرية يف برنامج
�إعادة الهيكلة الذي امتد لثالث �سنوات بدءا من  .2009ويف �سياق
جهود �إعادة الهيكلية ،مت تخفي�ض امليزانية الهيكلية اجلديدة يف حالة
ا�ستقرار الأو�ضاع مبقدار  100مليون دوالر �أمريكي بالقيمة احلقيقية
وتقلي�ص عدد الوظائف مبقدار  380وظيفة مقارنة بامليزانية متو�سطة
الأجل عن الفرتة من ال�سنة املالية � 2008إىل ال�سنة املالية .2010
وقد ات�ضحت �صعوبة اال�ستجابة ملتطلبات الأزمة العاملية التي اندلعت
بعد م�ضي �شهور حمدودة من بدء جهود �إعادة الهيكلة .ومت �إقرار منهج
مرن لتمويل الأن�شطة املرتبطة مبواجهة الأزمة ،حيث مت حتويل
امليزانيات الفعلية بالدوالر بني الإدارات من خالل �آلية �إعادة
التخ�صي�ص ،وبني ال�سنوات املالية من خالل ترحيل االعتمادات التي مل
ُت�رصف حتى ال�سنة املالية التالية .وقد ا�ستمر تطبيق هذا املنهج املرن
يف ال�سنة املالية  ،2011وبلغ �صايف اعتمادات امليزانية ال�صافية
الهيكلية  891مليون دوالر �أمريكي ،وو�صل حجم املوارد غري املن�رصفة
ُرحلة من ال�سنة املالية  2010واملعتمدة لل�رصف يف ال�سنة املالية
امل ّ
� 2011إىل  62مليون دوالر �أمريكي ،ليبلغ املجموع  953مليون دوالر
�أمريكي مت تخ�صي�ص  52مليون دوالر منه للأن�شطة امل�ؤقتة املرتبطة
بالأزمة.
وخالل ال�سنة املالية  ،2011بلغ �صايف امل�رصوفات الإدارية الفعلية
 917مليون دوالر �أمريكي� ،أي ما يقل عن امليزانية ( 953مليون دوالر
�أمريكي) مببلغ  36مليون دوالر �أمريكي ،وهو ما يرجع يف املقام الأول
�إىل خف�ض م�رصوفات ال�سفر ومرافق املباين وغريها من م�رصوفات
الت�شغيل .وكان الإنفاق الر�أ�سمايل على تكنولوجيا املعلومات وفقا
للمخطط ،بينما مت خف�ض الإنفاق على املرافق �إىل احلد الأدنى .ونظرا
لو�ضع خطط اال�ستثمار طويل الأجل املعنية ب�إ�صالح املقر الرئي�سي 1
ومبنى كونكورديا (راجع اجلدول  )1-5يف ال�سنة املالية  ،2011مل
ُتنفذ �أي ا�ستثمارات يف �إ�صالح �أو �صيانة املرافق �سوى يف حاالت
ال�رضورة الق�صوى .وعلى غرار العام املا�ضي ،ركزت ا�ستثمارات
تكنولوجيا املعلومات على حت�سني �إدارة املعلومات والبيانات ،وو�ضع
نظم لدعم �إ�صالحات املوارد الب�رشية ،ورفع الكفاءة الت�شغيلية.
ويعتمد �صندوق النقد الدويل املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
( )IFRSيف ت�سجيل امل�رصوفات الإدارية لأغرا�ض الإبالغ املايل بدال
من ت�سجيل م�رصوفات امليزانية على �أ�سا�س نقدي .وتقت�ضي هذه
املعايري املحا�سبة على �أ�سا�س اال�ستحقاق وقيد وا�ستهالك تكاليف
مزايا العاملني على �أ�سا�س تقييمات اكتوارية .ويحتوي اجلدول 5-3
على مطابقة تف�صيلية بني نتائج تنفيذ امليزانية الإدارية ال�صافية
لل�سنة املالية  2011البالغة  917مليون دوالر �أمريكي وامل�رصوفات
الإدارية على �أ�سا�س املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية البالغة
 649مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 999مليون دوالر �أمريكي)
على النحو الوارد يف الك�شوف املالية املدققة لل�صندوق.

ويف �إبريل  ،2011اعتمد املجل�س ميزانية ال�سنة املالية  ،2012حيث
وافق على م�رصوفات �إدارية �صافية بلغت  985مليون دوالر �أمريكي،
مع حد �أق�صى للم�رصوفات الإجمالية بلغ  1161مليون دوالر �أمريكي
يت�ضمن ترحيل  37مليون دوالر �أمريكي �إىل ال�سنة املالية .2012
وبلغت امليزانية الر�أ�سمالية  162مليون دوالر �أمريكي ،وتت�ضمن متويل
مبدئي لإجراء �إ�صالحات �ضخمة يف املقر الرئي�سي  1ومبنى كونكورديا
(راجع الإطار  )1-5وا�ستثمارات الزمة يف �أجهزة وبرجميات
تكنولوجيا املعلومات .ووافق املجل�س على ميزانيات مرجعية للعام
املايل .2014-2013
وتهدف امليزانية متو�سطة الأجل عن الفرتة من ال�سنة املالية � 2012إىل
ال�سنة املالية � 2014إىل التعامل مع التطورات الأخرية يف جماالت
عمل ال�صندوق الأ�سا�سية ـ وهي منع الأزمات ،والرقابة على االقت�صاد
العاملي ،وحتليل القطاع املايل ـ من خالل �إجراء زيادة حمدودة (%3
تقريبا) يف ميزانية ال�صندوق الأ�سا�سية �أو “الهيكلية” .وتت�ضمن هذه
الزيادة م�رصوفات �إ�ضافية م�ؤقتة ملوا�صلة توفري التمويل الالزم لدعم
الزيادة امل�ؤقتة يف الأن�شطة املرتبطة بالأزمة التي تهدف �إىل م�ساعدة
البلدان التي ت�أثرت مبا�رشة بالأزمة العاملية الراهنة .وتعك�س امليزانية
متو�سطة الأجل جهود �ضخمة لإعادة تخ�صي�ص املوارد داخل الإدارات
مبا يف ذلك احلفاظ على اجلزء الأكرب من الوفورات املحققة يف �إطار
عملية �إعادة الهيكلة الأخرية رغم احلاجة �إىل زيادة الإنفاق.

املت�أخرات امل�ستحقة لل�صندوق
تراجعت االلتزامات املالية غري امل�سددة ل�صندوق النقد الدويل من 1309
مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة يف نهاية �إبريل � 2009إىل 1305
مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة يف نهاية �إبريل ( 2011اجلدول .)5-5
وبلغت ح�صة ال�سودان حوايل  %75من املت�أخرات املتبقية ،وبلغت ح�صتا
ال�صومال وزمبابوي  %18و %7على الرتتيب .ويف نهاية �إبريل ،2011
كانت جميع املت�أخرات امل�ستحقة لل�صندوق مت�أخرات مطولة (�أي قائمة
ملدة تتجاوز � 6شهور) ،وكان ثلثها مت�أخرات من �أ�صل القرو�ض ،والثلثان
املتبقيان ر�سوما وفوائد غري م�سددة .وكان �أكرث من �أربعة �أخما�س
املت�أخرات م�ستحق ال�سداد �إىل ح�ساب املوارد العامة والبقية �إىل ال�صندوق
اال�ستئماين وال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر .و�ساعد التوزيع
العام لوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة الذي مت يف �أغ�سط�س  2009على
ت�سهيل مواظبة جميع البلدان امل�ستحقة عليها مت�أخرات مطولة على �سداد
التزاماتها لإدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة.
وطُ ب َّقت تدابري ت�صحيحية يف ظل اال�سرتاتيجية التعاونية املعززة ب�ش�أن
املت�أخرات والتي و�ضعها ال�صندوق من �أجل معاجلة املت�أخرات التي
طال �أمدها .وبنهاية ال�سنة املالية ،ظل ال�صومال وال�سودان غري م�ؤهلني
لال�ستفادة من موارد ح�ساب املوارد العامة .ولن تتمكن زمبابوي من
اال�ستفادة من موارد ح�ساب املوارد العامة حتى تقوم بت�سوية
املت�أخرات م�ستحقة ال�سداد �إىل ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من
الفقر ت�سوية كاملة .ويف �سياق التدابري العالجية التي اتخذها ال�صندوق
ملعاجلة م�س�ألة املت�أخرات امل�ستحقة غري امل�سددة ال تزال زمبابوي
خا�ضعة لقيود �إعالن عدم التعاون ،والتعليق اجلزئي للم�ساعدة الفنية،
واال�ستبعاد من قائمة البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من موارد ال�صندوق
اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر .ويف يناير  ،2011قرر املجل�س
التنفيذي ا�ستمرار ال�صندوق يف تقدمي امل�ساعدة الفنية �إىل زمبابوي يف
بع�ض املجاالت امل�ستهدفة.

�آليات التدقيق

وقد ركزت خطة عمل ال�صندوق لل�سنة املالية  2011على احللول تت�ألف �آليات التدقيق يف �صندوق النقد الدويل من م�ؤ�س�سة تدقيق خارجية،
التعاونية العاملية الهادفة �إىل و�ضع خطط فعالة للخروج من �سيا�سات ووظيفة للتدقيق الداخلي ،وجلنة م�ستقلة للتدقيق اخلارجي تقوم بالإ�رشاف
التن�شيط ،وتعزيز الإ�رشاف على النظم االقت�صادية واملالية ،و�إ�صالح العام على التدقيق ال�سنوي.
البنيان املايل العاملي .ووا�صل ال�صندوق يف الوقت نف�سه توفري
خدمات مبا�رشة للبلدان الأع�ضاء من خالل تقدمي امل�ساعدات وامل�شورة جلنة التدقيق اخلارجي
ب�ش�أن ال�سيا�سات �إىل البلدان التي عانت من �آثار الأزمة ،ف�ضال عن
امل�ساعدات الفنية ال�ضخمة يف جمال بناء القدرات يف البلدان الأع�ضاء تت�ألف جلنة التدقيق اخلارجي من ثالثة �أع�ضاء يختارهم املجل�س
التنفيذي ويعينهم املدير العام .ومبوجب الالئحة الداخلية لل�صندوق،
الأقل منوا (راجع اجلدول .)4-5
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اجلدول 1-5

امليزانية الإدارية ح�سب فئات النفقات الرئي�سية ،ال�سنوات املالية 2014-2009
(مباليني الدوالرات الأمريكية)

		
		

		
		

املوظفون
ال�سفر
املباين ونفقات �أخرى
االجتماعات ال�سنوية
احتياطيات الطوارئ
جمموع امليزانية الإجمالية/النفقات
1
املقبو�ضات
جمموع امليزانية ال�صافية/النفقات
2
رحلة
موارد ُم ّ
جمموع �صايف نفقات امليزانية
ُرحلة)
(�شامال املبالغ امل ّ

ال�سنة املالية
2009
نتائج
ميزانية
ميزانية
659
697
77
98
150
164
—
—
—
8
885
967

ال�سنة املالية
2010
نتائج
ميزانية
ميزانية
694
710
89
89
162
168
5
5
—
7
950
979

ال�سنة املالية
2011
نتائج
ميزانية
ميزانية
757
739
94
104
169
169
—
—
—
—
1.021
1.013

ال�سنة املالية
2012
ميزانية

ال�سنة املالية ال�سنة املالية
2014
2013
ميزانية
ميزانية

823
107
181
—
12
1.123

849
110
183
6
15
1.163

857
111
185
—
18
1.172

99868

72813

100880

87863

122891

104917

138985

1591.004

1621.010

—

—

52

…

62

…

34

…

…

868

813

932

863

953

917

1.019

1.004

1.010

امل�صدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق الأرقام مع املجاميع نظرا للتقريب .تعني القواطع (—) �أن القيمة �صفر� ،أما عالمة احلذف ( )...فتعني �أن البيانات غري متاحة.
 1ت�شمل الأن�شطة املمولة من اجلهات املانحة ،واتفاقات تقا�سم التكاليف مع البنك الدويل ،وبيع املطبوعات ،ور�سوم انتظار ال�سيارات.
 2موارد مرحلة من ال�سنة ال�سابقة مبوجب القواعد املطبقة.

اجلدول 2-5

النفقات الر�أ�سمالية على املدى املتو�سط ،ال�سنوات املالية 2014 - 2009
(مباليني الدوالرات الأمريكية)

ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
		
2011
		
2010
		
2009
		
ميزانية
نتائج
ميزانية
نتائج
ميزانية
		
ميزانية
		
ميزانية
			
1
مرافق املباين
17
12
15
17
17
32
33
30
32
32
تكنولوجيا املعلومات
48
45
45
49
48
جمموع النفقات الر�أ�سمالية

نتائج
ميزانية
22
32
54

ال�سنة املالية
2012
ميزانية
128
34
162

ال�سنة املالية ال�سنة املالية
2014
2013
ميزانية
ميزانية
350
24
374

4
31
35

امل�صدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات متاما مع املجموع نظرا للتقريب.
� 1شامال �أعمال �إ�صالح وا�سعة يف املباين.

اجلدول 3-5

امل�رصوفات الإدارية املبلغة يف الك�شوف املالية
(مباليني الدوالرات الأمريكية ،ما مل يذكر خالف ذلك)

						
نتائج امليزانية الإدارية ال�صافية لل�سنة املالية 2011

917

		

فروق التوقيت:
تكاليف مزايا التقاعد وما بعد اخلدمة
امل�رصوفات الر�أ�سمالية – ا�ستهالك م�رصوفات ال�سنة اجلارية وال�سنوات ال�سابقة

		
		

مبالغ غري مدرجة يف امليزانية الإدارية (امليزانية الر�أ�سمالية وميزانية �إعادة الهيكلة):
امل�رصوفات الر�أ�سمالية – بنود ُت�رصف على الفور وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
1
تكاليف �إعادة الهيكلة يف ال�سنة املالية  2011وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
ناق�صا :مبالغ مت ردها �إىل الإدارة العامة (من ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة)

		
		
		

جمموع امل�رصوفات الإدارية املبلغة يف الك�شوف املالية املدققة

		

999

بنود للتذكرة:
جمموع امل�رصوفات الإدارية الواردة يف الك�شوف املالية املدققة (مباليني وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة)

		

649

31
45
9
1
4-

امل�صدر� :إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط.
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات مع املجاميع نظرا للتقريب .ويتم التحويل بناء على متو�سط �سعر �رصف الدوالر الأمريكي/وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة الذي بلغ 1,54يف ال�سنة املالية .2011
 1متثل التكلفة املعرتف بها خالل ال�سنة املالية  .2011ووفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،يتم قيد بع�ض تكاليف �إعادة الهيكلة قبل �رصف النفقات النقدية الفعلية .وت�ضمنت الك�شوف
املالية لل�سنة املالية  2008خم�ص�صا قدره  68مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة� ،أي ما ي�ساوي  111مليون دوالر �أمريكي.
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اجلدول 4-5

ح�ص�ص النفقات املدرجة يف امليزانية ح�سب جمال امل�س�ؤولية ،لل�سنوات املالية 2014/-2010
(ح�صة  %من جمموع �إجمايل النفقات ،ما عدا االحتياطيات)

احللول االقت�صادية التعاونية على امل�ستوى العاملي
قيادة احلوار العاملي حول ال�سيا�سات االقت�صادية
الإ�رشاف على النظام االقت�صادي واملايل
العاملي
اخلدمات املبا�رشة للأع�ضاء
�إ�سداء امل�شورة للبلدان الأع�ضاء حول
ال�سيا�سات االقت�صادية
دعم ت�صحيح ال�سيا�سات االقت�صادية يف
البلدان الأع�ضاء
2
تقدمي خدمات بناء القدرات

ال�سنة املالية
2010
نتائج
ميزانية
ميزانية
36
34

1

ال�سنة املالية
2013
ميزانية

ال�سنة املالية
2014
ميزانية

ال�سنة املالية
2011
نتائج
ميزانية
ميزانية
35
31

ال�سنة املالية
2012
ميزانية
33

32

32

20

20

20

22

21

21

21

14

16

12

13

12

11

11

66

64

69

65

67

68

68

23

22

22

22

21

21

21

19
24

19
23

20
27

19
24

18
28

18
30

17
30

امل�صدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل. .
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات متاما مع املجموع نتيجة للتقريب..
 1نفقات الدعم واحلوكمة موزعة على املخرجات .و ُي�ستبعد منها الرتحيل من الإدارات �إىل ال�سنة املالية .2011
 2ت�شمل امل�ساعدة الفنية والتدريب.

اجلدول 5-5

املت�أخرات القائمة لل�صندوق على البلدان التي عليها التزامات غري م�سددة لفرتة � 6شهور �أو �أكرث وموزعة ح�سب النوع
(مباليني وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ ح�سب الو�ضع يف � 30إبريل )2011

							
		
املجموع
		
					
		
231.4
		
ال�صومال
		
986.7
		
ال�سودان
		
87.2
		
زمبابوي
		
1305.2
		
املجموع

ح�سب النوع

�إدارة العمليات العامة
(مبا يف ذلك الت�سهيل التمويلي للت�صحيح الهيكلي)
223.2
905.8
—
1128.9

ال�صندوق اال�ستئماين ال�صندوق اال�ستئماين
				للنمو واحلد من الفقر
—
		
8.2
		
—
		
80.9
		
87.2
		
		 —
87.2
		
89.1
		

امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.

الإطار :1-5

�إجراء �إ�صالحات كربى يف مبنى املقر الرئي�سي لل�صندوق
من املقرر توجيه اجلزء الأكرب من امل�رصوفات الر�أ�سمالية يف الأجل املتو�سط
�إىل �إجراء الإ�صالحات الالزمة يف مبنى املقر الرئي�سي  1ومبنى كونكورديا.
وقد ُعقدت عدة مناق�شات مع جلنة امليزانية �ساعدت على و�ضع مقرتحات
مالئمة حول الإ�صالحات وكيفية تنفيذها .وينطوي امل�رشوعان �أي�ضا على
�أطر معززة لنظام احلوكمة ،مبا يف ذلك ت�شكيل فرق عمل ملراجعة امل�رشوعني،
بالإ�ضافة �إىل مراجعات النظراء اخلارجيني بالن�سبة مل�رشوع املقر الرئي�سي
.1
املقر الرئي�سي � :1أجزاء كبرية من مبنى املقر الرئي�سي  1يكاد ي�صل عمرها �إىل
 40عاما تقريبا ،كما �أن عمرها الت�شغيلي قد انتهى بالفعل �أو �أو�شك على االنتهاء.
و�سيقت�ضي امل�رشوع ا�ستثمارات �ضخمة ال�ستبدال عدد من النظم الرئي�سية يف
املبنى ل�ضمان ال�سالمة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة وزيادة الكفاءة يف ا�ستخدام
امل�ساحات املكتبية .وقد �أكدت الدرا�سات التي مت �إجرا�ؤها لتقييم املبنى �أن
معظم �أجزائه جتاوزت العمر الت�شغيلي و�أن عددا من النظم على و�شك التعطل.
ومت حتديد عدد من املناهج البديلة ترتاوح بني موا�صلة تنفيذ الإ�صالحات

املجز�أة (وهو اخليار الأقل �إرباكا للعاملني ولكنه الأكرث تكلفة على الإطالق)
و�إجراء �إ�صالحات �أكرث �شموال بحيث يتم جتديد طابقني يف وقت واحد .واُتفق
يف نهاية املطاف �أن اخليار الأخري هو الأكرث مالءمة من حيث التكلفة و�سيحافظ
على املبنى يف حالة ت�شغيلية جيدة على مدى الع�رشين �سنة القادمة .و�سوف
ت�ستغرق الإ�صالحات �أربع �سنوات (من ال�سنة املالية � 2012إىل ال�سنة املالية
.)2016
كونكورديا :تت�ألف من�ش�أة كونكورديا للإقامة طويلة الأجل من مبنى كونكورديا
( 45عاما) ومبنى بوند « 80( »Bondعاما) و ُت�ستخدم يف الغالب ال�ست�ضافة
الدار�سني يف الدورات التدريبية التي ينظمها معهد �صندوق النقد الدويل .وت�رشف
هذه املن�ش�أة كذلك على نهاية عمرها الت�شغيلي ،ويتطلب �إ�صالحها و�صيانتها
ا�ستثمارات �ضخمة .وقد مت �إجراء حتليل متعمق يف عام  2010و�أوائل 2011
حلالة املبنيني يف الوقت احلايل والإ�صالحات البديلة التي ميكن تنفيذها،
و�أو�صى اخلرباء بعد تقييم دقيق للخيارات املطروحة بتجديد مبنى كونكورديا
خالل ال�سنتني املاليتني التاليتني ( 2012و )2013وبيع مبنى بوند.
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وبخالف مهمة التدقيق الداخلي التي يتوالها املكتب ،يعمل �أي�ضا
ك�أمانة للجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة املخاطر ،ويقوم يف �إطار هذا
الدور بتن�سيق �إ�صدار تقرير �سنوي حول �أعمال �إدارة املخاطر للعر�ض
على املجل�س.

واالخت�صا�صات املعتمدة من املجل�س التنفيذي ،تتوىل اللجنة القيام
ب�أعمال الإ�رشاف العام على التدقيق ال�سنوي .وتبلغ مدة خدمة الأع�ضاء
ثالث �سنوات على �أ�سا�س التداخل ،وهم م�ستقلون عن ال�صندوق ،ويكونوا
مواطنني من بلدان �أع�ضاء خمتلفة وال بد �أن تكون لديهم اخلربات
وامل�ؤهالت الالزمة لال�ضطالع بالإ�رشاف على عملية التدقيق ال�سنوي.
وعادة ما تت�ألف اللجنة من �أع�ضاء ذوي خربات وا�سعة يف امل�ؤ�س�سات ومتا�شيا مع �أف�ضل املمار�سات ،يرفع مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
املحا�سبية العامة على امل�ستوى الدويل �أو القطاع العام �أو الدوائر تقاريره للإدارة العليا لل�صندوق و�إىل جلنة التدقيق اخلارجي ،وذلك
الأكادميية.
�ضمانا ال�ستقالليته .ويقوم املكتب ب�إطالع املجل�س على �أن�شطته مرتني
�سنويا من خالل رفع تقرير �أن�شطة يت�ضمن معلومات حول عمليات
وتختار اللجنة واحدا من �أع�ضائها رئي�سا لها ،وحتدد �إجراءاتها ،وهي التدقيق واملراجعة التي يخطط املكتب �إجرائها ،بالإ�ضافة �إىل نتائج
م�ستقلة عن الإدارة العليا لل�صندوق يف الإ�رشاف على عملية التدقيق هذه العمليات وحالة تنفيذ تو�صيات عمليات التدقيق ،ويتم �إطالع
ال�سنوي .وعادة ما جتتمع جلنة التدقيق اخلارجي كل عام يف وا�شنطن املجل�س التنفيذ على جميع تقارير التدقيق .و�أُحيط املجل�س علما بهذه
العا�صمة يف �شهر يناير ،ويف �شهر يونيو بعد االنتهاء من عملية التدقيق ،الأمور يف جل�سة ُعقدت يف دي�سمرب  .2010ومل تك�شف هذه العمليات عن
ويف �شهر يوليو لرفع تقاريرها �إىل املجل�س التنفيذي .ويجري خرباء مواطن �ضعف خطرية يف هيكل ال�ضوابط الداخلية والك�شوف املالية يف
ال�صندوق واملدققون اخلارجيون م�شاورات مع �أع�ضاء اللجنة طوال العام .ال�صندوق ،كما �أن تنفيذ التو�صيات التي تخل�ص لها عمليات التدقيق/
و�أع�ضاء جلنة التدقيق اخلارجي لعام  2011هم ال�سيد عرفان �آيا�س ،املراجعة ي�سري مبعدل جيد.
وال�سيدة �أميليا كابال وال�سيد �أورليك غراف (رئي�س اللجنة).
م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي

�إدارة املخاطر

تتوا�صل اجلهود نحو تعزيز �إدارة املخاطر يف �صندوق النقد الدويل.
وتعترب اللجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة املخاطر مبثابة منتدى يجمع
بني �إدارات متعددة ملناق�شة الأحداث واملخاطر ذات الأهمية ،كما يقوم
ب�إعداد تقرير �سنوي حول �إدارة املخاطر .و ُيحاط املجل�س ب�صفة دورية
بق�ضايا �إدارة املخاطر ،وقد عقدت يف مايو  2010مناق�شة حول تقرير
�إدارة املخاطر لعام  .2010و�أيد املديرون بوجه عام تقييم املخاطر
الرئي�سية املقدم يف التقرير ،واتفقوا على �أن زيادة �أهمية دور ال�صندوق
كان له ت�أثري على املخاطر املالية والت�شغيلية واال�سرتاتيجية التي
واجهته.

تتوىل م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي ،التي يختارها املجل�س التنفيذي
بالت�شاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ويعينها املدير العام ،م�س�ؤولية
�إجراء التدقيق اخلارجي ال�سنوي لل�صندوق ،و�إبداء ر�أيها ب�ش�أن ك�شوفه
املالية واحل�سابات التي ُتدار مبوجب الق�سم الثاين (ب) من املادة
اخلام�سة ونظام تقاعد املوظفني .وعند انتهاء التدقيق ال�سنوي ،تعر�ض
جلنة التدقيق اخلارجي على املجل�س التنفيذي موجز �إحاطة يت�ضمن
نتائج التدقيق وترفع التقرير ال�صادر عن م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجية،
عن طريق املدير العام واملجل�س التنفيذي� ،إىل جمل�س املحافظني للنظر
وعقِدت جل�ستا �إحاطة لهذا الغر�ض �أثناء ال�سنة املالية  ،2011يف
فيهُ .
.2011
وفرباير
2010
يوليو
�سيا�سة تقييم ال�ضمانات الوقائية
وعادة ما ُتعينَّ م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي ملدة خم�س �سنوات .وم�ؤ�س�سة
اخلارجي لل�صندوق يف الوقت الراهن هي �رشكة &  Deloitteتهدف �سيا�سة تقييم ال�ضمانات الوقائية التي يتبعها ال�صندوق كجزء ال
التدقيق
 .Touche LLPوقد �أ�صدرت ر�أيا غري متحفظ ب�ش�أن الك�شوف املالية يتجز�أ من عمليات الإقرا�ض منذ � 2002إىل توفري ال�ضمانات التي تكفل
ل�صندوق النقد الدويل عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل  .2011قدرة البنوك املركزية على �إدارة املوارد التي يوفرها ال�صندوق بكفاءة
وتوفري معلومات موثوقة .ومنذ � 30إبريل  ،2011مت �إجراء حوايل 218
تقييما على  90بنكا مركزيا .وجتري مراجعة �سيا�سة ال�ضمانات
مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
الوقائية ب�صورة دورية ،ويف يوليو  2010اختتم املجل�س التنفيذي
يتوىل �أداء وظيفة التدقيق الداخلي يف ال�صندوق مكتب التدقيق مراجعته الدورية الثالثة لهذه ال�سيا�سة ،وت�ضمنت مناق�شة تقرير �أعدته
والتفتي�ش الداخلي ،ويجري فح�صا م�ستقال لفعالية عمليات �إدارة هيئة خرباء م�ستقلني مت ت�شكيلها لتقدمي امل�شورة للمجل�س التنفيذي يف
ُ
76
واحلوكمة يف ال�صندوق .ويف �إبريل  ،2011قرر �إجراء مراجعاته.
املخاطر والرقابة
املجل�س التنفيذي ،يف �سياق �إطار �شامل للتدقيق الداخلي ،تو�سيع نطاق
تغطية �أعمال التدقيق املنوطة مبكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي لت�شمل و�أكد املديرون التنفيذيون ا�ستمرار فعالية �سيا�سة ال�ضمانات الوقائية
املجل�س التنفيذي ،ومكاتب املديرين التنفيذيني ،ومكتب التقييم يف امل�ساهمة يف التخفيف من حدة خماطر عدم الدقة يف �إبالغ
امل�ستقل وخربائه .وقبل �إ�صدار املجل�س لهذا القرار ،اقت�رص تطبيق البيانات لل�صندوق و�سوء ا�ستخدام موارده ،ويف احلفاظ على �سمعة
ال�صندوق كمقر�ض حذر .و�أ�شاروا �إىل الت�أثري الإيجابي لهذه ال�سيا�سة
عمليات التدقيق املنوطة باملكتب على خرباء ال�صندوق.
على عمليات البنوك املركزية ،وهو ما يت�ضح من ا�ستمرار توجه البنوك
و�أجرى هذا املكتب نحو  20عملية تدقيق ومراجعة خالل ال�سنة املالية املركزية التي تخ�ضع للتقييم نحو زيادة ال�شفافية وحت�سني نظم
 2011يف املجاالت التالية :التدقيق املايل لكفاية ال�ضوابط والإجراءات الرقابة .كذلك �أ�شار املديرون �إىل �أهمية دور �سيا�سة ال�ضمانات الوقائية
الالزمة لوقاية الأ�صول واحل�سابات املالية لل�صندوق و�إدارتها ،وتدقيق يف الك�شف عن حاالت عدم الدقة يف �إبالغ البيانات و�سوء ا�ستغالل
تكنولوجيا املعلومات لتقييم كفاية عمل �إدارة تكنولوجيا املعلومات �آليات احلوكمة والتعامل معها ،غري �أنهم �أكدوا �أن تقييم ال�ضمانات
وفعالية التدابري ب�ش�أن �أمن املعلومات ،ومراجعات العمليات والفعالية الوقائية لي�س عالجا لكافة حاالت �سوء ا�ستغالل �آليات احلوكمة وعدم
يف �إجراءات العمل وال�ضوابط امل�صاحبة ،وكفاءة العمليات يف حتقيق مراعاة ال�ضوابط.
الأهداف الكلية لل�صندوق .و�أجرى حتقيقني �رسيني و�أربع مراجعات
ا�ست�شارية للم�ساهمة يف تب�سيط �إجراءات العمل وتي�سري تنفيذ م�رشوعات و�أكد املديرون ا�ستمرار مالءمة تطبيق ال�رشوط احلالية يف �إطار �سيا�سة
تقييم ال�ضمانات الوقائية لن�رش الك�شوف املالية بعد تدقيقها وفق
التطوير الداخلي.
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خرباء يتمتعون مبهارات يف جمال القطاع املايل و�إدارة املالية
العامة/الديون.

املعايري الدولية مبعرفة �رشكات م�ستقلة معروفة بجودة عملها ،وكذا
حتديد موعد نهائي لإجراء املراجعة الأوىل لإمتام تقييم ال�ضمانات
الوقائية عند الدخول يف اتفاقيات متويلية جديدة �أو معززة ،كما �أكدوا
�رضورة ا�ستمرار االت�ساق يف تطبيق هذه ال�رشوط .ويف ظل تزايد عدد ويف � 30إبريل  ،2011بلغ عدد موظفي ال�صندوق من املتخ�ص�صني
هذه احلاالت يف الآونة الأخرية ،رحب املديرون التنفيذيون باخلطوات واملديرين  1949موظفا و 473موظفا يف خدمات الدعم .وميكن
املتخذة ل�ضمان وجود �إطار مالئم بني البنك املركزي وخزانة الدولة االطالع على قائمة كبار موظفي ال�صندوق وهيكله التنظيمي يف
يكفل قيام البلد الع�ضو بخدمة التزاماته املالية جتاه ال�صندوق يف ال�صفحتني  63و 64على الرتتيب.
الوقت املتفق عليه ،كما اتفقوا على تطبيق هذه اخلطوات ك�إجراءات
�أ�سا�سية �ضمن �إطار ال�ضمانات الوقائية احلايل .واطلع املجل�س ووافق ويبذل �صندوق النقد الدويل ق�صارى جهده ل�ضمان تنوع موارده الب�رشية
على عدد من التو�صيات ال�صادرة عن هيئة اخلرباء امل�ستقلني والتي على نحو يعك�س ع�ضوية امل�ؤ�س�سة ،وي�سعى حثيثا �إىل اجتذاب مر�شحني
تهدف حتديدا �إىل زيادة تركيز التقييمات على عن�رصي احلوكمة و�إدارة للوظائف من كل �أنحاء العامل 77.ويف نهاية �إبريل  ،2011بلغ عدد البلدان
املخاطر ،وتعزيز التعاون مع الأطراف املعنية ،وزيادة ال�شفافية من الأع�ضاء املمثلة يف موظفي ال�صندوق  142بلدا  -من �أ�صل  187بلدا
خالل تو�سيع نطاق ن�رش نتائج تقييم ال�ضمانات الوقائية.
ع�ضوا .وتبني اجلداول من � 1-5إىل  4-5يف ال�صفحات الإلكرتونية
توزيع موظفي ال�صندوق ح�سب اجلن�سية والنوع وت�صنيف البلد وهيكل
ومن املقرر �إجراء املراجعة التالية لل�سيا�سة عام .2015
الرواتب .وقد حقق التوظيف يف برنامج االقت�صاديني التابع لل�صندوق
هيئة مراجعة خارجية لتقييم �إطار �إدارة املخاطر يف ال�صندوق نتائج قوية على جانب التنوع يف ال�سنة املالية  :2011فهناك ما يقارب
 %70من املعينني يف هذا الربنامج ينتمون �إىل املناطق ناق�صة التمثيل،
يف دي�سمرب  ،2010قام املدير العام ال�سابق بتعيني هيئة خارجية كما �أن �أكرث من ن�صف ه�ؤالء املعينني من الن�ساء .وقد مت اتخاذ تدابري
رفيعة امل�ستوى لإجراء مراجعة لإطار �إدارة املخاطر يف ال�صندوق ،جديدة على م�ستوى ال�سيا�سات خالل هذه ال�سنة لزيادة ن�سبة مواطني
وذلك وفقا للقرار املتخذ وقت و�ضع الإطار عام  2007والذي يق�ضي املناطق ناق�صة التمثيل يف امل�ستويات الإدارية .وا�ستمر ارتفاع ن�سبة
مبراجعة هذا الإطار بعد مرور ثالث �سنوات .ويتمثل الغر�ض من هذه املوظفني من مواطني البلدان النامية وبلدان التحول االقت�صادي  ،و�أمكن
املراجعة يف �إجراء تقييم مو�ضوعي من قبل اخلرباء جلميع جوانب حتقيق معيار التنوع اخلا�ص بتمثيل الن�ساء يف امل�ستويات العليا.
الإطار ـ �أي الإجراءات امل�ستخدمة لتحديد املخاطر املحتملة التي تواجه
ال�صندوق وعملياته وتقييمها وتخفيف حدتها ـ �إقرارا بالدور املتفرد هيكل رواتب الإدارة
الذي ي�ضطلع به ال�صندوق يف النظام املايل الدويل ،ال �سيما �أن�شطته
الرقابية وم�س�ؤولياته كمقر�ض �أخري .وقد مت ت�شكيل الهيئة برئا�سة ُيجري املجل�س التنفيذي مراجعة دورية ملكاف�آت الإدارة العليا
ال�سيد غيريمو �أورتيز ،وع�ضوية ال�سيد جاكوب فرينكل ،وال�سيد مالكومل لل�صندوق ،ويعتمد جمل�س املحافظني راتب املدير العام .وتجُ رى
نايت ،وال�سيد توما�س �أونيل .ومن املتوقع �أن ت�صدر الهيئة تقريرها قبل تعديالت �سنوية يف هيكل الرواتب ا�ستنادا �إىل م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني
يف وا�شنطن العا�صمة .وانعكا�سا مل�س�ؤوليات كل من�صب من املنا�صب
االجتماعات ال�سنوية لعام .2011
الإدارية ،كان هيكل رواتب الإدارة العليا يف الأول من يوليو  2010كما
�سيا�سات املوارد الب�رشية والهيكل التنظيمي
يلي:

املوارد الب�رشية يف ال�سنة املالية 2011

املدير العام			
		
النائب الأول للمدير العام
			
نائبا املدير العام

 450.380دوالرا �أمريكيا
 391.630دوالرا �أمريكيا
 372.980دوالرا �أمريكيا

تهدف �إدارة املوارد الب�رشية يف �صندوق النقد الدويل �إىل دعم �أهداف
عمل ال�صندوق املتطورة عن طريق اجتذاب املوارد الب�رشية املتنوعة
ذات القدرات العالية القدرات والتي تتمتع مبزيج من املهارات واخلربات
ذات ال�صلة ،واالحتفاظ بها .وتعمل كذلك على �إدارة املوارد الب�رشية
بكفاءة وفعالية يف بيئة تكافئ التميز وتعزز العمل اجلماعي .وقد قطع
ال�صندوق �شوطا كبريا نحو حتقيق هذه الأهداف يف ال�سنة املالية ،2011
من خالل موا�صلة �إطالق حملة توظيف مكثفة وتنفيذ �إ�صالحات املوارد
الب�رشية الرئي�سية وغريها من ال�سبل.

الإ�صالحات املعنية باملوارد الب�رشية

خ�صائ�ص القوى العاملة

املكاف�آت واملزايا

ظلت معدالت التوظيف يف �صندوق النقد الدويل مرتفعة خالل ال�سنة
املالية  ،2011حيث بلغ �إجمايل عدد املوظفني الذين مت تعيينهم خالل
هذه ال�سنة  195موظفا مقابل  150تعيينا جديدا �سنويا يف املتو�سط
خالل ال�سنوات الأخرية .وعمال على زيادة املرونة يف نظام العمل ،ال
�سيما لتلبية االحتياجات امل�ؤقتة املرتبطة بالأزمة ،مت تعيني خم�سي
املوظفني اجلدد على �أ�سا�س عقود حمددة الأجل .وتلبية الحتياجات
العمل املتطورة ،قام ال�صندوق بتوظيف ن�سبة �أكرب من اخلرباء
االقت�صاديني ممن هم يف منت�صف حياتهم الوظيفية ،بالإ�ضافة �إىل

تعزيزا لعن�رصي ال�شفافية والتنظيم يف �سياق و�ضع ميزانية الرواتب
وحتديد الزيادات مع احلفاظ على تناف�سية الرواتب التي يقدمها ال�صندوق،
مت �إقرار نظام جديد يف ال�سنة املالية  2011لتحديد الرواتب على �أ�سا�س
اجلدارة وو�ضع ميزانية الرواتب .وبالرغم من �أن نظام الرعاية الطبية
الذي يطبقه ال�صندوق ال يخ�ضع للقانون الأمريكي ،قام ال�صندوق بتعديله
طوعا مبا يتفق مع �إ�صالحات الرعاية ال�صحية يف الواليات املتحدة
للحفاظ على ات�ساقه مع النظم املقارنة .ومت و�ضع برنامج مكاف�آت
ومزايا معزز للموظفني املعينني حمليا يف مكاتب ال�صندوق يف اخلارج.

وبلغت مكاف�آت املديرين التنفيذيني  235180دوالرا �أمريكيا،
ومكاف�آت املديرين التنفيذيني املناوبني  203440دوالرا �أمريكيا.
ويف ال�سنة املالية  ،2011كان متو�سط رواتب كبار امل�س�ؤولني يف
�صندوق النقد الدويل  305615دوالرا �أمريكيا (راجع �صفحة .)63
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�إىل الي�سار :خرباء ال�صندوق يح�رضون لقاء مفتوحا يف يناير � .2011إىل اليمني:
ال�سيدة نعمت �شفيق نائب املدير العام املعينة حديثا (�إىل الي�سار) ترحب باملوظفني
عقب توليها مهام من�صبها يف �إبريل .2011

درا�سة م�سحية للموظفني

الأول ملدير عام ال�صندوق ـ والذي كان قد �أعلن قبل ا�ستقالة املدير العام
�أنه لن ي�سعى �إىل متديد فرتة خدمته كنائب �أول للمدير العام بعد انتهائها
ـ من�صب مدير عام ال�صندوق بالنيابة .وعلى الفور بد�أ املجل�س التنفيذي
عملية اختيار املدير العام التايل ،ووقع اختياره يف �شهر يونيو على
ال�سيدة كري�ستني الغارد التي تولت مهام من�صبها يف يوليو .2011

�أجرى �صندوق النقد الدويل درا�سة م�سحية �شاملة ملوظفيه يف �أواخر
 - 2010الأول منذ  2003ـ و�أعرب فيها املوظفون عن �آرائهم حول
جمموعة من الق�ضايا املتعلقة بعملهم ،كالتطوير املهني وبيئة العمل
و�إدارة الأداء والقيادة .و�أقرت �إدارة ال�صندوق خطة عمل لل�سنة املالية
 2012ملعاجلة الق�ضايا التي متثل جماالت للتح�سني وفقا للنتائج
التي ك�شفت عنها الدرا�سة امل�سحية.
ويف يناير � ،2011أعلن ال�سيد موريلو بورتوغال عزمه التخلي عن
78
من�صب نائب املدير العام ،ووافق على البقاء يف خدمة ال�صندوق
حتديث �سبل تقدمي اخلدمات للموارد الب�رشية
كم�ست�شار خا�ص للمدير العام حتى نهاية مار�س عندما عاد �إىل
�أُحرز تقدم ملمو�س خالل هذه ال�سنة على �صعيد اجلهود املتوا�صلة الربازيل لتويل رئا�سة االحتاد امل�رصيف الربازيلي (.)FEBRABAN
ال�ستخدام التكنولوجيا كو�سيلة لتح�سني �سبل تقدمي اخلدمات للموارد
الب�رشية .وقد �ساعد تطوير النظام الآيل امل�ستخدم يف التطبيقات اخلا�صة ويف فرباير  ،2011اقرتح املدير العام ال�سابق تعيني ال�سيدة نعمت
باال�ستحقاقات وت�سجيل املنتفعني ،وكذا ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية �شفيق لتويل من�صب نائب املدير العام ال�شاغر ،وكانت ت�شغل حينذاك
يف �إدارة �سجالت املوارد الب�رشية ،على زيادة
الب�رشية.الفعالية والكفاءة يف بع�ض من�صب الأمني الدائم يف �إدارة التنمية الدولية التابعة حلكومة اململكة
الأن�شطة الأ�سا�سية اخلا�صة باملوارد
املتحدة 79.وال�سيدة نعمت �شفيق التي حتمل اجلن�سية امل�رصية
والربيطانية والأمريكية كانت �أ�صغر من �شغل من�صب نائب رئي�س البنك
حتديث �إدارة املوارد الب�رشية
الدويل حيث كانت م�س�ؤولة عن حافظة ا�ستثمارات م�رشوعات القطاع
بد�أت �إدارة املوارد الب�رشية ب�صندوق النقد الدويل �إعادة تركيز �أن�شطتها اخلا�ص والبنية التحتية ،كما كانت ع�ضوا يف فريق الإدارة العليا يف
يف ال�سنة املالية  2011بحيث ت�ستجيب بفعالية �أكرب الحتياجات
العمل م�ؤ�س�سة التمويل الدولية .وقد وافق املجل�س على تعيني ال�سيدة نعمت
املتطورة وحتقق وفورات ملمو�سة بزيادة الكفاءة .وقد وا�صلت الإدارة
جهود �إعادة الرتكيز يف �أوائل ال�سنة املالية  ،2012وجعلت �ضمن �شفيق والتحقت بخدمة ال�صندوق يف �شهر �إبريل.
�أولوياتها جماالت جديدة تت�ضمن بناء قدرات التخطيط اال�سرتاتيجي
للقوى العاملة ،وزيادة الدعم الالزم لتي�سري انتقال املوظفني خارج وفاة ال�سيد توما�سو بادوا � -شيوبا
ال�صندوق وداخله ،وتنمية املهارات القيادية.
يف دي�سمرب  ،2010تلقى موظفو �صندوق النقد الدويل ببالغ احلزن نب�أ
التغيريات يف الإدارة العليا
وفاة ال�سيد توما�سو بادوا – �شيوبا (راجع الإطار  )2-5الذي �شغل عددا
عقب ا�ستقالة ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان املدير العام ل�صندوق النقد من املنا�صب يف ال�صندوق ،مبا يف ذلك رئي�س اللجنة الدولية لل�ش�ؤون
الدويل يف �أوائل ال�سنة املالية  ،2012توىل ال�سيد جون ليب�سكي النائب النقدية واملالية يف .2008-2007
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امل�ساءلة
�سيا�سة ال�شفافية

ويف �إطار مناق�شة املجل�س التنفيذي يف يناير  2011للتقييم الذي
�أجراه مكتب التقييم امل�ستقل ،اتفق املديرون التنفيذيون عموما مع
النتائج التي خل�ص �إليها املكتب ب�ش�أن العوامل التي �ساهمت يف �إخفاق
ال�صندوق يف حتديد املخاطر و�إعطاء �إنذارات وا�ضحة يف الفرتة التي
�سبقت الأزمة املالية العاملية .واتفقوا بوجه عام مع تو�صيات املكتب،
ال �سيما للم�ساعدة يف تعزيز الأو�ضاع امل�ؤ�س�سية لل�صندوق وقدراته
التحليلية .واعترب املديرون �أن التقرير ت�ضمن تقييما متوازنا ب�ش�أن
مدى ق�صور �آليات الرقابة داخل ال�صندوق يف التنب�ؤ بالأزمة العاملية
والتحذير منها ،وقد جاء هذا التقييم مت�سقا مع التقارير ال�صادرة عن
ال�صندوق نف�سه والتي اعرتف فيها ب�أوجه الق�صور هذه .و�أ�شار املديرون
�إىل �أن مبادرات الإ�صالح املتخذة منذ بداية الأزمة �سوف ت�ساعد يف
تعزيز عن�رصي النزاهة والفعالية يف الأن�شطة الرقابية .غري �أنهم اتفقوا
على �رضورة النظر يف اتخاذ مزيد من التدابري يف هذا ال�صدد.

ُو�ضعت �سيا�سة ال�شفافية املطبقة يف ال�صندوق يف عام  1999وروجعت
�أخريا يف مار�س  2010وتن�ص على �أنه «�إقرارا ب�أهمية ال�شفافية ،ف�سوف
ي�سعى ال�صندوق للك�شف عن الوثائق واملعلومات يف حينها ما مل تكن
هناك �أ�سباب قوية وحمددة تتعار�ض مع الك�شف عنها» .ووفقا لهذه
ال�سيا�سة ،ف�إن هذا املبد�أ «يحرتم الن�رش الطوعي للوثائق املتعلقة بالبلدان
الأع�ضاء ،و�سيتم تطبيقه مبا ي�ضمن ذلك» 80.و ُترفع للمجل�س التنفيذي
�سنويا م�ستجدات تنفيذ �سيا�سة ال�شفافية املعتمدة يف ال�صندوق ،ومتثل
هذه التقارير جزءا من املعلومات التي ين�رشها ال�صندوق يف �إطار جهوده
يف جمال ال�شفافية .وقد ُعر�ضت م�ستجدات  2010على املجل�س يف �أعمال مكتب التقييم امل�ستقل الأخرى يف ال�سنة املالية 2011
�أغـ�سـط�س  2010ويـمكن االطـالع عـليها عـلى املـوقع الإلـكتـروين
لل�صندوق .81
�إىل جانب تقييم �أداء ال�صندوق يف مواجهة الأزمة العاملية ،ا�ستكمل
املكتب خالل ال�سنة املالية  2011تقييما لأن�شطة البحوث داخل ال�صندوق،
مكتب التقييم امل�ستقل
وناق�ش املجل�س التنفيذي هذا التقييم يف �أوائل ال�سنة املالية 2012
و ُن�رشت نتائجه بعد ذلك بفرتة وجيزة .وقد ن�رش املكتب تقريره ال�سنوي
لعام  2010يف �شهر يوليو  .2010وميكن االطالع على التقييمات التي
دور املكتب وتقييماته
ا�ستكملها املكتب ،وتقارير الق�ضايا والتقارير ال�سنوية ال�صادرة عنه
�أن�شئ مكتب التقييم امل�ستقل يف عام  2001لتقييم �سيا�سات �صندوق ووثائق �أخرى يف موقع املكتب الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت (www.
النقد الدويل و�أن�شطته بغر�ض تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة ،وتقوية ثقافة .)ieo-imf.org
التعلم ،ودعم احلوكمة امل�ؤ�س�سية للمجل�س التنفيذي وم�س�ؤولياته
الإ�رشافية .ومكتب التقييم امل�ستقل ،وفقا ل�صالحياته ،م�ستقل متاما عن �أعمال مكتب التقييم امل�ستقل خالل الفرتة القادمة
الإدارة العليا لل�صندوق ويعمل دون تدخل من املجل�س التنفيذي الذي عقب م�شاورات �أجريت مع ال�سلطات القطرية واملديرين التنفيذيني
يرفع �إليه النتائج التي يخل�ص �إليها.
والإدارة العليا واملوظفني والأطراف اخلارجية املعنية ،عقد املجل�س
التنفيذي حلقة تطبيقية غري ر�سمية يف �سبتمرب  2010ملناق�شة الق�ضايا
برنامج عمل مكتب التقييم امل�ستقل
التي ميكن �أن تكون مو�ضوعا لتقييمات املكتب اجلديدة .وبد�أ املكتب
الحقا يف العمل على �إجراء تقيمني ،الأول لدور ال�صندوق باعتباره
تقييم دور ال�صندوق يف فرتة ما قبل الأزمة املالية واالقت�صادية النا�صح الأمني ،والآخر مل�شورة ال�صندوق ومنظور البلدان ب�ش�أن
االحتياطيات الدولية ،وكان من املتوقع �أن يبد�أ املكتب العمل على
يف فرباير � ،2011أ�صدر مكتب التقييم امل�ستقل تقييما لأداء �صندوق �إجراء تقييم ثالث الحقا يف  .2011ويجري املكتب م�شاورات مع عدد
النقد الدويل يف فرتة ما قبل الأزمة املالية واالقت�صادية ،وركز فيه من الأطراف املعنية للم�ساعدة يف حتديد نطاق الرتكيز واملنهج
املقرتحني لكل من هذه التقييمات و ُيتوقع �أن ي�صدر م�سودات تقارير
على دور �صندوق النقد الدويل الرقابي خالل الفرتة من � 2004إىل
َ
 82.2007وخل�ص التقرير �إىل �أن ال�صندوق قدم �إنذارات وا�ضحة حمدودة ق�ضايا طلبا للتعليق العام عليها.
املخاطر ومواطن ال�ضعف املقرتنة بالأزمة الو�شيكة قبل وقوعها.
وخالل الفرتة التي �سبقت وقوع الأزمة ،وفقا ملا ورد يف التقرير ،كانت تنفيذ تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل
الر�سالة الأ�سا�سية لرقابة ال�صندوق تت�سم بالثقة املفرطة يف �سالمة
ل�ضمان املتابعة واملراقبة املنهجية لتنفيذ تو�صيات مكتب التقييم
امل�ؤ�س�سات املالية الكربى وقدرتها على التحمل وت�أييد املمار�سات امل�ستقل التي يوافق عليها املجل�س التنفيذي ،يقوم خرباء ال�صندوق
املالية املتبعة يف املراكز املالية الرئي�سية .ومت التهوين من املخاطر و�إدارته العليا عقب مناق�شة املجل�س لأي تقييم من تقييمات املكتب
املقرتنة بفرتات الرواج يف �سوق امل�ساكن واالبتكارات املالية ومن ب�إعداد خطة ا�ست�رشافية لتنفيذ تلك التو�صيات .ثم يتم �إعداد تقارير
احلاجة �إىل تطبيق نظم �أقوى ملواجهة هذه املخاطر.
متابعة دورية وعر�ضها على املجل�س لإطالعه على �سري تنفيذ
التو�صيات .ويف دي�سمرب  ،2010وافق املجل�س على خطة التنفيذ
وبالرغم من �أن التقرير ركز على ق�ضايا القطاع املايل نظرا لطبيعة وملحقها الذين �أعدتهما الإدارة ا�ستجابة ملا جاء يف تقييم مكتب
الأزمة ،ف�إن �أغلب تو�صياته (راجع الإطار  )3-5تركزت على التغيريات التقييم امل�ستقل حول توا�صل ال�صندوق مع البلدان الأع�ضاء والذي
امل�ؤ�س�سية التي من �ش�أنها تعزيز قدرة ال�صندوق على تق�صي هذه نـاق�شه املـجل�س يف دي�سمرب  83.2009ويف التقرير املعد عن هذا
املخاطر وغريها من املخاطر ومواطن ال�ضعف التي ميكن �أن تكون يف التـقييم 84،ناق�ش املكتب ر�ؤى البلدان ب�ش�أن كيفية توا�صل ال�صندوق مع
�صميم �أي �أزمة م�ستقبلية .ومتثل «مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث البلدان يف �إطار البعثات املرتبطة ب�أن�شطة الرقابة والربامج وامل�ساعدة
�سنوات» الو�سيلة الأ�سا�سية لتنفيذ تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل الفنية خالل الفرتة من � 2001إىل  2008وو�ضع جمموعة من
التو�صيات التي تهدف �إىل زيادة فعالية �آليات التوا�صل.
(راجع الف�صل الثالث).
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�إىل الي�سار :ال�سيد موي�س�س �شوورت�س مدير مكتب التقييم امل�ستقل يعر�ض نتائج
تقييم املكتب لأداء ال�صندوق يف الفرتة التي �سبقت الأزمة املالية� .إىل اليمني :مبنى
املقر الرئي�سي  1ل�صندوق النقد الدويل �سي�شهد �أعمال جتديد وا�سعة خالل ال�سنوات
اخلم�س القادمة.

الإطار 2-5

توما�سو بادوا – �شيوبا
كان توما�سو بادوا – �شيوبا الذي تويف يف دي�سمرب  2010يف �سن اجلماعة الأوروبية ،ورئي�س جلنة بازل للرقابة امل�رصفية ،ورئي�س جلنة
ال�سبعني ،ي�شغل من�صب وزير االقت�صاد واملالية يف �إيطاليا يف الفرتة نظم املدفوعات والت�سوية.
من � 2006إىل  ،2008وكان يعمل وقت وفاته رئي�سا ملجموعة
برومونتوري املالية ( )Promontory Financial Groupيف �أوروبا ،وقام ال�سيد بادوا�-شيوبا بت�أليف ما يزيد على  100مطبوعة� ،أغلبها
وهي �رشكة تقدم ا�ست�شاراتها ل�رشكات اخلدمات املالية العاملية ،باللغتني الإجنليزية والفرن�سية .وتخرج من جامعة لوغي بوكوين يف
ورئي�س جمعية “نوتر �أوروبا” ( ،)Notre Europeوهو م�ستودع ميالن ،وهو حا�صل على درجة املاج�ستري من معهد ما�سا�شو�سيت�س
فكر مقره باري�س ،وم�ست�شار بدون �أجر لدى حكومة اليونان .ومن للتكنولوجيا.
بني املنا�صب التي �شغلها �سابقا رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة اللجنة
الدولية للمعايري املحا�سبية ( ،)IASC Foundationوع�ضو املجل�س وقد نعى مدير عام �صندوق النقد الدويل ال�سابق دومينيك �سرتاو�س-كان
التنفيذي للبنك املركزي الأوروبي ،ورئي�س اللجنة الدولية لل�ش�ؤون نب�أ وفاة ال�سيد بادوا�-شيوبا �شاكرا �إياه على “خدماته املديدة للمجتمع
النقدية واملالية .وعمل رئي�سا للجنة الوطنية لل�رشكات والبور�صة الدويل” ،م�شريا �إىل �أن “عمله امل�ستمر يف خدمة ال�صندوق وت�شجيع
( ،)CONSOBونائبا ملدير عام بنك �إيطاليا املركزي ،ومدير عام التعاون االقت�صادي العاملي ظل �سمة الزمة خالل حياته حتى بعد انتهاء
ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية يف جلنة اجلماعات الأوروبية .وكان عمله احلكومي” .وكان ال�سيد بادوا�-شيوبا وقت وفاته ع�ضوا يف املجموعة
�أمينا م�شاركا يف جلنة ديلور ،ورئي�س اللجنة اال�ست�شارية امل�رصفية يف اال�ست�شارية الإقليمية لأوروبا.
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وقد �أُجري التقييم اخلارجي الأول ملكتب التقييم امل�ستقل يف عام والأمريكيتني ،ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،و�أوروبا ،وال�رشق
 ،2006ور�أي املديرون التنفيذيون �آنذاك �أنه من املالئم �إجراء تقييم الأو�سط .ومتار�س هذه املجموعات وظيفتها اال�ست�شارية ب�صورة
�آخر بعد خم�س �سنوات .وكان من املتوقع البدء يف �إجراء هذا التقييم م�ستقلة وتطرح وجهات نظر خمتلفة ي�ستند �إليها ال�صندوق يف عمله يف
الثاين يف الن�صف الثاين من .2011
هذه املناطق .وت�ضم ع�ضوية هذه املجموعات خرباء بارزين من
القطاعني العام واخلا�ص ،والدوائر الأكادميية واملجتمع املدين.

العمل مع الأطراف املعنية اخلارجية
املجموعات اال�ست�شارية الإقليمية

يف �إطار جهود مو�سعة يبذلها �صندوق النقد الدويل لرت�سيخ م�شاركته
يف العمل مع البلدان الأع�ضاء وحتى ت�ستند �أن�شطته وم�شورته ب�ش�أن
ال�سيا�سات �إىل معلومات �أف�ضل تت�سق مع الظروف القُطرية� ،أ�س�س
ال�صندوق جمموعات ا�ست�شارية �إقليمية غري ر�سمية لكل من �إفريقيا،

وخالل االجتماع امل�شرتك الأول للمجموعات اال�ست�شارية الذي ُعقد يف
�إطار االجتماعات ال�سنوية يف �أكتوبر  85 ،2010التقى �أع�ضاء املجموعات
اخلم�سة  86مع املدير العام ال�سابق لل�صندوق و�إدارته العليا ،واطلعوا على
نتائج االجتماعات ال�سنوية بالإ�ضافة �إىل نبذة عامة عن التطورات
االقت�صادية العاملية ،كما تبادلوا وجهات النظر حول انعكا�سات هذه
التطورات على التحديات التي تواجه املنطقة ودور ال�صندوق يف م�ساعدتهم
على مواجهة هذه التحديات.

الإطار :3-5

التو�صيات الواردة يف تقرير مكتب التقييم امل�ستقل وا�ستجابة خرباء ال�صندوق لها
• �إيجاد بيئة ت�شجع النزاهة والآراء املتنوعة/املتعار�ضة ،من خالل حث
امل�شاركني يف مناق�شات املجل�س و�/أو الإدارة العليا على طرح �آراء بديلة �أو
متعار�ضة ،و�إن�شاء وحدة تقييم خماطر تعمل حتت الإ�رشاف املبا�رش للإدارة
العليا وتتخذ عددا من التدابري مبا يف ذلك عقد ندوات مع �أع�ضاء املجل�س
حول �سيناريوهات املخاطر .وقد اتفق اخلرباء على �إمكانية اتخاذ مزيد من
الإجراءات للت�شجيع على طرح الآراء البديلة �أو املتعار�ضة و�أهمية تو�سيع
نطاق خربات موظفي ال�صندوق يف جمال القطاع املايل.
• تعزيز املبادرات الهادفة �إىل «الوقوف مع احلق دائما» ،وذلك من خالل عدة
�إجراءات من بينها ت�شجيع اخلرباء على طرح �أ�سئلة متعمقة ونقد �آراء الإدارة
العليا وال�سلطات القطرية ،والنظر يف �إ�صدار تقارير اخلرباء دون احلاجة �إىل
موافقة املجل�س ،بغية زيادة فعالية الرقابة الثنائية .واتفق اخلرباء على
�رضورة توفر اال�ستعداد على الأقل ملمار�سة مبد�أ الوقوف مع احلق دائما يف
جل�سات خا�صة عند وجود خماطر تهدد اال�ستقرار املايل ،وخماوف من احتمال
�إثارة ردود �أفعال �سلبية يف الأ�سواق ،و�أ�شاروا �إىل �أن هناك من يرى �أن هذا
الإجراء كان متبعا على مدار العامني املا�ضيني منذ اندالع الأزمة ويتعني
ا�ستمراره.
• دمج ق�ضايا القطاع املايل يف تقييمات االقت�صاد الكلي ،وذلك عن طريق
الت�أكد من �أن املنهج الإلزامي لتقييمات اال�ستقرار املايل يعك�س من حيث
نطاق تغطيته وتواتره وامل�شرتكني فيه التطورات اجلديدة يف الأ�سواق
وامل�ؤ�س�سات املالية �رسيعة التغري ،واال�ستمرار يف دعم برنامج تقييم القطاع
املايل ،وغري ذلك من تدابري .و�أ�شار اخلرباء �إىل �أنه ف�ضال عما مت �إجرا�ؤه من
�إ�صالحات يف برنامج تقييم القطاع املايل ،ف�إن ال�صندوق اتخذ تدابري �أخرى
يف هذا املجال منذ اندالع الأزمة ،مبا يف ذلك تعيني مزيد من خرباء القطاع
املايل وزيادة التكامل فيما بينهم ،وتعزيز حتليل خماطر القطاع املايل
وق�ضايا ال�سيا�سات ذات ال�صلة يف �سياق �أن�شطة الرقابة الثنائية ومتعددة
الأطراف ،و�إن�شاء وحدة خمت�صة بال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية الكلية يف

�إدارة البحوث ،وتخ�صي�ص كم �أكرب كثريا من املوارد لبحوث الأ�سواق املالية
وامل�ؤ�س�سات املالية املعقدة الكبرية و�أن�شطة الرقابة عليها.
• التغلب على �سلوك وعقلية اجلزر املنعزلة من خالل تو�ضيح القواعد
وامل�س�ؤوليات يف �إطار عملية املراجعة الداخلية ،ال �سيما «لربط اخليوط
ببع�ضها» و�إقامة تعاون بني الإدارات يف املراحل الأوىل من عملية م�شاورات
املادة الرابعة وعملية حتديد املو�ضوعات والأفكار التي ميكن مناق�شتها يف
الوثائق ال�صادرة يف �إطار الرقابة متعددة الأطراف .و�أقر اخلرباء ب�أن املجال
يت�سع لت�شجيع املزيد من التعاون بني الإدارات املختلفة بالرغم من التقدم
املحرز يف الآونة الأخرية (مثل �إجراءات املراجعة الداخلية اجلديدة ،وتقارير
التداعيات ،وعملية تقدير املخاطر يف البلدان املتقدمة وعملية الإنذار املبكر،
واالجتماعات الأ�سبوعية بني الإدارات التي تناق�ش ق�ضايا الرقابة) ،و�أعربوا
عن ا�ستعدادهم االطالع على مقرتحات �أكرث حتديدا من مكتب التقييم امل�ستقل
حول �سبل تعزيز التعاون.
• تو�صيل ر�سالة وا�ضحة ومت�سقة للأع�ضاء حول الآفاق واملخاطر العاملية،
من خالل �ضمان ات�ساق و�شمولية تقييمات االقت�صاد العاملي ،واتخاذ موقف
يف �سيناريو رئي�سي مع حتديد وا�ضح للمخاطر ومواطن ال�ضعف املحيطة به
و�إبالغه للأع�ضاء بو�ضوح ،ويف الق�ضايا امل�ؤثرة على النظام املايل مع
الرتكيز على املخاطر ومواطن ال�ضعف بدال من الرتكيز على ال�سيناريوهات
املعتدلة املمكنة .و�أ�شار اخلرباء �إىل �أهمية اجلهود الأخرية لزيادة التكامل
بني تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي وتقرير اال�ستقرار املايل العاملي ،مبا يف
ذلك التقدمي املوحد يف التقريرين و�إ�ضافة كلمة للمدير العام تهدف �إىل الدمج
بني املو�ضوعات .ونبه اخلرباء �إىل �أن التو�صية بالت�أهب لزيادة الرتكيز على
املخاطر ومواطن التعر�ض لها يف احلاالت ذات الأهمية النظامية ميكن �أن
يولد نزعات بريوقراطية لتحديد املخاطر �شكليا ومن ثم زيادة الإنذارات
الكاذبة واحلد من فعالية الرقابة التي ي�ضطلع بها ال�صندوق.
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واملالية العاملية التي يجريها ال�صندوق .ويت�ضمن هذا التقرير حتليال
�أكرث تف�صيال للتطورات االقت�صادية و�أهم ق�ضايا ال�سيا�سات يف اخلم�س
مناطق الرئي�سية يف العامل� :آ�سيا واملحيط الهادئ ،و�أوروبا ،وال�رشق
الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى ،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،ون�صف الكرة الغربي.
وعادة ت�صدر تقارير �آفاق االقت�صاد الإقليمي بالتن�سيق مع لقاءات
التوا�صل اخلارجي املو�سعة يف كل منطقة .وميكن االطالع على
الن�صو�ص الكاملة لتقارير «�آفاق االقت�صاد العاملي» والبيانات
ال�صحفية التي تلخ�ص ا�ستنتاجاتها ،واملحا�رض والبث الإلكرتوين
للم�ؤمترات ال�صحفية التي ُتعقد وقت الإ�صدار يف املوقع الإلكرتوين
88
ل�صندوق النقد الدويل.

يف �سبيل تعزيز العالقة بني �صندوق النقد الدويل و�آ�سيا ،ا�ست�ضاف
ال�صندوق وحكومة كوريا م�ؤمترا بارزا ُعقد يف يوليو  2010يف مدينة
دايجون حتت عنوان «�آ�سيا  :21قيادة الطريق �إىل الأمام» ،وهي املرة
الأوىل التي يعقد فيها ال�صندوق مثل هذا االجتماع يف املنطقة .و�شارك
يف االجتماع ما يزيد على � 500شخ�صية رفيعة امل�ستوى ،مبا يف ذلك
وزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية ،وكبار رجال الأعمال من
جميع �أنحاء املنطقة ،وذلك ملناق�شة الدور القيادي الذي ت�ضطلع به
�آ�سيا يف حتقيق التعايف من الهبوط املايل العاملي .و�إىل جانب مدير
عام �صندوق النقد الدويل ال�سابق الذي افتتح امل�ؤمتر مب�شاركة وزير
اال�سرتاتيجيات واملالية الكوري ،ح�رض امل�ؤمتر م�س�ؤولون �آخرون كبار املكاتب الإقليمية
بال�صندوق وهم ال�سيد ناويوكي �شينوهارا نائب املدير العام وال�سيد
مني جو امل�ست�شار اخلا�ص.
لل�صندوق مكاتب �صغرية يف عدد من البلدان حول العامل ،ف�إىل جانب
ويف ختام امل�ؤمتر ،تعهد ال�صندوق بثالثة التزامات رئي�سية جتاه �آ�سيا :مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية واملعاهد التدريبية (راجع الف�صل
العمل على جعل حتليالته �أكرث فائدة لأع�ضائه من البلدان الآ�سيوية الرابع) ،هناك مكاتب متثيل مقيمة تابعة لل�صندوق يف الكثري من
و�إتاحتها لهم ب�شكل �أكرب ،والعمل على تعزيز �شبكة الأمان املايل البلدان الأع�ضاء ،ف�ضال عن مكاتبه الإقليمية يف �أوروبا وطوكيو.
العاملية ،وتقدمي الدعم الالزم لزيادة تعزيز دور �آ�سيا وقوتها الت�صويتية
يف االقت�صاد العاملي .وتهدف «منجزات دايجون» هذه �إىل تعزيز وت�ضطلع مكاتب �صندوق النقد الدويل يف �أوروبا بتمثيل ال�صندوق يف
املنطقة ،وتقدم امل�شورة الالزمة للإدارة العليا والإدارات ،وتدعم
ال�رشاكة بني ال�صندوق و�آ�سيا �إىل حد كبري.
عمليات ال�صندوق يف �أوروبا ،ومتثل قناة تعرب من خاللها البلدان
الأوروبية عن �آرائها يف الق�ضايا ذات ال�صلة بال�صندوق .وتقوم
النقابات العمالية
امل�ؤ�س�سات القائمة يف �أوروبا ،مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
قام ال�صندوق على مدى الأعوام القليلة املا�ضية بجهود لزيادة التوا�صل االقت�صادي ،واالحتاد الأوروبي ،وجمل�س اال�ستقرار املايل ،وبنك
مع العمال على امل�ستويني الدويل واملحلي .وقد التقى املدير العام الت�سويات الدولية ،بدور بالغ الأهمية يف التعامل مع الأزمة االقت�صادية
ال�سابق بالقادة العماليني ببلدان جمموعة الع�رشين قبيل انعقاد العديد واملالية .لذلك كان من املهم للغاية تعزيز التعاون بني ال�صندوق وهذه
من قمم جمموعة الع�رشين ،كما تت�ضمن �أن�شطة معظم الفرق القطرية امل�ؤ�س�سات .وتركز �أن�شطة مكاتب ال�صندوق يف �أوروبا �أ�سا�سا على �أربعة
التابعة لل�صندوق عقد اجتماعات نقابية منتظمة يف �إطار التوا�صل مع جماالت� .أوال ،ت�سهم هذه املكاتب يف �أن�شطة ال�صندوق الرقابية متعددة
الأطراف املعنية .ويف يونيو � ،2010ألقى املدير العام ال�سابق لل�صندوق الأطراف والإقليمية من خالل متثيلها لل�صندوق يف عدد من امل�ؤ�س�سات،
الكلمة الرئي�سية يف امل�ؤمتر العاملي الثاين لالحتاد الدويل لنقابات والإبالغ ب�ش�أن �آراء و�أن�شطة املنظمات الدولية ،وم�ستودعات الفكر،
العمال يف فانكوفر ،و�شارك يف حلقة نقا�ش �أقيمت يف �إطار امل�ؤمتر.
واخلرباء البارزين يف �أوروبا ،وامل�شاركة يف م�شاورات ال�صندوق مع
م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي .ثانيا ،متثل هذه املكاتب ال�صندوق يف
ويف �سبتمرب  ،2010ا�شرتك �صندوق النقد الدويل مع منظمة العمل الأن�شطة اليومية للجنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
الدولية يف رعاية م�ؤمتر رفيع امل�ستوى ُعقد يف �أو�سلو حتت عنوان والتنمية يف امليدان االقت�صادي وتربطها عالقات عمل وثيقة مع
«حتديات النمو والعمالة والتجان�س االجتماعي» ،و�شاركت فيه قيادات وكاالت التنمية ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف يف �أوروبا .ثالثا،
�سيا�سية وعمالية وجمموعة من كبار رجال الأعمال و�أكادمييون تنظم مكاتب ال�صندوق يف �أوروبا �أن�شطة توا�صل مكثفة لتوفري مزيد من
بارزون ال�ستك�شاف �سبل جديدة ت�ضمن تعايف االقت�صاد من الأزمة املعلومات لإثراء احلوار ب�ش�أن ال�سيا�سات ون�رش �آراء ال�صندوق حول �أهم
املالية
العاملية87على نحو قابل لال�ستمرار مع �إيجاد قدر وفري من فر�ص ق�ضايا ال�سيا�سات يف �أوروبا .رابعا ،تعمل هذه املكاتب مع �إدارة املوارد
العمل اجلديدة .ويف اجتماع ملتابعة الإجنازات ُعقد يف فيينا يف
مار�س  2011حتت عنوان «حوار حول النمو والعمالة يف �أوروبا» ،الب�رشية للم�ساعدة يف حتقيق �أهداف التوظيف يف ال�صندوق.
التقى ممثلو االحتاد الدويل لنقابات العمال واالحتاد الأوروبي لنقابات
العمال واالحتادات الوطنية مع م�س�ؤويل �صندوق النقد الدويل ومنظمة ونظرا لأن املكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ هو مبثابة
العمل الدولية ال�ستعرا�ض �أو�ضاع العمالة يف �أوروبا وتقييم التقدم نافذة ال�صندوق يف هذه املنطقة ذات الأهمية املتنامية يف االقت�صاد
املحرز منذ م�ؤمتر �أو�سلو .وكجزء من التزامات �أو�سلو ،يدعم ال�صندوق العاملي ،ف�إنه ي�ساعد يف مراقبة التطورات االقت�صادية واملالية
ومنظمة العمل الدولية باال�شرتاك مع االحتاد الدويل لنقابات العمال للم�ساعدة يف زيادة تركيز �أن�شطة رقابة ال�صندوق على هذا الإقليم.
جمموعة من امل�شاورات االجتماعية ثالثية الأطراف يف عدة بلدان بني وي�سعى املكتب �إىل زيادة التعريف بدور ال�صندوق و�سيا�ساته يف
احلكومة و�أرباب الأعمال وممثلي النقابات العمالية ،وتهدف هذه املنطقة و�إبالغ ال�صندوق باملنظورات الإقليمية ب�ش�أن الق�ضايا
امل�شاورات �إىل مناق�شة �رصيحة للق�ضايا املرتبطة ب�سوق العمل الرئي�سية .وانطالقا من هذا الدور ،يقوم ال�صندوق بتن�سيق عالقاته مع
والعمالة والنظر يف التعديالت التي ميكن �إجرا�ؤها على ال�سيا�سات املنتديات الإقليمية يف �آ�سيا ،مبا يف ذلك املنتدى االقت�صادي لآ�سيا
واملحيط الهادئ ،ورابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا (�آ�سيان) ،ومنتدى
احلالية.
�آ�سيان  .3+وينظم املكتب م�ؤمترات و�أن�شطة ت�سمح بقيام منرب لعقد
املناق�شات حول املو�ضوعات الراهنة ذات الأهمية لعمل ال�صندوق،
تقارير �آفاق االقت�صاد الإقليمي
وتعزيز بناء القدرات يف املنطقة من خالل برنامج املنح الدرا�سية
ين�رش �صندوق النقد الدويل تقرير �آفاق االقت�صاد الإقليمي مرتني خالل امل�شرتك بني حكومة اليابان و�صندوق النقد الدويل وبرامج الندوات
ال�سنة كجزء من �سل�سلة الدرا�سات اال�ستق�صائية للأو�ضاع االقت�صادية االقت�صادية الكلية.
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موكيت�سي ماجورو
(لي�سوتو)
ممودو �ساهو
(غامبيا)

�أنغوال ,بوت�سوانا ,بوروندي� ,إريرتيا� ,إثيوبيا ,غامبيا,
كينيا ,لي�سوتو ,مالوي ,موزامبيق ,ناميبيا ,نيجرييا,
�سرياليون ,جنوب �إفريقيا ,ال�سودان� ,سوازيلند ,تنزانيا,
�أوغندا ,زامبيا ,وزمبابوي,

عبد ال�شكور �شعالن
(م�رص)
�سامي جدع
(لبنان)

البحرين ,م�رص ,العراق ,الأردن ,الكويت ,لبنان ,ليبيا,
جزر ملديفُ ,عمان ,قطر ,اجلمهورية العربية ال�سورية,
الإمارات العربية املتحدة ,واجلمهورية اليمنية

ارفيند فريماين
(الهند)
ناندالل ويرا�سينغ
(�رسي النكا)

بنغالدي�ش ,بوتان ,الهند ,و�رسي النكا

�أحمد اخلليفي
(اململكة العربية ال�سعودية)
الن�صار
�أحمد َّ
(اململكة العربية ال�سعودية)

اململكة العربية ال�سعودية

الربازيل ,كولومبيا ,اجلمهورية الدومينيكية,
�إكوادور ,غيانا ,هايتي ,بنما� ,سورينام,
وترينيداد وتوباغو

ويلي كيكنز
(بلجيكا)
يوهان برادر
(النم�سا)

النم�سا ،بيالرو�س ،بلجيكا ،اجلمهورية الت�شيكية،
هنغاريا ،كو�سوفو ,لك�سمربغ ,اجلمهورية
ال�سلوفاكية� ،سلوفينيا ,وتركيا

كارلو�س برييز-فريديا
(املك�سيك)
خوزيه روجا�س
(جمهورية فنزويال
البوليفارية)

كو�ستاريكا ,ال�سلفادور ,غواتيماال ,هندورا�س,
البوليفارية

�إيج باكر
(هولندا)
يوري ياكو�شا
(�أوكرانيا)

�أرمينيا ,البو�سنة والهر�سك ،بلغاريا ,كرواتيا ,قرب�ص,
جورجيا� ,إ�رسائيل ،جمهورية مقدونيا ,اليوغ�سالفية
ال�سابقة ،مولدوفا ،اجلبل الأ�سود ،هولندا ،رومانيا		،
و�أوكرانيا

باولو نيغويرا باتي�ستا
(الربازيل)
ماريا �إينجلكا �أربيليز
(كولومبيا)

�أريغو �سادون
(�إيطاليا)
بانايوتي�س روميليوتي�س
(اليونان)

�ألبانيا ,اليونان� ,إيطاليا ,مالطة ,الربتغال� ,سان
مارينو ,وتيمور-لي�شتي

دوانغماين فونرباديب
(تايلند)
�أيد بودميان
(�إندوني�سيا)

بروناي دار ال�سالم ,كمبوديا ,فيجي� ,إندوني�سيا,
جمهورية الو ال�شعبية الدميقراطية ,ماليزيا ,ميامنار	,
نيبال� ,سنغافورة ,تايلند ,تونغا ,فييت نام

رينيه ويرب
(�سوي�رسا)
�أوزبك�ستان,
كاترزينا زاجديل-كورو�سكا
(بولندا)

�أذربيجان ,كازاخ�ستان ,جمهورية قريغيز�ستان ,بولندا,
�رصبيا� ,سوي�رسا ,طاجيك�ستان ,تركمان�ستان,

�أليك�سي موجني

االحتاد الرو�سي

هه جيان�شيونغ
(ال�صني)
لو يان
(ال�صني)

ال�صني

كري�ستوفر ليغ
(�أ�سرتاليا)
هينام �شوي
(كوريا)

�أ�سرتاليا ,كرييباتي ,كوريا ,جزر مار�شال ,واليات
ميكرونيزيا املوحدة ,منغوليا ,نيوزيلندا ,باالو,
بابوا غينيا اجلديدة� ،ساموا� ,سي�شيل ,جزر �سليمان 		
فانواتو

توما�س هوكني
(كندا)
�ستيفن �أو�ساليفان
(�آيرلندا)

�أنتيغوا وبربودا ,جزر البهاما ,بربادو�س ,بليز,
كندا ,دومينيكا ,غرينادا� ,آيرلندا ،جامايكا,
�سانت كيت�س ونيف�س� ,سانت لو�سيا� ,سانت
فن�سنت وجزر غرينادين

		

املك�سيك ,نيكاراغوا� ,إ�سبانيا ,وجمهورية فنزويال 		

		

		

(االحتاد الرو�سي)
�أندريه لو�شني
(االحتاد الرو�سي)
حممد جعفر جمرد
(جمهورية �إيران الإ�سالمية)
حممد دايري
(املغرب)

جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ,اجلزائر ,غانا,
جمهورية �إيران الإ�سالمية ,املغرب ,باك�ستان	,
وتون�س

�ألفريدو ماك الغلني
(الأرجنتني)
بابلو غار�سيا�-سيلفا
(�شيلي)

الأرجنتني ,بوليفيا� ,شيلي ,باراغواي ,بريو,
و�أوروغواي

كو�سي �أ�سيمايدو
(توغو)
نغيتو تريانيا يامباي
(ت�شاد)

بنن ,بوركينا فا�سو ,الكامريون ,الر�أ�س الأخ�رض,
جمهورية �إفريقيا الو�سطى ,ت�شاد ,جزر القمر,
جمهورية الكونغو الدميقراطية ,جمهورية الكونغو,
كوت ديفوار ,جيبوتي ,غينيا اال�ستوائية ,الغابون,
غينيا ,غينيا بي�ساو ,مدغ�شقر ,مايل ,موريتانيا		 ,
موري�شيو�س ,النيجر ,رواندا� ,سان تومي وبرين�سيبي,
ال�سنغال ,توغو

 1تظهر القوة الت�صويتية لرئي�س كل دائرة انتخابية يف امللحق الرابع على ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�سنوي ()www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2011/eng/؛ ويرد ح�رص للتغريات يف
املجل�س التنفيذي يف ال�سنة املالية  2011يف امللحق اخلام�س على ال�صفحة االلكرتونية للتقرير ال�سنوي
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كبار موظفي ال�صندوق

ح�سب الو�ضع يف � 30إبريل 2011
�أوليفييه بالن�شار ،امل�ست�شار االقت�صادي
هوزيه فينيالز ،امل�ست�شار املايل

�إدارات املناطق اجلغرافية

املعلومات واالت�صال
كارولني �أتكن�سن
مدير �إدارة العالقات اخلارجية

�أنطوانيت مون�سيو �سايه
مدير الإدارة الإفريقية

�شوغو �إي�شيي
مدير املكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ

�أنوب �سينغ
مدير �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ

�إمبانويل فان در من�سربوغ
مدير مكاتب ال�صندوق يف �أوروبا

�أنطونيو بورهي�س
مدير الإدارة الأوروبية

�إليوت هاري�س
املمثل اخلا�ص لدى الأمم املتحدة

م�سعود �أحمد
مدير �إدارة ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى

اخلدمات امل�ساندة

نيكوال�س �إيزاغوير
مدير �إدارة ن�صف الكرة الغربي

الإدارات الوظيفية و�إدارات
اخلدمات اخلا�صة
�أندرو تويدي
مدير �إدارة املالية
كارلو كوتاريللي
مدير �إدارة �ش�ؤون املالية العامة
ليزيل ليب�سيت�ش
مدير معهد �صندوق النقد الدويل
�شون هيغن
امل�ست�شار القانوين العام ومدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية
هوزيه فينيالز
مدير �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية
�أوليفييه بالن�شار
مدير �إدارة البحوث
�أدلهايد بريغي� -شميلز
مدير �إدارة الإح�صاءات
رزا ُمق َّدم
مدير �إدارة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واملراجعة

�شرييل �سيغل
مدير �إدارة املوارد الب�رشية
�سيدارث تيواري
�أمني �صندوق النقد الدويل� ،إدارة �أمانة ال�صندوق
فرانك هارني�شفيغر
مدير �إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة
جوناثان باملر
امل�س�ؤول الإعالمي الأول ب�إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة

املكاتب
دانييل �سيرتين
مدير مكتب امليزانية والتخطيط
را�سيل كينكيد
مدير مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
روبرتو رو�سالي�س
مدير مكتب �إدارة امل�ساعدة الفنية
موي�س�س �شوورت�س
مدير مكتب التقييم امل�ستقل
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التنظيمي ل�صندوق النقد الدويل
الهيكل
يف� 30إبريل 2011
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون
النقدية واملالية

جمل�س املحافظني

جلنة التنمية امل�شرتكة ل�صندوق
1
النقد الدويل والبنك الدويل

املجل�س التنفيذي

مكتب التقييم امل�ستقل

املدير العام
نواب املدير
العام
مكتب اال�ستثمار/
نظام تقاعد
املوظفني

�إدارات املناطق اجلغرافية

الإدارات الوظيفية و�إدارات اخلدمات اخلا�صة

مكتب امليزانية
والتخطيط

مكتب التدقيق
والتفتي�ش الداخلي

مكتب �إدارة
امل�ساعدة الفنية

املعلومات واالت�صال

اخلدمات امل�ساندة

الإدارة الإفريقية

�إدارة املالية

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

�إدارة العالقات اخلارجية

�إدارة املوارد الب�رشية

�إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ

�إدارة �ش�ؤون املالية العامة

�إدارة الأ�سواق النقدية
والر�أ�سمالية

مكتب ال�صندوق لدى
2
الأمم املتحدة

�إدارة �أمانة ال�صندوق

املكتب الإقليمي ملنطقة
�آ�سيا واملحيط الهادئ

معهد �صندوق النقد الدويل

�إدارة البحوث

معهد فيينا امل�شرتك

�إدارة الإح�صاءات

معهد التدريب يف
�سنغافورة

�إدارة اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واملراجعة

الإدارة الأوروبية
مكاتب ال�صندوق يف �أوروبا
�إدارة ال�رشق الأو�سط
و�آ�سيا الو�سطى
�إدارة ن�صف
الكرة الغربي

ُ 1تعرف ر�سميا با�سم اللجنة الوزارية امل�شرتكة ملجل�سي حمافظي البنك وال�صندوق املعنية بتحويل املوارد احلقيقية �إىل البلدان النامية.
	2ملحق مبكتب املدير العام.

�إدارة التكنولوجيا
واخلدمات العامة
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حوا�شي ختامية

الف�صل 1
1

لالطالع على مزيد من املعلومات عن �أن�شطة �صندوق النقد الدويل الرقابية ،راجع

14

ُت َق َّدم م�ساعدات تخفيف �أعباء الديون مبوجب املبادرة متعددة الأطراف للبلدان امل�ؤهلة
دعما جلهودها نحو �إحراز �أهداف التنمية للألفية اجلديدة التي و�ضعتها الأمم املتحدة.

�صحيفة الوقائع بعنوان “رقابة ال�صندوق”(http//:www.imf.org/external/arabic/np/exr/

.)facts/surv.htm

3

13

يجب على البلد املعني �أن ي�ستويف معايري �إ�ضافية للو�صول �إىل نقطة الإجناز والتي
تتيح له احل�صول على تخفيف كامل لأعباء الديون مبوجب التعهدات ال�صادرة عند نقطة
اتخاذ القرار يف ظل مبادرة «هيبيك».

متتد ال�سنة املالية يف �صندوق النقد الدويل من الأول من مايو حتى � 30إبريل .ويغطي
التقرير ال�سنوي لعام  2011ال�سنة املالية التي بد�أت يف الأول من مايو  2010وانتهت
يف � 30إبريل  2011رغم �أنه ي�شري عند ال�رضورة للأحداث ذات ال�صلة التي وقعت بعد
نهاية �إبريل  2011ولكن قبل دخول التقرير مرحلة الطبع يف منت�صف �شهر �أغ�سط�س.

الف�صل 3
2

12

متى ا�ستوفى البلد املعني معايري حمددة ،ي�صدر املجل�سان التنفيذيان ل�صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل قرارا يفيد ب�أنه م�ؤهل لال�ستفادة من م�ساعدات تخفيف �أعباء
الديون ،ويتعهد املجتمع الدويل بتخفيف ديونه �إىل م�ستوى يعتربه قادرا على اال�ستمرار
يف حتمله .و ُي�شار �إىل هذه اخلطوة الأوىل يف ظل مبادرة «هيبيك» بعبارة نقطة اتخاذ
القرار .ومتى بلغ البلد املعني نقطة اتخاذ القرار ،يجوز له البدء على الفور يف تلقي
م�ساعدات م�ؤقتة لتخفيف خدمة الديون التي ت�صبح م�ستحقة.

“IMF Executive Board Discusses

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/128بعنوان
”Follow-Up to Modernizing the Fund’s Surveillance Mandate and Modalities
 .)org/external/np/sec/pn/2010/pn10128.htmوركزت مناق�شة املجل�س يف �سبتمرب على
�أفكار خمتارة كانت قد حظيت بالدعم يف مناق�شات �سابقة ،ومنها النقا�ش الذي دار يف
�إبريل  2010حول حتديث �صالحية ال�صندوق يف ممار�سة �أعمال الرقابة (راجع ن�رشة
املعلومات املعممة رقم  10/52بعنوان “IMF Executive Board Discusses Modernizing the
(www.imf.

15

راجع البيان ال�صحفي رقم  10/299بعنوان “IMF Executive Board Cancels Haiti’s Debt
” and Approves New Three-Year Program to Support Reconstruction and Economic Growth
(.) www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10299.htm

16

راجع البيان ال�صحفي رقم  10/321بعنوان “�صندوق النقد الدويل يعزز �أدواته املخ�ص�صة

Surveillance Mandate and Modalities and Financial Sector Surveillance and the Mandate

للوقاية من الأزمات” (.)http//:www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/pr10321a.htm

 ،”of the Fundيف املوقع الإلكرتوين،)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1052.htm :
�إ�ضافة �إىل �إجراء مراجعة وا�سعة ل�صالحيات ال�صندوق التي تغطي الرقابة والتمويل
وا�ستقرار النظام النقدي الدويل يف فرباير ( 2010راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
 10/33بعنوان “ ،”The Fund’s Mandate – An Overview of Issues and Legal Frameworkيف
املوقع الإلكرتوين.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1033.htm :

17

�أعرب املجل�س وقت ت�أ�سي�س «خط االئتمان املرن» عام  2009عن توقعه ب�أن اال�ستفادة
من املوارد مبوجب االتفاقات يف ظله لن تتجاوز يف الأحوال الطبيعية  %1000من
ح�صة ع�ضوية البلد الع�ضو ،برغم عدم و�ضع م�ستوى حمدد �سلفا لال�ستفادة من املوارد.

18

“IMF Executive Board Establishes a

4

االقت�صادات امل�ؤثرة على النظام املايل هي تلك البلدان ذات القطاعات املالية الأ�شد
ت�أثريا على اال�ستقرار املايل العاملي.

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/92بعنوان
.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1092.htm( »Post-Catastrophe Debt Relief Trust

19

�صدرت املوافقة يف وقت الحق على حتويل  280مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة.

5

لالطالع على مزيد من املعلومات عن «برنامج تقييم القطاع املايل» راجع �صحيفة
الوقائع بعنوان “(http://www.( ”Factsheet: Financial Sector Assessment Program (FSAP
.) imf.org/external/np/exr/facts/fsap.htm

20

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/133بعنوان“IMF Executive Board Approves Fund

6

“IMF Executive Board Discusses

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

10/76

بعنوان

www.imf.org/external/np/sec/( ”Study on Emerging Markets’ Performance During the Cirsis

in the Financial Stability Board

.)pn10133.htm

21

”Membership

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

11/1

(www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/

بعنوان

Fund’s Role Regarding Cross-Border Capital Flows

.) pn/2011/pn1101.htm

.) pn/2010/pn1076.htm

7

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/59بعنوان “IMF Executive Board Discusses Re v
”enue and Expenditure Policies for Fiscal Consolidation in the Wake of the Global Crisis
(.) www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1059.htm

222

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/42بعنوان
”cent Experiences in Managing Capital Inflows
.) pn1142.htm

8

ي�شمل هذا الرقم مبالغ االتفاقات التي �أُلغيت الحقا.

233

9

يجمع االتفاق مع �أرمينيا بني «ت�سهيل ال�صندوق املمدد» و»الت�سهيل االئتماين املمدد».

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/72بعنوان
”lation and International Monetary Stability
.)pn1072.htm

10

يجمع االتفاق مع هندورا�س بني اتفاق «اال�ستعداد االئتماين» واالتفاق يف ظل «ت�سهيل
اال�ستعداد االئتماين» (وهو ت�سهيل تي�سريي يمُ َ َّول من موارد «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو
واحلد من الفقر»؛ راجع «التمويل املي�رس» يف جزء الحق من هذا الف�صل).

11

ي�ستخدم �صندوق النقد الدويل م�صطلح «م�شرتيات» للداللة على املبالغ املن�رصفة
مبوجب اتفاقات التمويل من «ح�ساب املوارد العامة» وم�صطلح «�إعادة ال�رشاء» للداللة
على مدفوعات ال�سداد.
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25

“IMF Executive Board Discusses

”the

(www.imf.org/external/np/sec/

“�IMF Executive Board Discusses Re

(www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/

“�IMF Discusses Reserves Accumu

(www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/

“�IMF Executive Board Discusses As

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/47بعنوان
.) www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1147.htm( ”sessing Reserve Adequacy

 11/22بعنوان “IMF Executive Board Concludes the

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
?”Meeting on Enhancing International Monetary Stability – A Role for the SDR
 .)imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1122.htmولالطالع على مزيد من املعلومات عن
حقوق ال�سحب اخلا�صة ،وهي �أ�صل احتياطي دويل ا�ستحدثه ال�صندوق يف عام 1969
R

(www.
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لي�صبح مكمال للأ�صول الر�سمية اخلا�صة بالبلدان الأع�ضاء ،راجع �صحفية الوقائع
بعنوان “حقوق ال�سحب اخلا�صة”
.)htm

(http//:www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.

		 راجع البيان ال�صحفي رقم  10/434بعنوان “ال�صندوق يحدد �أوزانا جديدة للعمالت الداخلة
26
يف �سلة حقوق ال�سحب اخلا�صة”
.)pr10434a.htm

( http//:www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/

27

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/149بعنوان “IMF Executive Board Completes the

www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn10149.(”2010 Review of SDR Valuation Basket
.)htm

28

برنامج تقييم القطاع املايل � -أداة ال�صندوق الرئي�سية يف تقييم مواطن ال�ضعف
املالية لدى البلدان الأع�ضاء و�سيا�سات قطاعاتها املالية -هي قانونا �أداة للم�ساعدة
الفنية ُت َق َّدم على �أ�سا�س امل�شاركة الطوعية من البلدان ،وتجُ رى عمليات التقييم يف ظل
الربنامج على نحو م�ستقل عن م�شاورات املادة الرابعة التي تجُ رى مع جميع البلدان
الأع�ضاء على �أ�سا�س �إلزامي.

299

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/135بعنوان “�IMF Executive Board Discusses In

www.imf.org/external/np/sec/( ”tegrating Stability Assessments into Article IV Surveillance

 ،)pn/2010/pn10135.htmmوالبيان ال�صحفي رقم  10/357بعنوان

“�IMF Expanding Surveil

lance to Require Mandatory Financial Stability Assessments of Countries with Systematically

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10357.htm( ”Important Financial Sectors

300

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/46بعنوان “�Macroprudential Policy: An Organiz

31

اقرتح التقرير الذي �أعده خرباء ال�صندوق التعريف التايل ل�سيا�سة ال�سالمة االحرتازية
الكلية« :هي �سيا�سة �شاملة ملعاجلة ا�ستقرار النظام املايل ككل ،وهدفها هو احلد من
املخاطر املالية النظامية� ،أو على م�ستوى النظام ككل».

322

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/89بعنوان “�IMF Discusses Central Banking Les

33

“IMF Executive Board Discusses

34

“IMF Executive Board Discusses

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/150بعنوان
.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn10150.htm( ”Financial Interconnectedness

35

قام جمل�س اال�ستقرار املايل بت�أ�سي�س «جمموعة العمل املعنية بثغرات البيانات والروابط
النظامية» يف مطلع عام  2010ملعاجلة التو�صيات الواردة يف التقرير امل�شرتك
ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل بعنوان “The Financial Crisis
 ،”and Information Gapsوتناوال فيه ت�صميم منوذج قيا�سي م�شرتك للم�ؤ�س�سات املالية
امل�ؤثرة على النظام املايل .وتوىل ال�صندوق قيادة م�سار العمل املعني بتوافر البيانات
وجمع �إح�صاءات جديدة.

36

“Review of the Standards and Codes

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/38بعنوان
 .)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1138.htm( ”Initiativeويقدم الإطار  2-3على
ال�صفحة الإلكرتونية معلومات مرجعية عن تقارير مراعاة املعايري واملواثيق ،مبا يف
ذلك �إح�صاءات عن ا�ستكمال هذه التقارير يف ال�سنة املالية .2011

37

“Emerging from the Global Crisis-

.) www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1146.htm( ”ing Framework

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1089.htm( ”sons from the Cirsis

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/90بعنوان
.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1090.htm( ”Cross-Border Bank Resolution

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10/148بعنوان

www.imf.org/external/np/sec/( ”Macroeconomic Challenges Facing Low-Income Countries

.)pn/2010/pn10148.htm

38

راجع البيان ال�صحفي رقم  11/102بعنوان “IMF Introduces Framework for Low Income

39

“IMF Executive Board Discusses

”Country Vulnerability Exercise to Assess Impact of External Shockss
.)nal/np/sec/pr/2011/pr11102.htm
راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/36بعنوان
”Revenue Mobilization in Developing Countries
.)pn1136.htm

(�www.imf.org/exter

(www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/
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40

يق�ضي النظام احلايل ب�أن تعني البلدان الأع�ضاء �صاحبة �أكرب خم�س ح�ص�ص يف
ال�صندوق مديرا تنفيذيا

41

راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  11/64بعنوان “ �إ�صالحات  2008املعنية بنظام
احل�ص�ص والأ�صوات يف ال�صندوق تدخل حيز التنفيذ» (http//:www.imf.org/external/
.)arabic/np/sec/pr/2011/pr1164a.htm

		 يدخل �أي تعديل يف اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل حيز التنفيذ بالن�سبة جلميع
42
البلدان الأع�ضاء يف التاريخ الذي يقر فيه ال�صندوق بقبول هذا التعديل من ثالثة
�أخما�س البلدان الأع�ضاء الذين ميثلون  %85من جمموع القوة الت�صويتية.

43
		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  ،10/418بعنوان “ املجل�س التنفيذي لل�صندوق يوافق على
عملية �إ�صالح �شاملة كربى لنظام احل�ص�ص واحلوكمة”
.)arabic/np/sec/pr/2010/pr10418a.pdf

(http://www.imf.org/external/

44

راجع (.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf

		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  ،10/477بعنوان “ جمل�س حمافظي ال�صندوق يوافق على
45
�إ�صالحات كربى يف نظام احل�ص�ص واحلوكمة” (http://www.imf.org/external/arabic/np/
)sec/pr/2010/pr10477a.pdf
		 ت�شمل مناق�شات االعتبارات ذات ال�صلة بحجم ال�صندوق (يف �شهر �إبريل) ،وعددا من
46
املناق�شات على وجه التحديد يف �سياق “املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص”:
اعتبارات �أخرى حول �أن�صبة احل�ص�ص (يف �شهر يوليو) ،واعتبارات �أخرى ب�ش�أن
املراجعة عموما (يف �شهر �سبتمرب) ،والعنا�رص املحتملة للتو�صل �إىل توافق (يف �شهر
�أكتوبر) واملناق�شات النهائية حول “املراجعة العامة الرابعة ع�رشة” وعنا�رص االتفاق
ب�ش�أن �إ�صالح نظام احل�ص�ص واحلوكمة يف �صندوق النقد الدويل (يف �شهر نوفمرب).
		 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،10/108بعنوان
47
.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn10108.htm( ”IMF Governance Reform

“IMF Executive Board Discusses

		
488

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،10/124بعنوان “�The Fund’s Mandate—Future Financ

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn10124.htm( ”ing Role

		 ميكن االطالع على املبادئ التوجيهية ب�ش�أن �رشطية ال�صندوق واملعتمدة يف عام
49

 2002وذلك يف املوقع الإلكرتوين لل�صندوق على العنوان التايلwww.imf.org/External/ :

 .np/pdr/cond/2002/eng/guid/092302.htmوبالن�سبة للمعلومات العامة حول ال�رشطية يف
التمويل املقدم من ال�صندوق ،راجع «�صحيفة وقائع� :رشطية ال�صندوق» (http://www.
.)imf.org/external/arabic/np/exr/facts/conditioa.htm

		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  ،10/256بعنوان ““Tuvalu Joins the IMF as 187th Member
50
).)www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10256.htm

T

m

		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم
51

 ،11/145بعنوان“IMF Receives Membership Application

from South Sudan, Seeks Contributions to Technical Assistance Trust Fund to Help New

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11145.htm( ”Country

		
52

راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  ،10/298بعنوان “Lao People’s Democratic Republic Accepts

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10298.htm( ”IMF’s Article VIII Obligations

		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  ،10/458بعنوان “ �أع�ضاء �صندوق النقد الدويل ي�ستكملون
53
جولة انتخاب املجل�س التنفيذي لعام ”2010
.) sec/pr/2010/pr10458a.pdf

(http://www.imf.org/external/arabic/np/

		
54

راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  11/96بعنوان “IMFC Selects Tharman Shanmugaratnam as

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1196.htm( ”New Chairman

		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  ،11/29بعنوان
55
.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1129.htm( ”Chairmanship of the IMFC

“Youssef Boutros-Ghali Resigns from the

		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم  ،11/85بعنوان
56

“Statement by IMF Managing Director
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67

Dominique Strauss-Kahn on Death of Central Bank of Lesotho Governor and IMF Alternate

 و�صل حجم االئتمان املمنوح �إىل �أكرب، قبيل مناق�شات املجل�س2010 منذ نهاية يوليو
. من جمموع االئتمان املمنوح من ال�صندوق%71 املقرت�ضني الذين يبلغ عددهم خم�سة

68

www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/(

يتكون الإطار امل�ستخدم يف �صندوق النقد الدويل لإدارة خماطر االئتمان ـ �أي خطر عدم
، مبا يف ذلك،وفاء املقرت�ض بالتزاماته املالية جتاه ال�صندوق ـ من عدد من العنا�رص
 الدرا�سات التي،)و�إىل جانب العنا�رص املذكورة (�سيا�ساته الإقرا�ضية و�أر�صدته الوقائية
 و�آلية تقا�سم، وا�سرتاتيجية املت�أخرات،يجريها ال�صندوق لتقييم ال�ضمانات الوقائية
 وميثل و�ضع ال�صندوق كدائن مف�ضل بحكم الواقع ـ �أي �أن له الأ�سبقية على.الأعباء
الدائنني الآخرين يف ا�ستيفاء ما له من التزامات من �أع�ضائه ـ �إجراءا �إ�ضافيا للتخفيف
.من خماطر االئتمان

69

 بعنوان «�صالحيات ال�صندوق اال�ستثمارية املو�سعة11/52 راجع البيان ال�صحفي رقم
.)http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2011/pr1152a.pdf( »تدخل حيز التنفيذ

70

IMF Executive Board Discusses the Adequacy“  بعنوان10/137 راجع البيان ال�صحفي رقم

of the Fund’s Precautionary Balances” (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn10137.

.)htm

IMF Launches Trust Fund to Help Coun�“  بعنوان،10/497 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم

IMF Announces Sale of 10 Metric Tons of«

 بعنوان10/333 راجع البيان ال�صحفي رقم
.Gold to the Bangladesh Bank» (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10133.htm)

73

“IMF Concludes Gold Sales”(www.imf.org/  بعنوان10/509 راجع البيان ال�صحفي رقم
.)external/np/sec/pr/2010/pr10509.htm

74

“  بعنوان11/48 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
.of Gold Sale Profits” (www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1148.htm)

75

		 لالطالع على مزيد من املعلومات عن املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات والنظام العام
60
لن�رش البيانات راجع
. يف ال�صفحة الإلكرتونية2-3  والإطار،)external/np/exr/facts/data.htm

www.imf.org/( ”Factsheet: IMF Standards for Data Dissemination“

		 يـمكن ا�ستعرا�ض هـذه الـلوحة الإلكتـرونية عـبـر املـوقع الإلكـتـروين لـ�صندوق الـنقد
61
.)http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddscountrylist/( الدويل
www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/(

”of the IMF’s Data Standards and Codes Initiative
.)pn1133.htm

Major Expansion of IMF Borrowing Arrange�“  بعنوان11/74 راجع البيان ال�صحفي رقم

ments Takes Effect, Boosting Resources for Crisis Resolution” (www.imf.org/external/np/sec/

76

.ُتناق�ش ق�ضايا التنوع على نحو منف�صل يف التقرير ال�سنوي حول تنوع املوارد الب�رشية

77

Deputy Managing Director Murilo Portugal to“  بعنوان11/12 راجع البيان ال�صحفي رقم

78

IMF Activates Expanded Borrowing Arrange“  بعنوان11/109 راجع البيان ال�صحفي رقم

.(www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11109.htm) ments”

IMF Signs Agreement to Borrow up to €2.18“  بعنوان10/281 راجع البيان ال�صحفي رقم

Billion from the Österreichische Nationalbank” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/

 بعنوان10/384  والبيان ال�صحفي رقم،)pr10281.htm

IMF Signs Agreement to Borrow up“  بعنوان11/76  والبيان ال�صحفي رقم،)pr10384.htm

.to €8.11 Billion from Bank of Italy” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1176.htm)

m

79

.)org/external/np/sec/pr/2011/pr1155.htm

 راجع،لالطالع على الن�ص الكامل ل�سيا�سة ال�شفافية املعتمدة لدى ال�صندوق
.Fund’s Transparency Policy” (www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/102809.pdf )

80

“Key Trends in Implementation of the Fund’s Transparency Policy” (www.imf.org/ راجع
)external/np/pp/eng/2010/082310.pdf

81

ميكن االطالع على تقرير مكتب التقييم امل�ستقل وملخ�ص مناق�شات املجل�س التنفيذي
حول هذا التقرير وتعليق خرباء �صندوق النقد الدويل عليه على املوقع الإلكرتوين
.)www.ieo-imf.org/eval/complete/eval_01102011.html( للمكتب على الرابط

82

The“

IMF Signs SDR 300 Million Borrowing“

بعنوان

10/286

راجع البيان ال�صحفي رقم

Agreement with the Norwegian Ministry of Finance Representing the Kingdom of Norway
to Support Lending to Low-Income Countries” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/
IMF Signs SDR 500 Million Bor�“ بعنوان10/309

 والبيان ال�صحفي رقم،)pr10286.htmm

 والبيان ال�صحفي،Countries” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10309.htm)
 مليارات وحدة5.3  بعنوان”�صندوق النقد الدويل يوقع اتفاقيات بقيمة10/340 رقم
حقوق �سحب خا�صة مع اليابان وبنك فرن�سا املركزي واململكة املتحدة وبنك ال�شعب
http://www.imf.org/external/arabic/np/( ”ال�صيني لدعم قرو�ض البلدان منخف�ضة الدخل
IMF Signs SDR 500“ بعنوان11/50  والبيان ال�صحفي رقم،)sec/pr/2010/pr10340a.pdf
m

Million Borrowing Agreement with the Bank of Korea to Support Lending to Low-Income

f

K

65

up to €280 Million from the Bank of Slovenia” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/

rowing Agreement with De Nederlandsche Bank NV to Support Lending to Low-Income

“  بعنوان11/55 راجع البيان ال�صحفي رقم

64

m

m

Kahn Proposes Appointment of Nemat Shafik as Deputy Managing Director” (www.imf.

633

.)pr/2011/pr1174.htm

IMF Signs Agreement to Borrow“

 بعنوان10/113 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
(www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/
.)pn10113.htm

IMF Managing Director Dominique Strauss-

		
62

5 الف�صل

m

.Leave the IMF” (http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1112.htm)

 بعنوان “ال�صندوق والكويت ُين�شئان مركز،10/412 		 راجع الت�رصيح ال�صحفي رقم
59
”�صندوق النقد الدويل لالقت�صاد والتمويل يف ال�رشق الأو�طسط
.)ternal/arabic/np/sec/pr/2010/pr10412a.htm

Interim Report for the Eighth Review“  بعنوان،11/33 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

m

Review of the Safeguards Assessments Policy”

		
58

http://www.imf.org/ex�(

72

IMF Executive Board Concludes“

 بعنوان،10/500  والت�رصيح ال�صحفي رقم،)pr10497.htm
”Help Countries Improve Tax Policy and Administration
.)pr/2010/pr10500.htm

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10215.htm( ”Training Center for Latin America

ت�شري ال�رشائح االئتمانية �إىل حجم م�شرتيات الع�ضو (الدفعات املن�رصفة له) كن�سبة من
 من ح�صة%25  وتندرج الدفعات املن�رصفة التي تكون يف حدود.ح�صته يف ال�صندوق
 وهي تقت�ضي من الأع�ضاء بذل جهود معقولة،الع�ضو �ضمن ال�رشيحة االئتمانية الأوىل
 وي�شار �إىل.من �أجل التغلب على امل�شكالت التي يواجهونها يف موازين مدفوعاتهم
 من ح�صة الع�ضوية با�سم امل�سحوبات من ال�رشيحة%25 طلبات الدفعات التي تتجاوز
. وهي تتم على �أق�ساط كلما �أوفى املقرت�ض ب�أهداف �أداء حمددة،االئتمانية العليا
وترتبط هذه الدفعات املن�رصفة عادة باتفاقات اال�ستعداد االئتماين �أو االتفاقات
 ويعترب ا�ستخدام موارد ال�صندوق خارج نطاق. وكذلك خط االئتمان املرن،املمددة
. ويتوقع له �أن يظل كذلك،االتفاقات �أمر نادر

IMF Executive Board Considers Use
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IMF Launches Trust Fund to“

www.imf.org/external/np/sec/(

”tries

Kahn Says Brazil Key in Global Economic Governance; Signs Agreement for New Joint Regional

 راجع �صحيفة الوقائع،لالطالع على �رشح حلقوق ال�سحب اخلا�صة والق�ضايا ذات ال�صلة
»بعنوان «حقوق ال�سحب اخلا�صة
.)htm

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.(

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1185.htm( ”Governor Moeketsi Senaoana

 والبيان ال�صحفي رقم،Countries” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1150.htm)
IMF Signs SDR 800 Million Borrowing Agreement with the Bank of Italy“ بعنوان11/172
،to Support Low-Income Countries” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11172.ht)
IMF Signs SDR 500 million Borrowing Agreement“ بعنوان11/185 والبيان ال�صحفي رقم
with the Swiss National Bank to Support Low-Income Countries” (www.imf.org/external/
.)np/sec/pr/2011/pr11185.htm
m

m
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تكونت املجموعة اال�ست�شارية الإقليمية لبلدان القوقاز و�آ�سيا الو�سطى يف بداية 2011
عقب االجتماعات ال�سنوية لعام .2010
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راجع البيان ال�صحفي رقم  10/314بعنوان “�صندوق النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية
يعقدان م�ؤمترا يف �أو�سلو لبحث �سبل تعجيل التعايف من الأزمة الراهنة مع حتقيق
وفرة يف فر�ص العمل” على الرابط التايل(http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/
 )pr/2010/pr10314a.pdfوالبيان ال�صحفي رقم  10/324بعنوان “�صندوق النقد الدويل
ومنظمة العمل الدولية ي�صدران تقريرا مرجعيا عن حتديات النمو والعمالة والتجان�س
االجتماعي لعر�ضه على امل�ؤمتر رفيع امل�ستوى املقرر عقده يف �أو�سلو يف � 13سبتمرب
اجلاري” على الرابط الإلكرتوين التايل (http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/
.)pr/2010/pr10324a.pdf

88

ميكن االطالع على تقارير “�آفاق االقت�صاد الإقليمي” من خالل ال�صفحة الإلكرتونية

Implementation Plan in Response to Board-Endorsed Recommendations Arising from the
IEO Evaluation of IMF Interactions with Member Countries” (www.imf.org/external/np/

 .)sec/pn/2011/pn1104.htmوميكن االطالع على خطة التنفيذ على املوقع الإلكرتوين
 www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=45199وعلى ملحق اخلطة على �www.imf.org/ex
.ternal/pp/longres.aspx?id=4520
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راجع (www.ieo-imf.org/eval/complete/
.)eval_01202010.html
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راجع البيان ال�صحفي رقم  10/350بعنوان “املجموعات اال�ست�شارية الإقليمية التابعة
لل�صندوق تعقد �أول اجتماع م�شرتك �أثناء االجتماعات ال�سنوية” على الرابط التايل
( )http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/pr10350a.htmوالبيان ال�صحفي
رق م  10/382بعنوان “�IMF Advisory Groups Discuss Regional Economic Challenges Dur
 ”ing 2010 Annual Meetingsعلى الرابط التايل (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/
.)pr10382.htm

”Interactions with Member Countries

“IMF

I

لهذه التقارير يف املوقع الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل (www.imf.org/external/pubs/ft/

 )reo/rerepts.aspxوميكن كذلك ت�صفح املواد املتعلقة بتقارير “�آفاق االقت�صاد الإقليمي”
خالل ال�سنة املالية  2011يف املوقع الإلكرتوين.

�صندوق النقد الدويل

االخت�صارات

الإ�سهامات

�صندوق النقد الدويل هو املنظمة العاملية الأ�سا�سية التي يتم من خاللها التعاون
النقدي على امل�ستوي الدويل .وي�ضم ال�صندوق يف ع�ضويته  187بلدا ع�ضوا مما
يجعله منظمة يتعاون من خاللها جميع بلدان العامل تقريبا لتحقيق ال�صالح
امل�شرتك .ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من �صندوق النقد الدويل يف احلفاظ على
ا�ستقرار النظام النقدي الدويل  -نظام �أ�سعار ال�رصف واملدفوعات الدولية الذي
ميكِّن البلدان (ومواطنيها) من �رشاء ال�سلع واخلدمات من بع�ضها البع�ض .وهو
�أمر �رضوري لتحقيق النمو االقت�صادي القابل لال�ستمرار ورفع م�ستويات املعي�شة.

AFRITAC
املركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية يف �إفريقيا
		Africa Technical Assistance Center
AML/CFT anti–money laundering/combating
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
the financing of terrorism
BIS
Bank for International Settlements
بنك الت�سويات الدولية
BRIC		Brazil, the Russian Federation,
نادي “بريك”
India, and China
		
EAC
External Audit Committee
جلنة التدقيق اخلارجي
ECB
European Central Bank
البنك املركزي الأوروبي
		Extended Credit Facility
ECF
الت�سهيل االئتماين املمدد
ENDA
Emergency Natural Disaster
امل�ساعدة الطارئة ملواجهة الكوارث الطبيعية
Assistance
FCL
Flexible Credit Line
خط االئتمان املرن
FM
Fiscal Monitor
تقرير “الرا�صد املايل”
FSAP
Financial Sector Assessment
برنامج تقييم القطاع املايل
Program
FSB
Financial Stability Board
جمل�س اال�ستقرار املايل
FY
financial year
ال�سنة املالية
G-20
Group of Twenty
جمموعة الع�رشين
GAB
General Arrangements to Borrow
االتفاقات العامة لالقرتا�ض
GDDS
General Data Dissemination System
النظام العام لن�رش البيانات
GFSR
Global Financial Stability Report
تقرير اال�ستقرار املايل العاملي
GRA
General Resources Account
ح�ساب املوارد العامة
HIPC
البلدان الفقرية املثقلة بالديون
Heavily Indebted Poor Countries
IDA
International Development Agency
امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية
IEO
Independent Evaluation Office
مكتب التقييم امل�ستقل
IFRS
International Financial Reporting
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
Standards
ILO
International Labor Organization
منظمة العمل الدولية
International Monetary and Financial
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية
IMFC
Committee
IT
information technology
تكنولوجيا املعلومات
ITUC
International Trade Union
االحتاد الدويل لنقابات العمال
Confederation
MAP
Mutual Assessment Process
عملية التقييم املتبادل
MDRI
Multilateral Debt Relief Initiative
املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون
MTB
medium-term budget
امليزانية متو�سطة الأجل
NAB
New Arrangements to Borrow
االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض
OECD
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي Organization for Economic Cooperation
and Development
OIA
Office of Internal Audit and
مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
Inspection
PCL
Precautionary Credit Line
خط ائتمان وقائي
PCDR
Post-Catastrophe Debt Relief
ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون

قام ب�إعداد هذا التقرير ال�سنوي ق�سم التحرير واملطبوعات التابع لإدارة العالقات اخلارجية يف
�صندوق النقد الدويل .وقد �أ�رشف كل من تيم كالن و�ساندي دونالد�سن على عمل الفريق املعني
ب�إعداد التقرير ،واخلا�ضع للجنة التقييم املنبثقة عن املجل�س التنفيذي برئا�سة موكت�سي ماجورو.
وبا�رش كل من مايكل هاروب و�ألك�سندرا را�سل مهام رئي�س التحرير والكاتب الرئي�سي لهذا التقرير ،كما
توليا كذلك تن�سيق �إجراءات ال�صياغة الأولية والإنتاج .وقدمت �أندريا ريكرت هيوم م�ساهمات كبرية
يف الكتابة ،وقامت �شريي براون بالت�صحيح الإمالئي للن�ص .وقدمت كل من ترييزا �إيفاري�ستو وفيبي
كياتي امل�ساعدة يف جانب التحرير اللغوي.

وجميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�سه التنفيذي ،الذي ي�ستعر�ض
�آثار ال�سيا�سات االقت�صادية لكل بلد على امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي.
ويغطي هذا التقرير ال�سنوي �أن�شطة املجل�س التنفيذي والإدارة العليا واخلرباء خالل
ال�سنة املالية من �أول مايو � 2010إىل � 30إبريل .2011
ومن �أهم �أن�شطة �صندوق النقد الدويل ،ما يلي:
•تقدمي امل�شورة للبلدان الأع�ضاء حول اعتماد ال�سيا�سات التي ميكن �أن ت�ساعدها
على منع وقوع الأزمات املالية �أو حلها عند وقوعها ،وحتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي الكلي ،وتعجيل النمو االقت�صادي ،وتخفيف حدة الفقر؛
•و�إتاحة التمويل ب�صفة م�ؤقتة للبلدان الأع�ضاء مل�ساعدتها يف معاجلة امل�شكالت
املتعلقة مبيزان املدفوعات � -أي عندما ال جتد لديها ما يكفي من النقد الأجنبي
ب�سبب جتاوز مدفوعاتها للبلدان الأخرى �إيراداتها من النقد الأجنبي؛

ويقع املقر الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يف وا�شنطن العا�صمة ،وله مكاتب يف
�أنحاء العامل نظرا الت�ساع نطاق توا�صله على امل�ستوى العاملي وروابطه الوثيقة
مع بلدانه الأع�ضاء.
وميكن االطالع على معلومات �إ�ضافية عن �صندوق النقد الدويل وبلدانه الأع�ضاء يف
موقع ال�صندوق الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت بالعنوان التايل.www.imf.org :

وميكن االطالع على مواد م�ساعدة للتقرير ال�سنوي � -أطر ال�صفحة الإلكرتونية،
وجداول ال�صفحة الإلكرتونية ،واملالحق (مبا يف ذلك الك�شوف املالية لل�صندوق
عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل  ،)2011وغريها من الوثائق ذات ال�صلة
 يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�سنوي على �شبكة الإنرتنت بالعنوان التايل: .www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2011/engوميكن احل�صول على الن�سخ
املطبوعة من “مكتب العالقات اخلارجية” التابع ل�صندوق النقد الدويل وعنوانه
كالتايل“IMF Publication Services, P.O. Box 92780, Washington, DC :
” .20090وميكن كذلك احل�صول على الن�سخة الإلكرتونية من التقرير ال�سنوي على
ا�سطوانة �سي دي روم ت�ضم املواد امل�ساعدة املن�شورة يف ال�صفحة الإلكرتونية،
عند الطلب من «مكتب العالقات اخلارجية».
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•وتقدمي امل�ساعدة الفنية والتدريب للبلدان بناء على طلبها ،مل�ساعدتها يف بناء
اخلربات وامل�ؤ�س�سات الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سليمة.

يف مرحلة ما بعد الكوارث
ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر
الت�سهيل االئتماين ال�رسيع
�آفاق االقت�صاد الإقليمي
تقرير مراعاة املعايري واملواثيق
مركز �إقليمي للم�ساعدة الفنية
املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات
حق ال�سحب اخلا�ص
امل�ساعدة الفنية
�صندوق ا�ستئماين موا�ضيعي
الأمم املتحدة
�آفاق االقت�صاد العاملي

Poverty Reduction and Growth
Trust
Rapid Credit Facility
Regional Economic Outlook
Report on Observance of Standards
and Codes
Regional Technical Assistance Center
Special Data Dissemination
Standard
Special Drawing Right
technical assistance
topical trust fund
United Nations
World Economic Outlook

PRGT
RCF
REO
ROSC
RTAC
SDDS
SDR
TA
TTF
UN
WEO
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