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التقرير ال�سنوي لعام 2012

�صندوق النقد الدولي

االخت�صارات

�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  188بلدا
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 – وهو 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.

مكافحة غ�سل الأموال
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

وجميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�سه التنفيذي ،الذي يتناول
بالنقا�ش �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 � 2011إىل � 30إبريل .2012
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 لأن مدفوعاتها �إىل البلدان الأخرى تتجاوز �إيراداتها من النقد
الأجنبي؛
· 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.
ويقع املقر الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يف وا�شنطن العا�صمة ،ونظرا الت�ساع
نطاق توا�صله على امل�ستوى العاملي وروابطه الوثيقة مع بلدانه الأع�ضاء ف�إن
له مكاتب منت�رشة يف خمتلف �أنحاء العامل.
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 باللغة الإجنليزية على مواد �إ�ضافية م�ساعدة للتقرير ال�سنوي – �أي
الأطر واجلداول يف ال�صفحة الإلكرتونية واملالحق (مبا يف ذلك الك�شوف املالية
لل�صندوق عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل  ،)2012وغريها من الوثائق ذات
ال�صلة  -وذلك يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�سنوي على �شبكة الإنرتنت بالعنوان
التايل .www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2012/eng :وميكن احل�صول على الن�سخ
املطبوعة من الك�شوف املالية من “مكتب خدمات مطبوعات ال�صندوق” وعنوانه
كالتايل ،”P.O. Box 92780, Washington, DC 20090“ :كما ميكن احل�صول على
الن�سخة الإلكرتونية من التقرير ال�سنوي على ا�سطوانة �سي دي روم ت�ضم املواد الإ�ضافية
امل�ساعدة املن�شورة يف ال�صفحة الإلكرتونية ،وذلك عند الطلب من «مكتب خدمات
املطبوعات».
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الإ�سهامات

قام ب�إعداد هذا التقرير ال�سنوي ق�سم التحرير واملطبوعات ب�إدارة العالقات اخلارجية يف
�صندوق النقد الدويل .و�أ�رشف كل من تيم كالن و�ساندي دونالد�سن ونيكول الفرامبواز
على عمل الفريق املعني ب�إعداد التقرير ،والتابع للجنة التقييم املنبثقة عن املجل�س
التنفيذي برئا�سة موكت�سي ماجورو .وبا�رش مهام رئا�سة التحرير كل من مايكل هاروب
(وهو املحرر الرئي�سي وقام بتن�سيق �إجراءات ال�صياغة الأولية وعملية الإنتاج) و�ألك�سندرا
را�سل وكاثي غاغنت .وقدمت نيكول الفرامبواز م�ساهمات كبرية يف الكتابة ،وقدمت كل
من ترييزا �إيفاري�ستو وفيبي كيتي امل�ساعدة يف جانب التحرير اللغوي.
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تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق يف �أول مايو وتنتهي يف � 30إبريل.
ووحدة 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  ،2012كان �سعر �رصف حقوق ال�سحب
اخلا�صة مقابل الدوالر الأمريكي هو 0.644934وحدة حقوق
�سحب خا�صة للدوالر الواحد ،و�سعر �رصف الدوالر الأمريكي
مقابل حقوق ال�سحب اخلا�صة هو  1.55055دوالر للوحدة
الواحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة .وكان ال�سعر يف ال�سنة
ال�سابقة (� 30إبريل  )2011هو  0.616919وحدة حقوق �سحب
خا�صة للدوالر الواحد ،و  1.62096دوالر 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
كان العام املا�ضي مفعما بالتحديات بالن�سبة للعديد من البلدان
الأع�ضاء وبالن�سبة لل�صندوق ذاته .فقد وا�صلت الأزمة املالية العاملية
انت�شارها يف خمتلف �أنحاء العامل ،ال �سيما يف منطقة اليورو .وع�شنا
الكثري من الآمال الزائفة وعا�رصنا الكثري من حاالت التقدم خطوتني
�إىل الأمام وخطوة �إىل اخللف .وكانت النتيجة هي فقدان الثقة امل�ستمر،
وبقاء �ضغوط الأ�سواق املالية ،وا�ستمرار التعايف ال�ضعيف .ويف نف�س
الوقت ،ال تزال م�ستويات البطالة مرتفعة �إىل حد غري مقبول يف كثري من
املناطق وال يزال ن�سيج املجتمع واقعا حتت وط�أة التوترات.
وقد �أ�صبح من ال�رضوري �أكرث من �أي وقت م�ضى ا�ستعادة اال�ستقرار
االقت�صادي واملايل وو�ضع االقت�صاد العاملي على م�سار النمو امل�ستمر.
ويف هذه الظروف على وجه اخل�صو�ص ،يتعني على �صندوق النقد الدويل
موا�صلة اال�ستعانة بكافة قدراته التحليلية املتميزة ور�ؤيته امل�ستقبلية
املبدعة مل�ساعدة بلدانه الأع�ضاء على جتاوز امل�شكالت الراهنة وبناء
اجل�رس امل�ؤدي �إىل عامل �أف�ضل.
كري�ستني الغارد :مدير عام �صندوق النقد الدويل
ورئي�س املجل�س التنفيذي

ويف هذا ال�صدد ،ف�إنني �أجد الدور القوي وامل�ستقل الذي �ساهم به ال�صندوق على مدار
ال�سنة املا�ضية مبثابة م�صدر فخر كبري لنا .فقد حاولنا قدر الإمكان توخي املو�ضوعية
وامل�ساواة عند تقييم اخلطط االقت�صادية وتقدمي امل�شورة للبلدان الأع�ضاء .دعونا
ن�ستعر�ض بع�ض الأمثلة:
لقد دعونا �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية جريئة لإعادة ر�سملة البنوك الأوروبية ،و�إن�شاء “جدار
ناري واق” �أكرب بهدف احلد من انت�شار العدوى وا�ستعادة الثقة ،وا�ستخدام هذه املوارد
للح�صول على ح�ص�ص مبا�رشة يف البنوك .ودعا ال�صندوق كذلك �إىل و�ضع خطة �شاملة
لزيادة التكامل الأوروبي على م�ستوى القطاعات املالية واملاليات العامة .وقد حاولنا
حتقيق التوازن يف احلوار الدائر ب�ش�أن الأو�ضاع املالية ،نظرا لإدراكنا �أن زيادة احلما�س
يف تخفي�ض عجز املوازنة من �ش�أنه �أن يت�سبب يف زيادة تدهور الأو�ضاع االقت�صادية
العاملية .ووا�صلنا العمل من �أجل حت�سني م�ستوى التنظيم والرقابة يف القطاع املايل ،لكي
ن�ضمن عدم العودة �إىل النظام املايل الذي �أنتج الأزمة.
وقد عكف ال�صندوق مع مرور الوقت على االبتكار وبذل جهدا كبريا يف حت�سني �أ�سلوب
مزاولته العمل .وبعد �صدور نتائج “مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات” ،اتخذنا
الإجراءات الكفيلة بتح�سني �أ�ساليب رقابة ال�صندوق ونتائجها ،وزيادة الرتكيز على
املخاطر والروابط املتبادلة ال�شائعة يف االقت�صاد العاملي احلديث ،كما عكفنا على و�ضع
خطة عمل للرقابة على القطاع املايل .ويف جمال اال�ستقرار اخلارجي ،وا�صل املجل�س
التنفيذي جهوده للتو�سع يف التحليالت املنتظمة متعددة الأطراف بحيث تتجاوز حتليالت
�أ�سعار ال�رصف وت�شمل الأر�صدة اخلارجية .كذلك عمل املجل�س التنفيذي على حتديث
الإطار القانوين القائم حتى يت�سنى �إجراء الرقابة مبزيد من الفعالية.
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ويف �إطار �أن�شطة الرقابة� ،أولينا اهتماما كبريا بق�ضايا التوظيف ،والنمو ال�شامل للجميع،
والق�ضايا االجتماعية ،كما توخينا احلر�ص يف درا�سة امل�شكالت التي تواجه البلدان
منخف�ضة الدخل ،مبا يف ذلك امل�شكالت الناجمة عن تقلبات �أ�سعار ال�سلع الأولية .وان�صب
تركيز ال�صندوق �أي�ضا على عمله يف العديد من جماالت خرباته الأ�سا�سية الأو�سع نطاقا،
ومنها �إدارة التدفقات الر�أ�سمالية وحتديث �إطار املالية العامة وحتليل القدرة على حتمل
الدين.
وعلى �صعيد الإقرا�ض ،كان ال�صندوق مرنا يف تلبية احتياجات البلدان الأع�ضاء التمويلية،
يف خمتلف �أنحاء العامل .وكثفنا من حوارنا مع بلدان التحول العربي ،مع و�ضع الأ�سا�س
الالزم ملا ميكن تقدميه من دعم مايل ،كما وا�صلنا دعمنا للبلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل.
ومع �إدراكنا ب�أن الوقاية خري من العالج ،وافق املجل�س التنفيذي على �إجراء �إ�صالحات
يف جمموعة �أدوات ال�صندوق الإقرا�ضية املعدة لتقدمي م�ستوى �أف�ضل من م�ساعدات
ال�سيولة والطوارئ لبلداننا الأع�ضاء من جميع �أنحاء العامل .وميكن ا�ستخدام “خط الوقاية
وال�سيولة” الأكرث مرونة والذي حل حمل “خط االئتمان الوقائي” يف جمموعة �أو�سع من
الظروف ،مبا يف ذلك الت�أمني �ضد ال�صدمات امل�ستقبلية وكنافذة لل�سيولة ق�صرية الأجل
بهدف تلبية احتياجات البلدان التي تتمتع بقوة الأ�سا�سيات االقت�صادية و�أطر ال�سيا�سات.
ويف نف�س الوقت ،ف�إن “�أداة التمويل ال�رسيع” التي �أن�شئت حديثا �سوف تتيح لنا دعم كافة
االحتياجات امللحة مليزان املدفوعات ،مبا يف ذلك االحتياجات النا�شئة عن ال�صدمات
اخلارجية.
وقد عززنا على مدار ال�سنة املالية املا�ضية من برنامج امل�ساعدة الفنية ،حيث متكن
ال�صندوق بدعم من م�ساهمات املانحني ال�سخية من تقدمي قدر �أكرب بكثري من امل�ساعدة
الفنية مقارنة بال�سنوات ال�سابقة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وبعد �إجراء مراجعة ا�سرتاتيجية،
قمنا بدمج وحدتني من وحدات ال�صندوق الت�شغيلية لإن�شاء �إدارة جديدة تعنى بالإدارة
والإ�رشاف على �ش�ؤون التدريب وتقدمي امل�ساعدة الفنية – وهي معهد تنمية القدرات.
وعلى وجه الإجمال� ،أعتقد �أن ال�صندوق �شهد عاما مثمرا .فقد �أعرب �أع�ضا�ؤنا عن ثقتهم
بنا بزيادة مواردنا مببلغ قدره  456مليار دوالر �أمريكي ( 430مليار دوالر �أمريكي
بنهاية ال�سنة املالية  .)2012وقد �صادق املجل�س التنفيذي �أي�ضا على ا�ستخدام جانب
من الأرباح اال�ستثنائية املحققة من عائد عمليات بيع جزء من ذهب ال�صندوق للم�ساهمة
يف تعبئة موارد �إ�ضافية لدعم القرو�ض املي�رسة من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من
الفقر .وال يزال من ال�رضوري ت�أمني املوارد الكافية للإقرا�ض ب�رشوط مي�رسة ،ومن ثم
كانت جاءت هذه امل�ساهمة جديرة بالرتحيب يف �سياق دعم �سعر الفائدة على ترتيبات
التمويل ب�رشوط مي�رسة مع البلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل.
وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،يتعني امل�ضي قدما يف تنفيذ �إ�صالحات احلوكمة املتفق عليها يف
عام  .2010وينبغي �أن يكون ال�صندوق ممثال جلميع �أع�ضائه و�أن ينظر �إليه باعتباره
متمتعا بامل�رشوعية بالفعل .وعلى هذا الأ�سا�س� ،سوف يوا�صل ال�صندوق العمل مع بلدانه
الأع�ضاء لإيجاد احللول اجلماعية للم�شكالت اجلماعية ،ور�سم امل�سار نحو م�ستقبل �أكرث
رخاء.

ديفيد ليبتون ،النائب الأول للمدير العام

ناويوكي �شينوهارا ،نائب املدير العام

نعمت �شفيق ،نائب املدير العام

و�إذ ي�رشفني كل الت�رشيف �أن �أكون مدير عام �صندوق النقد الدويل� ،أ�شعر بالإعجاب البالغ
مبوظفي هذه امل�ؤ�س�سة كما �أفخر مبا نقوم به من عمل .و�إنني لأكن عظيم االحرتام ملا
يت�سم به املجل�س التنفيذي من كفاءة مهنية ونزاهة وجلهوده التي ال تكل من �أجل القيام
باملهام املنوطة بال�صندوق دون توقف.
التقرير ال�سنوي الذي يرفعه املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل �إىل جمل�س حمافظيه هو �أداة بالغة الأهمية
يف �إطار امل�ساءلة يف �صندوق النقد الدويل .فاملجل�س التنفيذي م�س�ؤول عن ت�سيري �أعمال ال�صندوق ويت�ألف من
 24مديرا تنفيذيا تعينهم البلدان الأع�ضاء البالغ عددها  188بلدا� ،أما جمل�س املحافظني ،املمثل فيه كل بلد
ع�ضو ب�أحد كبار امل�س�ؤولني ،فهو �صاحب ال�سلطة العليا يف �إدارة ال�صندوق .ون�رش التقرير ال�سنوي هو داللة على
خ�ضوع املجل�س التنفيذي للم�ساءلة �أمام جمل�س املحافظني.

مِ ن زو ،نائب املدير العام
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املجل�س التنفيذي

�أ�سماء املديرين التنفيذيني املناوبني مبينة باخلط املائل

ميغ لوند�ساغر
�شاغر

ميت�سوهريو هريو�ساوا
توميوكي �شيمودا

هوبرت تيماير
�ستفن ماير

�أمربواز فايويل
�آلي�س ترياكول

�أريغو �سادون
ثانو�س كات�سامبا�س

�ألبانيا ،اليونان� ،إيطاليا ،مالطة ،الربتغال� ،سان مارينو،
تيمور-لي�شتي

ديرجيون �شيا
�أيدا بودميان

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

تاو جانغ
بينغ �سونغ
ال�صني

كري�ستوفر ليغ
هو�سيونغ يل

ارفيند فريماين
ناندالل ويرا�سينغ

باولو نيغويرا باتي�ستا
ماريا �أجنليكا �أربيليز

�أحمد اخلليفي
فهد ال�شاطري

رينيه ويرب
�شاغر

الواليات املتحدة

بنغالدي�ش ،بوتان ،الهند� ،رسي النكا

اليابان

الربازيل ،كولومبيا ،اجلمهورية الدومينيكية� ،إكوادور،
غيانا ،هايتي ،بنما� ،سورينام ،ترينيداد وتوباغو

�أملانيا

اململكة العربية ال�سعودية

فرن�سا

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

�أذربيجان ،كازاخ�ستان ،جمهورية قريغيز�ستان ،بولندا،
�رصبيا� ،سوي�رسا ،طاجيك�ستان ،تركمان�ستان
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�ألك�سندر غيبز
روبرت �إيلدر
اململكة املتحدة

ويلي كيكنز
يوهان برادر

توما�س هوكني
ماري �أودي

كارلو�س برييز-فريديا
خوزيه روجا�س رامرييز
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منو �سنيل
يوري ياكو�شا

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

كو�ستاريكا ،ال�سلفادور ،غواتيماال ،هندورا�س ،املك�سيك،
نيكاراغوا� ،إ�سبانيا ،فنزويال

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

بيني �أندر�سن
�أودون غرون

موكيت�سي ماجورو
ممودو �ساهو

عبد ال�شكور �شعالن
�سامي جدع

�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

الدامنرك� ،إ�ستونيا ،فنلندا� ،آي�سلندا ،التفيا ،ليتوانيا،
الرنويج ،ال�سويد

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

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

�أليك�سي موجني
�أندريه لو�شني

جعفر جمرد
حممد الدايري

�ألفريدو ماك الغلني
بابلو غار�سيا�-سيلفا

كو�سي �أ�سيمايدو
نغيتو تريانيا يامباي

االحتاد الرو�سي

جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ،اجلزائر ،غانا،
جمهورية �إيران الإ�سالمية ،املغرب ،باك�ستان ،تون�س

الأرجنتني ،بوليفيا� ،شيلي ،باراغواي ،بريو� ،أوروغواي

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 بي�ساو،
مايل ،موريتانيا ،موري�شيو�س ،النيجر ،رواندا� ،سان تومي
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خطاب الإرفاق
املوجه �إىل جمل�س املحافظني
 26يوليو 2012
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 30
�إبريل  ،2012وذلك 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
 2012بعد 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/2012/eng/
 ،index .htmعر�ضا للك�شوف املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف � 30إبريل  2012لكل 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�سيدة اميليا كابال (رئي�س)
وال�سيدان ارفان �أيا�س وجيان�-شي وان ،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
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نظرة عامة

مع كل منحنى ويف كل منعطف يف الأزمة املالية العاملية التي
بد�أت عام  2007كان �صندوق النقد الدويل حا�رضا يف خ�ضم اجلهود
املبذولة ال�ستعادة اال�ستقرار املايل وعودة منو االقت�صاد العاملي على
�أ�سا�س قابل لال�ستمرار .ومل تكن هذه ال�سنة با�ستثناء عن ذلك ال�سياق.
فقد تركزت جهود ال�صندوق على توفري ما حتتاجه البلدان الأع�ضاء
من التمويل وامل�شورة على م�ستوى ال�سيا�سات وامل�ساعدة الفنية بغية
معاجلة املخاطر االقت�صادية واملالية وحتقيق النمو الدائم .وبا�رش
ال�صندوق تنفيذ اتفاقات متويل جديدة بال�رشوط العادية مع �سبعة
بلدان .ويف نف�س الوقت ،وا�صلت امل�ؤ�س�سة اتباع العديد من م�سارات
العمل لتقوية منهجها املعني بالرقابة وت�صميم ال�سيا�سات ،واالرتقاء
مبجموعة �أدواتها امل�ستخدمة يف الإقرا�ض ،وحت�سني هيكل احلوكمة.
ومع نهاية ال�سنة املالية 1التزم عدد كبري من البلدان التزاما قاطعا
بزيادة موارد ال�صندوق ب�أكرث من  430مليار دوالر �أمريكي ملنع وقع
الأزمات وحل ما يقع منها وتلبية احتياجات التمويل املحتملة لدى
جميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق 2.وبالتايل يت�ضح مدى التزام
املجتمع الدويل بو�ضع التعايف االقت�صادي العاملي على امل�سار ال�سليم،
والإبقاء على �صندوق النقد الدويل يف �صميم هذه اجلهود.

تعاف ه�ش و�ضعيف

�شهد االقت�صاد العاملي فرتة من اال�ستقرار املبدئي يف الربع الأول من
 2012بعد �أن �أ�صيب بانتكا�سة كبرية يف �أواخر  ،2011لكن التعايف
ظل ه�شا مع اقرتاب ال�سنة املالية  2012من نهايتها .فقد حت�سن الن�شاط
يف الواليات املتحدة وحافظت �أغلب االقت�صادات ال�صاعدة والبلدان ذات
الدخل املنخف�ض على معدالت منوها القوية .غري �أن تكرار امل�صاعب يف
منطقة اليورو �أ�سفر يف بع�ض الأوقات عن ظهور �ضغوط وتقلبات �سوقية

كبرية كما ظل ميثل م�صدر خطر رئي�سي على االقت�صاد العاملي .وكان
من املتوقع �أن يظل النمو �ضعيفا يف معظم االقت�صادات املتقدمة ،تعيقه
املخاوف ب�ش�أن عجز املالية العامة والدين ،وا�ستمرار عملية تخفي�ض
التمويل بالدين ،وارتفاع البطالة� .أما يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية ،فكان من املتوقع �أن يظل النمو قويا ،رغم �أن
�إدارة خماطر التطورات ال�سلبية ظلت حمفوفة بالتحديات مع مواجهة
بع�ض البلدان �ضغوط الن�شاط املحموم املتعلقة بقوة النمو االئتماين.

�سيا�سات كفيلة بو�ضع الأزمة وراء ظهورنا

مع ميل ميزان املخاطر ب�شدة نحو اجلانب ال�سلبي ،واجه �صناع
ال�سيا�سات قرب نهاية ال�سنة املالية  2012موقفا مليئا بالتحديات.
ففي االقت�صادات املتقدمة ،كان يتعني على احلكومات معاجلة املخاطر
املحيطة باملالية العامة والعمل على و�ضع الدين العام على م�سار
هبوطي حمكم دون الت�سبب يف الق�ضاء على النمو يف الأجل القريب.
وبات من ال�رضوري ت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة بدقة يف الأجل
القريب ،على �أن يقرتن ذلك بخطط قوية ل�ضبط الأو�ضاع يف الأجل
املتو�سط تت�ضمن �إ�صالحات لنظام اال�ستحقاقات .و�أ�صبح يتعني على
هذه االقت�صادات تنفيذ �إ�صالحات هيكلية يف �أ�سواق العمل واملنتجات
لتخفي�ض معدالت البطالة وزيادة النمو .و�أدى �ضعف ال�ضغوط الت�ضخمية
واملخاطر املحيطة بالنمو �إىل ظهور احلاجة ملوا�صلة تطبيق ال�سيا�سات
النقدية التي�سريية .و�أ�صبح لزاما على �صناع ال�سيا�سات يف اقت�صادات
الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية التو�صل �إىل التوازن املالئم يف
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية التي تت�صدى ملخاطر التطورات ال�سلبية
العاملية مع العمل يف بع�ض احلاالت على �إبقاء �ضغوط الن�شاط املحموم
حتت ال�سيطرة .و�أ�صبح لزاما على جميع البلدان العمل على �ضمان حماية
فئات املجتمع الأكرث �ضعفا من تداعيات الأزمة املالية.

التقرير ال�سنوي 2012

وكان من ال�رضوري موا�صلة التعاون ب�ش�أن ال�سيا�سات بني بلدان
العامل من �أجل بناء الثقة وحتقيق اال�ستقرار .ف�أ�صبح التقدم يف معاجلة
االختالالت العاملية وعجز الطلب العاملي يقت�ضي من البلدان ذات
معدالت االدخار املرتفعة العمل على �إزالة العقبات التي تعيق اال�ستهالك
واال�ستثمار ،بدعم من �أ�سعار ال�رصف الأكرث اعتمادا على ال�سوق.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ظل االهتمام ب�ش�ؤون القطاع املايل العاملي �أحد
الأولويات الرئي�سية ،ال �سيما �رضورة تطبيق القواعد التنظيمية اجلديدة
للقطاع املايل على نحو مت�سق يف جميع �أنحاء العامل ومعاجلة �أوجه
ال�ضعف الأخرى يف القطاع املايل كامل�شكالت املتعلقة بامل�ؤ�س�سات
التي تعترب “�أكرث تعقدا من �أن تف�شل” ،ونظام الظل امل�رصيف ،والتعاون
عرب احلدود بني جهات الرقابة امل�رصفية وت�سوية �أو�ضاع البنوك.

توفري التمويل للبلدان الأع�ضاء

ظل �صندوق النقد الدويل خالل ال�سنة املالية  2012يتحلى باملرونة
فيما يتخذ من �إجراءات لتلبية احتياجات البلدان الأع�ضاء التمويلية يف
مناخ يت�سم بعدم اليقني وتقلب �أو�ضاع الأ�سواق املالية .فقد ظل الطلب
قويا على موارد ال�صندوق وازدادت االلتزامات �أكرث ،و�إن كان بوترية
�أبط�أ من ال�سنة ال�سابقة .وكان املجل�س التنفيذي قد وافق على عقد
�سبعة اتفاقات للتمويل ب�رشوط غري مي�رسة خالل هذه ال�سنة املالية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،صدرت املوافقة على اتفاق الحق مبوجب «خط
االئتمان املرن» مع كولومبيا ،بينما ظلت االتفاق املعقود مبوجب هذا
الت�سهيل قائما مع كل من املك�سيك وبولندا.
وبالن�سبة للبلدان الأع�ضاء ذات الدخل املنخف�ض� ،صدرت املوافقة
يف ال�سنة املالية  2012على عقد اتفاقات جديدة �أو تعزيز اتفاقات
قائمة مع  20بلدا بدعم من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر.
وبنهاية ال�سنة املالية ،كان ال�صندوق ملتزما بتقدمي ت�سهيالت متويلية
مي�رسة مع  64بلدا ع�ضوا .وكثف ال�صندوق كذلك من جهوده يف �سياق
�إقامة حوار ب�ش�أن ال�سيا�سات ،مبا يف ذلك �إمكانية تقدمي الدعم املايل،
مع بلدان يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا مل�ساعدة حكوماتها
على مواجهة التحديات االقت�صادية النا�شئة عن التحوالت اجلارية
فيها منذ �أوائل عام .2011

حتديث جمموعة الأدوات التمويلية

وافق املجل�س التنفيذي خالل هذه ال�سنة املالية على جمموعة من
الإ�صالحات بهدف زيادة مرونة �أدوات ال�صندوق التمويلية وتو�سيع
نطاقها .وكان الهدف من الإ�صالحات املتفق عليها هو النهو�ض
مبجموعة الأدوات لتوفري ال�سيولة وامل�ساعدة الطارئة للبلدان الأع�ضاء
على م�ستوى العامل .و�سوف متكِّن هذه الإ�صالحات ال�صندوق من
التحرك مبزيد من املرونة لتلبية احتياجات ال�سيولة املتنوعة لدى
بلدانه الأع�ضاء ذات ال�سيا�سات والأ�سا�سيات االقت�صادية ال�سليمة ،و�إن
كانت ت�أثرت مبخاطر انتقال العدوى (البلدان التي تقف موقف “املتفرج
املحايد” من الأزمة) ،ولتلبية احتياجات التمويل امللحة التي تن�ش�أ
يف ظروف متنوعة بخالف الكوارث الطبيعية وفرتات ما بعد انتهاء
ال�رصاعات ،وهي ظروف مغطاة بالفعل يف ترتيبات �سابقة �أخرى.
وتق�ضي الإ�صالحات املقررة ب�أن يحل “خط الوقاية وال�سيولة”
)” ،(Precautionary and Liquidity Line – “PLLوهو �أداة �أكرث مرونة،
حمل خط االئتمان الوقائي )”.(Precautionary Credit Line – “PCL
وميكن ا�ستخدام اخلط اجلديد يف جمموعة �أو�سع من الظروف ،مبا
يف ذلك الت�أمني �ضد ال�صدمات امل�ستقبلية وكنافذة لل�سيولة ق�صرية
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الأجل بهدف تلبية احتياجات البلدان الأع�ضاء التي تتمتع ب�أ�سا�سيات
اقت�صادية قوية و�أطر م�ؤ�س�سية �سليمة لل�سيا�سات ،مبا يف فيها البلدان
التي تقف موقف “املتفرج املحايد” من الأزمة .وقد مت دمج �سيا�سات
ال�صندوق احلالية لتقدمي امل�ساعدة الطارئة (“امل�ساعدة الطارئة
ملواجهة الكوارث الطبيعية” و”امل�ساعدة الطارئة يف مرحلة ما بعد
ال�رصاع”) وا�ستبدالها “ب�أداة التمويل ال�رسيع” (Rapid Financing
)” ،Instrument – “RFIالتي ميكن ا�ستخدامها لدعم كافة االحتياجات
امللحة مليزان املدفوعات ،مبا يف ذلك االحتياجات النا�شئة عن
ال�صدمات اخلارجية.

تعزيز الرقابة

اتخذ ال�صندوق جمموعة من الإجراءات احليوية يف  2012لتح�سني
�أ�ساليب الرقابة التي ميار�سها والنهو�ض مبا حتققه من نتائج .واختتم
املجل�س التنفيذي مراجعة �شاملة لأن�شطة رقابة ال�صندوق — �أي
«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات» .و�إذ خل�ص املديرون
التنفيذيون �إىل �أن تقدما كبريا قد حتقق يف كيفية �إجراء الرقابة مقارنة
بالوقت الذي �أجريت فيه املراجعة ال�سابقة يف عام  ،2008فقد اتفقوا
مع الر�أي الوارد يف خطة عمل املدير العام ب�رضورة تعزيز �أعمال
الرقابة يف املجاالت ال�ستة التالية :االرتباطات املتبادلة ،وتقييمات
املخاطر ،واال�ستقرار املايل ،واال�ستقرار اخلارجي ،والإطار القانوين،
والفعالية .وجدير بالذكر �أن املجل�س التنفيذي خل�ص �إىل �أن حتليل
التداعيات اخلارجية يف �أكرب خم�سة اقت�صادات م�ؤثرة على النظام
املايل ،والذي �أجري لأول مرة يف عام  ،2011قد �أ�سهم م�ساهمة فعالة
يف �أن�شطة رقابة ال�صندوق ،و�أو�صى بتكرار هذه العملية قبل �إجراء �أي
تقييم �آخر .وقد �رشع ال�صندوق �أي�ضا يف و�ضع خطة عمل للرقابة على
القطاع املايل بهدف حتديد الأولويات اال�سرتاتيجية والت�شغيلية لعمل
ال�صندوق يف هذا املجال .ويف جمال اال�ستقرار اخلارجي ،اتفق املجل�س
على موا�صلة العمل لتو�سيع نطاق التحليل بحيث يتجاوز �أ�سعار ال�رصف
وي�شمل التقييمات التي يجريها خرباء ال�صندوق للأر�صدة اخلارجية على
�أ�سا�س من االت�ساق بني خمتلف الأطراف امل�شاركة .وبالن�سبة للإطار
القانوين للرقابة ،بد�أ املجل�س التنفيذي العمل يف حتديث الإطار القانوين
احلايل حتى يت�سنى �إجراء الرقابة مبزيد من الفعالية ،ومن املتوقع �أن
يوا�صل املجل�س جهوده يف هذا ال�ش�أن خالل ال�سنة املالية .2013
و�أ�صدر ال�صندوق يف �أكتوبر  2011و�إبريل  2012التقرير اجلديد
املوحد عن الرقابة متعددة الأطراف بهدف دعم النقا�ش بني �صناع
ال�سيا�سات وتقوية دور اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية .واتفق
املديرون التنفيذيون على �أن ال�صندوق ميكن �أن يوجه اهتماما �أكرب
يف ن�شاطه الرقابي على النمو ال�شامل جلميع الفئات ،وق�ضايا توظيف
العمالة وغريها من الق�ضايا االجتماعية ذات الت�أثري االقت�صادي
الكلي امللمو�س ،ا�ستنادا �إىل خربة امل�ؤ�س�سات الأخرى .وان�صب تركيز
ال�صندوق كذلك على عمله يف عدة جماالت رئي�سية �أو�سع نطاقا ،مبا
فيها التدفقات الر�أ�سمالية ،وحتديث �إطار املالية العامة وحتليل
ا�ستمرارية حتمل الدين ،و�إدارة حتديات ال�سيا�سة �أمام البلدان منخف�ضة
الدخل يف مواجهة �صدمات �أ�سعار ال�سلع الأولية.
وكان ال�صندوق قد كثف من جهوده لتعزيز �إجراءات تقييم املخاطر
االقت�صادية .ف�إىل جانب «عملية الإنذار املبكر» ،وا�صل ال�صندوق تعزيز
الأطر التحليلية املعدة خ�صي�صا لتالئم ظروف كل بلد على حدة والتي
ي�ستخدمها يف تقييم مواطن ال�ضعف واملخاطر النا�شئة يف االقت�صادات
املتقدمة والأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل .وتهدف «عملية
الإنذار املبكر» ،التي �أُعدت بالتعاون مع جمل�س اال�ستقرار املايل وترفع
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نتائجها مرتني �سنويا �إىل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية� ،إىل
حتديد ( )1املخاطر التي تهدد االقت�صاد العاملي وتت�سم ب�أنها �شديدة
الت�أثري و�إن كانت بعيدة االحتمال ،و(� )2إجراءات ال�سيا�سة لتخفيف
حدة املخاطر وتقليل مواطن ال�ضعف ،و( )3االقرتاحات لإجراء حتليالت
�أخرى يف اجلوالت الالحقة من هذه العملية.
وبناء على زيادة الوعي ،يف �أعقاب الأزمة العاملية ،ب�أهمية دور
البيانات يف الت�أهب للأزمات واحليلولة دون وقوعها ،ا�ستمر ال�صندوق
خالل ال�سنة املالية  2012يف بذل اجلهود اجلارية لتعزيز جودة
البيانات التي تقدمها بلدانه الأع�ضاء وتي�سري االطالع على البيانات
التي يقوم بعر�ضها و�إدارتها .وقد ا�ستكمل ال�صندوق يف �شهر فرباير
 2012املراجعة الثامنة ملبادرات ال�صندوق املعنية مبعايري البيانات،
وان�صب الرتكيز هذه ال�سنة ب�صفة خا�صة على زيادة وحت�سني �إمكانية
احل�صول على البيانات �إلكرتونيا.

امل�ساعدة الفنية والتدريب

وال يزال �ضمان كفاية موارد ال�صندوق لتلبية الزيادات املحتملة يف
احتياجات البلدان الأع�ضاء هو �أحد امل�شاغل امل�ستمرة منذ بداية الأزمة
العاملية ،وقد ا�ستمرت جهود ال�صندوق يف هذا االجتاه على مدار ال�سنة
املالية  .2012وقد مت تعزيز املوارد املتاحة من خالل «االتفاقات
اجلديدة لالقرتا�ض» )�( (NABإىل قرابة  370مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة� 3أو ما يعادل  574مليار دوالر �أمريكي ،بنهاية ال�سنة املالية)،
ومت �إعادة ت�شغيل االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض ب�صيغتها املو�سعة
مرتني ل�ضمان �سهولة اال�ستفادة من مواردها عند احلاجة .وقد تعهدت
البلدان الأع�ضاء ،ثنائيا ،خالل ال�سنة املالية  2012بزيادة املوارد
مببلغ قدره  430مليار دوالر �أمريكي .كذلك ا�ستمرت جهود جمع
امل�ساهمات خالل هذه ال�سنة لتعزيز املوارد املتاحة مل�ساعدة البلدان
منخف�ضة الدخل ،وافق املجل�س التنفيذي على ا�ستخدام جانب من
الأرباح اال�ستثنائية املحققة من عمليات البيع الأخرية جلزء من ذهب
ال�صندوق يف �سياق ا�سرتاتيجية جلمع م�ساهمات �إ�ضافية لدعم �سعر
الفائدة على ترتيبات الإقرا�ض املي�رس �إىل البلدان الأع�ضاء منخف�ضة
الدخل.

و�سط �أجواء ت�سودها �شدة الطلب على امل�ساعدة الفنية ،متكن ال�صندوق
بف�ضل م�ساهمات املانحني ال�سخية من زيادة امل�ساعدة الفنية امليدانية
التي قدمها يف ال�سنة املالية  2012بنحو  %17مقارنة بال�سنة املالية
ال�سابقة ،و�شملت جميع بلدانه الأع�ضاء تقريبا .وت�سهم امل�ساعدة الفنية،
وهي من مهام ال�صندوق الأ�سا�سية ،يف تعزيز قدرات البلدان الأع�ضاء
يف جماالت املالية العامة ،وال�ش�ؤون القانونية ،و�ش�ؤون الأ�سواق النقدية
واملالية ،والإح�صاءات .وتركزت اجلهود هذه ال�سنة على م�ساعدة
البلدان يف �إدارة انعكا�سات �ضعف النمو االقت�صادي على املدى القريب،
واال�ضطرابات يف �أوروبا ،وا�ستمرار تقلب الأ�سواق املالية .والأهم من
ذلك �أن امل�ساعدة الفنية كانت موجهة نحو تقوية �أطر ال�سيا�سات وتعزيز
امل�ؤ�س�سات من �أجل دعم النمو امل�ستمر .وقد زاد ال�صندوق هذه ال�سنة من التعاون والتوا�صل اخلارجي
تقدمي امل�ساعدة الفنية يف خمتلف املجاالت ،مع زيادة الطلب ب�صفة وا�صل ال�صندوق تعاونه مع منظمات �رشيكة خالل هذه ال�سنة.
خا�صة على امل�ساعدة الفنية يف جمال املالية العامة.
وظل عمله املتوا�صل مع جمموعة الع�رشين لالقت�صادات املتقدمة
ويف �أعقاب �صدور تقرير فرقة عمل مكلفة بتقييم ا�سرتاتيجية ال�صندوق واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة يت�سم ب�أهمية كبرية ،وازدادت �أهمية
للم�ساعدة الفنية� ،أعلن ال�صندوق يف �أوائل  2012قراره بدمج وحدتني جهوده التعاونية مع ترتيبات التمويل الإقليمية ،وخا�صة يف �أوروبا،
ت�شغيليتني ،هما معهد �صندوق النقد الدويل ومكتب �إدارة امل�ساعدة يف مواجهة االختالل املايل .وقد عمل ال�صندوق يف �إطار من التعاون
الفنية ،بهدف �إن�شاء «معهد تنمية القدرات» اجلديد .وتعمل هذه الإدارة الوثيق مع «جمل�س اال�ستقرار املايل» يف عمليات تقييم املخاطر
اجلديدة ،التي با�رشت مهامها يف مايو  ،2012على تقدمي امل�ساعدة والق�ضايا املتعلقة بتوفري البيانات ،كما تعاون مع البنك الدويل على
الفنية والتدريب للبلدان الأع�ضاء مل�ساعدتها على بناء القدرات وتنمية �أ�سا�س يومي يف الق�ضايا املتعلقة بالبلدان منخف�ضة الدخل وعمليات
تقييم القطاع املايل .وجدير بالذكر �أي�ضا التعاون بني ال�صندوق
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية الرئي�سية.
ومنظمة العمل الدولية يف الق�ضايا املتعلقة ب�إيجاد فر�ص العمل
واحلدود الدنيا للحماية االجتماعية.
وقد طر�أت عدة تغيريات يف الإدارة العليا لل�صندوق يف هذه ال�سنة
املالية .ففي �أواخر �شهر يونيو  ،2011وقع اختيار املجل�س التنفيذي
على ال�سيدة كري�ستني الغارد  -وهي �أول �سيدة تر�أ�س ال�صندوق منذ
�إن�شائه يف عام  -1944لت�شغل من�صب املدير العام ورئي�س املجل�س
التنفيذي ملدة خم�س �سنوات اعتبارا من �شهر يوليو .ثم ُع نّي ال�سيد
ديفيد ليبتون بعد ذلك بفرتة وجيزة يف من�صب النائب الأول للمدير
العام خلفا لل�سيد جون ليب�سكي ،كما ُع نّي ال�سيد مِ ن زو كنائب للمدير
العام.

�إ�صالح ال�صندوق لكي يتواءم مع هيكل بلدانه
الأع�ضاء املتغري

وفقا ملا �أ�شارت �إليه �إدارة ال�صندوق و�أجهزته احلاكمة يف منا�سبات عديدة
ف�إن تنفيذ �إ�صالحات نظام حوكمة ال�صندوق املتفق عليها متثل عن�رصا
حا�سما يف جعل هذه امل�ؤ�س�سة ممثلة بالقدر الكايف ومتمتعة بامل�رشوعية
وامل�صداقية .وقد با�رش املجل�س التنفيذي خالل ال�سنة املالية  2012مراقبته
الوثيقة ل�سري التقدم يف قبول البلدان الأع�ضاء ملجموعة �إ�صالحات عام 2010
لنظامي احل�ص�ص واحلوكمة والتي وافق عليها جمل�س حمافظي ال�صندوق،
مع الت�أكيد على �أهمية التحرك ب�رسعة لت�أمني تنفيذ هذه الإ�صالحات بحلول
موعد انعقاد االجتماعات ال�سنوية لعام  .2012وبا�رش املجل�س كذلك مراجعة
�صيغة احل�ص�ص ،التي تحُ دد على �أ�سا�سها �أن�صبة الأع�ضاء من احل�ص�ص.

وبهذه الروح ،ا�ستمر ال�صندوق يف �إعطاء �أهمية كبرية للتوا�صل
اخلارجي وامل�شاركة يف �أن�شطة الأطراف املعنية اخلارجية .وتتيح
برامج ال�صندوق للتوا�صل اخلارجي فر�صة لإعالم بلدانه الأع�ضاء
بر�ؤيته اال�سرتاتيجية و�أهم �أولوياته ب�ش�أن ال�سيا�سات؛ وزيادة الدعم
املقدم ل�صناع ال�سيا�سات يف اال�ضطالع بالإ�صالحات الوطنية التي
حتقق املنافع على امل�ستويني املحلي والعاملي؛ وتعزيز قدرة ال�صندوق
على التحليل وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات عن طريق �إ�رشاك
الأطراف املعنية الرئي�سية يف البلدان الأع�ضاء يف الق�ضايا التي ت�شغل
اهتمامهم؛ والت�أكيد للبلدان الأع�ضاء ،ال �سيما البلدان التي ت�رضرت
ب�شدة من جراء الأزمة ،على التزام ال�صندوق بتقدمي الدعم الالزم.
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امل�ستجدات االقت�صادية
واملالية العاملية

�شهدت التوقعات االقت�صادية العاملية يف �أوائل  2012حت�سنا تدريجيا
بعد �أن منيت بانتكا�سة كربى يف �أواخر عام  ،2011لكن املخاوف
ب�ش�أن قوة التعايف عاودت الظهور مرة �أخرى يف الربع الثاين من
ال�سنة .فقد �أدى حت�سن الن�شاط يف الواليات املتحدة وال�سيا�سات
املعتمدة يف منطقة اليورو ملواجهة الأزمة االقت�صادية التي تزداد
عمقا �إىل امل�ساهمة يف معاجلة التدهور احلاد يف الأو�ضاع املالية
وتعزيز ثقة الأ�سواق خالل ال�شهور القليلة الأوىل من عام  .2012غري
�أن احتماالت التطورات ال�سلبية ظلت مرتفعة يف نهاية ال�سنة املالية
 2012و�ساد التوتر يف الأ�سواق املالية حيث جتددت املخاوف ب�ش�أن
الديون ال�سيادية يف بع�ض �أنحاء �أوروبا وب�ش�أن ال�ضغوط على القطاع
امل�رصيف الأوروبي.

خطوتان �إلى الأمام وخطوة �إلى الخلف

حقق االقت�صاد العاملي ارتدادا �إيجابيا بالتدريج خالل الربع الأول من
 2012بعد تعر�ضه النتكا�سة كربى يف �أواخر عام  .2011وقد �ألقت
املخاوف ب�ش�أن اال�ستقرار املايل يف منطقة اليورو وال�ضغوط ال�سوقية
ال�شديدة بظالل وخيمة تهدد ب�إلقاء �أوروبا ،ورمبا االقت�صادات املتقدمة
كلها ،يف هوة عميقة من الركود .غري �أن اال�ستجابة القوية على م�ستوى
ال�سيا�سات يف �أوروبا �ساعدت على حتقيق اال�ستقرار يف الأ�سواق ،كما
ا�ستمر حت�سن الن�شاط يف الواليات املتحدة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،احتفظ
معظم اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل مبعدالت
منو مرتفعة .غري �أن ال�صعوبات االقت�صادية واملالية املتوا�صلة يف
منطقة اليورو ،والتي اقرتنت ب�أجواء عدم اليقني ال�سيا�سي ،ظلت ت�شكل
ومع ما ت�شهده الأ�سواق من تقلبات ،ظلت التوقعات امل�ستقبلية ه�شة مع م�صدرا �أ�سا�سيا للخطر على التعايف العاملي يف نهاية .2012
انتهاء ال�سنة املالية  .2012وكان على �صناع ال�سيا�سات موا�صلة تنفيذ
ما يلزم من الإ�صالحات املالية العامة والهيكلية الأ�سا�سية لتحقيق ومما ال �شك فيه ،جاءت ا�ضطرابات الأ�سواق املالية خالل  2012لتربز
النمو ال�سليم القابل لال�ستمرار على املدى املتو�سط .وكان التحدي �أمام خماطر حدوث التحوالت املعاك�سة الذاتية يف م�شاعر ال�سوق والتي من
�ش�أنها دفع االقت�صادات اله�شة ب�رسعة �إىل م�أزق التوازن ال�سيء بني
االقت�صادات املتقدمة متمثال يف حتقيق هذا الأمر مع دعم النمو الذي ال ارتفاع العائدات وتقلي�ص التمويل امل�رصيف وتقييد النمو االئتماين ،مع
يزال �ضعيفا يف الأجل القريب .ففي منطقة اليورو ،كان يتعني حتقيق ما لذلك من ت�أثريات �سلبية متبادلة على االقت�صاد العيني .وقد تعززت
املزيد من التقدم لتقوية االحتاد النقدي ،مبا يف ذلك اتخاذ الإجراءات التحركات على م�ستوى ال�سيا�سات يف �أوروبا يف �أوائل  2012بف�ضل
الالزمة لزيادة التن�سيق على م�ستوى املالية العامة واقت�سام املخاطر الإجراءات احلا�سمة التي اتخذها البنك املركزي الأوروبي لتزويد البنوك
املالية على �أ�سا�س م�سبق ،ف�ضال على تقوية النظم امل�رصفية ،واحلد من بكميات �ضخمة من ال�سيولة على املدى الطويل ،وبف�ضل ت�صحيحات
االعتماد على الروابط بني البنوك ومتويل الديون ال�سيادية� .أما التحدي املالية العامة والإ�صالحات الهيكلية التي �أجرتها �أهم البلدان الأع�ضاء
�أمام الأ�سواق ال�صاعدة و االقت�صادات النامية فكان متمثال يف �ضبط يف منطقة اليورو ،ف�ضال على التح�سينات املدخلة على هياكل احلوكمة
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية ملواجهة خماطر التطورات ال�سلبية على يف االحتاد الأوروبي ،واالتفاق على تفا�صيل ت�سهيالت التمويل الطارئ
امل�ستوى العاملي ودعم النمو ،بينما كان يتعني يف بع�ض احلاالت الأوروبي .كذلك اتخذت بنوك مركزية �أخرى �إجراءات على م�ستوى
بذل اجلهود للحيلولة دون ازدياد �ضغوط الن�شاط االقت�صادي املحموم ال�سيا�سة لتي�سري الأو�ضاع النقدية ،فانح�رست املخاطر االئتمانية .غري
�أن املخاطر املحيطة باال�ستقرار املايل العاملي ظلت مرتفعة .فقد مت
لت�صل �إىل م�ستويات مفرطة.

التقرير ال�سنوي 2012

ت�شديد معايري الإقرا�ض امل�رصيف ،وتدهورت الأو�ضاع املالية الأو�سع
نطاقا ،وظلت �أ�سواق ال�سندات ه�شة ومتقلبة.

|

خطوتان �إلى الأمام
ا�ست�رشافا للم�ستقبل من منظور نهاية ال�سنة املالية � ،2012سوف يتعني
على احلكومات تعزيز �سيا�ساتها لرت�سيخ دعائم التعايف ال�ضعيف
واحتواء خماطر التطورات ال�سلبية .و�سوف يقت�ضي ذلك تكثيف اجلهود
ملعاجلة �أزمة منطقة اليورو ،واتباع منهج دقيق يف التق�شف املايل
ملواجهة تراجع الن�شاط االقت�صادي ،وموا�صلة ال�سيا�سات النقدية
التي�سريية ،و�إمداد القطاع املايل بقدر وافر من ال�سيولة .وعلى املدى
املتو�سط ،جند �أن التحدي �سيتمثل يف حت�سني �آفاق النمو ال�ضعيف يف
كربى االقت�صادات املتقدمة.

وكانت هذه (وال تزال) هي الرتكة التي خلفها “الركود الكبري” والأزمة
املالية .وكما ورد يف التجارب التاريخية ،ف�إن عملية خف�ض قرو�ض
التمويل ت�ستغرق وقتا وغالبا ما ت�ؤدي �إىل تخفي�ض الن�شاط االقت�صادي.
فقد �شهدت نهاية  2012العديد من االقت�صادات التي تنوء ب�أعباء
املديونية املرتفعة يف خمتلف القطاعات ،وبالتايل كانت عمليات
�إ�صالح امليزانيات العمومية متتد غالبا لت�شمل احلكومات وال�رشكات
والأ�رس يف �آن واحد .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،واجه العديد من البلدان ذات
الديون اخلارجية الكبرية التحدي املتمثل يف �إعادة التوازن ملواجهة
م�شكالت القدرة التناف�سية العوي�صة وكبح الطلب اخلارجي .وكان على وبدءا مبنطقة اليورو ،على ال�سلطات الوطنية االعتماد على التدابري
�صناع ال�سيا�سات �صياغة مزيج دقيق ومتطور من ال�سيا�سات املالية ال�رضورية التي اتخذت خالل ال�سنة املالية  2012لتعزيز �آلية
واالقت�صادية الكلية والهيكلية التي ت�ضمن �سري عملية خف�ض قرو�ض التحرك ملواجهة الأزمات .وينبغي لها اال�ستمرار على نحو مطرد يف
التمويل ب�سال�سة ،ودعم النمو ،وتي�سري �إعادة التوازن.
اتخاذ �إجراءات التق�شف املايل لكن مع تنظيمها لتجنب االنخفا�ض
املفرط يف الطلب على املدى القريب .وقد يتاح احليز الكايف لزيادة
و�إزاء هذه اخللفية ،ظلت الآفاق املتوقعة عموما تت�سم باله�شا�شة يف التي�سري النقدي ،مع �رضورة �إعادة ر�سملة البنوك ،والرتكيز على جتنب
نهاية ال�سنة املالية  .2012ففي عدد �إبريل  2012من تقرير �آفاق تخفي�ض قرو�ض التمويل يف النظام امل�رصيف لت�شجيع التدفق االئتماين
االقت�صاد العاملي ،كان من املتوقع �أن يهبط النمو العاملي من حوايل الكايف �إىل القطاع اخلا�ص .وعلى املدى املتو�سط ،يتعني �إجراء بع�ض
 %4يف � 2011إىل  %3.5يف  ،2012لريتفع ببطء تدريجيا �إىل  %4مرة التغيريات لعالج مواطن ال�ضعف يف هيكل االحتاد النقدي التي �أ�سهمت
�أخرى يف  .2013وقد �أ�شارت التوقعات �إىل دخول منطقة اليورو يف يف حدوث الأزمة ،حيث يتعني حت�سني �آلية تو�صيل �سيا�سات املالية
حالة من الركود الطفيف يف عام  2012نتيجة �أزمة الديون ال�سيادية ،العامة الر�شيدة واملت�سقة ،مبا يف ذلك �إمكانية �إ�رشاك م�ؤ�س�سات االحتاد
والآثار الناجمة عن خف�ض قرو�ض التمويل من البنوك على االقت�صاد الأوروبي بفعالية يف خطط املوازنة الوطنية؛ و�سوف يتعني التو�سع يف
العيني ،وت�أثري التق�شف املايل .ويف االقت�صادات املتقدمة كمجموعة ،اقت�سام املخاطر املالية ل�ضمان عدم تطور امل�شكالت يف �أي بلد لدرجة
كان من املتوقع زيادة الناجت بن�سبة  %1.5فقط يف  2012و %2تتحول معها �إىل �أزمة مالية بالغة الأثر يف بلد �آخر؛ وينبغي �إقامة نظام
يف  .2013وكان من املنتظر بقاء وترية �إن�شاء الوظائف يف هذه مايل �أكرث تكامال ملنطقة اليورو بحيث يت�ضمن �إطارا م�شرتكا للتنظيم
االقت�صادات بطيئة بينما كان من املتوقع �أن يظل معدل البطالة قريبا والرقابة ،والت�أمني على الودائع ،وت�سوية �أو�ضاع البنوك؛ كما ينبغي
من .%8
اتخاذ ما يلزم من التدابري يف خمتلف �أنحاء املنطقة لت�ضييق فجوة
ويف الأ�سواق ال�صاعدة و االقت�صادات النامية ،كان من املتوقع تباط�ؤ الإ�صالحات الهيكلية ،مبا يف ذلك يف �أ�سواق العمل.
منو �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي بدرجة طفيفة لي�صل �إىل  %5.75يف
 2012مقارنة بن�سبة  %6.2يف  ،2011قبل �أن ي�سجل ارتدادا �إيجابيا
لي�صل �إىل  %6يف  .2013ومع اقرتاب ال�سنة املالية  2012من نهايتها،
ا�ستمرت هذه االقت�صادات يف جني ثمار قوة �أطرها االقت�صادية الكلية
والإ�صالحات الهيكلية التي �أجرتها يف فرتة �سابقة ،على الرغم من
الرتاكم التدريجي ملواطن ال�ضعف الداخلية بعد عقد كامل من النمو
القوي املدعوم بالنمو االئتماين ال�رسيع �أو ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأولية.

وال تزال املخاطر املحيطة بالتوقعات امل�ستقبلية مائلة ب�شدة نحو
اجلانب ال�سلبي� .أوال ،ال تزال املخاوف امل�ستمرة ب�ش�أن �أزمة الدين يف
منطقة اليورو توا�صل ت�أثريها ال�سلبي على ا�ستقرار الأ�سواق املالية
وت�شكل م�صدر اخلطر الأوحد الأكرب الذي يحيط باالقت�صاد العاملي.
كذلك ،من �ش�أن حدوث ت�صاعد حاد يف الأزمة �أن ي�ؤدي �إىل موجة عامة
من الهروب من املخاطر مما �سيكون له ت�أثري �سلبي بالغ على امل�ستوى
العاملي .فالتخفي�ض املفرط لقرو�ض التمويل من البنوك الأوروبية،
على �سبيل املثال ،ميكن �أن يك�شف عن مواطن �ضعف يف الأ�سواق
ال�صاعدة ،الأمر الذي �سي�ؤدي بدوره �إىل جتدد تدفقات ا�ستثمارات
احلافظة وزعزعة اال�ستقرار املايل املحلي .ثانيا ،من �ش�أن �أجواء عدم
اليقني التي تكتنف الق�ضايا اجلغرافية ال�سيا�سية �أن ت�ؤدي �إىل زيادة
حادة يف �أ�سعار النفط و�إ�ضعاف النمو العاملي .وعلى املدى املتو�سط،
جند �أن املخاطر املرتبطة با�ستمرار �ضعف الن�شاط وارتفاع م�ستويات
الدين العام والعجز يف االقت�صادات املتقدمة قد ت�ؤدي �إىل خف�ض الدعم
املتاح لت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة واالندماج التجاري واملايل.

وبالن�سبة لالقت�صادات املتقدمة الأخرى ،ال تزال هناك حاجة ملحة
لر�سم خطط التق�شف املايل القوية والقابلة لال�ستمرار على املدى
املتو�سط بحيث ميكن و�ضع الدين العام على م�سار وا�ضح قابل
لال�ستمرار ،ال �سيما يف اليابان والواليات املتحدة .ويتعني و�ضع خطط
املالية العامة متو�سطة الأجل بحيث تنطوي على تقوية م�ؤ�س�سات
املالية العامة و�إ�صالح برامج امل�ستحقات ،مثل ربط �سن التقاعد
مبتو�سط العمر املتوقع �أو حت�سني حوافز التكلفة يف قطاع الرعاية
ال�صحية .ومن �ش�أن ر�سم اخلطط الكفيلة مبعاجلة هذه الق�ضايا �أن يبني
مدى ا�ستعداد �صناع ال�سيا�سات وقدرتهم على العمل ،ومن ثم امل�ساهمة
يف �إعادة بناء ثقة الأ�سواق يف ا�ستمرارية املوارد العامة خالل مرحلة
مبكرة من العملية .ويف نف�س الوقت ،نظرا ل�ضعف احتماالت النمو ،من
�ش�أن البلدان التي لديها احليز املايل الكايف ،من حيث قوة ح�سابات
املالية العامة ودرجة املوثوقية يف الأ�سواق� ،أن تعيد النظر يف وترية
التق�شف حتى ال يت�أثر النمو �سلبا� .أما البلدان الأخرى فينبغي �أن
ت�سمح بحرية عمل �أدوات ال�ضبط التلقائي طاملا كان ب�إمكانها متويل
العجوزات املرتفعة ب�سهولة.

و�إىل جانب �سيا�سة املالية العامة ،ظلت �أهم الأولويات يف نهاية ال�سنة
املالية  2012متمثلة يف التنظيم والرقابة على القطاع املايل العاملي،
ف�ضال على �إجراء الإ�صالحات املعززة للإنتاجية من �أجل دعم الإنتاج
املمكن .ويف الواليات املتحدة ،رمبا يتعني اتباع منهج �أقوى ملعاجلة
امل�شكالت ال�سائدة يف �أ�سواق العقارات ،وتعجيل �إ�صالح امليزانيات
العمومية لقطاع الأ�رس.
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املالية ال يزال �رضوريا لتحقيق النمو الدائم .فالتق�شف املايل وحده
ال ميكنه عالج االعتالل االقت�صادي وقد ي�ؤدي ،مع �ضعف النمو� ،إىل
تفاقم ن�سب الدين على نحو غري موات يف الأجل القريب .ونظرا لأن
هبوط اال�ستهالك يف البلدان ذات العجز اخلارجي الكبري مل تعو�ضها
زيادة اال�ستهالك يف بلدان الفائ�ض ،فقد �شهد العامل خ�سارة �صافية
يف الطلب والنمو .وعلى البلدان ذات معدالت االدخار املرتفعة معاجلة
الت�شوهات التي تكبح اال�ستهالك ،بينما يتعني على البلدان ذات النمو
املدفوع بزيادة االئتمان �أن تكبح منو االئتمان والطلب .ومن �ش�أن
هذا الأمر ،مدعوما – ح�سب مقت�ضى احلال – ب�أ�سعار ال�رصف الأكرث
اعتمادا على ال�سوق� ،أن ي�سهم يف حت�سني توقعات النمو يف هذه البلدان
ويف بقية �أنحاء العامل.

وال تزال معدالت البطالة مرتفعة بدرجة غري مقبولة ،فمع نهاية ال�سنة
املالية  2012كان هناك �أكرث من  200مليون ن�سمة حول العامل
من العاطلني ،ويف بع�ض بلدان جنوب �أوروبا مل يكن ن�صف ال�شباب
قادرا على العثور على فر�ص العمل .وكان من ال�رضوري �إدراج دعم
الدخل وتدريب العاطلني �ضمن الإ�صالحات الهيكلية للم�ساعدة يف
زيادة الإنتاجية وزيادة م�شاركة العمالة يف �سوق العمل .ومن العوامل
امل�ساعدة �أي�ضا التدابري التي تعمل على ت�شجيع الإقرا�ض امل�رصيف
�إىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي ت�سهم بن�صيب كبري يف توفري
فر�ص العمل� .أما التحدي الرئي�سي �أمام الأ�سواق ال�صاعدة و االقت�صادات
النامية فكان يتمثل يف �إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية حتى
يت�سنى ،يف بع�ض احلاالت ،معاجلة خماطر التطورات ال�سلبية الناجمة
عن �ضعف النمو يف االقت�صادات املتقدمة وتقلب الأ�سواق املالية ،ويف
حاالت �أخرى ،العمل على �إبقاء �ضغوط الن�شاط املحموم قيد ال�سيطرة .وكان �أي�ضا التعاون على م�ستوى ال�سيا�سات مهما ل�ضمان �سالمة
وح�سب خ�صو�صيات كل حالة ،قد ينطوي ذلك على اتخاذ التدابري وا�ستقرار النظام املايل الذي يخدم م�صالح الأ�رس والأعمال .فعلى
الكفيلة مبواجهة انخفا�ض الطلب املحلي والعاملي؛ واال�ستعداد للتكيف امل�ستوى العاملي ،كان من ال�رضوري تنفيذ التنظيمات اجلديدة على نحو
مع انتقال التداعيات ال�سلبية من االقت�صادات املتقدمة والتدفقات مت�سق عرب احلدود املختلفة .وكان ينبغي بذل املزيد من اجلهود حلل
الر�أ�سمالية؛ و�إعادة بناء امل�صدات واالحتياطيات املالية الوقائية ،امل�شكالت املرتبطة بامل�ؤ�س�سات التي تعترب �أكرب �أو �أكرث تعقدا من �أن
و�إلغاء �إجراءات التي�سري النقدي ،وتعزيز ال�سيا�سات والأطر االحرتازية .تف�شل ،ونظام الظل امل�رصيف ،والق�ضايا عرب احلدود املتعلقة بت�سوية
وبالن�سبة للبلدان منخف�ضة الدخل ،كان يتعني احتواء �سيا�سة املالية �أو�ضاع البنوك والتعاون بني جهات الرقابة امل�رصفية .فقد �أ�صبح
العامة لأي �رضر يقع على امليزانيات العمومية للقطاع العام عن طريق التنظيم والرقابة يف القطاع امل�رصيف مبثابة عملية عاملية ال ميكن
حماولة تنفيذها �إال بالعمل التعاوين� ،إال �إذا دخلت امل�ؤ�س�سات يف عمليات
توجيه الدعم ب�شكل ح�رصي �إىل الأ�رس الأكرث �ضعفا.
املراجحة التنظيمية ،كما فعلت يف املا�ضي ،مما �سيرتتب عليه �إ�ضعاف
و�أكدت ال�شهور الأخرية من �سنة � 2012أن التعاون الدويل الناجح الذي ال�ضوابط االحرتازية وال�ضمانات الوقائية املت�ضمنة يف التنظيمات
قاد اجلهود املن�سقة على م�ستوى ال�سيا�سات يف الأيام الأوىل من الأزمة اجلديدة.
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العاملي .وتو�صلت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،باال�شرتاك
الدعم المالي للبلدان الأع�ضاء �أثناء الأزمة
مع جمموعة الع�رشين� ،إىل اتفاق ب�ش�أن تعزيز موارد �صندوق النقد
الدويل ملنع وقوع الأزمات وحل ما يقع منها .و�أخذ عدد كبري من البلدان
�شبكة الأمان العاملية
تعهدات قاطعة بزيادة املوارد املتاحة لل�صندوق ب�أكرث من  430مليار
دوالر (راجع الف�صل اخلام�س) ف�ضال على الزيادة املقررة يف ح�ص�ص
�أن�شطة التمويل يف عام 2012
الع�ضوية مبوجب �إ�صالح نظام احل�ص�ص واحلوكمة لعام  .2010و�سوف
�أبدى �صندوق النقد الدويل مرونة يف تلبية احتياجات التمويل لبلدانه ت�صبح هذه املوارد متاحة جلميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق ،ولن
الأع�ضاء خالل ال�سنة املالية  2012مع تكثف �أجواء عدم اليقني تكون جمنبة ملنطقة بعينها .وت�أتي هذه االلتزامات ،يف �أعقاب اتخاذ
العاملي .وقد ظل الطلب قويا على موارد ال�صندوق وازدادت االلتزامات الإجراءات الهيكلية واملالية والنقدية على امل�ستويني الوطني والإقليمي
يف ال�شهور الأوىل من عام  ،2012لتو�ضح مدى التزام املجتمع الدويل
و�إن كانت بوترية �أبط�أ مقارنة بالعام ال�سابق.
بحماية اال�ستقرار املايل العاملي وتر�سيخ التعايف االقت�صادي العاملي.
ويف يناير  ،2012قام املجل�س التنفيذي مبراجعة مدى كفاية موارد
ال�صندوق لتوفري التمويل الالزم لبلدانه الأع�ضاء 4.وعقب املناق�شة ويجوز للبلدان الأع�ضاء طلب امل�ساعدة املالية من ال�صندوق لتلبية
التي �أجراها املجل�س� ،أو�ضحت ال�سيدة مدير عام ال�صندوق �أن هذه احتياجاتها ال�صافية لدعم ميزان املدفوعات مع االحتفاظ بقدر
املناق�شة �أتاحت الفر�صة لتقييم مدى كفاية موارد ال�صندوق ال�ستيفاء كاف من الأر�صدة االحتياطية للم�ستقبل .ويقدم ال�صندوق التمويل
واف وبناء يف ت�أمني يف العادة مبقت�ضى “اتفاق” ،دعما لربنامج اقت�صادي ينفذه البلد
املهمة املنوطة به ومتكينه من القيام بدور ٍ
اال�ستقرار العاملي .وذكرت �أن كثريا من املديرين التنفيذيني �أكدوا �أثناء املعني ويت�ضمن �سيا�سات وتدابري ت�صحيحية �سبق �أن تعهد بتنفيذها
املناق�شة على ال�رضورة امللحة لبذل جهود جماعية من �أجل احتواء حلل م�شكلة ميزان املدفوعات .واعتمد ال�صندوق على مدار ال�سنوات
�أزمة الديون يف منطقة اليورو وحماية االقت�صادات يف جميع �أنحاء املا�ضية �سيا�سات خمتلفة تحُ َّدد مبوجبها �أدوات وت�سهيالت التمويل،
العامل من مغبة التداعيات ومن التعر�ض النكما�شات مفرطة يف الناجت /التي يت�سم بع�ضها باملرونة الكافية للم�ساهمة يف تلبية �أي نوع من
الدخل .ويف هذا ال�سياق ،رحب املديرون التنفيذيون مبا �أعلنته البلدان احتياجات متويل ميزان املدفوعات ،بينما ي�صمم البع�ض الآخر بحيث
الأع�ضاء الأوروبية م�ؤخرا من التزامها بامل�ساهمة يف موارد ال�صندوق ،يالئم خ�صو�صيات البلدان الأع�ضاء على اختالف م�شاربها .ومن ثم
مع الت�أكيد على �أهمية �أن تكون �سيا�سة اجلدار الناري الواقي للبلدان ميكن لبلدان الدخل املنخف�ض �أن تقرت�ض ب�رشوط مي�رسة من خالل
الأوروبية وغري ذلك من ال�سيا�سات ذات ال�صلة قوية بالقدر الكايف عدد من الت�سهيالت؛ وكان اجلانب الأكرب من قرو�ض ال�صندوق املي�رسة
خالل ال�سنة املالية  2012ينطوي على �سعر فائدة �صفري ،و�سوف
ملواجهة الأزمة يف منطقة اليورو.
ي�ستمر العمل بهذا ال�سعر حتى نهاية عام  .2013ويقدم ال�صندوق كذلك
ويف مرحلة الحقة ،تعهدت البلدان الأع�ضاء �أثناء اجتماعات الربيع التمويل غري املي�رس ،عن طريق �أدوات وت�سهيالت �إ�ضافية؛ وتخ�ضع
لعام  2012ب�أن تتخذ الإجراءات ال�رضورية لت�أمني اال�ستقرار املايل جميع �أدوات وت�سهيالت ال�صندوق للتمويل غري املي�رس ل�سعر الفائدة
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ال�سائد يف ال�سوق ،واملعروف با�سم «معدل الر�سم» ( ويتحدد ح�سب واحلد من الفقر” ،ف�إن جتاوز احلدود الطبيعية يف ا�ستخدام موارد
راجع �أ�سبوعيا) 5،بينما ال�صندوق اال�ستئماين م�رشوط باتخاذ �إجراءات خا�صة ،ال �سيما م�شاركة
�سعر الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة الذي ُي َ
يح�صل ر�سم �إ�ضايف على القرو�ض الكبرية (التي تتجاوز حدودا معينة) .املجل�س املبكرة.
َّ
وح�سب احتياجات ميزان املدفوعات لدى البلدان الأع�ضاء ميكن �أن
ت�صدر املوافقة على عقد اتفاق على �أ�سا�س وقائي (الذي ال يعقبه �رصف التمويل غري املي�رس
رصف التمويل
فوري) �أو كاتفاق ينطوي على �رصف للمبالغ ( بحيث ُي� َ
مع التقدم يف وافق املجل�س التنفيذي يف �سنة  2012على �سبعة اتفاقات مبوجب
املعتمد مق�سما يف العادة على �أق�ساط مرحلية تتوافق
خطوات تنفيذ الربنامج) 6.ويحدد م�ستوى ا�ستفادة البلد الع�ضو من ت�سهيالت ال�صندوق للتمويل غري املي�رس ،ب�إجمايل كلي قدره 52.6
موارد ال�صندوق على �أ�سا�س ح�صة الع�ضوية (راجع الف�صل اخلام�س) مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة  81.62( 7مليار دوالر �أمريكي) .ومت
كما يخ�ضع �إىل “حدود اال�ستفادة من املوارد” (راجع اجلدول  .)1-3توجيه �أكرث من  %90من �إجمايل االلتزامات اجلديدة يف عام 2012
( 47.5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة �أو  73.36مليار دوالر �أمريكي)
وتتم معظم املعامالت بني ال�صندوق والبلدان الأع�ضاء من خالل ل�صالح عقد اتفاقني يف ظل «ت�سهيل ال�صندوق املمدد» مع كل من
“ح�ساب املوارد العامة” ،الذي ي�ضم جمموعة من العمالت والأ�صول اليونان والربتغال (راجع الإطار  .)1-3ومتت كذلك املوافقة على �أربعة
االحتياطية التي ترتاكم يف هذا احل�ساب من ح�ص�ص الع�ضوية ومن اتفاقات لال�ستعداد االئتماين ،منها اتفاق (مع �سانت كيت�س ونيف�س)
اتفاقات االقرتا�ض الثنائية ومتعددة الأطراف .ويف االتفاقات املدعمة انطوى على اال�ستفادة اال�ستثنائية من املوارد واتفاقان (مع �رصبيا
من “ح�ساب املوارد العامة” ،يجوز يف الظروف اال�ستثنائية �إتاحة وجورجيا) 8متت معاملتهما كاتفاقني وقائيني لدى �صدور املوافقة
املوارد بقدر يفوق حدود اال�ستفادة (“اال�ستفادة اال�ستثنائية من عليهما .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،متت املوافقة على عقد اتفاق جديد مع
املوارد”)� ،رشيطة ا�ستيفاء املعايري اجلوهرية املحددة يف �سيا�سة كولومبيا بقيمة  3.87مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 6.22مليار
اال�ستفادة اال�ستثنائية من املوارد ،وب�رشط م�شاركة املجل�س املبكرة دوالر �أمريكي) يف ظل “خط االئتمان املرن” خلفا التفاق �سابق انتهى
يف هذا الأمر .ويف االتفاقات املدعمة من “ال�صندوق اال�ستئماين للنمو يف مايو  2011وكان يتيح ا�ستفادة حمدودة من املوارد.
الإطار 1-3

جهود ال�صندوق يف منطقة اليورو
وا�صل �صندوق النقد الدويل م�شاركته يف اجلهود املبذولة يف منطقة اليورو
خالل ال�سنة املالية  2012من خالل اتفاقني جديدين �صدرت املوافقة
ب�ش�أنهما لكل من اليونان والربتغال ،بالإ�ضافة �إىل جهود ال�سيا�سة اجلارية
مبوجب االتفاق املمدد مع �آيرلندا يف �إطار «ت�سهيل ال�صندوق املمدد».
وكانت امل�شكالت طويلة الأمد يف الربتغال ،مبا فيها انخفا�ض الإنتاجية
و�ضعف القدرة التناف�سية وارتفاع م�ستوى الديون اخلا�صة ،هي ال�سبب وراء
�شدة �ضعف النمو واالختالالت اخلارجية واملالية .ويف مايو � ،2011صدرت
موافقة املجل�س التنفيذي على عقد اتفاق ممدد مع الربتغال ملدة ثالث
�سنوات بقيمة  23.7مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 26مليار يورو) يف
ظل “ت�سهيل ال�صندوق املمدد” وذلك لدعم الربنامج الذي و�ضعته ال�سلطات
للت�صحيح االقت�صادي والنمو .ويق�ضي هذا االتفاق الذي ي�شكل جزءا من
برنامج متويلي تعاوين مع االحتاد الأوروبي قيمته  78مليار يورو ملدة ثالث
�سنوات ،ب�إتاحة م�ستوى ا�ستثنائي من موارد ال�صندوق ي�صل �إىل %2306
من ح�صة ع�ضوية الربتغال .ويركز برنامج ال�سلطات الربتغالية على تنفيذ
الإ�صالحات الهيكلية التي تهدف �إىل تعزيز النمو وتوفري فر�ص العمل؛ ور�سم
م�سار طموح ولكنه متوازن لتحقيق اال�ستقرار املايل ،بدعم من الإ�صالحات
الهيكلية؛ وتوفري ال�ضمانات الوقائية لت�أمني اال�ستقرار املايل واحليلولة دون
الدخول يف فرتة مطولة من االنكما�ش االئتماين .ويف �إبريل  2012ا�س ُتكملت
بنجاح املراجعة الثالثة لأداء الربتغال يف ظل االتفاق املمدد؛ وبلغ جمموع
املبالغ املن�رصفة يف ظل االتفاق حتى نهاية ال�سنة املالية  2012حوايل
 15.9مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 18.6مليار يورو).
�أما الربنامج اجلديد الثاين يف منطقة اليورو خالل هذه ال�سنة املالية فهو
مدعوم باتفاق ممدد ل�صالح اليونان وملدة �أربع �سنوات بقيمة قدرها
 23.7853مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 28مليار يورو) يف �إطار
“ت�سهيل ال�صندوق املمدد” والذي �صدرت املوافقة ب�ش�أنه يف مار�س ،2012
لدى �إلغاء ال�سلطات اليونانية “اتفاق اال�ستعداد االئتماين” ال�سابق الذي
كان يغطي ثالث �سنوات .وعلى غرار االتفاق مع الربتغال ،يق�ضي االتفاق
مع اليونان �أي�ضا ب�إتاحة م�ستوى ا�ستثنائي من موارد ال�صندوق ي�صل �إىل

 %2158.8من ح�صة ع�ضوية اليونان .ويهدف الربنامج االقت�صادي الذي
و�ضعته ال�سلطات اليونانية �إىل ا�ستعادة القدرة التناف�سية والنمو ،والتو�صل
�إىل �أو�ضاع قابلة لال�ستمرار على م�ستوى املالية العامة ،وحتقيق اال�ستقرار
املايل ،بحيث يتم ذلك على نحو تدريجي .وبينما ت�سعى ال�سلطات �إىل البناء
على ما �أُح ِرز من تقدم يف ظل “اتفاق اال�ستعداد االئتماين” ،فقد بادرت
ب�إعادة �ضبط ا�سرتاتيجية برناجمها االقت�صادي من �أجل زيادة الرتكيز على
تنفيذ الإ�صالحات الهيكلية مبا يكفل تعجيل النمو وتوظيف العمالة .ويقت�ضي
دعم القطاع الر�سمي لربنامج اليونان تقدمي متويل جديد بقيمة  130مليار
يورو حتى نهاية عام � ،2014إ�ضافة �إىل اجلزء املتبقي من الدعم املايل يف
�إطار الربنامج ال�سابق وقيمته  34مليار يورو ،ومبلغ �إ�ضايف من ال�صندوق
قدره  8مليار يورو خالل عام  2015والربع الأول من عام  .2016ولدى
�صدور املوافقة على الربنامج يف �شهر مار�س املا�ضي ،مت �رصف �أول دفعة
مببلغ يعادل  1.3991مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (  1.65مليار يورو).
و�سيظل احلد الأق�صى النك�شاف ال�صندوق يف ظل هذا الربنامج اجلديد دون
تغيري ُيذكر مقارنة بحجم االنك�شاف يف ظل اتفاق اال�ستعداد االئتماين.
وال يزال تنفيذ الربنامج االقت�صادي الآيرلندي م�ستمرا بقوة (يف عامه الثاين).
فقد وا�صلت ال�سلطات الآيرلندية تنفيذ �إ�صالحات وا�سعة النطاق ال�ستعادة
عافية النظام املايل من �أجل دعم التعايف االقت�صادي .و�أمكن �إحراز تقدم
كبري يف جمال تقلي�ص حجم اجلهاز امل�رصيف كما �أن �إجراءات التق�شف املايل
ال تزال ما�ضية على امل�سار ال�صحيح .ويف فرباير  2012ا�ستكمل املجل�س
التنفيذي املراجعة اخلام�سة لالتفاق املمدد مع �آيرلندا يف �سياق «ت�سهيل
ال�صندوق املمدد» ،مما �أتاح �رصف مبلغ قدره  2.8مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة ( 3.2مليار يورو) ،لي�صل جمموع املبالغ املن�رصفة يف ظل االتفاق
�إىل  13.8مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  16.1مليار يورو) .وهذا
االتفاق مع �آيرلندا بقيمة  19.5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل
 22.6مليار يورو) وملدة ثالث �سنوات والذي �صدرت املوافقة ب�ش�أنه يف
دي�سمرب  2010هو جزء من برنامج متويلي قيمته  85مليار يورو بدعم من
�رشكاء �آيرلندا الأوروبيني وم�ساهمات �آيرلندا املحلية.
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اجلدول 1-3

الت�سهيالت التمويلية يف �صندوق النقد الدويل
الت�سهيل االئتماين
1
(�سنة االعتماد)

ال�رشوط

الغر�ض

التق�سيم املرحلي واملراقبة

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.

اعتماد �سيا�سات تقوم بتوفري الثقة لإمكانية حل م�شكالت
ميزان املدفوعات يف البلد الع�ضو خالل فرتة زمنية
معقولة.

عمليات �رشاء ُربع �سنوية (مبالغ من�رصفة) مرتهنة
مبراعاة معايري الأداء وغريها من ال�رشوط.

خط االئتمان املرن
()2009

�أداة مرنة يف �سياق ال�رشائح االئتمانية
ملعاجلة جميع امل�شكالت املتعلقة باحتياجات
ميزان املدفوعات� ،سواء املحتملة �أو الفعلية.

�أ�سا�سيات اقت�صادية كلية �سابقة ،و�أطر لل�سيا�سات
االقت�صادية ،و�سجالت �أداء على م�ستوى ال�سيا�سات تت�سم
بالقوة البالغة.

املوافقة على اال�ستفادة من موارد ال�صندوق متاحة
مقدما طوال مدة االتفاق �رشيطة ا�ستكمال مراجعة
منت�صف الفرتة بعد عام واحد.

ت�سهيل ال�صندوق املمدد
()1974
(االتفاقات املمددة)

م�ساعدة �أطول �أجال لدعم الإ�صالحات الهيكلية
يف البلدان الأع�ضاء ملعاجلة امل�شكالت
املتعلقة مبيزان املدفوعات ذات الطابع طويل
الأجل.

اعتماد برنامج ملدة ت�صل �إىل �أربع �سنوات ،بجدول �أعمال
هيكلي ،مع بيان �سنوي تف�صيلي لل�سيا�سات املتبعة يف
االثني ع�رش �شهرا التالية.

عمليات �رشاء ُربع �سنوية �أو ن�صف �سنوية (مبالغ
من�رصفة) مرتهنة مبراعاة معايري الأداء وغريها من
ال�رشوط.

خط الوقاية وال�سيولة
()2011

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

قوة �أطر ال�سيا�سات واملركز اخلارجي والقدرة على النفاذ
�إىل الأ�سواق ،مبا يف ذلك �سالمة �أو�ضاع القطاع املايل.

�رصف موارد كبرية يف بداية الفرتة ،ويخ�ضع ملراجعات
ن�صف �سنوية (بالن�سبة خلط الوقاية وال�سيولة ملدة
ترتاوح بني �سنة و�سنتني).

الت�سهيالت اخلا�صة
�أداة التمويل ال�رسيع
()2011

م�ساعدة مالية �رسيعة جلميع البلدان الأع�ضاء
التي تواجه احتياجات ملحة يف ميزان
املدفوعات.

اجلهود املبذولة حلل م�شكالت ميزان املدفوعات (رمبا
تت�ضمن �إجراءات م�سبقة)

عمليات �رشاء مبا�رشة دون احلاجة �إىل برنامج كامل
�أو مراجعات.

الت�سهيالت املوجهة للبلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل يف ظل ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر
م�ساعدة �أطول �أجال ملواجهة امل�شكالت املزمنة الدخول يف اتفاقات يف �إطار الت�سهيل االئتماين املمدد
ملدة ثالثة �أعوام .وت�ستند الربامج املدعمة مبوارد هذا
املتعلقة مبيزان املدفوعات وذات طابع
الت�سهيل �إىل»تقرير ا�سرتاتيجية احلد من الفقر» من �إعداد
هيكلي؛ ويهدف �إىل حتقيق منو م�ستمر ي�ؤدي
البلد املعني يف �سياق م�شاركته ويت�ضمن �سيا�ساته
�إىل تخفيف حدة الفقر.
االقت�صادية الكلية والهيكلية واملتعلقة باحلد من الفقر.

�رصف مبالغ ن�صف �سنوية (�أو ربع �سنوية �أحيانا)
م�رشوطة مبراعاة معايري الأداء وا�ستكمال املراجعات
املطلوبة

الت�سهيل االئتماين املمدد
5
()2010

ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين
()2010

حلل م�شكالت ميزان املدفوعات وتلبية
االحتياجات الوقائية على املدى الق�صري.

عقد اتفاقات يف ظل ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين ترتاوح
مدتها بني  12و� 24شهرا.

�رصف مبالغ ن�صف �سنوية (�أو ربع �سنوية �أحيانا)
م�رشوطة مبراعاة معايري الأداء وا�ستكمال املراجعات
(يف حالة ال�سحب)

الت�سهيل االئتماين ال�رسيع
()2010

م�ساعدة �رسيعة لتلبية احتياجات ملحة يف
ميزان املدفوعات حيث ال تكون هناك حاجة
فيها �إىل برنامج يفي ب�رشوط ال�رشيحة
االئتمانية العليا �أو ال يكون ذلك ممكنا.

ال يلزم و�ضع برنامج قائم على �أ�سا�س املراجعة �أو
ال�رشطية الالحقة.

عادة دفعة واحدة.

1

2

با�ستثناء القرو�ض املمولة من “ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر” ،تمُ َّول القرو�ض املقدمة من ال�صندوق �أ�سا�سا من ر�أ�س املال الذي تكتتب فيه البلدان الأع�ضاء؛ وتخ�ص�ص لكل بلد ح�صة
معينة متثل التزامه املايل .ويدفع البلد الع�ضو جزءا من ح�صته يف �شكل عمالت �أجنبية مقبولة لل�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 بعملته املحلية .ويتم �سداد مبلغ القر�ض عن طريق قيام املقرت�ض ب�إعادة �رشاء عملته
املحلية من ال�صندوق بعمالت �أجنبية� .أما القرو�ض املي�رسة مبوجب 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.
يقرر 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 .وبالإ�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 للمبالغ 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 .وبالن�سبة لت�سهيالت الإقرا�ض املي�رس للبلدان منخف�ضة الدخل يف �إطار ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر ،مت ا�ستحداث �آلية ل�سعر الفائدة يف عام 2009
بحيث تربط بني �أ�سعار الفائدة املي�رسة و�أ�سعار الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة واملراجعات املنتظمة .ويف هذه املراجعات ،يتم حتديد �أ�سعار الفائدة املطبقة على النحو التايل� :إذا كان متو�سط
�سعر الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة يف �آخر فرتة زمنية تبلغ اثني ع�رش �شهرا �أقل من  ،%2ف�إن �سعر الفائدة على القرو�ض مبوجب الت�سهيل االئتماين املمدد ،والت�سهيل االئتماين ال�رسيع �سوف
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حدود اال�ستفادة من املوارد

الر�سوم

�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

ال توجد حدود م�سبقة

كما يف الفقرة �أعاله

5-3.25

ُربع �سنوية

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

كما يف الفقرة �أعاله

10-4.5

ن�صف �سنوية

ُيتاح  %250من ح�صة الع�ضوية ملدة � 6أ�شهر؛ و ُيتاح كما يف الفقرة �أعاله
 %500من ح�صة الع�ضوية عند �صدور املوافقة على
اتفاقات مدتها بني عام وعامني؛ وي�صل املجموع
 %1000من قيمة احل�صة بعد � 12شهرا ب�رشط
مر�ض.
حتقيق تقدم ٍ

5-3.25

ن�صف �سنوية

�سنويا %50 :من ح�صة الع�ضوية؛ تراكميا%100 :
من ح�صة الع�ضوية.

كما يف الفقرة �أعاله

5-3.25

ُربع �سنوية

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

�صفر  7( %يناير  2010حتى  31دي�سمرب )2013

10-5.5

ن�صف �سنوية

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

�صفر  7( %يناير  2010حتى  31دي�سمرب )2012

8-4

ن�صف �سنوية

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

�صفر  7( %يناير  2010حتى  31دي�سمرب )2013

10-5.5

ن�صف �سنوية

2

اجلدول الزمني (�سنوات)

الأق�ساط

ُربع �سنوية

|

حتدد بن�سبة �صفر� %سنويا ،وبن�سبة � %0.25سنويا بالن�سبة لقرو�ض ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين؛ �أما �إذا كان متو�سط �سعر الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة هو � %2أو �أكرث ،حتى  ،%5ف�إن �سعر
الفائدة على القرو�ض مبوجب الت�سهيل االئتماين املمدد ،والت�سهيل االئتماين ال�رسيع �سوف حتدد بن�سبة � %0.25سنوياً ،وبن�سبة .%0.50

 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 اال�ستفادة من 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.

21

 | 22التقرير ال�سنوي 2012

ال�شكل البياين 2-3

ال�شكل البياين 1-3
الرتتيبات املعتمدة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف � 30إبريل 2012-2003
(مبليارات حقوق ال�سحب اخلا�صة)

التمويل غري املي�رس القائم ،ال�سنوات املالية 2012-2003
(مبليارات حقوق ال�سحب اخلا�صة)
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ت�سهيل ال�صندوق املمدد
خط الوقاية وال�سيولة

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

وبنهاية �إبريل  ،2012بلغت امل�شرتيات 9من ح�ساب املوارد العامة
( )GRAككل  32.2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 49.9مليار
دوالر �أمريكي) ،حيث متثل م�شرتيات بلدان منطقة اليورو الثالثة
املرتبطة بربامج مع ال�صندوق (اليونان و�آيرلندا والربتغال) �أكرث من
 %95من جمموع امل�شرتيات .وو�صلت عمليات �إعادة ال�رشاء خالل
الفرتة �إىل  3.6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10
�صفر

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

ويـعـر�ض الـجـدول  1-3مـعـلـومـات عـامـة عـن الأدوات والـتـ�سـهـيـالت
الـتـمـويـلـيـة يف الـ�صنـدوق ،ويـقـدم الـجـدول  2-3والـ�شـكـل الـبـيـانـي
 1-3تـفـا�صيـل عـن اتــفاقـات الـتمـويـل بـ�شـروط غـيـر مـي�رسة والتي
�صـدرت الـمـوافـقـة بـ�شـ�أنـهـا خـالل الـ�سـنـة ،بينما يعر�ض ال�شكل
البيـاين  2-3معلومات عن القرو�ض القائمة على مدى الع�رش �سنوات
الأخرية.

الإطار 2-3

دعم بلدان التحول العربي
ت�شهد بلدان التحول العربي تغريات تاريخية توفر فر�صا للو�صول �إىل م�ستقبل
�أكرث رخاء ولكنها تفر�ض �أي�ضا حتديات اقت�صادية كبرية على املدى القريب.
ويقدم �صندوق النقد الدويل دعمه لهذه البلدان من خالل امل�شورة ب�ش�أن
ال�سيا�سات وبناء القدرات وامل�ساعدة الفنية.
ويعكف �صندوق النقد الدويل على حتديد طبيعة م�شورته ب�ش�أن ال�سيا�سات
بحيث تركز على الق�ضايا ذات الأهمية بالن�سبة للمنطقة .ف�إىل جانب تركيز
ال�صندوق على اال�ستقرار االقت�صادي الكلي واملايل ،ف�إنه يويل اهتماما
كبريا بت�شجيع النمو ال�شامل للجميع ،مع الرتكيز على ق�ضايا مثل معاجلة
م�شكلة البطالة وحت�سني نظم احلماية االجتماعية .ونظرا لأن خربة ال�صندوق
الأ�سا�سية ترتكز يف االقت�صاد الكلي ،ف�إنه يتعاون مع غريه من املنظمات
الدولية ،كالبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية ،التي تتمتع بخربات �أكرب كبرية
يف هذه املجاالت.
وقد �أعاد ال�صندوق ترتيب جهوده يف جمال بناء القدرات يف املنطقة بحيث
تركز على ت�شجيع امل�ؤ�س�سات القوية ،و�إنتاج البيانات ال�سليمة ،وزيادة التكاف�ؤ
يف �سيا�سة املالية العامة .ولتحقيق هذه الأهداف ،ت�ضمنت جهود ال�صندوق

اجلارية تقدمي امل�ساعدة الفنية يف م�رص لزيادة امل�ساواة ال�رضيبية ،ويف
الأردن لإ�صالح نظام دعم الوقود ،ويف ليبيا لتح�سني �إدارة املالية العامة ،ويف
املغرب وتون�س لتعزيز القطاع املايل ،ويف اليمن لتطوير م�صلحة اجلمارك.
ويقدم مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط التدريب العملي
وي�سهل �إجراء املناق�شات بني النظراء يف هذه املجاالت .ويقدم مركز �صندوق
النقد الدويل لالقت�صاد والتمويل يف ال�رشق الأو�سط الذي ت�أ�س�س حديثا يف
دولة الكويت �أن�شطة تدريبية تتعلق ب�صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية.
وفيما يتعلق بامل�ساعدة املالية ،قام �صندوق النقد الدويل بتحديث جمموعة
�أدواته امل�ستخدمة يف الإقرا�ض مما يرجع يف جانب منه لتلبية احتياجات
املنطقة ،ووافق يف �إبريل  2012على عقد اتفاق �رشاء مع اليمن مبوجب
“ت�سهيل االئتمان ال�رسيع” بقيمة  93.75مليون دوالر �أمريكي ،وال تزال
املناق�شات جارية مع م�رص ب�ش�أن احتمال عقد “اتفاق ا�ستعداد ائتماين” ،كما
يوا�صل جهوده مع بلدان �أخرى ب�ش�أن احتياجات التمويل والدعم التي ميكن
تقدميها.

التقرير ال�سنوي 2012
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�إىل اليمني� :صبي ينظف زجاج نافذة �أحد حمالت بيع الأحذية يف القاهرة،
م�رص� .إىل الي�سار :عمال يقومون بتعبئة املعكرونة يف �أحد امل�صانع ب�إقليم
دميريارا يف غيانا.

القريب تهدد بحدوث انخفا�ض حاد يف دخل الفرد� ،أو فقدان القدرة على
التمويل املي�رس
النفاذ �إىل الأ�سواق� ،أو التعر�ض ملخاطر الديون� ،أو جميعها .ويت�ضمن
وكما �أ�سلفنا ،ف�إن جميع البلدان منخف�ضة الدخل الأع�ضاء يف ال�صندوق الإطار كذلك معايري خا�صة لت�أهل وخروج البلدان ال�صغرية وهي �أقل
م�ؤهلة للح�صول على التمويل من ال�صندوق ب�أ�سعار مي�رسة من خالل ت�شددا فيما يتعلق بدخل الفرد ،وذلك ملراعاة مواطن اخلطر الأهم يف
«ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر» .وقد التزم ال�صندوق خالل البلدان املعنية.
 2012بتقدمي التمويل من خالل ال�صندوق اال�ستئماين �إىل  17بلدا من
البلدان الأع�ضاء ذات الدخل املنخف�ض بقيمة ت�صل �إىل  1.9مليار وحدة ويف فرباير  ،2012قام املجل�س التنفيذي مبراجعة �إطار الأهلية ،وقائمة
حقوق �سحب خا�صة .ويف � 30إبريل  2012بلغ �إجمايل التمويل املي�رس البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من “ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من
القائم �إىل  64بلدا  5.5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة .ويقدم اجلدول الفقر” 12.وح�سب م�ستوى تطبيق هذا الإطار ،اتفق املديرون التنفيذيون
 3-3معلومات مف�صلة عن االتفاقات اجلديدة واملعززة لال�ستفادة من على �أنه ال يوجد يف الوقت احلايل �أع�ضاء م�ؤهلون للدخول �أو اخلروج
املوارد يف �إطار الت�سهيالت التمويلية املي�رسة يف ال�صندوق .ويو�ضح من القائمة ،وقرروا الإبقاء على قائمة البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من
ال�شكل البياين  3-3املبالغ القائمة التي ُمنِحت وفق اتفاقات التمويل “ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر” بدون �أي تغيري ،م�شريين
�إىل �أن الإطار ي�سمح ب�إجراء حتديثات مرحلية �إذا ما اقت�ضت املعايري
املي�رس على مدار العقد الأخري.
واملتطلبات اجلارية ذلك .واتفق املديرون التنفيذيون �أي�ضا على زيادة
ومل تقدم م�ساعدات يف  2012من خالل “ال�صندوق اال�ستئماين امل�ستوى احلدي لل�سكان امل�ستخدم يف تعريف الدول ال�صغرية �إىل 1.5
لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث” ،الذي �أن�شئ يف مليون ن�سمة ،بحيث يتما�شى مع التعريف املعتمد يف البنك الدويل.
�شهر يونيو  2010لي�سمح ل�صندوق النقد الدويل بامل�شاركة يف اجلهود واتفقوا كذلك على تقدمي موعد املراجعة ال�شاملة لأهلية اال�ستفادة من
الدولية لتخفيف �أعباء ديون البلدان الفقرية التي ت�صاب ب�أكرث الكوارث ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر �إىل �أوائل  .2013وا�ستنادا
الطبيعية ج�سامة .ويعكف ال�صندوق على تقدمي م�ساعدات تخفيف �إىل ما تنطوي عليه هذه املراجعة من م�شاورات وجهود حتليلية مكثفة
�أعباء الديون للبلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من هذه امل�ساعدات مبوجب فمن �ش�أنها �إجراء تقييم ،من بني جملة �أمور ،ملدى مالئمة املعايري
“املبادرة املعنية بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون” (“هيبيك”) املختلفة وما �إذا كان التوازن بني املعايري امل�ستخدمة يف الإطار ال
و“املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون”؛ وميكن االطالع يزال مالئما .و�سوف ينظر خالل املراجعة كذلك يف �إمكانية ا�ستخدام
على التفا�صيل يف الف�صل الرابع.
متغريات �إ�ضافية �أو بديلة لتح�سني القدرة على ر�صد ظروف البلدان
الأع�ضاء ،ال �سيما الدول ال�صغرية.
ويحدد �صندوق النقد الدويل البلدان الأع�ضاء امل�ؤهلة لال�ستفادة من
املوارد املالية املي�رسة املتاحة من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد وكان املجل�س التنفيذي قد �صادق يف �شهر يوليو 13 2009على ا�ستخدام
من الفقر وذلك با�ستخدام �إطار مت �إعداده لهذا الغر�ض يف عام  .2010جانب من الأرباح اال�ستثنائية 14لبيع ذهب ال�صندوق (راجع الف�صل
ويقدم هذا الإطار ،الذي تتم مراجعته مرة كل عامني ،معايري �شفافة اخلام�س) كجزء من جمموعة تدابري متويلية تهدف �إىل زيادة املوارد
ي�ستند �إليها املجل�س التنفيذي عند اتخاذ القرارات املتعلقة بالت�أهل املتاحة لل�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر ،بغية امل�ساعدة
واخلروج من قائمة البلدان امل�ؤهلة .وبوجه عام ،تدخل البلدان يف يف تعبئة مبلغ �إ�ضايف قدره  1.5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة
القائمة �إذا كان الدخل ال�سنوي للفرد فيها دون م�ستوى حدي معني10وال ( 2.3مليار دوالر �أمريكي) لدعم قرو�ض التمويل املي�رس التي يقدمها
ميكنها النفاذ �إىل الأ�سواق املالية الدولية بقوة وعلى �أ�سا�س م�ستمر .ال�صندوق اال�ستئماين .ونظرا لأن الأرباح اال�ستثنائية لبيع الذهب هي
ويتوقع خروج البلدان من هذه القائمة �إذا �سجلت ارتفاعا مزمنا يف جزء من موارد ال�صندوق العامة املتاحة لي�ستفيد منها جميع البلدان
م�ستوى الدخل� 11أو كانت قادرة على النفاذ �إىل الأ�سواق املالية الدولية الأع�ضاء يف ال�صندوق ،ف�إن ا�ستخدام هذه املوارد للح�صول على
بقوة وعلى �أ�سا�س م�ستمر ،ومل تكن معر�ضة ملخاطر ج�سيمة على املدى م�ساهمات داعمة للإقرا�ض من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من
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اجلدول 2-3

االتفاقات مبوجب الت�سهيالت الأ�سا�سية واملعتمدة خالل ال�سنة املالية 2012
(مباليني وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة)

		
نوع االتفاق
البلد الع�ضو

اتفاقات جديدة

كولومبيا
الربتغال
�سانت كيت�س ونيف�س
�رصبيا
اليونان
جورجيا
كو�سوفو

خط االئتمان املرن ملدة � 24شهرا
ت�سهيل ال�صندوق املمدد ملدة � 36شهرا
ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين ملدة � 36شهرا
ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين ملدة � 18شهرا
ت�سهيل ال�صندوق املمدد ملدة � 48شهرا
ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين ملدة � 24شهرا
ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين ملدة � 20شهرا

تاريخ النفاذ

 6مايو 2011
 20مايو 2011
 27يوليو 2011
� 29سبتمرب 2011
 15مار�س 2012
� 11إبريل 2012
� 27إبريل 2012

				
املجموع
امل�صدر :الإدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.

املبلغ املعتمد

3870.0
23742.0
52.5
935.4
23785.3
125.0
		91.0
52601.2

الفقر تنطوي على ا�سرتاتيجية تقوم مبوجبها البلدان الأع�ضاء ب�إبالغ
ال�صندوق بتحويل مبالغ بالتنا�سب مع ح�ص�ص ع�ضويتها يف ال�صندوق،
و�إال يتم تقدميها كم�ساهمات لدعم ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من
الفقر .ويف �شهر فرباير  ،2012وافق املجل�س التنفيذي على توزيع 700
مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  1.1مليار دوالر �أمريكي)
من احتياطيات ال�صندوق العامة على جميع بلدانه الأع�ضاء� ،رشيطة
ح�صول ال�صندوق على �ضمانات ُم ْر ِ�ضية من البلدان الأع�ضاء ت�ؤكد
م�ساهمتهم بن�سبة تعادل  %90على الأقل من املبلغ املوزع (�أي 630
مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة� ،أو  977مليون دوالر �أمريكي) يف
دعم التمويل الذي يقدمه “ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر”.
وبنهاية �شهر �إبريل � ،2012أعلن  69بلدا من البلدان الأع�ضاء يف ويف ظل هذه الإ�صالحات ،وا�ستنادا �إىل نتائج مراجعة املجل�س التنفيذي
ال�صندوق البالغ عددها  188بلدا ،مبا فيها  27بلدا �إفريقيا ،ميثلون للقرار الذي ين�ص عليها ،تقرر �أن يحل «خط الوقاية وال�سيولة» ،الذي
مبلغا كليا قدره  340.38مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 527.76يت�سم بدرجة �أكرب من املرونة ،حمل «خط االئتمان الوقائي» .وميكن
مليون دوالر �أمريكي) ،عن ت�أييدها دعم �إقرا�ض البلدان منخف�ضة ا�ستخدام خط الوقاية وال�سيولة يف جمموعة �أو�سع من الظروف مقارنة
بخط االئتمان الوقائي ،مبا يف ذلك من خالل نافذة جديدة هي «نافذة
الدخل.
ال�سيولة ق�صرية الأجل» .ويف �إطار هذه النافذة ميكن احل�صول على
تقييم وتعديل �إطار التمويل املعتمد لدى ال�صندوق
التمويل (حتى  %250من ح�صة الع�ضوية) من خالل اتفاق مدته �ستة
�أ�شهر مبوجب خط الوقاية وال�سيولة ،يكون متاحا للبلدان الأع�ضاء
�رشع �صندوق النقد الدويل منذ بداية الأزمة العاملية يف عملية �إ�صالح امل�ؤهلة ولديها احتياج فعلي �أو حمتمل لتمويل ميزان املدفوعات على
لتقوية جمموعة �أدواته التمويلية من «ح�ساب املوارد العامة» ،وذلك املدى الق�صري ،بحيث يتوقع عموما قدرتها على حتقيق تقدم موثوق
بهدف زيادة اال�ستفادة من �أدوات وت�سهيالت ال�صندوق يف تلبية يف معاجلة �أوجه الق�صور خالل مدة االتفاق .ويف �إطار هذه النافذة،
االحتياجات التمويلية لدى البلدان الأع�ضاء ،مع املحافظة على ويف الظروف اال�ستثنائية التي يعاين فيها البلد الع�ضو من احتياج
ب�ساطة �إطار التمويل ومدى متا�سكه وحماية موارد ال�صندوق .وكانت
فعلي �أو حمتمل �أكرب لتمويل ميزان املدفوعات على املدى الق�صري
�إ�صالحات عام �( 2009إن�شاء «خط االئتمان املرن») وعام 2010
نتيجة التعر�ض ل�صدمة خارجية ،مبا يف ذلك ازدياد الظروف ال�ضاغطة
(حت�سني «خط االئتمان املرن» و�إن�شاء «خط االئتمان الوقائي») قد
�أدت �إىل تعزيز قدرة ال�صندوق على تقدمي التمويل ملنع وقوع الأزمات الإقليمية �أو العاملية ،ف�إن احلد الأق�صى ال�ستخدام املوارد يف كل اتفاق
مبوجب «خط الوقاية وال�سيولة» يرتفع لي�صل �إىل  %500من ح�صة
وحلها �إذا وقعت.
الع�ضوية ،م�ستبعدا منه عمليات �إعادة ال�رشاء املجدولة مبوجب «خط
مراجعة خط االئتمان املرن وخط االئتمان الوقائي و�إ�صالح جمموعة الوقاية وال�سيولة» ،وذلك للت�أمني �ضد ال�صدمات امل�ستقبلية وكنافذة
لل�سيولة ق�صرية الأجل .وقد مت توحيد ال�سيا�سات التي ي�ستخدمها
�أدوات التمويل
ال�صندوق حاليا لتقدمي امل�ساعدة الطارئة («امل�ساعدة الطارئة ملواجهة
بالتزامن مع املراجعة الأوىل خلط االئتمان املرن وخط االئتمان الكوارث الطبيعية» و»امل�ساعدة الطارئة يف مرحلة ما بعد ال�رصاع»)
الوقائي ،وافق املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2011على جمموعة وا�ستبدالها ب�أداة جديدة هي «�أداة التمويل ال�رسيع» ،التي ميكن
من الإ�صالحات التي ت�ستهدف تعزيز مرونة الأدوات التي ي�ستخدمها ا�ستخدامها لدعم كافة االحتياجات امللحة مليزان املدفوعات ،مبا يف
ال�صندوق يف الإقرا�ض وتو�سيع نطاقها لتوفري ال�سيولة وامل�ساعدة ذلك االحتياجات النا�شئة عن ال�صدمات اخلارجية .ويعر�ض الإطار
الطارئة مبزيد من الفعالية لبلدانه الأع�ضاء على م�ستوى العامل .ومن  3-3العنا�رص الأ�سا�سية لهاتني الأداتني اجلديدتني من �أدوات التمويل.
املتوقع �أن يتمكن ال�صندوق ،عرب هذه الإ�صالحات ،من التحرك ب�شكل
�أف�ضل لتلبية احتياجات ال�سيولة املتنوعة لدى بلدانه الأع�ضاء ذات
ال�سيا�سات والأ�سا�سيات االقت�صادية ال�سليمة ،مبا يف ذلك البلدان التي
تت�أثر يف فرتات ارتفاع ال�ضغوط االقت�صادية �أو ال�سوقية ـ �أي التي تقف
موقف «املتفرج املحايد» من الأزمة وهي البلدان ذات الأ�سا�سيات
االقت�صادية القوية ن�سبيا التي ال يرجح �أن تتعر�ض لأزمات النظامية
متفردة ـ ولتلبية احتياجات التمويل املحلية التي تن�ش�أ يف ظروف
متنوعة بخالف الكوارث الطبيعية وفرتات ما بعد انتهاء ال�رصاعات،
وهي ظروف مغطاة بالفعل يف �سيا�سات خا�صة.
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الإطار 3-3

العنا�رص الأ�سا�سية يف الأدوات اجلديدة
خط الوقاية وال�سيولة
•تظل املعايري امل� ِّؤهلة دون تغيري عما كانت عليه مبقت�ضى «خط االئتمان
الوقائي» .ينبغي �أن يخل�ص تقييم حالة البلد الع�ضو �إىل �أنه يتمتع ب�أ�سا�سيات
اقت�صادية قوية و�أطر م�ؤ�س�سية �سليمة لل�سيا�سات ،ولديه �سجل �أداء �إيجابي
يف تنفيذ �سيا�سات �صائبة ،وال يزال ملتزما باحلفاظ على هذه ال�سيا�سات يف
امل�ستقبل.
•وميكن �أن يطلب البلد الع�ضو احل�صول على الدعم من خالل هذا الت�سهيل �إذا
كان لديه احتياج حمتمل �أو فعلي لتمويل ميزان املدفوعات عند املوافقة على
االتفاق ذي ال�صلة مع ال�صندوق (بدال من �أن يكون ا�ستخدامه قا�رصا على
االحتياجات املحتملة كما يتطلب خط االئتمان الوقائي).
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•وميكن ا�ستخدامه كنافذة معتادة تتيح املوافقة على عقد اتفاق ترتاوح مدته
بني  12و � 24شهرا يتيح اال�ستفادة من املوارد بحد �أق�صى  %500من ح�صة
البلد الع�ضو لل�سنة الأوىل وما ي�صل �إىل  %1000من احل�صة لل�سنة الثانية (يف
احلالة الثانية ميكن تقدمي �رصف املوارد �إىل ال�سنة الأوىل عند احلاجة ،بعد
مراجعة يجريها املجل�س التنفيذي) .وكما هي احلال يف ظل “خط االئتمان
الوقائي” ،تق�ضي االتفاقات التي تعقد لهذه املدد ب�أن يجري املجل�س
التنفيذي مراجعات كل �ستة �أ�شهر.

�أداة التمويل ال�رسيع
•تكفل تو�سيع نطاق االحتياجات العاجلة مليزان املدفوعات مبا يتجاوز
االحتياجات النا�شئة عن الكوارث الطبيعية وفرتات ما بعد ال�رصاعات ،كذلك
ميكن �أن تتيح �إطارا لدعم ال�سيا�سات وامل�ساعدة الفنية.
•فور �صدور املوافقة على ا�ستخدام هذه الأداة ،تتاح املوارد املطلوبة للبلد
الع�ضو يف حدود  %50من ح�صته �سنويا ،و  %100من هذه احل�صة على �أ�سا�س
تراكمي.

•ميكن ا�ستخدامه كنافذة لل�سيولة تتيح املوافقة على عقد اتفاقات ملدة �ستة
�أ�شهر لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات على املدى الق�صري .وال تتجاوز
اال�ستفادة من �أي اتفاق مدته �ستة �أ�شهر  %250من ح�صة البلد الع�ضو ،على �أن
تتاح زيادة هذا املقدار بحد �أق�صى  %500يف الظروف اال�ستثنائية ،وفقا ملا
يقرره املجل�س التنفيذي بالن�سبة لكل حالة على حدة.

•ال بد �أن يحدد البلد الع�ضو خطط �سيا�ساته التي ت�ستهدف معاجلة م�شكالت
ميزان املدفوعات ،ويجب �أن ينتهي تقييم ال�صندوق �إىل �أن البلد الع�ضو �سوف
يتعاون يف �إيجاد حلول لهذه امل�شكالت.

التمويل املي�رس القائم ،ال�سنوات املالية 2012-2003

افرتا�ضات ا�ستخدام االحتياطيات — التي ترتكز بدقة على مقايي�س
متطلبات االحتياطي ذات ال�صلة بالبلد املعني.

ال�شكل البياين 3 -3

(مبليارات حقوق ال�سحب اخلا�صة)

م�ساعدات تخفيف �أعباء الديون
مبوجب “املبادرة متعددة
الأطراف لتخفيف �أعباء الديون”

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7
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1
�صفر

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

وخالل مناق�شات �شهر نوفمرب � ،2011صادق معظم املديرين
التنفيذيني على النتائج الأ�سا�سية التي خل�صت �إليها مراجعة خرباء
ال�صندوق خلط االئتمان املرن وخط االئتمان الوقائي 15.و�أيد املديرون
اقرتاحات اخلرباء ب�ش�أن تعزيز ال�شفافية يف تقييمات ا�ستخدام موارد
ال�صندوق يف ظل االتفاقات املعقودة مبوجب “خط االئتمان املرن”
و“خط الوقاية وال�سيولة” ،الأمر الذي من �ش�أنه ت�سهيل املقارنة بني
االتفاقات املختلفة وامل�ساواة يف التعامل معها .و�أعربوا عن ر�أيهم
ب�أنه من املفيد ربط تقييم احتياجات ميزان املدفوعات يف كل حالة
على نحو وثيق مع ال�سيناريوهات ال�سلبية ،مما �سي�سهم يف توجيه

و�أيد املديرون التنفيذيون بوجه عام زيادة الرتكيز التي اقرتحها
اخلرباء على العوامل النوعية واال�ست�رشافية يف �أطر الت�أهل لال�ستفادة
من املوارد يف ظل خط االئتمان املرن/خط الوقاية وال�سيولة .و�أ�شاروا
�إىل �أن اال�ستفادة من املوارد يف ظل هاتني الأداتني هي مبثابة م�صدر
تكميلي م�ؤقت لالحتياطيات �أثناء فرتات املخاطر املكثفة .و�أكدوا
جمددا التوقعات العادية برتاجع حجم اال�ستفادة من موارد ال�صندوق
يف ظل االتفاقات الالحقة مبوجب “خط االئتمان املرن” متى انخف�ضت
احتياجات البلد الع�ضو املحتملة �أو الفعلية لتمويل ميزان مدفوعاته
على نحو م�ستمر نتيجة حدوث حت�سينات يف توقعات التمويل الر�سمي
واخلا�ص وقت طلب عقد االتفاق الالحق ،واتفقوا على �أن نف�س التوقعات
ت�رسي على االتفاقات الالحقة مبوجب “خط الوقاية وال�سيولة”.
و�أكد املديرون التنفيذيون �أهمية اختيار ال�رشطية ال�سابقة والالحقة
املالئمة فيما يتعلق باالتفاقات مبوجب “خط الوقاية وال�سيولة”.
ورحبوا بالإجراءات املقرتحة ب�ش�أن م�شاركة املجل�س املبكرة يف
كافة االتفاقات مبوجب خط الوقاية وال�سيولة ،بغ�ض النظر عن حجم
اال�ستفادة من املوارد �أو طول مدة االتفاق .و�أ�شاروا �إىل تقييم اخلرباء
الذي �أفاد ب�أن الإ�صالحات املقرتحة قد تزيد من الطلبات املبا�رشة
لال�ستفادة من موارد ال�صندوق ،و�إن كان من املرجح �أن يكون الت�أثري
ال�صايف حمدودا ن�سبيا.
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تعديل ت�سهيل ال�صندوق املمدد

اجلدول 3-3

االتفاقات املعتمدة واملعززة يف �إطار
ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر لعام 2012

وافق املجل�س التنفيذي يف مار�س  2012على تعديل ب�ش�أن «ت�سهيل
ال�صندوق املمدد» ( )EFFي�سمح باملوافقة على �إطالة مدة االتفاقات
(مباليني وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة)
املمددة منذ البداية �إىل �أربع �سنوات بحد �أق�صى 16.وكانت ال�سيا�سة
تاريخ بدء النفاذ
البلد الع�ضو
املبلغ املعتمد املطبقة فيما �سبق ال ت�سمح باملوافقة �إال على مدة ق�صوى ت�صل �إىل
�سنوات
ثالث
تغطي
املمدد
االئتمان
ت�سهيل
مبوجب
جديدة
اتفاقات
ثالث �سنوات مع �إمكان متديد االتفاق الحقا �إىل �أربع �سنوات بحد �أق�صى.
85.0
 14نوفمرب 2011
�أفغان�ستان
 640.0ومت�شيا مع روح الإ�صالحات التي �أجريت منذ عام  2009يف جمموعة
� 11إيريل 2012
بنغالدي�ش
� 30.0أدوات ال�صندوق امل�ستخدمة يف الإقرا�ض ،والتي زادت من مرونة هذه
 27يناير 2012
بوروندي
 4نوفمرب 2011
كوت ديفوار
 390.2الأدوات و�سمحت بت�صميمها على نحو يتالءم مع ظروف واحتياجات
 24فرباير 2012
غينيا
 128.5البلدان املتغرية ،فقد ات�سع نطاق ا�ستخدام “ت�سهيل ال�صندوق املمدد”
66.6
 20يونيو 2011
جمهورية قريغي�ستان
 30.0مبرور الوقت ليمتد من البلدان ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط التي
 27دي�سمرب 2011
مايل
 79.0تعاين من احتياجات مطولة لتمويل ميزان املدفوعات و�صوال �إىل
 16مار�س 2012
النيجر
 1449.3البلدان الأكرث تقدما التي تواجه احتياجات متويلية �أكرب ،كتلك التي
		
املجموع الفرعي
1
ن�ش�أت �أثناء �أزمة منطقة اليورو .ومن املتوقع �أن تكون عمليات ال�رشاء
تعزيزات االتفاقات مبوجب ت�سهيل االئتمان املمدد
مبوجب االتفاقات املمددة موزعة على مراحل مت�ساوية ،تتفق مع
5.0
 13يوليو 2011
بوروندي
9.5
 6فرباير 2012
جيبوتي
املمار�سات املتبعة يف ال�صندوق .وقد وردت الإ�شارة �إىل �أن املراجعة
 9دي�سمرب 2011
كينيا
 162.8املقبلة لت�سهيالت البلدان منخف�ضة الدخل �سوف تنظر يف انعكا�سات
8.7
� 9إبريل 2012
لي�سوتو
هذا التعديل يف “ت�سهيل ال�صندوق املمدد” على ت�صميم هيكل التمويل
8.9
 27يونيو 2011
ليربيا
 25.0من موارد “ت�سهيل ال�صندوق املمدد” و“ال�صندوق اال�ستئماين للنمو
 13يونيو 2011
مايل
		
املجموع الفرعي
 219.9واحلد من الفقر” املجمعة.
االتفاقات اجلديدة مبوجب ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين

� 11إبريل 2012
جورجيا
 6دي�سمرب 2011
جزر �سليمان
		
املجموع الفرعي

125.0
5.2
130.2

�أدوات دعم ال�سيا�سات

توفر «�أداة دعم ال�سيا�سات» الدعم للبلدان منخف�ضة الدخل التي ال
2
املبالغ املن�رصفة مبوجب ت�سهيل االئتمان ال�رسيع
ترغب يف احل�صول على امل�ساعدة املالية من موارد ال�صندوق — �أو
81.3
 19يوليو 2011
كوت ديفوار
ال حتتاج �إليها — و�إمنا ت�سعى لتعزيز �أدائها االقت�صادي عن طريق
2.1
 19يناير 2012
اجلمهورية الدومينيكية
رقابة ال�صندوق ودعمه .ومتثل هذه الأداة غري املالية عن�رصا مكمال
1.2
� 3أغ�سط�س 2011
�سانت فن�سنت
� 17إبريل 2012
اليمن
 60.9لت�سهيالت ال�صندوق التمويلية يف ظل «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو
		
املجموع الفرعي
 145.5واحلد من الفقر» .وت�ساعد «�أداة دعم ال�سيا�سات» البلدان يف ت�صميم
		
 1944.9وتنفيذ الربامج االقت�صادية الفعالة التي ما �أن ت�صدر موافقة املجل�س
		
املجموع
التنفيذي ب�ش�أنها حتى تر�سل �إ�شارات وا�ضحة �إىل اجلهات املانحة
			
امل�صدر :الإدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.
وبنوك التنمية متعددة الأطراف والأ�سواق ب�ش�أن م�صادقة ال�صندوق

 1بالن�سبة لزيادة املوارد ،ال يظهر يف �إال مبلغ الزيادة		 .
 2تقدم
املوارد مبوجب ت�سهيل االئتمان ال�رسيع باعتبارها دفعات فورية دون احلاجة التفاق .على قوة �سيا�سات البلد الع�ضو.
			

�إىل اليمني :قرويون ي�ستخل�صون �ألياف اجلوت بالقرب من احلدود الهندية –
البنغالدي�شية� .إىل الي�سار :مزارعان يطالعان معلومات عن النظم احلكومية
املحلية يف مقاطعة موارو ،بوروندي.
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وقد وافق املجل�س حتى الآن على �أدوات دعم ال�سيا�سات ل�سبعة بلدان
�أع�ضاء ،هي :الر�أ�س الأخ�رض ( 2006و ،)2010وموزامبيق (2007
و ،)2010ونيجرييا ( ،)2005ورواندا ( ،)2010وال�سنغال (2007
و ،)2010وتنزانيا ( 2007و ،)2010و�أوغندا ( 2006و .)2010ومل
ت�صدر موافقات جديدة على �أدوات لدعم ال�سيا�سات خالل ال�سنة املالية
.2012

على م�ستوى ال�سيا�سات �أثناء الأزمة العاملية الأخرية كانت متما�شية
مع حجم الأزمة ،مما �ساعد يف تخفيف �أثر خ�سارة الناجت وفقدان ثقة
الأ�سواق ،ثم �إنهائه .وب�شكل �أعم� ،أقر املديرون التنفيذيون ب�أن البنوك
املركزية قامت بدور حيوي يف توفري ال�سيولة بالعمالت ال�صعبة �أثناء
عدة �أحداث م�ؤثرة على النظام املايل ،فكانت مكملة للجهود التي بذلها
ال�صندوق وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية الأخرى .ورغم �أن قرارات ال�سيا�سة
النقدية ،يف �سياق الأزمة املالية الأخرية ،كانت حمكومة ب�صالحيات
البنوك املركزية و�أهدافها الداخلية ،فقد لوحظ �أن هذه الأهداف جاءت
متوافقة مع امل�صالح العاملية .ويف املرحلة املقبلة ،ذكروا �أنه �سيكون
من املحبذ زيادة التن�سيق وو�ضوح امل�سار يف التحركات على م�ستوى
ال�سيا�سات ملواجهة الأحداث امل�ؤثرة على النظام املايل.

ورحب املديرون التنفيذيون عموما بالدعوة �إىل زيادة املرونة يف
ت�صميم الربامج لكي تعرب على نحو �أف�ضل عن القدرة التنفيذية املحدودة
لدى الدول ذات الأو�ضاع اله�شة .و�أكدوا يف الوقت ذاته على �رضورة
الإبقاء على معايري ال�رشطية املعمول بها يف خمتلف الت�سهيالت
التمويلية .واتفقوا على �رضورة تناق�ص التمويل املقدم من ال�صندوق
تدريجيا يف الأجل املتو�سط مع ا�ستيفاء جانب كبري من االحتياجات
التمويلية للبلدان ذات الأو�ضاع اله�شة على املدى الطويل با�ستخدام
موارد التمويل املي�رس من املانحني.

�صندوق النقد الدويل مكلف ،مبوجب اتفاقية ت�أ�سي�سه ،بالإ�رشاف على
النظام النقدي الدويل ومتابعة ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية املطبقة
يف بلدانه الأع�ضاء البالغ عددها  188بلدا ،و ُي ْع َرف هذا الن�شاط با�سم
الرقابة .ويف �سياق هذه العملية التي تتم على امل�ستوى العاملي
(الرقابة متعددة الأطراف) وكذلك على م�ستوى البلدان املنفردة (الرقابة
الثنائية) ي�سلط ال�صندوق ال�ضوء على املخاطر التي ميكن �أن تهدد
اال�ستقرار ،ويقدم امل�شورة ب�ش�أن ما يلزم من تعديالت يف ال�سيا�سات.
وبهذه الطريقة ،ي�ساعد ال�صندوق النظام النقدي الدويل على الوفاء
بغر�ضه الأ�سا�سي املتمثل يف تي�سري تبادل ال�سلع واخلدمات ور�أ�س املال
بني البلدان ،ومن ثم احلفاظ على منو اقت�صادي �سليم.

التحديات على امل�ستويني االقت�صادي الكلي والت�شغيلي التي
تواجه البلدان ذات الأو�ضاع اله�شة

يف �سياق مناق�شة التحديات التي تواجه البلدان ذات الأو�ضاع اله�شة
على امل�ستويني االقت�صادي الكلي والت�شغيلي والتي جرت يف �شهر يوليو
17
 ،2011ر�أى املديرون التنفيذيون �أنه من امل�شجع ،عموما� ،أن تكون ور�أى معظم املديرين التنفيذيني �أن هناك فر�صة ال�ستك�شاف
م�شاركة ال�صندوق يف جهود تلك البلدان قد تركزت يف جماالت خربة التح�سينات الإ�ضافية التي ميكن �إدخالها على �شبكات الأمان املايل
ال�صندوق و�ساعدت على تقوية الأطر االقت�صادية الكلية وبناء القدرات العاملية لتوفري ال�سيولة الكافية يف الوقت املنا�سب للبلدان «يف موقف
امل�ؤ�س�سية والب�رشية وت�أمني م�ساعدات تخفيف �أعباء الديون يف هذه املتفرج» من الأزمات ،وب�صورة �أ�شمل لزيادة التعاون العاملي ،ال �سيما
البلدان .غري �أنهم �أ�شاروا �إىل التباين يف تنفيذ الربامج ،مما يرجع جزئيا التعاون الذي ينطوي على ترتيبات متويل �إقليمية .و�أ�شار املديرون
�إىل �أهداف الربامج املفرطة يف الطموح يف بع�ض احلاالت .و�إزاء هذه التنفيذيون �إىل �أن تعزيز �شبكة الأمان املايل العاملية يرتافق مع
اخللفية ،ر�أى املديرون �أنه من املفيد النظر يف �إدخال بع�ض التعديالت اجلهود الرامية �إىل حت�سني القدرة على ر�صد تراكم املخاطر النظامية
على طرائق م�شاركة ال�صندوق ،لكنهم �أكدوا �أن ا�ستمرار فعالية هذه وحت�سني ا�سرتاتيجيات منع وقوع الأزمات.
اجلهود مرهون مبوا�صلة تركيزها على جماالت اخت�صا�ص ال�صندوق
مع موا�صلة تن�سيقها على نحو وثيق مع جهود املجتمع الدويل.
ويف وقت الحق لهذه املناق�شات ،وافق املجل�س يف نوفمرب  2011على
جمموعة من الإ�صالحات يف جمموعة �أدوات ال�صندوق التمويلية لتلبية
و�أيد معظم املديرين �أو �أبدوا ا�ستعدادهم للنظر يف زيادة املرونة يف احتياجات بلدانه الأع�ضاء لل�سيولة واحتياجات ميزان املدفوعات
ا�ستخدام «الت�سهيل االئتماين ال�رسيع» ( )Rapid Credit Facilityامللحة ،على النحو الذي وردت مناق�شته �سابقا يف هذا الف�صل.
مل�ساعدة البلدان منخف�ضة الدخل ذات الأو�ضاع اله�شة باعتباره خطوة
نحو امل�شاركة يف اتفاقات ال�رشيحة االئتمانية العليا ( 18.)UCTومع
ذلك ،نظرا لالحتياجات طويلة الأمد يف ميزان املدفوعات التي تواجه رقابة �أكثر قوة لدعم ا�ستعادة النمو العالمي القابل
البلدان ذات الأو�ضاع اله�شة� ،ساد ال�شعور ب�أنه ينبغي �أن تظل اتفاقات لال�ستمرار
ال�رشيحة االئتمانية العليا هي الو�سيلة الرئي�سية مل�شاركة ال�صندوق يف
تعزيز الرقابة
اجلهود املبذولة.

و�أكد املديرون التنفيذيون �أهمية امل�ساعدة الفنية يف �إخراج البلدان
املعنية من الأو�ضاع اله�شة .ويف هذا ال�صدد� ،أعربوا عن ر�أيهم ب�رضورة
�إر�ساء قواعد امل�ساعدة الفنية �ضمن خطط واقعية وحتظى بدعم كاف الرقابة متعددة الأطراف
على املدى املتو�سط ،مبا يف ذلك اعتمادها على امل�ست�شارين املقيمني
تتمثل �أدوات ال�صندوق الأ�سا�سية للرقابة متعددة الأطراف يف ثالث
وموا�صلة تدريب م�س�ؤويل البلدان املعنية.
مطبوعات هي �آفاق االقت�صاد العاملي ( ،)WEOوتقرير اال�ستقرار
الأزمات النظامية والروابط املالية ودور �شبكات الأمان املايل املايل العاملي ( ،)GFSRوالرا�صد املايل ( .)FMوت�شكل هذه املطبوعات
ن�صف ال�سنوية� ،إىل جانب تقارير �آفاق االقت�صاد الإقليمي (راجع
العاملية
“امل�شاركة يف عمل الأطراف املعنية اخلارجية” يف الف�صل اخلام�س)،
�أ�شار املديرون التنفيذيون خالل مناق�شات يونيو  2011حول العمل الدرا�سات اال�ستق�صائية للأو�ضاع االقت�صادية واملالية العاملية التي
التحليلي للأزمات النظامية ودور �شبكات الأمان املايل العاملية� 19،إىل يجريها �صندوق النقد الدويل وت�ساعده يف فح�ص التطورات االقت�صادية
�أن تزايد ت�شعب الروابط بني البلدان يقرتن مبخاطر حدوث اختالالت واملالية على م�ستوى البلدان الأع�ضاء .وت�صدر تقارير امل�ستجدات
نظامية ،مما يزيد من احتماالت حدوث ا�ضطرابات اقت�صادية ومالية املرحلية لكل من “�آفاق االقت�صاد العاملي” و“تقرير اال�ستقرار املايل
حادة وات�ساع نطاق العدوى .وذكروا �أن التحركات غري امل�سبوقة العاملي” و“الرا�صد العاملي” مرتني يف ال�سنة.
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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؛ وقد ركز عدد �سبتمرب  2011من تقرير �آفاق
االقت�صاد العاملي على تزايد املخاطر مع تباط�ؤ النمو االقت�صادي
العاملي .وت�ضمن التقرير ف�صوال تناولت الإجراءات املالئمة على
م�ستوى ال�سيا�سة النقدية ملواجهة ال�ضغوط الت�ضخمية الناجمة عن
حتركات �أ�سعار ال�سلع الأولية ،وكيف ميكن لتغريات ال�رضائب والنفقات
احلكومية �أن ت�ؤثر يف الر�صيد اخلارجي لالقت�صاد� .أما عدد �إبريل
 2012في�ستعر�ض املخاطر املتبقية يف ظل ا�ستئناف النمو ،ويحلل
كيف ميكن �أن ت�ؤدي ال�سيا�سات احلكومية �إىل تخفي�ض التكاليف
االقت�صادية يف �أعقاب فرتات الركود يف �سوق الإ�سكان ،ويتناول نقا�شا
حول طبيعة ال�سيا�سات التي يتعني على البلدان امل�صدرة لل�سلع الأولية
تنفيذها ملعاجلة م�شكلة تقلبات الأ�سعار .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 .ويتمثل الهدف من هذا التقرير يف ت�سليط ال�ضوء
على مواطن ال�ضعف التي قد متثل خطرا على ا�ستقرار الأ�سواق املالية.
وكان املو�ضوع الرئي�سي الذي تناوله عدد �سبتمرب  2011من التقرير
هو الآثار التي خلفتها الأزمة؛ وتناولت الف�صول التحليلية من التقرير
ما �إذا كانت التغريات يف �سلوك امل�ستثمرين ت�شكل خماطر بق�صور
النتائج عن التوقعات بالن�سبة لال�ستقرار املايل العاملي كما طرحت
مبادئ توجيهية لإعمال ال�سيا�سات االحرتازية الكلية .وكانت مهمة
التو�صل �إىل اال�ستقرار الدائم هي املو�ضوع الرئي�سي الذي دار حوله
عدد �إبريل  2012من تقرير اال�ستقرار املايل العاملي ،مع الرتكيز على
حتليل دور الأ�صول الآمنة باعتبارها حجر الزاوية لال�ستقرار املايل
ف�ضال على تقييم الآثار املالية الناجمة عن خماطر طول العمر .ويقوم
تقرير “الرا�صد املايل” مب�سح وحتليل �أحدث تطورات املوارد العامة
وحتديث البيانات املبلغة عن انعكا�سات الو�ضع االقت�صادي العاملي
على املالية العامة والتوقعات املالية على املدى املتو�سط ،كما ُيجري
تقييما لل�سيا�سات لو�ضع املوارد العامة على م�سار قابل لال�ستمرار.
وتناول عدد �سبتمرب  2011من تقرير “الرا�صد املايل” مو�ضوع
معاجلة حتديات املالية العامة كو�سيلة لتقلي�ص املخاطر االقت�صادية،
وت�ضمن حتليالت ملو�ضوعات تخفي�ض العملة با�ستخدام ال�سيا�سة
ال�رضيبية ،ونوبات اخل�صخ�صة ،ومراقبة الدين ،وتعديالت الأر�صدة
والتدفقات؛ وبحث عدد �إبريل � 2012سبل توازن خماطر �سيا�سة املالية
العامة ،وت�ضمن مناق�شات للعمل التحليلي حول م�ضاعِ فات املالية
العامة ،وخطط الت�صحيح املايل ،و�آثار الأزمة على موارد احلكومات
دون املركزية .ويت�ضمن الف�صل الثاين عر�ضا للق�ضايا التي غطتها
تقارير “�آفاق االقت�صاد العاملي” و“تقرير اال�ستقرار املايل العاملي”
و“الرا�صد املايل” يف ال�سنة املالية .2012
ونظرا لأن الأزمة العاملية قد �أكدت على احلاجة �إىل حتليل الروابط
بني قطاعات االقت�صاد املختلفة (كالقطاع احلقيقي والقطاع املايل،
وقطاع املالية العامة) والبلدان املختلفة ،فقد اتخذ �صندوق النقد
الدويل عددا من الإجراءات للم�ساعدة يف زيادة ترابط �أعماله الرقابية
على نف�س م�ستوى ترابط االقت�صاد العاملي .فقد مت �إعداد “تقارير
التداعيات” على �أ�سا�س جتريبي لأول مرة يف عام  ،2011يتم فيها
تقييم �أثر ال�سيا�سات االقت�صادية يف اقت�صادات العامل اخلم�سة الكربى
امل�ؤثرة على النظام املايل ـ وهي ال�صني ومنطقة اليورو واليابان
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واململكة املتحدة والواليات املتحدة ـ على االقت�صادات ال�رشيكة لها.
ويف �سبتمرب � ،2011أعد �صندوق النقد الدويل �أول “تقرير موحد عن
الرقابة متعددة الأطراف» الذي ي�سلط ال�ضوء على الر�سائل الأ�سا�سية
التي ت�صدر عن منتجات ال�صندوق املعتادة يف جمال الرقابة متعددة
الأطراف (مثل تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي ،وتقرير اال�ستقرار املايل
العاملي ،وتقرير الرا�صد املايل ،وتقارير التداعيات)؛ و�صدر التقرير
الثاين يف �شهر �إبريل التايل .ويف عام  2012عقد املجل�س التنفيذي

�أوىل مناق�شاته امل�شرتكة حول تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي وتقرير
اال�ستقرار املايل العاملي والرا�صد املايل ،وذلك يف جل�سة غري ر�سمية
يف بادئ الأمر يف �شهر يناير ،ثم يف اجتماع املجل�س الر�سمي يف �شهر
�إبريل.

الرقابة الثنائية
متثل م�شاورات املادة الرابعة العن�رص الأ�سا�سي يف �أعمال الرقابة
الثنائية (�أو الرقابة على البلدان املنفردة) التي ميار�سها ال�صندوق
(راجع الإطار  2-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) ،وهي عادة ما ُتعقد
بانتظام 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
يف هذه املناق�شات تقييما متعمقا للتطورات االقت�صادية واملالية ذات
ال�صلة والآفاق املتوقعة وال�سيا�سات يف كل بلد من البلدان الأع�ضاء،
ويقدم م�شورة �رصيحة ب�ش�أن ال�سيا�سات ُتبنى على حتليله .وقد ا�ستكمل
ال�صندوق م�شاورات املادة الرابعة مع  122بلدا خالل ال�سنة املالية
( 2012راجع اجلدول  1-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) .ويف الغالبية
العظمى من احلاالت (بالن�سبة لل�سنة املالية  107 ،2012حاالت� ،أو
%88؛ (راجع اجلدول  1-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) يتم �أي�ضا ن�رش
تقرير خرباء ال�صندوق والتحليل امل�صاحب للم�شاورات يف املوقع
الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل على �شبكة الإنرتنت .و ُيجري املجل�س
التنفيذي لل�صندوق كل ثالث �سنوات مراجعة لتنفيذ �أعمال الرقابة
الثنائية ،يف �سياق «مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات».

مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات لعام 2011
اختتم املجل�س التنفيذي يف �أكتوبر  2011مراجعة �شاملة لأن�شطة رقابة
ال�صندوق — مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات — والإطار
القانوين للرقابة 21.و�أيد املديرون التنفيذيون ب�شكل عام اال�ستنتاجات
الأ�سا�سية التي وردت يف مراجعة خرباء ال�صندوق ،وخا�صة �أن تقدما
كبريا قد حتقق يف كيفية �إجراء الرقابة على النحو الذي �أجريت به
املراجعة منذ عام  ،2008و�إن كانت هناك ثغرات مهمة ال تزال متبقية.
واتفقوا مع اخلرباء على وجود �ستة جماالت عمل ت�ستحق االنتباه على
وجه التحديد ،وهي :الروابط املتبادلة؛ وتقييمات املخاطر؛ واال�ستقرار
املايل؛ واال�ستقرار اخلارجي؛ والإطار القانوين؛ والفعالية .و�أيدوا عموما
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خطة العمل التي حددها بيان ال�سيدة املدير العام حول تعزيز الرقابة،
مع الإ�شارة �إىل بع�ض االختالفات يف الر�أي حول عدد من النقاط .كذلك
�أيدوا الأولويات الت�شغيلية املتوافقة مع هذه اخلطة للفرتة —2011
 2014ح�سبما اقرتح خرباء ال�صندوق.
الروابط املتبادلة :ر�أى املديرون �أن توثيق الرابطة بني التحليالت
على امل�ستويني العاملي والقُطْ ري �أمر له وجاهته نظرا ملا يوفره من
معلومات ميكن اال�ستنارة بها عند و�ضع تو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات
على امل�ستوى الثنائي .واتفقوا على �أن حتليل انتقال التداعيات �إىل
اخلارج ،كالذي ت�ستخدمه تقارير التداعيات املعنية بخم�سة اقت�صادات
ذات ت�أثري نظامي (راجع “الرقابة متعددة الأطراف” يف جزء �سابق من
هذا الف�صل) ،متثل م�ساهمة مهمة يف رقابة ال�صندوق وينبغي تكرارها
مع هذه االقت�صادات قبل ح�رص التقدم املحرز يف ال�سنة املالية .2013
و�أيد املديرون بقوة �أن ي�ستمر ا�ستخدام التحليل القُطْ ري املقارن.
تقييمات املخاطر :اتفق املديرون على �رضورة توجيه املزيد من
االهتمام �إىل املخاطر وقنوات نقلها يف �إطار الرقابة الثنائية ومتعددة
الأطراف ،مع عدم �إغفال ال�سيناريو الأ�سا�سي .ويف هذا ال�صدد� ،أيد
املديرون مقرتحات خرباء ال�صندوق بوجه عام ،مبا يف ذلك املقرتحات
املتعلقة بتح�سني اال�ستفادة من النتائج التي ت�ستخل�ص با�ستخدام
الأدوات القائمة لتقييم املخاطر.
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�إىل اليمني :عامـل يتفقـد تـ�شييد مـركز للـت�سوق فـي بـري�ستينا ،كـو�سوفو.
�إىل الي�سار :كارلو كوتاريللي ،مدير �إدارة �ش�ؤون املالية العامة ،وزمال�ؤه
ي�ستعر�ضون عدد �سبتمرب  2011من تقرير “الرا�صد املايل” يف جل�سة �إحاطة
لل�صحافة يف وا�شنطن العا�صمة.

اال�ستقرار املايل� :أكد املديرون التنفيذيون �أهمية ا�ستمرار التقدم يف
الرقابة على القطاع املايل ،و�أو�صوا باعتماد خطة عمل ا�سرتاتيجية
(لالطالع على مناق�شات الحقة للمجل�س حول هذا املو�ضوع ،راجع
«جدول �أعمال ب�ش�أن الرقابة على القطاع املايل» يف جزء الحق من
هذا الف�صل) وت�شجيع العمل املعني بالروابط املالية املتبادلة ،وتعزيز
حتليل القطاع املايل يف �إطار الرقابة الثنائية ،ومعاجلة ثغرات
البيانات ،مع ت�شجيع التن�سيق الوثيق مع اجلهات الدولية الأخرى.
و�أيدوا زيادة م�شاركة خرباء القطاع املايل يف بعثات 23م�شاورات
املادة الرابعة التي تتم مع االقت�صادات ذات القطاعات املالية امل�ؤثرة
على النظام �أو امل�شوبة مبواطن ال�ضعف.

الأطراف” يف جزء �سابق من هذا الف�صل) باعتباره �أداة مفيدة يف دعم
النقا�ش بني �صناع ال�سيا�سات وتقوية دور اللجنة الدولية لل�ش�ؤون
النقدية واملالية .واتفق املديرون التنفيذيون على �أن ال�صندوق ميكن
�أن يوجه اهتماما �أكرب للنمو الذي ي�شمل اجلميع وق�ضايا توظيف
العمالة وغريها من الق�ضايا االجتماعية ذات الت�أثري االقت�صادي الكلي
امللمو�س ،ا�ستنادا �إىل خربة امل�ؤ�س�سات الأخرى .و�أ�شاروا �إىل �أهمية
تبادل الآراء بني خرباء ال�صندوق وال�سلطات الوطنية حول الق�ضايا
الأ�سا�سية قبل �إجراء املناق�شات املعتادة يف �إطار م�شاورات املادة
الرابعة .ورحب املديرون بالتغيريات التنظيمية الرامية �إىل معاجلة
مواطن الق�صور التي حددها مكتب التقييم امل�ستقل — 24مبا يف
ذلك توثيق التعاون وت�شجيع تنوع الآراء بني خرباء ال�صندوق ،ودعم
ا�ستمرارية �أفرقة البعثات التي يوفدها — كما �شجعوا تنفيذها يف
الوقت املنا�سب.

اال�ستقرار اخلارجي� :أيد املديرون جهود التو�سع يف حتليل اال�ستقرار
اخلارجي مبا يتجاوز �أ�سعار ال�رصف ،مع الت�أكيد على �رضورة عدم
االنتقا�ص من االهتمام بتحليل �أ�سعار ال�رصف يف هذا ال�سياق .ويف
هذا ال�صدد ،اتفق معظمهم على �أن ال�صندوق ينبغي �أن ين�رش بانتظام ورحب املديرون التنفيذيون بالتزام �إدارة ال�صندوق باحتواء تكاليف
تقييمات يجريها خرباء ال�صندوق للأر�صدة اخلارجية على �أ�سا�س من تنفيذ املقرتحات ال�صادرة عن مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات
االت�ساق بني خمتلف الأطراف امل�شاركة ،وذلك بناء على تقييمات وبال�سعي ملوازنة الوفورات يف جولة امليزانية القادمة ،مع �ضمان
منقحة لأ�سعار ال�رصف تقوم بها املجموعة اال�ست�شارية املعنية ب�أ�سعار جودة الرقابة لكل البلدان الأع�ضاء.
ال�رصف (.)CGER
الإطار القانوين :ر�أى معظم املديرين �أنه من املالئم حتديث الإطار
القانوين احلايل حتى يت�سنى �إجراء الرقابة مبزيد من الفعالية (ويف
�إبريل  2012عقد املجل�س اجتماعا ملتابعة املناق�شات حول حتديث
الإطار القانوين لأعمال رقابة ال�صندوق) .وكان معظمهم بني م�ؤيد
وغري ممانع العتماد قرار جديد ب�ش�أن الرقابة املوحدة ـ ي�شمل كال من
الرقابة الثنائية ومتعددة الأطراف ويعك�س منهجا �أو�سع نطاقا جتاه
اال�ستقرار العاملي ،وقالوا �إنهم يتطلعون لأعمال املتابعة ب�ش�أن قرار
الرقابة املوحدة.

تعزيز الرقابة على القطاع املايل

نظرا لأن تطورات �أو�ضاع القطاع املايل ت�شكل خطر ا�شتعال الأزمات
وانت�شارها فقد �أ�صبحت الرقابة الفعالة على القطاع املايل عن�رصا
حا�سما .ومنذ اندالع الأزمة العاملية زاد �صندوق النقد الدويل من
تركيزه على ق�ضايا القطاع املايل يف �سياق �أعمال الرقابة متعددة
الأطراف والرقابة على البلدان املنفردة التي ميار�سها و�أعد خطة
ا�سرتاتيجية للرقابة على القطاع املايل .ومت تخ�صي�ص موارد �إ�ضافية
لبحوث الأ�سواق املالية وامل�ؤ�س�سات املالية املعقدة و�أن�شطة الرقابة
عليها.

الفعالية :اتفق املديرون التنفيذيون على �رضورة حتقيق الفعالية ،حيث مراقبة الروابط املالية املتبادلة
ر�أوا �أنه �إىل جانب اجلودة ف�إن ال�رصاحة واملعاملة املت�ساوية واحلاجة
�إىل و�ضع امل�شورة مبا يتنا�سب من الظروف القُطْ رية واملتابعة الكافية ناق�ش املجل�س التنفيذي يف مايو  2011التقدم املحرز يف �سد ثغرات
للم�شورة ال�سابقة كلها عوامل �أ�سا�سية لزيادة الفعالية .ورحبوا ب�صدور البيانات املحددة واملتعلقة بالروابط املالية املتبادلة ،وخا�صة
التقرير املوحد عن الرقابة متعددة الأطراف (راجع “الرقابة متعددة املتعلقة بالنموذج القيا�سي لبيانات امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على
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يف ا�ستخدام الأدوات االحرتازية الكلية وتقدير مدى فعاليتها ،وخل�ص
�إىل �أن معظم هذه الأدوات �أثبتت فعاليتها يف التخفيف من الطابع
امل�ساير لالجتاهات الدورية الذي يت�سم به القطاع املايل.

النظام العاملي الذي �أعده «جمل�س اال�ستقرار املايل» 25.وتطابقت �آراء
املديرين التنفيذيني وخرباء ال�صندوق حول �رضورة توافر بيانات �أكرث
تف�صيال لكي يت�سنى لل�صندوق حت�سني تقييم املخاطر وفهم الروابط
املالية عرب احلدود يف بيئة عاملية متزايدة االندماج .وقد لوحظ انه
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
من �ش�أن توافر بيانات مالية على �أ�سا�س الإقامة ،مق�سمة ح�سب البلد
والقطاع والأداة و�أجل اال�ستحقاق والعملة امل�ستخدمة� ،أن ي�سهل حتديد يف �سياق املناق�شة التي �أجراها املجل�س التنفيذي يف يونيو 2011
خماطر �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار ال�رصف ،والتباين يف �آجال اال�ستحقاق لتقرير خرباء ال�صندوق حول مدى فعالية برنامج ال�صندوق ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� 26،أقر املديرون التنفيذيون ب�أن جهود
�أو الثغرات التمويلية ،والتداعيات املحتملة.
ال�صندوق كان لها �أثر كبري يف حترك املجتمع الدويل ملواجهة خماطر
و�شجع معظم املديرين التنفيذيني كذلك خرباء ال�صندوق على موا�صلة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب (راجع الإطار  4-3لالطالع على �أبرز
العمل عن كثب مع �أمانة جمل�س اال�ستقرار املايل لالنتهاء من و�ضع جهود مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف بلدين ينفذان برامج
النموذج القيا�سي لبيانات امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام تدعمها موارد ال�صندوق) .ور�أوا �أنه من املفيد بحث �سبل تعزيز تقييمات
املايل العاملي ،وو�ضع الإر�شادات الإح�صائية ،و�إن�شاء �آلية مالئمة هذه اجلهود ،مبا يف ذلك �إمكانية �إجراء تقييمات قائمة على املخاطر
لتبادل البيانات بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية املعنية .ويف نف�س الوقت ،وموجهة �إىل املجاالت امل�ستحقة .واتفق املديرون على �أنه يف ظل العمل
�أكدوا �أنه يتعني معاجلة ق�ضايا قواعد ال�رسية والقيود القانونية على ب�إطار للتقييمات القائمة على املخاطر ،ف�إن �أول عملية تقييم لربنامج
تبادل بيانات حمددة متعلقة بال�رشكات يف بع�ض مناطق االخت�صا�ص .مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف �أحد البلدان الأع�ضاء �سوف
تكون �شاملة بينما �سرتكز العمليات الالحقة على املجاالت التي �شكلت
ورحب املديرون التنفيذيون مببادرات حت�سني توافر البيانات مبا �أكرب خماطر غ�سل الأموال و�/أو متويل الإرهاب التي حدثت دون �أن يتم
يف ذلك “امل�سح املن�سق ال�ستثمارات احلافظة” و“امل�سح املن�سق ر�صدها �أو �إجازتها .واتفقوا كذلك على �أن التحول �إىل «تقارير مراعاة
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لال�ستثمار املبا�رش” .و�شجعوا خرباء ال�صندوق على ا�ستك�شاف مزيد من املعايري واملواثيق املعنية مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب»
ال�سبل الكفيلة بتخفيف عبء الإبالغ عن عاتق البلدان الأع�ضاء .و�أيدوا املوجهة نحو املجاالت املهمة والقائمة على املخاطر �سوف يقت�ضي
احل�صول على موافقة «فرقة العمل للإجراءات املالية املعنية بغ�سل
بوجه عام اجلهود الرامية �إىل تو�سيع نطاق تغطية العمالت والبلدان
الأموال» ( ،)FATFوهي جهة و�ضع املعايري ،وغريها من الأطراف
يف قاعدة بيانات “تكوين عمالت االحتياطيات الر�سمية” ،مع احلفاظ املعنية .وعلى وجه التحديد� ،سوف يتعني التعاون فيما بني فرقة
على اتفاقيات ال�رسية الراهنة .ورحبوا باقرتاح املبادرة بعقد م�شاورات العمل للإجراءات املالية املعنية بغ�سل الأموال والأجهزة الإقليمية
ثنائية قبل تنفيذ �أي تغيريات .كذلك �أيد املديرون عموما بحث �إمكانية على غرارها واجلهات املعنية الأخرى من �أجل و�ضع منهجية لإجراء
توليد بيانات �أكرث تف�صيال فيما يخ�ص “تكوين عمالت االحتياطيات مثل هذه التقييمات ومعايري الختيار الق�ضايا التي يجري تقييمها
الر�سمية” ،والأوراق املالية املقتناة كاحتياطيات بالنقد الأجنبي ،بالن�سبة لكل بلد على حدة .واتفق معظم املديرين على موا�صلة االرتباط
والأدوات املقتناة كجزء من االحتياطيات بالنقد الأجنبي ،بغية تي�سري الإلزامي لتقييمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بكل عملية
الفهم الأف�ضل للتدفقات الر�أ�سمالية والروابط املالية املتبادلة على تقييم يف �سياق “برنامج تقييم القطاع املايل”.
م�ستوى العامل.
و�أعرب املديرون التنفيذيون عن ا�ستمرار ت�أييدهم للتعاون بني
ورحب املديرون التنفيذيون بالتح�سينات املقرتح �إدخالها على ال�صندوق وفرقة العمل للإجراءات املالية املعنية بغ�سل الأموال ،مبا
الإح�صاءات امل�رصفية الدولية التي يعدها بنك الت�سويات الدولية ،يف ذلك �إجراءات «جمموعة مراجعة التعاون الدويل» التابعة لها فيما
م�شريين �إىل �أن ذلك من �ش�أنه امل�ساعدة على �سد ثغرات البيانات البارزة يتعلق مبناطق االخت�صا�ص غري املتعاونة .ومت�شيا مع الإر�شادات
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الواردة يف املراجعة التي �أجراها املجل�س ملبادرة املعايري واملواثيق،
وهو �أمر �رضوري لأعمال الرقابة التي ميار�سها ال�صندوق.
اتفق املديرون على �رضورة ا�ستمرار م�شاركة اخلرباء يف «جمموعة
وقد اجتمع املجل�س التنفيذي ب�صفة غري ر�سمية يف مار�س  2012للبدء مراجعة التعاون الدويل» ،والقيام بدور «راعي امل�ساعي احلميدة»،
يف مناق�شة مو�ضوع الروابط املتبادلة يف �سياق عمل ال�صندوق لتعزيز وتقدمي املعلومات ذات ال�صلة عن البلدان الأع�ضاء اخلا�ضعة للمراجعة
�أعمال الرقابة .ونظر �أع�ضاء املجل�س خالل هذا االجتماع غري الر�سمي بعد موافقة البلدان الأع�ضاء املعنية ،مع االمتناع عن امل�شاركة يف تلك
يف تقرير خلرباء ال�صندوق اقرتح �إطارا مفاهيميا لتعميق فهم الروابط اجلوانب من الإجراءات ذات الطابع الق�رسي .و�أ�شار املديرون التنفيذيون
�إىل �أنه ال ينبغي اعتبار م�شاركة اخلرباء يف مثل هذه احلاالت مبثابة
املبا�رشة وغري املبا�رشة بني البلدان .وال يزال العمل م�ستمرا حول هذا م�صادقة على الت�رصيحات العامة املحتملة ب�ش�أن مناطق االخت�صا�ص
املو�ضوع احليوي.
غري املتعاونة.
تطورات ال�سيا�سة االحرتازية الكلية
و�أيد غالبية �أع�ضاء املجل�س التنفيذي اتباع هذا املنهج وكذلك
االعتبارات املحددة يف التقرير واملتعلقة بنطاق تغطية ق�ضايا
عقب املناق�شة التي �أجراها املجل�س التنفيذي يف �شهر �إبريل  2011مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم ذات ال�صلة يف �سياق
ب�ش�أن و�ضع �إطار تنظيمي لل�سيا�سة االحرتازية الكلية ،بد�أ العمل يف تقييمات اال�ستقرار املايل النموذجية يف ظل “برنامج تقييم القطاع
ال�سنة املالية  2012يف البحوث املعنية بهذا الإطار وب�سبل �إعداده .املايل” والرقابة الثنائية .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أيد املديرون التنفيذيون
وعقد املجل�س التنفيذي اجتماعا غري ر�سمي ملناق�شة تقريرين .وقدم عموما موا�صلة ت�ضمني ق�ضايا مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
التقرير الأول حتليال للرتتيبات امل�ؤ�س�سية لل�سيا�سة االحرتازية الكلية� ،ضمن م�شاورات املادة الرابعة على �أ�سا�س طوعي .و�أ�شاروا �إىل �أنه من
وو�ضع املعايري لتقييم النماذج املختلفة ،كما بحث مواطن القوة املقرر ا�ستكمال املراجعة املقبلة للربنامج يف غ�ضون الأعوام اخلم�سة
وال�ضعف يف هذه املعايري .وقدم التقرير الثاين حتليال لتجارب البلدان القادمة.
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ا�ستخدام تدابري مكافحة غ�سل الأموال يف الربامج املدعمة مبوارد ال�صندوق� :أفغان�ستان واليونان
نظرا لأن قوة �ضوابط مكافحة غ�سل الأموال ميكن �أن ت�ساهم يف منع حدوث
تبعات ال�سلوك الإجرامي وتخفيف �آثارها حال حدوثها�أ ،ف�إن الربامج املدعمة
مبوارد ال�صندوق يف كل من �أفغان�ستان واليونان ت�شتمل على �رشوط تتعلق
بتدابري مكافحة غ�سل الأموال.
ويف �أفغان�ستان ،وقعت حادثة انهيار “بنك كا ُبل” (�أكرب بنك يف البالد حتى
يوليو  )2010يف �أعقاب ادعاءات بحدوث عملية احتيال �ضخمة و�إقرا�ض �إىل
الأطراف املرتبطة .و�إذا ثبت وقوع خمالفة جنائية ف�إن اخل�سارة ،التي تزيد
على  900مليون دوالر �أمريكي (ما يعادل  %5من �إجمايل الناجت املحلي
و�أكرث من  %50من الإيرادات احلكومية يف عام  ،)2010ف�إنها �ستكون من
�أكرب اخل�سائر امل�رصفية اجلنائية يف التاريخ مقارنة ب�إجمايل الناجت املحلي.
ويف �سياق برنامج ال�صندوق املدعم مبوارد “ت�سهيل االئتمان املمدد” مع
�أفغان�ستان ،تعكف ال�سلطات الأفغانية حاليا ،من بني جملة �أمور ،على تقوية
الت�رشيعات الوطنية يف جماالت الأعمال امل�رصفية ومكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .وتت�ضمن تدابري احلوكمة االقت�صادية التي يجري اتخاذها
�أ

يف الوقت احلايل زيادة االمتثال ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،
و�إعطاء �أولوية لإجراء اختبار ال�صالحية والنزاهة على مالكي امل�ؤ�س�سات
املالية والقائمني عليها ،وتعزيز الإطار الرقابي وا�ستقاللية اجلهات الرقابية.
ويجري كذلك اتخاذ الإجراءات ملحاولة ا�سرتجاع الأ�صول املختل�سة من بنك
كا ُبل للحد من تكاليف الأزمة التي تتحملها املالية العامة.
ويف �سياق تقوية ا�سرتاتيجية مكافحة التهرب ال�رضيبي قررت ال�سلطات
اليونانية يف �أكتوبر � 2011أن تعزز من ا�ستخدام الأدوات القائمة ملكافحة
غ�سل الأموال وذلك بفر�ض التزامات على امل�ؤ�س�سات املالية ب�إبالغ وحدة
اال�ستخبارات املالية الوطنية ب�أي معامالت ي�شتبه يف ارتباطها بعائدات
التهرب ال�رضيبي .ويف مار�س  ،2012وبعد �أن بد�أت وحدة اال�ستخبارات
املالية يف جتميد الأ�صول التي يدعى ارتباطها بعمليات غ�سل هذه العائدات،
مت ا�ستحداث �إجراءين ملكافحة غ�سل الأموال م�صممني لزيادة تدفق املعلومات
من امل�ؤ�س�سات املالية والإدارة ال�رضيبية �إىل وحدة اال�ستخبارات املالية.

لالطالع على مزيد من املعلومات عن جهود ال�صندوق يف ق�ضايا مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يرجى الرجوع �إىل موقع �صندوق النقد الدويل
الإلكرتوين يف العنوان التايل.www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/ :

جدول الأعمال ب�ش�أن الرقابة على القطاع املايل
�إىل جانب تلك التي تبذلها الأطراف املعنية الأخرى ،ل�سد ثغرات
البيانات ور�صد املخاطر التي تن�ش�أ من امل�ؤ�س�سات والأ�سواق العاملية
وفقا ملا �سبق مناق�شته ب�ش�أن «مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات امل�ؤثرة على النظام العاملي.
لعام  »2011يف هذا الف�صل ،كان واحد من �أهم تو�صيات هذه املراجعة
هو و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لدعم اال�ستقرار املايل .وكخطوة �أوىل نحو واتفق املديرون التنفيذيون على �أهمية امل�شاركة مع الأطراف
و�ضع مثل هذه اخلطة اال�سرتاتيجية ،ناق�ش املجل�س التنفيذي يف �إبريل املعنية العاملية الأخرى ،مبا فيها ال�سلطات الوطنية ،يف و�ضع خطة
 2012جدول الأعمال الذي �أعده خرباء ال�صندوق ب�ش�أن الرقابة على ا�سرتاتيجية .ويف هذا ال�سياق �أ�شاروا �إىل �رضورة تركيز ال�صندوق على
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القطاع املايل.
نطاق املهام املنوطة به وجماالت اخت�صا�صه الأ�سا�سي ،م�ستنريا
بتجارب الأطراف املعنية العاملية الأخرى ح�سب احلاجة .وحثوا على
و�أيد املديرون التنفيذيون العن�رصين الأ�سا�سيني يف جدول الأعمال ت�ضمني اخلطة �إجراءات حمددة �إىل جانب تو�ضيح �أولوياتها والإطار
الذي يغطي الأولويات العاجلة الحتواء الأزمة الراهنة و�أولويات الزمني لتنفيذها ،وتقييم املوارد الالزمة.
متو�سطة املدى يف جمالني وا�سعني وهما :تعزيز ر�صد املخاطر
النظامية ،وا�ستقاء درو�س من التجارب القُطرية بغية التو�صل �إىل �أف�ضل �سيا�سة املالية العامة
املمار�سات يف بناء �صالبة النظم املالية .و�أكدوا جمددا �أن الأولوية
العاجلة هي ا�ستعادة اال�ستقرار املايل ،ال �سيما يف منطقة اليورو وكذلك حتديث �إطار حتليل املالية العامة وا�ستمرارية القدرة على حتمل الدين
يف مناطق �أخرى ،واحلد من انت�شار التداعيات �إىل املناطق الأخرى .غري العام
�أنهم �أكدوا �أن الأمر الذي يكت�سب نف�س القدر من الأهمية هو ا�ستمرار
ال�صندوق يف العمل مع جميع البلدان الأع�ضاء واملناطق التي تواجه انطالقا من �إدراك املجل�س التنفيذي لل�صندوق ملا �أبرزته الأزمة
حتديات على �صعيد ال�سيا�سة ،مبا فيها بلدان الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان املالية الأخرية من �رضورة زيادة الرتكيز على ا�ستمرارية القدرة
على حتمل الدين العام يف البلدان القادرة على النفاذ �إىل الأ�سواق،
منخف�ضة الدخل.
وخا�صة االقت�صادات املتقدمة ،فقد عقد يف �شهر �أغ�سط�س  2011جل�سة
وفيما يخ�ص الأولويات متو�سطة املدى� ،أكد املديرون التنفيذيون ملناق�شة تقرير خرباء ال�صندوق حول حتديث �إطار حتليل املالية العامة
�أنه يتعني تعميق فهم املخاطر النظامية العاملية ور�صدها مبزيد وا�ستمرارية القدرة على حتمل الدين العام 30.و�أيد املديرون التنفيذيون
من الفعالية ،وبناء نظم مالية �أكرث �صالبة وداعمة للنمو ،وتعزيز على وجه العموم االقرتاحات التي قدمها خرباء ال�صندوق ب�ش�أن �إعطاء
قدرة البلدان الأع�ضاء على الوقاية من الأزمات و�إدارة ما يقع منها .مزيد من االهتمام لعدة عنا�رص ،مثل واقعية افرتا�ضات ال�سيناريو
وحتقيقا لهذا الهدف� ،أيد املديرون اجلهود نحو تنقيح حتليل الروابط الأ�سا�سي ،وم�ستوى الدين العام ب�صفته واحد من املحفزات لإجراء مزيد
املتبادلة بني القطاعات املالية ،وتعميق فهم الروابط بني القطاعني من الدرا�سات املتعمقة ،وحتليل املخاطر املحيطة باملالية العامة،
املايل والعيني ،وتقييم مواطن اخلطر يف امل�ؤ�س�سات امل�رصفية وغري ومواطن اخلطر املقرتنة بهيكل الدين ،ونطاق تغطية ر�صيد املالية
امل�رصفية ،ودعم تعميق القطاع املايل .و�أيدوا كذلك جهود ال�صندوق ،العامة والدين العام .كذلك �أيدوا عموما اعتماد منهج قائم �أكرث على
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�إىل اليمني :بائع موز يتجول يف �أحد ال�شوارع املزدحمة يف مدينة نيامي،
النيجر� .إىل الي�سار :مزارع يقوم بدر�س حم�صوله الزراعي يف مومرياك،
طاجيك�ستان.

املخاطر لتقييم ا�ستمرارية القدرة على حتمل الدين يف البلدان القادرة
على النفاذ �إىل الأ�سواق ،يت�سق فيها عمق التحليل مع حجم مواطن
ال�ضعف املحددة ذات اخل�صو�صية القُطرية .ومع ذلك ،فقد �أكدوا على
�أهمية احلفاظ على درجة معقولة من التوحيد ل�ضمان حتقيق امل�ساواة
بني خمتلف البلدان و�إمكانية املقارنة فيما بينها.

الأزمة العاملية .غري �أنهم حذروا يف الفرتة املقبلة من ازدياد خماطر
التطورات ال�سلبية التي تهدد النمو العاملي يف وقت مل ي�ستكمل فيه الكثري
من البلدان منخف�ضة الدخل �إعادة بناء القدرة على ا�ستيعاب �صدمات
�أخرى .ولذلك �أعربوا عن قلقهم من �أن كثريا من هذه البلدان لي�س م�ستعدا
بالدرجة الكافية منذ الأزمة للتعامل مع ال�صدمات اخلارجية.

ور�أى معظم املديرين �أنه من املفيد ا�ستخدام نقطة مرجعية يف م�ستوى
الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي تبلغ  %60لتكون حافزا مهما ،من
جملة احلوافز ،على زيادة ال�رصامة يف حتليل مواطن التعر�ض ملخاطر
الديون .ودعوا �إىل توخي املرونة والتقدير الذاتي ،با�ستخدام جمموعة
كبرية من امل�ؤ�رشات التخاذ القرار ب�ش�أن �إجراء مزيد من التحليالت
املتعمقة .ويف واقع الأمر� ،أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل �أن وجود
مواطن �ضعف �أخرى نا�شئة عن هيكل الدين �أو خماطر املالية العامة قد
ي�ستدعي ب�شكل �أعم �إجراء حتليل �أكرث �رصامة حتى بالن�سبة للبلدان التي
يقل فيها م�ستوى الدين عن النقطة املرجعية.

وذكر املديرون التنفيذيون �أن املجال املتاح للتن�شيط املايل ملواجهة
ال�ضعف احلاد يف النمو العاملي �أ�صبح �أ�ضيق مما كان عليه قبل الأزمة
يف معظم البلدان منخف�ضة الدخل ،نظرا لنفاد االحتياطيات املالية
الوقائية والقيود على اعتمادات املعونة .ومع ذلك ،فقد �ساد ال�شعور
ب�أنه يتعني على البلدان التي تتوافر لها م�ساحة كافية للإنفاق من
املالية العامة �أن حتافظ على م�ستويات الإنفاق للحيلولة دون تفاقم
الآثار االقت�صادية واالجتماعية ال�سلبية ملثل هذه ال�صدمة .و�إ�ضافة
�إىل ذلك� ،أعرب املديرون التنفيذيون عن ر�أيهم ب�أن البلدان التي تتمتع
مبعدالت ت�ضخم معتدلة ميكنها ا�ستخدام ال�سيا�سة النقدية و�سيا�سة �سعر
ال�رصف بفعالية لتوفري الدعم امل�ضاد الجتاهات الدورة االقت�صادية.
غري �أنهم ذكروا �أن �أمر قد ي�ستدعي �إجراء املزيد من عمليات �إعادة
املواءمة لل�سيا�سات االقت�صادية الكلية �إذا ما ا�ستمر الهبوط االقت�صادي
على املدى املتو�سط.

واتفق املديرون التنفيذيون على �رضورة تو�سيع نطاق تغطية ر�صيد
املالية العامة والدين العام بحيث يت�ضمن احلكومة العامة .ور�أوا �أنه
من املفيد تقييم ال�ضغوط الناجمة عن الإنفاق املرتبط بالعمر والرعاية
ال�صحية ،ف�ضال على مقايي�س �صايف الدين ،حيثما كانت متاحة ،لتكون
عن�رصا مكمال لتحليل �إجمايل الدين .و�أعرب معظمهم عن ت�أييده بوجه و�أيد املديرون التنفيذيون بوجه عام التحرك العملي على م�ستوى
عام لت�ضمني االلتزامات االحتمالية يف حتليل ا�ستمرارية القدرة على ال�سيا�سات يف حالة حدوث �صدمات �أ�سعار ال�سلع الأولية ،وهو ما قد
حتمل الدين .ودعا املديرون التنفيذيون �إىل زيادة االهتمام بهيكل ينطوي على تدابري موجهة حلماية الفقراء ،ح�سب احليز املايل املتاح.
الدين وم�ؤ�رشات ال�سيولة يف التحليالت واتفقوا على �أن املعايري و�سلطوا ال�ضوء على �رضورة موا�صلة البلدان منخف�ضة الدخل �إعادة
الإر�شادية التي يناق�شها تقرير اخلرباء ميكن �أن تعود بقيمة �إ�ضافية .بناء ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية الواقية ،ك�أحد التحديات الرئي�سية
و�أ�شاروا كذلك �إىل �رضورة مراعاة بع�ض العوامل ذات اخل�صو�صية على م�ستوى ال�سيا�سات ،مع تلبية احتياجات الإنفاق امللحة لدعم النمو
واحلد من الفقر .و�أقروا ب�أن هذا التحدي قد ينطوي على مفا�ضالت
القُطرية يف التحليل مثل مقدرة ال�سوق على ا�ستيعاب الدين.
�صعبة و�أن اختالف الظروف القُطرية يحول دون اعتماد منهج ال�سيا�سة
�إدارة املخاطر املحيطة بالنمو العاملي و�صدمات �أ�سعار ال�سلع الأولية :الواحد الذي ي�صلح للتطبيق على اجلميع.
مواطن ال�ضعف وحتديات ال�سيا�سة يف البلدان منخف�ضة الدخل
ناق�ش املجل�س التنفيذي يف �شهر نوفمرب  2011تقرير خرباء ال�صندوق
حول مواطن ال�ضعف وحتديات ال�سيا�سة التي تواجه البلدان منخف�ضة
الدخل يف بيئة عاملية تغلفها �أجواء عدم اليقني الكثيفة 31.ورحب
املديرون التنفيذيون ب�رسعة تعايف معظم البلدان منخف�ضة الدخل من

الرقابة على القطاع اخلارجي و�أ�سعار ال�رصف

حددت مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات والتي �أجريت يف
�شهر �أكتوبر  2011م�ستوى التقدم املحرز يف تعزيز رقابة ال�صندوق،
لكنها حددت كذلك بع�ض الثغرات املهمة ،ال �سيما من منظور البلدان
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الأع�ضاء وامل�ستخدمني اخلارجيني ،مبا فيها الثغرات املتعلقة بتحليل
اال�ستقرار اخلارجي .وتدعو خطة عمل املدير العام املعلنة يف �شهر
�إبريل � 2012إىل قيام ال�صندوق بتحقيق االت�ساق على نحو متعدد
الأطراف يف حتليالته لال�ستقرار اخلارجي وذلك من خالل تقرير حول
القطاع اخلارجي ،الذي ي�ستعر�ض �أ�سباب االختالالت وبع�ض املخاطر
املحيطة باال�ستقرار اخلارجي .ومن املتوقع �أن تكون تقييمات الر�صيد
اخلارجي �أحد العنا�رص املهمة يف هذا التقرير ،وقد �رشعت جمموعة
عمل فيما بني الإدارات يف و�ضع منهجية لهذه التقييمات (لتخلف
منهجية املجموعة اال�ست�شارية املعنية ب�أ�سعار ال�رصف) ،التي �سرتكز
على احل�سابات اجلارية و�أ�سعار ال�رصف و�صايف الأ�صول الأجنبية.
وقد عقد املجل�س التنفيذي اجتماعا غري ر�سمي يف مار�س  2012حول
املنهجية والإجراءات املتبعة يف تقرير القطاع اخلارجي ،ومن املقرر
عقد املناق�شات الر�سمية خالل ال�سنة املالية .2013
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وعلى النظام العاملي ككل .وذكروا �أن ا�ستكمال الإ�صالحات التنظيمية
والرقابية اجلارية على امل�ستويني الوطني والدويل وتنفيذها بالكامل
�إىل جانب و�ضع �أطر جديدة لل�سالمة االحرتازية �سي�سهم يف احلد من
فر�ص املراجحة وتقليل املخاطر عرب احلدود.

و�أ�شار معظم املديرين التنفيذيني �إىل تراجع �أهمية االجتاه اال�ستباقي
الذي تتبعه البنوك املركزية الرئي�سية يف مراعاة الآثار متعددة
الأطراف ل�سيا�ساتها النقدية يف ظل الطابع املعقد الذي تت�سم به
عملية انتقال الآثار .واتفق معظمهم على �أن جتدد االهتمام بتدابري
�إدارة التدفقات الر�أ�سمالية ي�شري �إىل �أن انعكا�ساتها متعددة الأطراف
ت�ستوجب االهتمام ،نظرا لأن هذه التدابري ميكن �أن تنتقل على نحو
متعدد الأطراف عن طريق زيادة �أو تخفي�ض التدفقات الر�أ�سمالية �إىل
البلدان التي تت�سم بخ�صو�صيات مماثلة .واتفق معظمهم �أي�ضا على �أن
االعتدال يف ا�ستخدام تدابري �إدارة التدفقات الر�أ�سمالية تكون له ب�ضعة
انعكا�سات على م�ستوى املخاطر الكلية املرتبطة بالتدفقات الر�أ�سمالية
التدفقات الر�أ�سمالية
واال�ستقرار العاملي ،غري �أنهم �أ�شاروا �إىل �أن مثل هذه التدابري� ،إذا ما
وا�صل املجل�س التنفيذي يف ال�سنة املالية  2012عمله يف الفرتة انت�رشت �أو زادت� ،ستكون لها �آثار عاملية مت�صاعدة.
ال�سابقة بغية �صياغة منهج �شامل ومرن ومتوازن لإدارة التدفقات
الر�أ�سمالية باال�ستناد �إىل التجارب القُطْ رية .وقد تركز عمل املجل�س يف حترير التدفقات الر�أ�سمالية و�إدارة التدفقات اخلارجة
الفرتة ال�سابقة على �سيا�سات البلدان املتلقية كما �أنه ت�صدى للأو�ضاع
التي يكون من املالئم فيها ا�ستخدام تدابري �إدارة التدفقات الر�أ�سمالية .يف اجتماع املجل�س التنفيذي املنعقد يف �إبريل  2012حول حترير
التدفقات الر�أ�سمالية و�إدارة التدفقات اخلارجة� ،أيد املديرون
اجلوانب متعددة الأطراف يف ال�سيا�سات امل�ؤثرة على التدفقات التنفيذيون بوجه عام مالحظات خرباء ال�صندوق ب�أن التحرير الكامل
للتدفقات لي�س هدفا مالئما جلميع البلدان يف كل الأوقات ،و�أن درجة
الر�أ�سمالية
التحرير املالئمة لكل بلد تتوقف على ظروفه اخلا�صة ،ال �سيما مرحلة
ناق�ش املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2011تقريرا خلرباء ال�صندوق تطوره امل�ؤ�س�سي واملايل 33.وذكروا �أنه لي�س ثمة منهج �أمثل لتحرير
حول اجلوانب متعددة الأطراف يف ال�سيا�سات امل�ؤثرة على التدفقات التدفقات الر�أ�سمالية .و�أكدوا �رضورة اتخاذ منهج حذر يف حترير
الر�أ�سمالية 32.و�إذ �أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل م�ساهمة بلدان املن�ش�أ التدفقات ،مع مراعاة قدرة البلدان امل�ؤ�س�سية وال�سوقية على ا�ستيعاب
والبلدان املتلقية على ال�سواء يف جني ثمار التدفقات الر�أ�سمالية مع التدفقات الر�أ�سمالية و�إدارة املخاطر يف عامل يتميز بتزايد االندماج
احلد من خماطرها ،فقد �أيدوا ر�أي خرباء ال�صندوق ب�أنه يتعني على املايل .و�أعرب معظم املديرين التنفيذيني عن ر�أيه ب�أن املناهج التي
�صناع ال�سيا�سات يف البلدان املختلفة توجيه اهتمام �أكرب بانتقال اقرتحها خرباء ال�صندوق لتحرير التدفقات الر�أ�سمالية واملتعلقة
�آثار �سيا�سات بلدانهم على نحو متعدد الأطراف ،مبا يف ذلك ما يتعلق با�ستخدام تدابري �إدارة التدفقات الر�أ�سمالية لإدارة التدفقات اخلارجة
ب�أطر ال�سالمة االحرتازية وال�سيا�سة النقدية .واتفقوا على �أن حت�سني تقدم �أ�سا�سا مالئما بوجه عام لو�ضع منهج م�ؤ�س�سي �شامل ت�ستنري به
�أطر ال�سالمة االحرتازية الوطنية �ستعود بالنفع على على جميع البلدان املناق�شات حول ال�سيا�سة مع البلدان الأع�ضاء.

�إىل اليمني :رجل يرمم �سقف مبنى يف مدينة �سيتي �سوالي ،هايتي.
�إىل الي�سار :بائعة قما�ش الباتيك املزخرف تعر�ض ب�ضاعتها يف مدينة
بنجول ،غامبيا.
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و�أكد معظم املديرين �رضورة توجيه اهتمام كبري للآثار متعددة
الأطراف التي تن�ش�أ عن حترير التدفقات الر�أ�سمالية .و�أ�شاروا �إىل �أن
قيام اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة الكبرية وامل�ؤثرة على النظام بتحرير
تدفقاتها الر�أ�سمالية ميكن �أن ُي ْحدِث �آثارا كبرية على �أطراف متعددة،
مبا يف ذلك من خالل ارتفاع �إجمايل التدفقات الر�أ�سمالية ،وحتول
م�سار التدفقات الر�أ�سمالية الداخلة واخلارجة �إىل بلدان �أخرى ،وحدوث
انعكا�سات على اال�ستقرار املايل ،وزيادة مرونة �أ�سعار ال�رصف.
و�أكد كثري من املديرين �أن ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية والهيكلية
و�سيا�سات القطاع املايل املالئمة ينبغي �أن تكون خط الدفاع الأول
يف مواجهة التدفقات الر�أ�سمالية اخلارجة املفرطة واملتقلبة .ور�أي
عدد من املديرين الآخرين �أن تدابري �إدارة التدفقات الر�أ�سمالية لها دور
�أو�سع نطاقا كجزء من جمموعة الأدوات الدائمة التي ميكن ا�ستخدامها
بفعالية يف حالة تقييد ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية �أو ال�سيا�سات
الأخرى.
و�أقر املديرون التنفيذيون ب�أن االقرتاحات التي تناولها النقا�ش يف
االجتماع �سوف يتعني مراجعتها ب�صورة دورية مع التقدم نحو حتقيق
فهم �أف�ضل للق�ضايا الأ�سا�سية .وردت الإ�شارة �إىل �أن تقرير اخلرباء
الالحق الذي طلبته اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية �سي�ضع
منهجا �شامال يت�سم بالتوازن واملرونة يف �إدارة التدفقات الر�أ�سمالية
م�ستندا يف ذلك �إىل التجارب القُطْ رية.

تقدير املخاطر و�إدارتها
عزز ال�صندوق من �إجراءاته لتقييم املخاطر يف �أعقاب الأزمة املالية.
فقد ا�ستحدث يف عام « 2009عملية الإنذار املبكر» — لتحديد وتقييم
املخاطر �شديدة الت�أثري و�إن كانت بعيدة االحتمال التي تهدد �آفاق
االقت�صاد العاملي — كما و�ضع �أطرا حتليلية م�صممة خ�صي�صا لتقييم
مواطن ال�ضعف واملخاطر النا�شئة يف االقت�صادات املتقدمة والأ�سواق
ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل .وجتري عملية الإنذار املبكر يف
املعتاد (بالتعاون مع «جمل�س اال�ستقرار املايل») مرتني �سنويا؛ و ُترفع
النتائج امل�ستخل�صة ب�ش�أن عملية الإنذار املبكر �إىل كبار امل�س�ؤولني
يف �أعقاب املناق�شات التي تجُ رى يف املجل�س التنفيذي لل�صندوق ومع
جمل�س اال�ستقرار املايل ،وذلك خالل اجتماعات الربيع واالجتماعات
ال�سنوية لل�صندوق .وهناك قائمة ترتبط بعملية الإنذار املبكر ارتباطا
وثيقا وهي «قائمة الإنذار املبكر» ،وت�ضم خال�صة املخاطر ومواطن
ال�ضعف واالجتاهات العامة الرئي�سية التي مت ر�صدها يف �سياق العمل
املقرتن بهذه العملية والتي يطلع عليها املجل�س التنفيذي لل�صندوق
و�أع�ضاء جمل�س اال�ستقرار املايل.

ومتثل عمليات تقييم التعر�ض للمخاطر يف البلدان املتقدمة وبلدان
الأ�سواق ال�صاعدة التي �أعدها �صندوق النقد الدويل عن�رصا حيويا يف
عمليات البحث والتحليل الأو�سع نطاقا التي ت�صب يف النتائج الكمية
لعملية الإنذار املبكر .وت�ستخدم هذه العمليات املعلومات امل�ستقاة
من خمتلف النماذج كمدخل لتقييم مواطن اخلطر الإقليمية والعاملية
للتعر�ض ملختلف �أنواع ال�صدمات .ونظرا لطبيعة هذه النتائج ذات
اخل�صو�صية القُطرية ،ف�إنها تقدم املعلومات التي ت�سرت�شد بها «عملية
الإنذار املبكر» و�إن كان ال يتم تداولها يف املجل�س التنفيذي لل�صندوق
وال بني �أع�ضاء «جمل�س اال�ستقرار املايل».

دور حقوق ال�سحب اخلا�صة
عقد املجل�س التنفيذي يف �أكتوبر  2011مناق�شة حول معايري التو�سع
يف �سلة عمالت حقوق ال�سحب اخلا�صة ،وهو عن�رص �أ�سا�سي يف برنامج
عمل ال�صندوق املعني بتقييم حقوق ال�سحب اخلا�صة و�إ�صالح النظام
النقدي الدويل 34.و�أعرب معظمهم عن ر�أيه ب�أن املعايري احلالية الختيار
�سلة حقوق ال�سحب اخلا�صة ال تزال مالئمة .و�أكد املديرون التنفيذيون
�رضورة عدم تخفي�ض املعيار القائم لإدخال العمالت يف �سلة حقوق
ال�سحب اخلا�صة .ورحبوا باخلطوة املفيدة التي متثلها امل�ؤ�رشات التي
طرحها خرباء ال�صندوق ملعيار قابلية اال�ستخدام بحرية 35يف �سياق
املراجعة االعتيادية لتقييم �سلة حقوق ال�سحب اخلا�صة .و�أكدوا �أن
امل�ؤ�رشات ينبغي �أال ت�ستخدم ب�شكل �آيل و�أن حتديد قابلية اال�ستخدام
بحرية ينبغي �أن يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي يف نهاية املطاف على التقدير
اال�ستن�سابي الذي يتحدد �إطاره على �أ�سا�س تعريف العملة القابلة
لال�ستخدام بحرية ح�سبما ورد يف اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق .كذلك �أكد
عدد من املديرين التنفيذيني �أهمية ال�سماح ب�إدخال تغيريات على ال�سلة
ملواكبة التطورات يف النظام النقدي الدويل.
واتفق معظم املديرين التنفيذيني على �أنه ال يزال من املهم وجود معيار
مرتبط باحلجم عند اختيار �سلة عمالت حقوق ال�سحب اخلا�صة .وبينما
اتفق معظم املديرين على �أن زيادة معيار ال�صادرات احلايل يف �ضوء
التدفقات املالية الداخلة �سيكون �أمرا حمبذا من حيث املبد�أ ،فقد �أعربوا
عن تف�ضيلهم االحتفاظ بال�صادرات كمعيار كمي وحيد يف الوقت
الراهن� ،إىل �أن يتم �إدخال حت�سينات �أخرى على بيانات احل�سابات
املالية.
ويجري املجل�س التنفيذي مراجعات كل خم�س �سنوات ل�سلة عمالت
حقوق ال�سحب اخلا�صة ،مبا يف ذلك العمالت املر�شحة للدخول يف ال�سلة
و�أوزانها الرتجيحية .ومن املقرر �إجراء املراجعة القادمة ل�سلة حقوق
ال�سحب اخلا�صة بحلول عام .2015
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دعم البلدان منخف�ضة الدخل

تعر�ضت البلدان منخف�ضة الدخل خالل ال�سنة املالية  2012تعر�ضا
كبريا لل�صدمات العاملية نظرا ملا واجهته من انخفا�ض احتياطياتها
املالية الوقائية �إىل م�ستويات ما قبل بداية الأزمة يف  ،2008ويف �ضوء
التوقعات غري امل�ؤكدة للح�صول على امل�ساعدة من اجلهات املانحة يف
امل�ستقبل .وقد عمل ال�صندوق على عدة �أ�صعدة مل�ساعدة البلدان منخف�ضة
الدخل على التعامل مع هذه التحديات وغريها من التحديات امل�ستمرة
التي تواجهها .وبالإ�ضافة �إىل التمويل املي�رس الذي قدمه ال�صندوق
للبلدان منخف�ضة الدخل خالل ال�سنة ،واملوارد الإ�ضافية التي �أتاحها
للتمويل ب�رشوط مي�رسة من خالل ا�ستخدام الأرباح اال�ستثنائية لبيع
الذهب (راجع الف�صل الثالث) ،وكذلك اتفاقيات الإقرا�ض اجلديدة التي
ُوقِّعت لدعم متويل البلدان منخف�ضة الدخل (راجع الف�صل اخلام�س) ،تناول
املجل�س التنفيذي لل�صندوق عددا من الق�ضايا وثيقة ال�صلة بالبلدان
منخف�ضة الدخل خالل ال�سنة .فعالج املجل�س ق�ضايا الدين يف �سياق
مراجعاته ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون (“هيبيك”) و”املبادرة
متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون” ،وكذلك �إطار ا�ستمرارية القدرة
على حتمل الديون يف البلدان منخف�ضة الدخل امل�شرتك بني �صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،بحث املجل�س �سبل �إدارة خماطر
النمو على م�ستوى العامل و�صدمات �أ�سعار ال�سلع الأولية يف هذه البلدان.

البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة متعددة

الفقرية املثقلة بالديون (“هيبيك”) يف عام  .1996ومنذ ذلك احلني،
تعاون املجتمع املايل الدويل ،مبا فيه املنظمات متعددة الأطراف
واحلكومات ،لتخفيف �أعباء الديون اخلارجية عن عاتق �أكرث البلدان
الفقرية املثقلة بالديون �إىل م�ستويات ميكن اال�ستمرار يف حتملها.
وللنظر يف تقدمي م�ساعدات مبوجب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة
بالديون (“هيبيك”) ،يجب �أن ي�ستويف البلد املعني معايري معينه ،مبا
يف ذلك �أنه البد �أن يكون ( )1م�ؤهال للح�صول على متويل من “ال�صندوق
اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر”)( (PRGTراجع الف�صل الثالث)؛ و()2
يواجه �أعباء ديون ال ميكن اال�ستمرار يف حتملها وال ميكن معاجلتها
من خالل الآليات التقليدية لتخفيف �أعباء الديون؛ و( )3لديه �سجل �أداء
�إيجابي يف الإ�صالح وانتهاج �سيا�سات �سليمة من خالل برامج مدعم
مبوارد ال�صندوق؛ و( )4و�ضع ا�سرتاتيجية للحد من الفقر من خالل
عملية م�شاركة وا�سعة النطاق على م�ستوى البالد .و�إذا ا�ستوفى �أحد
البلدان جميع معايري الت�أهل وتطابقت �أو�ضاعه مع �رشوط معينة ،يقرر
املجل�سان التنفيذيان لل�صندوق والبنك ر�سميا مدى �أهليته لال�ستفادة
من تخفيف �أعباء الديون ،ويتعهد املجتمع الدويل بتخفيف ديونه �إىل
م�ستوى يرى �أنه ميكن اال�ستمرار يف حتمله .و ُي�شار �إىل املرحلة الأوىل يف
ظل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون (“هيبيك”) با�سم نقطة اتخاذ
القرار .ومتى بلغ البلد املعني نقطة اتخاذه للقرار ،ميكن �أن يبد�أ مبا�رشة
يف احل�صول على تخفيف م�ؤقت خلدمة ديونه م�ستحقة ال�سداد.

وللح�صول على خ�صم الدين الكامل غري القابل للإلغاء املتوافر يف
الأطراف لتخفيف �أعباء الديون
ظل مبادرة “هيبيك” ،يجب �أن ي�ستويف البلد املعني �رشوطا �إ�ضافية،
يهدف املنهج ال�شامل امل�شرتك بني �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنها وجوب ( )1املحافظة على جودة الأداء يف ظل برنامج مدعم
لتخفيف �أعباء الديون �إىل �ضمان عدم مواجهة �أي بلد منخف�ض الدخل مبوارد ال�صندوق ،و( )2تطبيق �أهم الإ�صالحات املتفق عليها عند
لأعباء ديون ال ي�ستطيع حتملها .و�أطلقت امل�ؤ�س�ستان “مبادرة البلدان نقطة اتخاذ القرار على نحو ُم ْر�ض ،و( )3اعتماد منهج �إعداد “تقرير
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ا�سرتاتيجية احلد من الفقر” وتطبيق ا�سرتاتيجيته احلد من الفقر على
مدى عام على الأقل .ومتى ا�ستويف البلد املعني كل هذه ال�رشوط ،ميكنه
بلوغ نقطة الإجناز ،والتي ت�سمح له باحل�صول على م�ساعدة للتخفيف
الكامل لأعباء الديون الذي مت التعهد به عند نقطة اتخاذ القرار.
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اخلا�صة مب�ستقبلهما 38.و�أعرب املجل�س التنفيذي عن ر�أيه ب�أن �أهداف
املبادرتني قد حتققت �إىل حد كبري .وقالوا �إن معظم البلدان الفقرية
املثقلة بالديون قد ا�ستوفت �رشوط تخفيف �أعباء الديون وو�صلت �إىل
نقطة الإجناز .ومع هذا� ،أ�شاروا �أي�ضا �إىل �أن كثريا من البلدان الفقرية
املثقلة بالديون ال يزال يواجه حتديات �أخرى يف حتقيق تقدم نحو
�أهداف التنمية يف الألفية اجلديد ،و�أن العديد منها ال يزال يواجه خماطر
عالية من حالة املديونية احلرجة.

ويف � 30إبريل  ،2012هنالك  36بلدا من بني البلدان البالغ عددها  39بلدا
والتي كانت م�ؤهلة �أو قد ت�صبح م�ؤهلة لال�ستفادة من تخفيف �أعباء الديون
مبقت�ضى مبادرة “هيبيك” ،بلغت نقطة اتخاذ القرار ،منها  32بلدا و�صلت �إىل
نقطة الإجناز .ومن خالل ال�صندوق36اال�ستئماين لت�سهيل النمو واحلد من الفقر و�أ�شار املديرون �إىل �رضورة اال�ستمرار يف توجيه االهتمام لبع�ض
يف البلدان الفقرية املثقلة بالديون ،قدم ال�صندوق م�ساعدات لتخفيف �أعباء الق�ضايا من �أجل تنفيذ املبادرتني تنفيذا كامال .ويتعني بذل جهود
الديون بلغ جمموعها  2.5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة يف ظل مبادرة متوا�صلة للو�صول بالبلدان ال�سبعة املتبقية� 39إىل نقطة الإجناز ،ال
“هيبيك” لتلك البلدان البالغ عددها  36بلدا ،منها  30بلدا يف �إفريقيا.
�سيما تلك التي مل ت�صل �إىل نقطة اتخاذ القرار حتى الآن .ومل ُت�ؤ ََّمن بعد
ويف عام  ،2005جاءت “املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون” امل�شاركة الكاملة من جميع الدائنني — وخا�صة عدد من الدائنني
)(“Multilateral Debt Relief Initiative” - MDRIلتكمل مبادرة “هيبيك” الأ�صغر متعددي الأطراف ،وغري الأع�ضاء يف االتفاقية الثنائية يف ظل
من �أجل امل�ساعدة على تعجيل وترية التقدم نحو �إحراز �أهداف الأمم املتحدة نادي باري�س ،ومن القطاع اخلا�ص .وال يزال احلد من اتخاذ الدائنني
الإمنائية للألفية الثالثة ) .(MDGsوت�سمح املبادرة متعددة الأطراف التجاريني لإجراءات التقا�ضي �ضد البلدان الفقرية املثقلة بالديون
بتخفيف الديون امل�ستوفية لل�رشوط بن�سبة  %100من ثالث م�ؤ�س�سات والأثر الذي يرتتب على ذلك مطلبا مهما .و�أخريا �سيتعني تعبئة مزيد
متعددة الأطراف — �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبنك التنمية من الأموال ل�ضمان توافر موارد كافية لتخفيف �أعباء الديون عن كل
الإفريقي — يف حالة البلدان امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدة من “ال�صندوق من تبقى من البلدان الفقرية املثقلة بالديون ،مبا فيها البلدان التي
اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر” ويبلغ الدخل ال�سنوي للفرد فيها �أقل من عليها مت�أخرات طويلة الأمد م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية دولية.
 380دوالر �أمريكي وكانت عليها ديون غري م�سددة وم�ستحقة لل�صندوق يف
نهاية عام 2004؛ �أما البلدان امل�ؤهلة �أو قد ت�صبح م�ؤهلة لال�ستفادة من و�أيد املديرون التنفيذيون اقرتاح تب�سيط �إعداد التقارير عن التقدم
تخفيف �أعباء الديون مبقت�ضى مبادرة “هيبيك” ،فيجب �أي�ضا �أن تكون قد املتحقق يف ظل مبادرة “هيبيك” واملبادرة متعددة الأطراف لتخفيف
بلغت نقطة الإجناز املحددة يف مبادرة “هيبيك” .كذلك قرر بنك التنمية �أعباء الديون .واتفق معظمهم على وجوب التوقف عن �إعداد التقرير
للبلدان الأمريكية عام  2007تقدمي مزيد من امل�ساعدات لتخفيف �أعباء ال�سنوي عن حالة التنفيذ .واتفق معظم املديرين على �أنه ينبغي
الديون للخم�سة بلدان الفقرية املثقلة ب�أعباء الديون يف ن�صف الكرة الغربي .اال�ستمرار يف توفري املعلومات الأ�سا�سية — عن نفقات خدمة الديون
وجميع البلدان التي ت�صل �إىل نقطة الإجناز وفق مبادرة “هيبيك” ،ويبلغ واحلد من الفقر ،وتكلفة تخفيف �أعباء الديون ،ومعدالت م�شاركة
الدخل ال�سنوي للفرد فيها �أقل من  380دوالر �أمريكي وكانت عليها ديون الدائنني ،و�إقامة دعاوى ق�ضائية �ضد البلدان الفقرية املثقلة بالديون
غري م�سددة وم�ستحقة لل�صندوق يف نهاية عام  2004هي بلدان م�ؤهلة – يف املوقعني الإلكرتونيني لل�صندوق والبنك وحتديثها بانتظام.
لال�ستفادة من م�ساعدات تخفيف �أعباء الديون التي يقدمها �صندوق النقد
الدويل يف ظل املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون .وال�ستيفاء ورحب املديرون التنفيذيون باقرتاح لتعزيز مراقبة و�إبالغ حالة
�رشوط الأهلية لال�ستفادة من تخفيف �أعباء الديون مبقت�ضى املبادرة املديونية يف جميع البلدان منخف�ضة الدخل ،مبا فيها البلدان الفقرية
متعددة الأطراف ،ي�شرتط املجل�س التنفيذي لل�صندوق �رضورة قيام هذه املثقلة بالديون ،من خالل �إعداد تقرير دوري باال�ستفادة من التحليالت
البلدان ب�سداد االلتزامات امل�ستحقة عليها لل�صندوق �أوال ب�أول و�أن حتقق �أداء ال�سنوية للقدرة على موا�صلة حتمل الديون وغريها من املعلومات ذات
ُمر�ضيا يف تطبيق ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية ،وتنفيذ ا�سرتاتيجية احلد من ال�صلة .و�أعرب املديرون عن ر�أيهم ب�أهمية هذا الأمر يف �ضوء الن�سبة
الفقر و�إدارة الإنفاق العام.
الكبرية من البلدان منخف�ضة الدخل امل�صنفة �ضمن مراتب املديونية
وتغطي املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون كل ر�صيد الدين الذي املرتفعة ب�صورة حرجة وتزايد ا�ستخدام االقرتا�ض ب�رشوط غري مي�رسة
كان م�ستحقا ل�صندوق النقد الدويل يف نهاية  2004وظل قائما وقت ت�أهل يف عدد منها .ويف هذا ال�سياق� ،شدد املديرون التنفيذيون على احلاجة
البلد املعني لتخفيف الدين مبقت�ضى املبادرة .وال يوجد ما ين�ص على تخفيف �إىل موا�صلة التمويل ب�رشوط مي�رسة لدعم جداول �أعمال التنمية للبلدان.
�أعباء الديون الناجتة عن �رصف موارد من ال�صندوق بعد �أول يناير  .2005وبلغ
جمموع امل�ساعدات التي قدمها �صندوق النقد الدويل لتخفيف �أعباء الديون  2.3واتفق املديرون التنفيذيون على �إ�ضافة معيار املديونية يف نهاية
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة يف ظل املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء � 2010إىل �أهلية احل�صول على م�ساعدة مبقت�ضى مبادرة “هيبيك”،
الديون� ،شاملة تخفيف �أعباء الديون عن بلدين من خارج فئة البلدان الفقرية وكذلك على زيادة تطويق قائمة البلدان امل�ؤهلة �أو املحتمل ت�أهلها بناء
املثقلة بالديون .وبرغم و�صول �أفغان�ستان وهايتي وتوغو �إىل نقطة الإجناز على هذا املعيار .ودعما لهذا االقرتاح� ،أعرب معظم املديرين عن ر�أيهم
مبوجب مبادرة “هيبيك” ،فلم تكن على �أي منها ديون م�ستحقة لل�صندوق �أن هذا التغيري املحدود �سيقلل من اخلطر املعنوي ويقدم مزيدا من
ت�ؤهلها لال�ستفادة من تخفيف الأعباء مبقت�ضى املبادرة متعددة الأطراف ،ومن ت�سوية الأو�ضاع يف ظل مبادرة “هيبيك” .واتفق املديرون عموما مع
37
ثم فلم تتلق م�ساعدات من ال�صندوق لتخفيف �أعباء الديون يف ظل املبادرة.
اقرتاح طُ ِرح بعدم �إدراج حتويالت العاملني يف اخلارج عند بحث قدرة
البلدان الفقرية املثقلة بالديون على ال�سداد .وقالوا �إن هذا التغيري ميكن
مقرتحات من �أجل م�ستقبل مبادرة “هيبيك” واملبادرة متعددة �أن ي�ستبعد من م�ساعدات البلدان التي ميكن �أن تكون م�ؤهلة يف ظل
الأطراف لتخفيف �أعباء الديون
القواعد احلالية� ،أو يقلل حجم امل�ساعدات التي �ستقدم م�ستقبال للبلدان
ناق�ش املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2011حالة تنفيذ مبادرة “هيبيك” الفقرية املثقلة بالديون مقارنة مبا كانت حت�صل عليه يف ال�سابق
واملبادرة معددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون ،وكذلك االقرتاحات البلدان الفقرية املثقلة بالديون التي تتجاوز نقطة الإجناز.
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مراجعة �إطار ا�ستمرارية القدرة على حتمل الديون يف
البلدان منخف�ضة الدخل امل�شرتك بني ال�صندوق والبنك
الدويل

لل�صندوق ،وهي تعزيز قدرات البلدان الأع�ضاء يف جماالت املالية
العامة ،والق�ضايا القانونية ،والأ�سواق النقدية واملالية والإح�صاءات.

وعقب مناق�شة �أجراها املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2011لتقرير
�أثناء مراجعة الإطار امل�شرتك بني ال�صندوق والبنك الدويل ال�ستمرارية �أعدته “فرقة العمل املعنية با�سرتاتيجية ال�صندوق يف تقدمي امل�ساعدة
القدرة على حتمل الديون يف البلدان منخف�ضة الدخل 40يف فرباير الفنية”� ،أعلن ال�صندوق يف مطلع عام  2012عن اعتزامه دمج وحدتني
� ،2012أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل �أن جتارب ا�ستخدام هذا الإطار تنظيميتني قائمتني ،وهما معهد ال�صندوق ومكتب �إدارة امل�ساعدة
الفنية ،ل ُين�شئ �إدارة جديدة تركز على م�ساعدة البلدان الأع�ضاء يف
حتى الآن تفيد بجودة �أدائه ن�سبيا وحتقيق �أهدافه الرئي�سية .غري �أنهم
بناء القدرات وتنمية م�ؤ�س�ساتها االقت�صادية واملالية الرئي�سية .و�سوف
اتفقوا على �رضورة �إدخال بع�ض التح�سينات املتوا�ضعة عليه يف ظل ي�ساعد “معهد تنمية القدرات” ،الذي �أُن�شئ حديثا ودخل يف حيز التنفيذ
الأو�ضاع املتغرية يف البلدان منخف�ضة الدخل ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرار مع مطلع ال�سنة املالية  ،2013على �إجراء مزيد من التنقيح والتحديث
قوته و�أهميته.
ال�سرتاتيجية ال�صندوق يف بناء القدرات� ،إىل جانب املراجعات الدورية
واتفق معظم املديرين التنفيذيني على �أن احلدود الإر�شادية القائمة على التي �سيقدمها للمجل�س؛ وعلى تعزيز ال�رشاكة مع املانحني والأطراف
ال�سيا�سات وامل�ستخدمة يف هذا الإطار ال تزال �صاحلة بوجه عام .و�أكد املعنية الرئي�سية الأخرى ،وا�ستك�شاف �سبل الت�ضافر بني مراكز
التدريب الإقليمية ومراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية واال�ستفادة منها،
املديرون �رضورة ممار�سة التقدير اال�ستن�سابي عند النظر يف احلاالت
وت�صميم وتقدمي التدريب بناء على احتياجات البلدان الأع�ضاء وخرباء
التي يفرت�ض فيها �إدراج حتويالت العاملني �ضمن الإطار ،وعند التو�سع ال�صندوق ،والتو�سع يف ا�ستخدام طرق التدريب املبتكرة ،وامل�شاركة يف
يف تف�سري حاالت انتهاك احلدود الق�صوى للدين اخلارجي .و�صادقوا التوا�صل اخلارجي مبزيد من الفعالية.
على اقرتاح املحافظة على كل احلدود الق�صوى بقيمها احلالية ،و�أو�صوا
بتو�ضيح التعديالت املدخلة على الإطار لل�سلطات القُطرية وتوخي الدقة امل�ساعدة الفنية
يف �إبالغها للجمهور.
كان الطلب على امل�ساعدة الفنية من ال�صندوق مرة �أخرى كبريا يف
و�إذ �أ�شار املديرون �إىل تنامي دور الديون املحلية يف بع�ض البلدان ال�سنة املالية  ،2012ومتكن ال�صندوق بف�ضل م�ساهمات املانحني
منخف�ضة الدخل� ،أعربوا عن ر�أيهم عموما ب�أن املجال متاح لتقوية من تقدمي م�ساعدة فنية ميدانية تفوق ما قدمه يف ال�سنة املالية
الدرا�سات التحليلية لإجمايل الدين العام ومواطن ال�ضعف يف املالية  2011بنحو  ،%17مقدما بذلك خدمات ملعظم البلدان الأع�ضاء .وقدم
العامة ،مبا يف ذلك املرتتبة على االلتزامات االحتمالية .و�أيد معظم ال�صندوق ما يزيد على  %60من امل�ساعدة الفنية هذه ال�سنة للبلدان
املديرين التنفيذيني احلدود الق�صوى املقرتحة لإجمايل الدين العام منخف�ضة الدخل والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى من فئة الدخل املتو�سط
لكي ت�ساعد يف حتديد الوقت املنا�سب لإجراء التحليالت املتعمقة ،مبا (راجع ال�شكل البياين  ،)1-4ولكن �آثار الأزمة املالية العاملية �أدت
يف ذلك عقد مناق�شات مع ال�سلطات القطرية ،ونبهوا يف نف�س الوقت �إىل �أي�ضا �إىل زيادة الطلب من البلدان يف ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل
�رضورة عدم ا�ستخدام هذه احلدود الق�صوى بطريقة �آلية .واتفق املديرون املتو�سط .كذلك زادت احتياجات البلدان التي تطبق برامج يدعمها
على �رضورة مراعاة معلومات كل بلد على حدة على نحو �أكرث تنظيما ال�صندوق �إىل امل�ساعدة الفنية (راجع ال�شكل البياين  ،)2-4وكان هناك
ارتفاع ملحوظ يف تقدمي امل�ساعدة الفنية للبلدان اله�شة ،وهو ما بلغ
عند تقييم خماطر الدخول يف حالة املديونية احلرجة .و�أيدوا بوجه عام
حوايل  %20من جمموع امل�ساعدة الفنية التي قدمها ال�صندوق.
زيادة االت�ساق يف ا�ستخدام التقدير اال�ستن�سابي يف هذا ال�ش�أن .ورحب
املديرون بالعزم على و�ضع مبادئ توجيهية �أكرث و�ضوحا لكي ي�سرت�شد وبرغم التو�سع يف تقدمي امل�ساعدة الفنية على م�ستوى جميع املناطق،
بها اخلرباء ،و�أيدوا العمل التحليلي الذي يجري ب�ش�أن املناهج البديلة كان الطلب على امل�ساعدة الفنية يف جمال ق�ضايا املالية العامة
مرتفعا ب�صفة خا�صة ،فقدم ال�صندوق �أكرث من ن�صف امل�ساعدة الفنية
لتكون عن�رصا مكمال للمنهجية املعمول بها حاليا.
خالل ال�سنة املالية  2012يف هذا املجال (راجع ال�شكلني البيانيني
ورحب املديرون عموما باجلهود املبذولة لتب�سيط النموذج القيا�سي  3-4و .)4-4وعلى م�ستوى املناطق املختلفة ،ظلت �إفريقيا هي �أكرب
لتحليل ا�ستمرارية حتمل الدين ،التي �ستتيح الفر�صة لل�سلطات القطرية متلق للم�ساعدة الفنية من ال�صندوق ،فبلغت ح�صتها حوايل .%40
لإجراء حتليالتها ال�ستمرارية حتمل الدين ب�سهولة �أكرب ،وبناء قدراتها
تدريجيا ،وحت�سني احلوار ب�ش�أن ال�سيا�سات حول ق�ضايا الديون .و�أيدوا م�شورة خرباء امل�ساعدة الفنية
�أي�ضا االقرتاح ب�إعداد جمموعة كاملة م�شرتكة من حتليالت ا�ستمرارية ُق ِّدمت امل�ساعدة الفنية يف جمال املالية العامة خالل ال�سنة املالية
حتمل الدين كل ثالث �سنوات ،مع �إجراء حتديثات �أقل كثافة يف ال�سنوات  2012تلبية للطلبات اجلديدة ملواجهة الأزمة مع اال�ستمرار يف دعم
الفا�صلة ،واملحافظة يف الوقت نف�سه على املرونة الالزمة لإعداد الإ�صالحات التي بد�أت يف وقت �سابق مل�ساعدة بلدان الأزمة على تنفيذ
حتليالت كاملة �إذا اقت�ضت الظروف ،مبا فيها الظروف التي ت�ستوجب برامج الت�صحيح اخلا�صة بها .كذلك دعمت امل�ساعدة الفنية املقدمة من
طلب ا�ستخدام موارد ال�صندوق.
ال�صندوق حتول نظم وم�ؤ�س�سات املالية العامة ،ال �سيما يف ا�ستجابة
ملواجهة امل�شكالت االقت�صادية امل�ستمرة يف �أوروبا والتطورات
اجلغرافية ال�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط ،يف الوقت الذي ظل الطلب على
بناء القدرات يف البلدان الأع�ضاء
امل�ساعدة الفنية يف ق�ضايا املالية العامة التقليدية م�ستقرا.
ميثل بناء القدرات ،الذي يت�ألف من امل�ساعدة الفنية والتدريب �أحد
الأن�شطة الرئي�سية الثالثة لل�صندوق ،ويتكامل مع الن�شاطني الآخرين وفيما يخ�ص امل�ساعدة الفنية يف املجاالت التقليدية ،كان الطلب على
وهما الرقابة والتمويل .ويدعم هذا الن�شاط الأولويات اال�سرتاتيجية امل�شورة يف جمال ال�سيا�سة ال�رضيبية كبريا ب�صفة خا�صة ،ال �سيما
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تقدمي امل�ساعدة الفنية خالل ال�سنوات املالية
 2012-2007ح�سب فئة الدخل

تقدمي امل�ساعدة الفنية خالل ال�سنوات املالية
 2012-2007ح�سب الو�ضع القُطري
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امل�صدر :معهد ال�صندوق لتنمية القدرات.
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البلدان املرتبطة بربامج مع ال�صندوق

امل�صدر :معهد ال�صندوق لتنمية القدرات.
ملحوظة :البيانات ال ت�شمل التدريب الذي يقدمه معهد ال�صندوق.
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وا�س ُت ْحدِثت �أداة معلومات املالية العامة لإدارة الإيرادات ،ك�أحد عنا�رص تقدمي امل�ساعدة الفنية خالل ال�سنة املالية  2012ح�سب
جمموعة الأدوات الت�شخي�صية لإدارة الإيرادات التي يعمل ال�صندوق املو�ضوعات واملناطق

على و�ضعها .والهدف من هذه الأداة هو دعم املقارنة املعيارية لإدارة
الإيرادات يف  100بلد ،وهي يف الأ�سا�س من البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى من فئة الدخل املتو�سط .وا�س ُت ْخدِم �أثناء
ال�سنة �أحد العنا�رص الأخرى يف جمموعة الأدوات ،وهو حتليل الفجوة
ال�رضيبية ،لتحليل الفجوة يف �رضيبة القيمة امل�ضافة يف البلدان
الأع�ضاء .وازداد الطلب �أي�ضا على امل�ساعدة الفنية يف تر�شيد النفقات
احلكومية ،وتقوية نظم معا�شات التقاعد ،و�إن�شاء �أطر املالية العامة
متو�سطة الأجل لإحكام ال�ضوابط على تنفيذ املوازنة والإنفاق وحت�سني
�إدارة النقد والديون ،وتقوية الإدارة ال�رضيبية والإدارة اجلمركية.
�أما يف جماالت ال�سيا�سة النقدية واملالية ،فقد ا�ستمرت الأزمة يف حفز
الطلبات اجلديدة على امل�ساعدة الفنية ،مبا يف ذلك من االقت�صادات
املتقدمة .وركزت تدخالت امل�ساعدة الفنية الكبرية على تطوير
الإ�صالح التنظيمي ،و�أنظمة الت�أمني على الودائع ،و�أطر ال�سيا�سات
االحرتازية الكلية ،و�إدارة ال�سيولة على م�ستوى النظام ،وت�سوية الأزمات
وا�سرتاتيجيات اخلروج ،و�إدارة خماطر امليزانيات العمومية يف القطاع
العام.

وكان املجال التقليدي الرئي�سي لتقدمي امل�ساعدة الفنية يف القطاع
النقدي والقطاع املايل هو تقدمي امل�شورة للبنوك املركزية ب�ش�أن
العمليات وال�سيا�سات النقدية وتطوير الرقابة والتنظيم املاليني.
وب�صفة خا�صة ،كان تعزيز القدرات الرقابية للبنوك و�أطرها هو الركيزة
التي ُبنيت عليها �أهداف امل�ساعدة الفنية مل�رشوعني �إقليميني ل�سنوات
متعددة وكذلك �أكرث من  20م�رشوع يف بلدان منفردة .و ُق ِّدمت امل�ساعدة
الفنية �أي�ضا لتح�سني �أطر اال�ستقرار املايل ،وخا�صة يف �إفريقيا.
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تقدمي امل�ساعدة الفنية خالل ال�سنوات املالية  2012 – 2008ح�سب املو�ضوعات الرئي�سية والفرعية
(�سنة عمل�/شخ�ص)

ال�سنة املالية 2007

ال�سنة املالية 2008

ال�سنة املالية 2010

ال�سنة املالية 2009

�ش�ؤون املالية العامة

ال�سنة املالية 2011

ال�سنة املالية 2012

ال�ش�ؤون القانونية

ال�سنة املالية :2008
ال�سنة املالية :2009
ال�سنة املالية :2010
ال�سنة املالية :2011
ال�سنة املالية :2012

60

69.4
69.7
83.1
97.9
122.4

ال�سنة املالية :2008
ال�سنة املالية :2009
ال�سنة املالية :2010
ال�سنة املالية :2011
ال�سنة املالية :2012

50
40

14

9.4
8.6
12.2
17.9
17.6

12
10
8

30

6

20

4

10
�أخرى

املالية العامة الكلية

�سيا�سة الإنفاق

ال�سيا�سة ال�رضيبية

الإدارة املالية العامة

�إدارة الإيرادات

�أخرى

الإع�سار/حقوق
الدائنني واحلوكمة

تنظيم النقد الأجنبي

قانون و�سيا�سة
املالية العامة

ال�صريفة

الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية

مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب

�صفر

2
�صفر

الإح�صاءات

ال�سنة املالية :2008
ال�سنة املالية :2009
ال�سنة املالية :2010
ال�سنة املالية :2011
ال�سنة املالية :2012

30

66.2
65.6
60.8
58.1
65.4

ال�سنة املالية :2008
ال�سنة املالية :2009
ال�سنة املالية :2010
ال�سنة املالية :2011
ال�سنة املالية :2012

25
20

14

35.7
29.1
27.3
24.3
28.6

12
10
8

15

6

10

4

5
م�سائل نظامية/حل
الأزمات �/إدارة الأزمات

تطوير الأ�سواق
الر�أ�سمالية

�إدارة الأ�صول /
اخل�صوم ال�سيادية

النظم النقدية ونظم
�سعر ال�رصف

�أعمال البنوك املركزية

التنظيم/الرقابة

ن�رش البيانات

الأ�سعار

�إح�صاءات مالية احلكومة

الإح�صاءات النقدية
واملالية

ميزان املدفوعات
والقطاع اخلارجي

احل�سابات القومية

امل�صدر :معهد ال�صندوق لتنمية القدرات.

�صفر

2
�صفر

التقرير ال�سنوي 2012

وركزت امل�ساعدة الفنية يف جمال الق�ضايا القانونية على جماالت
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،والقطاع املايل والبنوك،
وفر�ض ال�رضائب .وللعام الرابع على التوايل ،ف�إن الطلب على امل�ساعدة
الفنية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،املقدم
�أ�سا�سا من خالل ال�صندوق اال�ستئماين املوا�ضيعي ذي ال�صلة ،جتاوز
املوارد الب�رشية املتوافرة .وركزت امل�ساعدة الفنية يف القطاع املايل
على ت�رشيعات البنوك املركزية ،والتنظيم والرقابة يف البنوك ،ونظم
املدفوعات ،وتنظيم �أ�سواق امل�شتقات ،وال�رصف الأجنبي .وركزت
امل�ساعدة الفنية يف قطاع املالية العامة على ق�ضايا قوانني املوازنة
وطائفة وا�سعة من ق�ضايا ال�رضائب والإجراءات ال�رضيبية يف العديد
من البلدان.
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ال�رشاكات الثنائية

ميول املانحون يف ظل ال�رشاكات الثنائية م�رشوعات قُطْ رية �أو
م�رشوعات لبلدان متعددة .واليابان هي �أكرب اجلهات املانحة للم�ساعدة
الفنية يف ال�صندوق (راجع الإطار  ،)1-4فت�صل م�ساهماتها �إىل ما
يقرب من  %46من التمويل اخلارجي على مدى ال�سنوات املالية -1990
 .2012ويف ال�سنة املالية  ،2012كان التعاون مع االحتاد الأوروبي
كثيفا من خالل عقد اتفاقات ثنائية ،وكذلك ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
ب�صورة �أعم .ويف نف�س الوقت ،يوا�صل ال�صندوق التعاون الوثيق مع
جهات داعمة �أخرى منذ فرتة طويلة مثل الرنويج وهولندا وفرن�سا
وبلجيكا ونيوزيلندا ،والتي وا�صلت دعم امل�ساعدة الفنية املقدمة من
ال�صندوق يف �أحلك الأوقات برغم ال�ضغوط التي واجهتها على املالية
وا�ستمر العمل يف ال�سنة املالية  2012مل�ساعدة البلدان على حت�سني العامة .ويعمل ال�صندوق �أي�ضا على تعميق عالقاته مع مانحني مثل
�إعداد الإح�صاءات االقت�صادية الكلية واملالية ون�رشها .ودخلت ثالثة كوريا وبناء �رشكات مع مانحني جدد مثل ال�صني.
م�رشوعات جديدة �إىل حيز التنفيذ يف ال�سنة املالية  2012حتت رعاية اال�ستفادة من موارد املانحني
احل�ساب املدار نيابة عن اليابان ل�صالح �أن�شطة خمتارة يقوم بها
ال�صندوق ،وتهدف �إىل حت�سني �إعداد �إح�صاءات القطاع العيني يف ت�سع يف ال�سنوات الأخرية ا�ستطاع ال�صندوق بف�ضل مبادرتني رئي�ستني —
بلدان يف �أوروبا ال�رشقية ،وحت�سني �إعداد �إح�صاءات مالية احلكومة يف مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية ) (RTACsوال�صناديق اال�ستئمانية
�آ�سيا واملحيط الهادئ ،وم�ساعدة البلدان الراغبة يف حت�سني ممار�سات املوا�ضيعية ) —(TTFsمن جتميع املوارد من جهات مانحة متعددة ومن
ن�رش البيانات واال�شرتاك يف “النظام العام لن�رش البيانات” يف �صندوق جعل خرباته املتخ�ص�صة �أقرب للم�ستخدمني من خالل املراكز الإقليمية
النقد الدويل .وا�ستمر التقدم يف م�رشوع ترعاه “�إدارة التنمية الدولية” والرتكيز على املجاالت املتخ�ص�صة من خالل ال�صناديق املوا�ضيعية.
يف اململكة املتحدة ويهدف �إىل دعم حت�سني البيانات االقت�صادية يف وت�سمح مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية لل�صندوق بت�صميم امل�ساعدة
�إفريقيا ،ويف نهاية � 2011أ�صدرت ثالثة بلدان �إفريقية للمرة الأوىل الفنية لتلبية االحتياجات التي تنفرد بها املنطقة املعنية ،والتن�سيق
بيانات �إجمايل الناجت املحلي ربع ال�سنوية لإطالع اجلمهور العام .على نحو �أوثق مع اجلهات الأخرى املقدمة للم�ساعدة الفنية ،واال�ستجابة
وكان للم�ساعدة الفنية يف ظل هذا امل�رشوع دور حموري يف ا�شرتاك بوترية �أ�رسع ملا ُي�ستجد من احتياجات .وتوجد يف الوقت الراهن ثمانية
موري�شيو�س يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات الذي و�ضعه ال�صندوق مراكز م�ساعدة فنية �إقليمية ،ن�صفها يف �إفريقيا والبقية يف منطقة
(راجع “معايري ال�صندوق لن�رش البيانات” يف ق�سم الحق من هذا الكاريبي و�أمريكا الو�سطى واملحيط الهادئ وال�رشق الأو�سط.
الف�صل) .ويف نف�س الوقت ،بد�أ معهد التدريب الإقليمي يف �سنغافورة
ال�شكل البياين 5-4
يقدم دورتني جديدتني يف جمال الإح�صاءات لتنمية قدرات البلدان
تقدمي امل�ساعدة الفنية من ال�صندوق خالل ال�سنوات
الأع�ضاء على تفهم الروابط املالية املتبادلة.
املالية من  2012 – 2008ح�سب م�صدر التمويل
(�سنة�/شخ�ص)

جمع الأموال لدعم امل�ساعدة الفنية من ال�صندوق
�أتاحت م�ساهمات املانحني لل�صندوق �إمكانية اال�ستجابة بفعالية
وتلبية الطلب املتزايد على امل�ساعدة الفنية خالل فرتة �شهدت نق�صا
يف موارده اخلا�صة (راجع ال�شكل البياين  .)5-4وخالل ال�سنة املالية
 ،2012جتاوزت امل�ساعدة الفنية املمولة من م�صادر خارجية 107
مليون دوالر �أمريكي (بلغت  74مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية
 ،)2011فبلغت ح�صتها حوايل  %40من موازنة ال�صندوق لتنمية
القدرات و�أكرث من  %70من �أعمال امل�ساعدة الفنية امليدانية .وارتفع
عدد املانحني ،مبا فيهم البلدان امل�ستفيدة التي ت�ساهم يف مراكز
امل�ساعدة الفنية الإقليمية ،من  50جهة مانحة يف ال�سنة املالية 2008
�إىل �أكرث من  75جهة مانحة يف ال�سنة املالية  .2012و�أكرب اجلهات
املانحة لتمويل �أن�شطة امل�ساعدة الفنية ،والتي بلغت التزاماتها حوايل
 30مليون دوالر �أمريكي �أو �أكرث على مدى خم�س �سنوات ،هي اليابان
واململكة املتحدة وكندا واالحتاد الأوروبي و�سوي�رسا و�أ�سرتاليا.

200
150
100
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2012

2011

2010

املراكز الإقليمية للم�ساعدة الفنية
ممولة من ال�صندوق

2009

2008

ممولة من جهات مانحة �أخرى

امل�صدر :معهد ال�صندوق لتنمية القدرات.
ملحوظة :البيانات ال ت�شمل التدريب الذي يقدمه معهد �صندوق النقد الدويل.
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�إىل اليمني :ال�سيد مِ ن زو ،نائب املدير العام (�إىل الي�سار) ،وال�سيدة �أنطوانيت
�ساييه ،مدير الإدارة الإفريقية (الو�سط الأي�رس) ي�شاركان ال�سيد رندير�سينغ
بينيك ،حمافظ بنك موري�شيو�س املركزي (الو�سط الأمين) وال�سيد زافيري -لوك
دوفال ،نائب رئي�س الوزراء ووزير املالية والتنمية االقت�صادية (�إىل اليمني،
يق�ص ال�رشيط) يف افتتاح “مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة اجلنوب
الإفريقي” يف بنك موري�شيو�س املركزي� .إىل الي�سار :ال�سيدة نعمت �شفيق،
نائب املدير العام ،تتحدث �أمام اجتماع املجموعة اال�ست�شارية للمانحني
�أثناء اجتماعات الربيع لعام  2012يف وا�شنطن العا�صمة.

وحققت مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية �إجنازات كبرية يف املناطق التي
تخدمها بف�ضل امل�ساندة بالغة القوة من املانحني .و�شهدت ال�سنة املالية
 2012االحتفال بالذكرى العا�رشة ملركز �صندوق النقد الدويل الإقليمي
للم�ساعدة الفنية ملنطقة �رشق �إفريقيا ) ،(East AFRITACوهو �أول مركز
�أُن�شئ يف �إفريقيا .كذلك ا�ستطاع ال�صندوق خالل ال�سنة املالية � 2012أن
يو�سع �شبكة مراكزه الإقليمية للم�ساعدة الفنية .واف ُتتِح يف يونيو 2011
مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة اجلنوب الإفريقي يف موري�شيو�س،
خلدمة بلدان اجلنوب الإفريقي ،وبدعم مبكر من كل من بنك التنمية الإفريقي
و�أ�سرتاليا والربازيل وكندا واململكة املتحدة وبنك اال�ستثمار الأوروبي
واالحتاد الأوروبي ،بالإ�ضافة �إىل موري�شيو�س البلد امل�ضيف ،وبع�ض
البلدان التي حت�صل امل�ساعدة الفنية .و ُيتوقع افتتاح مركز �إقليمي �آخر
للم�ساعدة الفنية يف غرب �إفريقيا (مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي الثاين
ملنطقة غرب �إفريقيا  )2خالل عام  2013خلدمة بلدان املنطقة غري الناطقة
بالفرن�سية ،وبهذا ُت�ستكمل تغطية مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية لإفريقيا
جنوب ال�صحراء .ويجري حاليا جمع امل�ساهمات التمويلية لدعم الأن�شطة
امل�ستمرة يف املراكز احلالية تلبية للطلب املتزايد على امل�ساعدة الفنية.

و ُت َك ِّمل ال�صناديق اال�ستئمانية املوا�ضيعية الثالثة القائمة دور مراكز
امل�ساعدة الفنية الإقليمية ،فتجمع خربات ال�صندوق املتخ�ص�صة مل�ساعدة
البلدان الأع�ضاء على مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وحت�سني
�سيا�سة ال�رضائب والإدارة ال�رضيبية ،و�إدارة ثروات املوارد الطبيعية .وقد
بد�أ �أول هذه ال�صناديق عملياته يف مايو  ،2009وهو �صندوق مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،ويقدم امل�ساعدة لتح�سني نظم املكافحة يف البلدان
الأع�ضاء .وتقدم �إدارة ال�ش�ؤون القانونية يف ال�صندوق معظم امل�ساعدات
الفنية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،والبلدان املانحة
الرئي�سية لهذا ال�صندوق اال�ستئماين هي �سوي�رسا والرنويج وكندا واململكة
املتحدة .وقد تو�صل تقييم خارجي �أُجري م�ؤخرا �إىل �أن �إدارة ال�صندوق
اال�ستئماين املوا�ضيعي املعني مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
حققت �إجنازات كبرية يف فرتة وجيزة و�أثمر نتائج �أف�ضل بكثري مما كان
ميكن توقعه نظرا لعدم جتاوز عمر الربنامج عامني ون�صف العام .وت�ضمنت
التو�صيات التي و�ضعها اقرتاحات ب�ش�أن ت�صميم امل�رشوعات والربامج
و�إدارتها ومراقبتها ،مبا يف ذلك نظم �إدارة املعلومات والإدارة القائمة على
نتائج.

الإطار 1-4

م�ساهمة اليابان يف امل�ساعدة الفنية التي يقدمها ال�صندوق
ظلت اليابان منذ عام 1990من �أهم �رشكاء ال�صندوق يف متويل برامج
امل�ساعدة الفنية التي يقدمها و�أكرب م�ساهم منفرد يف �أن�شطة امل�ساعدة الفنية
والتدريب .ويف الفرتة املن�رصمة بني ال�سنتني املاليتني  2009و2012
بلغت م�ساهمات اليابان  433.5مليون دوالر �أمريكي ،وو�صلت م�ساهماتها
يف ال�سنة املالية  2012وحدها  30.8مليون دوالر �أمريكي� ،شملت 22.9
مليون دوالر �أمريكي مل�رشوعات وبرامج امل�ساعدة الفنية ،و 2.7مليون دوالر
�أمريكي لأن�شطة املكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،و 5.2مليون
دوالر �أمريكي الثنني من برامج املنح الدرا�سية .وتقدم اليابان م�ساهماته يف
الوقت احلا�رض عن طريق ح�سابها الفرعي �ضمن �إطار احل�ساب املدار ل�صالح
�أن�شطة خمتارة يقوم بها ال�صندوق.

ونظرا للوقت الذي ي�ستغرقه بناء القدرات ،قررت اليابان يف ال�سنة املالية
 2010ا�ستخدام منهج براجمي بدال من منهج امل�رشوعات التقليدي .ونتيجة
لذلك ،فالربامج املمولة من ح�ساب اليابان الفرعي �أ�صبح من املعتاد الآن
�أن متتد لثالث �سنوات وتغطي عادة طائفة متنوعة من البلدان ومو�ضوعات
امل�ساعدة الفنية .ويف نهاية ال�سنة املالية  ،2012بلغ عدد الربامج اجلارية
املمولة من احل�ساب ثمانية ع�رش برناجما — و�صلت ميزانيتها جمتمعة �إىل
 55.3مليون دوالر �أمريكي — و ُيتوقع �أن يحقق املتلقون نتائج �أكرب و�أكرث
ا�ستمرارية.
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وتدل احلروف ” “Fعلى �أن امل�ساعدة الفنية يجب �أن تكون مركزة
) (focusedعلى مهمة ال�صندوق الرئي�سية الكلية ،و”� ”Iأن تكون
متكاملة ) (integratedمع رقابة ال�صندوق وم�س�ؤوليته عن الربامج،
و”� ”Nأن تكون �رسيعة التحرك ) (nimbleحيث �أظهرت الأزمة العاملية
�أهمية اال�ستجابة ال�رسيعة ،و” ”Eفعالة ) (effectiveيف تقدمي م�شورة
رائدة تركز على النتائج لتلبية احتياجات البلدان الأع�ضاء املتغرية.
وحدد التقرير �أي�ضا عددا من املجاالت التي تتطلب تغيري كبري – مثل
زيادة املرونة يف �سيا�سات املوارد الب�رشية ،وتو�سيع نطاق التوا�صل
مع البلدان الأع�ضاء واجلمهور عامة حول مو�ضوع امل�ساعدة الفنية،
واال�ستفادة من الت�ضافر بني �أن�شطة امل�ساعدة الفنية والتدريب.

ويقدم ال�صندوق الثاين وال�صندوق الثالث م�ساعدات فنية يف جمال
�سيا�سة ال�رضائب والإدارة ال�رضيبية ،و�إدارة ثروات املوارد الطبيعية.
وبد�أ ال�صندوق املعني بال�رضائب عملياته يف مايو  ،2011ويعمل
ب�صفة �أ�سا�سية مع البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى
من فئة الدخل املتو�سط لتعبئة املوارد املحلية بغية دعم التنمية وتقليل
االعتماد على املعونة .وبد�أ ال�صندوق املعني باملوارد الطبيعية عمله
يف مايو  ،2011وي�ستهدف  51بلدا متتلك يف الوقت احلا�رض� ،أو من
املحتمل �أن تكون لديها ،كميات هائلة من الهيدروكربونات واملوارد
املعدنية .ويحظى كال ال�صندوقني بدعم عدد كبري من اجلهات املانحة
؛ واجلهات املانحة الرئي�سية هي �أ�سرتاليا وبلجيكا واالحتاد الأوروبي
وعمان و�سوي�رسا.
و�أملانيا والكويت ولك�سمربغ وهولندا والرنويج ُ
حلقة نقا�ش عن امل�ساعدة الفنية
ويقوم �صندوق النقد الدويل كذلك بجمع التمويل ل�صالح ثالثة �صناديق
من �أجل �إلقاء مزيد من ال�ضوء على �أعمال امل�ساعدة الفنية التي يقدمها
ا�ستئمانية �إ�ضافية يجري التخطيط لها ،وهي جلنوب ال�سودان،
ال�صندوقُ ،عقِدت �أول حلقة نقا�ش بني الإدارات عن امل�ساعدة الفنية
وا�سرتاتيجية ا�ستمرارية القدرة على حتمل الديون ،ودعم التدريب يف
من ال�صندوق خالل االجتماعات ال�سنوية يف �سبتمرب  .2011وعر�ض
�إفريقيا.
خرباء ال�صندوق �أمثلة لعملهم يف جمال بناء القدرات لبيان �إمكانية
م�ساهمة �أعمال امل�ساعدة الفنية والتدريب التي يقوم بها ال�صندوق
اجتماع املجموعة اال�ست�شارية للمانحني
يف معاجلة الأزمات وبناء امل�ؤ�س�سات من �أجل امل�ستقبل ،و�رسد لفيف
ا�ستجابة لالهتمام امللمو�س من اجلهات املانحة بتعزيز التن�سيق رفيع امل�ستوى من املتحدثني واخلرباء امل�شاركني من البلدان امل�ستفيدة
والت�شاور يف مو�ضوعات ا�سرتاتيجية ،ا�ست�ضاف �صندوق النقد الدويل جتاربهم مع امل�ساعدة الفنية التي قدمها ال�صندوق.
�أول اجتماع للمجموعة اال�ست�شارية للمانحني �أثناء اجتماعات الربيع
لعام  .2012و�ضم امل�شاركون حوايل خم�سني ممثال من نحو ثالثني هيئة التدريب
مانحة حالية وحمتملة ومن �رشكاء التنمية الآخرين .وركز االجتماع ميثل تدريب امل�س�ؤولني يف البلدان الأع�ضاء جزءا �أ�سا�سيا من جهود
على ا�سرتاتيجية �صندوق النقد الدويل يف تنمية القدرات ،والأوليات ال�صندوق لبناء القدرات .و ُت َ�ص َّمم الدورات التدريبية واحللقات الدرا�سية
الإقليمية يف �إفريقيا وال�رشق الأو�سط ،وقيا�س الأداء ،وال�صندوق لتبادل اخلربات التي اكت�سبها خرباء ال�صندوق يف طائفة وا�سعة من
اال�ستئماين الذي يعتزم �صندوق النقد ت�أ�سي�سه ل ُيعنى با�سرتاتيجيات املو�ضوعات التي تكت�سب �أهمية حا�سمة يف التحليل االقت�صادي الكلي
الدين ،و�أن�شطة جمع التمويل .ورحب ممثلو املانحني بتقدم ال�صندوق واملايل الفعال و�صنع ال�سيا�سات ،وت�شمل دورات حول �إعداد الإح�صاءات
م�ؤخرا نحو و�ضع �إطار للإدارة قائم على النتائج من �أجل التخطيط االقت�صادية الكلية وخمتلف ق�ضايا املالية العامة والق�ضايا النقدية
ملبادرات بناء القدرات ومراقبة فعاليتها .واتفق امل�شاركون على �أنه والقانونية .و ُيقدم معظم التدريب من خالل برنامج ينظمه معهد
من املحبذ �أن يجتمع املانحون و�صندوق النقد الدويل مرة واحدة على �صندوق النقد الدويل (بالتعاون مع �إدارات �أخرى) 41،و ُت َنظَّ م ب�صفة
الأقل كل �سنتني ،ورمبا �سنويا ،ملناق�شة الق�ضايا اال�سرتاتيجية.
رئي�سية يف املقر الرئي�سي لل�صندوق ،ويف �سبعة مراكز تدريب �إقليمية
يف �أنحاء العامل ،ومن خالل التعلُّم من ُبعد.
م�سح املانحني
�أجرى خرباء �صندوق النقد الدويل م�سحا للمانحني يف �سبتمرب  .2011وكان �أحد الأهداف الأ�سا�سية متو�سطة الأجل هو �إعادة بناء حجم
وات�ضح من نتائج امل�سح �أن املانحني يرون �أن امل�ساعدة الفنية التي التدريب بدعم من املانحني بعد تخفي�ضه يف ال�سنة املالية 2009
يقدمها ال�صندوق تت�سم بالفعالية واجلودة العالية بوجه عام ،و�صنف نتيجة لعملية �إعادة الهيكلة يف ال�صندوق .وحتقق هذا الهدف يف ال�سنة
غالبيتهم خرباء امل�ساعدة الفنية يف ال�صندوق ب�أنهم يف م�ستوى املالية  2012بدعم من املانحني وال�رشكاء يف التدريب اخلارجيني.
جودة �أعلى ممن يعملون مع اجلهات الأخرى التي تقدم امل�ساعدة فقدم برنامج معهد ال�صندوق حوايل � 10آالف �أ�سبوع تدريب للم�شاركني
– وهو رقم قيا�سي (راجع اجلدول  ،)1-4وح�رض الدورات التدريبية
الفنية .ومع هذا ،حدد املانحون �أي�ضا املجال املتاح لتح�سني متابعة
 4750م�س�ؤوال (بارتفاع مقداره  %13عن ال�سنة ال�سابقة) .وحظي
امل�ساعدة الفنية ،والتن�سيق على نحو �أف�ضل مع اجلهات الأخرى املقدمة
تدريب امل�س�ؤولني من البلدان الأع�ضاء يف اجلامعة العربية بدفعة
للم�ساعدة ،وزيادة الرتكيز على النتائج ،و�إلقاء مزيد من ال�ضوء على
كبرية مع بدء عمل مركز جديد يف دولة الكويت يف مايو  2011هو
دور املانحني.
مركز �صندوق النقد الدويل لالقت�صاد والتمويل يف ال�رشق الأو�سط .وقد

حت�سني فعالية امل�ساعدة الفنية وتو�ضيح دورها

عزز معهد ال�صندوق عمليات تقييم التدريب ،متيحا للجهات املانحة
االطالع على مزيد من الآراء التقييمية (راجع الإطار .)2-4

مراجعة ا�سرتاتيجية ال�صندوق للم�ساعدة الفنية
واملنهج الدرا�سي متوائم ب�صفة دائمة مع �أولويات �صندوق النقد الدويل
�أجرى املجل�س التنفيذي يف نوفمرب  2011مراجعة ال�سرتاتيجية واالحتياجات املتطورة للبلدان الأع�ضاء؛ وحتقيقا لهذه الغاية ،مت
وع ِر�ض تقرير �أعده خرباء ال�صندوق تقدمي دورات تدريبية �إ�ضافية يف ال�سنة املالية  2012حول ت�شخي�ص
امل�ساعدة الفنية يف ال�صندوقُ .
�أو�صى بنموذج يتكون من �أربعة حروف بالإجنليزية هي ” :“FINEاالقت�صاد الكلي وق�ضايا القطاع املايل.
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الإطار 2-4

تقييم مدى فعالية التدريب الذي يقدمه معهد �صندوق النقد الدويل
ي�ستعني معهد �صندوق النقد الدويل (وهو الآن جزء من معهد تطوير القدرات
« )»ICDبطائفة متنوعة من �أ�ساليب الر�صد والتقييم ل�ضمان تلبية براجمه
لالحتياجات التدريبية لدى البلدان 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( )3اجتماعات
توليد الأفكار مع كبار امل�س�ؤولني يف البلدان الأع�ضاء؛ و( )4امل�سح الذي ُيجرى كل
ثالث �سنوات حل�رص الهيئات الر�سمية الراعية للم�شاركني؛ 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 جهة معروفة دوليا وم�ستقلة
لبحوث ال�سوق للت�أكد من حجب هوية امل�ستجيبني .وبد�أ املعهد يف ال�سنة املالية
� 2012أوىل الدرا�سات التتبعية لتحديد الت�أثري الأطول �أجال للدورات التدريبية
على عمل امل�شاركني ،وم�ستقبلهم املهني وهيئاتهم .وات�سمت الآراء التي وردت من
خالل كل قنوات التقييم املذكورة يف ال�سنة املالية  2012ب�أنها �إيجابية للغاية.
ونفذت م�ؤ�س�سة “هاري�س �إنرت�آكتيف” ) (Harris Interactiveيف مطلع
عام � 2012آخر امل�سوح التي تجُ رى كل ثالث �سنوات ،و�أفادت ب�أن  %98من
الهيئات التي �أجابت على امل�سح �أعربت عن ارتياحها �إزاء تدريب املعهد —
�أعلى درجات القبول على الإطالق — و�أعرب  %77من املجيبني على امل�سح
ارتياحهم “ب�شدة” (وتعترب م�ؤ�س�سة هاري�س �أن “االرتياح ب�شدة” الذي �أعرب
عنه �أكرث من  %67له داللة خا�صة) .ف�ضال على ذلك ،ذكر  %92من املجيبني
�أن تقدير العاملني معهم لتدريب ال�صندوق يفوق �أي تدريب تقدمه اجلهات
الأخرى عن مو�ضوعات مماثلة .وتوقعت غالبية الهيئات التي �شملها امل�سح

البيانات ومبادرات معايري البيانات
معايري ال�صندوق لن�رش البيانات
ت�ساعد معايري ن�رش البيانات يف تعزيز توافر �إح�صاءات �شاملة يف الوقت
املنا�سب ،الأمر الذي ي�سهم يف اتباع �سيا�سات اقت�صادية كلية �سليمة .واتخذ
�صندوق النقد الدويل عدة خطوات مهمة نحو تعزيز ال�شفافية واالنفتاح ،ومنها
و�ضع معايري ن�رش البيانات وتعزيزها لت�سرت�شد بها البلدان الأع�ضاء .فقد �أن�شئ
املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات )(SDDSيف مار�س  1996لت�سرت�شد به البلدان
الأع�ضاء يف �إتاحة بياناتها االقت�صادية واملالية لال�ستخدام العام� .أما النظام
العام لن�رش البيانات ) (GDDSالذي �أن�شئ يف العام التايل ،فهو 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 �أ�سا�س طوعي ،وي�ستخدم كثري من البلدان م�شاركته يف النظام العام لن�رش
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البيانات كخطوة نحو اال�شرتاك يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات.
وا�شرتك كل من جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة وموري�شيو�س
وال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات خالل ال�سنة
املالية  ،2012وبذلك بلغ عدد االقت�صادات امل�شاركة  71اقت�صادا 43.وان�ضم
كل من بوروندي وجيبوتي وغيانا وملديف واجلبل الأ�سود وبابوا غينيا

زيادة احتياجاتها �إىل الدورات التدريبية التي ينظمها ال�صندوق بقدر �أكرب
على مدى اخلم�س �سنوات التالية ( .)2016-2012و�أ�شار امل�سح �أي�ضا �إىل قوة
الطلب على م�ستوى خمتلف املجاالت املوا�ضيعية.
و�أُجريت م�سوح الحقة �أثناء ال�سنة لتقييم ما �إذا كان يتم احلفاظ على
منافع التدريب .و�أُ ْر�سِ لت ا�ستبيانات �إىل امل�شاركني يف التدريب و�إىل
املديرين يف اجلهات الر�سمية الراعية مل�شاركتهم يف هذا التدريب.
وت�ضمنت امل�سوح عدة �أ�سئلة عن كيفية م�ساهمة تدريب ال�صندوق يف
بناء القدرات يف البلدان الأع�ضاء .و�أكد امل�شاركون واجلهات الراعية لهم
ت�أكيدا �ساحقا يف هذه امل�سوح الثمانية الالحقة اجلديدة على �أن التدريب
�ساعد امل�شاركني على القيام ب�أعمالهم على نحو �أف�ضل ( )%98وح�سن
طريقتهم يف �صياغة ال�سيا�سات وتنفيذها ( .)%95وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
�أكد املجيبون �أنهم تبادلوا املعرفة التي اكت�سبوها مع زمالئهم (،)%96
و�أن فر�ص احلياة العملية للم�شاركني ات�سعت بف�ضل تدربهم يف املعهد
( .)%90وجاءت �أكرث الآراء التقييمية الإيجابية على معظم الأ�سئلة من
مديري امل�شاركني.
و�أُجريت �أول درا�سة تتبعية على م�ستوى م�س�ؤولني ح�رضوا �أكرث من دورة
تدريبية يف برنامج التدريب امل�شرتك بني الهند وال�صندوق) .(ITPوكان
معدل الإجابة عليه مثريا للإعجاب ،و�أكد امل�س�ؤولون ت�أكيدا �ساحقا حت�سن
�أدائهم الوظيفي نتيجة للتدريب الذي تلقوه و�أنهم تبادلوا املعلومات التي
تعلموها مع زمالئهم .وقدم كثري من امل�شاركني �أمثلة حمددة عن م�ساهمة
التدريب مبا�رشة يف وظائفهم �أو م�ؤ�س�ساتهم.

اجلديدة وجزر �سليمان يف النظام العام لن�رش البيانات يف الفرتة املمتدة بني
يونيو  2011وفرباير  44 ،2012وبذلك بلغ عدد امل�شاركني يف النظام 103
اقت�صادا (م�ستبعدا منها االقت�صادات 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
لهذه البلدان ون�رشها على اللوحة الإلكرتونية ملعايري ن�رش البيانات التي
ت�سمح بالدخول �إىل املوقع الإلكرتوين لكل من املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات
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والنظام العام لن�رش البيانات واملوقع الإلكرتوين املرجعي جلودة البيانات.
ويف �سياق املراجعة الثامنة ملبادرات ال�صندوق املعنية مبعايري البيانات
(راجع الق�سم التايل) ،وافق املجل�س التنفيذي على �إن�شاء “معيار خا�ص معزز
لن�رش البيانات” ) ،(SDDS PLUSواال�شرتاك فيه مفتوح جلميع امل�شرتكني
يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات ولكنه موجه نحو االقت�صادات ذات
القطاعات املالية امل�ؤثرة نظاميا .ويت�ضمن “املعيار اخلا�ص املعزز لن�رش
البيانات” معايري لت�سع فئات �إ�ضافية من البيانات يلتزم البلد الراغب يف
اال�شرتاك مبراعاتها مراعاة تامة بنهاية عام  .2019وتغطي فئات البيانات
املذكورة قطاعات االقت�صاد الكلي الأربعة وهي القطاع العيني (امليزانيات
العمومية القطاعية) ،وقطاع املالية العامة (عمليات احلكومة العامة
و�إجمايل الدين على احلكومة العامة) ،والقطاع املايل (م�سح ال�رشكات املالية
الأخرى ،وم�ؤ�رشات ال�سالمة املالية ،و�سندات الدين) ،والقطاع اخلارجي
(امل�سح املن�سق ال�ستثمارات احلافظة ،وامل�سح املن�سق لال�ستثمار املبا�رش،
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�إىل اليمني :عمال يح�صدون املح�صول يف حقل لزراعة ال�شاي يف موري�شيو�س.
�إىل الي�سار :موظفة تر�صد �شحنات الب�ضائع يف �أحد املوانئ يف مدينة جورج
تاون ،غيانا.
اجلدول 1-4

برنامج تدريب معهد �صندوق النقد الدويل ،ال�سنوات املالية 2012 – 2008
2010

2011

2012

		

2008

2009

58
54
78
�أ�سابيع التدريب
1,992 1,974
2,813
�أ�سابيع امل�شاركة
					

50
1,861

60
2,271

163
158
172
�أ�سابيع التدريب
5,067 4,737
5,280
�أ�سابيع امل�شاركة
					

178
5,329

195
5,819

36
42
35
�أ�سابيع التدريب
1,012 1,211
1,071
�أ�سابيع امل�شاركة
					

36
1,012

46
1,239

18
16
18
�أ�سابيع التدريب
646
570
675
�أ�سابيع امل�شاركة
					

21
796

18
601

275
8,717

284
9,003

319
9,930

املقر الرئي�سي

مراكز التدريب الإقليمية

مراكز التدريب اخلارجية

ال َت َعلُّم من بعد

املجموع

�أ�سابيع التدريب
�أ�سابيع امل�شاركة

303
9,838

270
8,491

امل�صدر :معهد ال�صندوق لتنمية القدرات..

وتكوين عمالت االحتياطيات الر�سمية) .ويتم االلتزام بتطبيق “املعيار
اخلا�ص املعزز لن�رش البيانات” على �أ�سا�س اختياري ،ولكن متى التزم البلد
املعني به ،ف�إنه يتعهد با�ستيفاء �أكرث املعايري �رصامة لن�رش البيانات وجودة
البيانات يف ظل مبادرات ال�صندوق املعنية مبعايري البيانات.

املراجعة الثامنة ملبادرات ال�صندوق املعنية مبعايري
البيانات

ا�س ُت ْكمِلت املراجعة الثامنة ملبادرات ال�صندوق املعنية مبعايري البيانات يف
فرباير  46 .2012وخالل املناق�شات نظر املديرون التنفيذيون يف اقرتاحات
بتعزيز “املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات” ) (SDDSو�إن�شاء “معيار خا�ص
معزز لن�رش البيانات” ) (SDDS Plusميثل م�ستوى جديدا لهذه املبادرات،

نظرا للحاجة �إىل �سد فجوات البيانات للم�ساعدة يف منع وقوع الأزمات
املالية وتخفيف �آثارها حال وقوعها .و�أعرب املديرون عن ارتياحهم
التام بتطورات املبادرات املعنية مبعايري البيانات منذ املراجعة ال�سابعة
ملبادرات ال�صندوق املعنية مبعايري البيانات يف دي�سمرب .2008
و�أبدى املديرون ت�أييدهم الكامل للتعزيزات املقرتحة يف “املعيار اخلا�ص لن�رش
البيانات” .وقالوا �إنهم يتطلعون �إىل انتقال بلدان �أخرى من مرحلة “النظام
العام لن�رش البيانات” �إىل مرحلة “املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات” مع حت�سن
نظم الإح�صاءات القومية ،و�أقروا ب�أن التقدم املحرز يف هذا املجال �سي�ستمر
على الأرجح بوترية حذرة .ويف هذا ال�صدد� ،سلط املديرون ال�ضوء على �أهمية
موا�صلة جهود االت�صال اخلارجي وامل�ساعدة الفنية املحددة �أولوياتها بدقة.
و�أبدى معظم املديرين التنفيذيني ت�أييدهم العام لو�ضع مقرتحات حمددة
ب�ش�أن فئات البيانات والطرائق امل�ستخدمة يف “املعيار اخلا�ص املعزز
لن�رش البيانات” منذ التقرير املرحلي عن املراجعة الثامنة يف فرباير
 .2011و�أعربوا عن ارتياحهم لإعداد فئات البيانات والطرائق املقرتحة
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات دولية �أخرى و�أ�سواق ر�أ�سمالية ،و�أنه مت اال�سرت�شاد
يف �إعدادها بالآراء التقييمية من البلدان امل�شرتكة يف املعيار اخلا�ص لن�رش
البيانات ومن بع�ض البلدان امل�شاركة يف النظام العام لن�رش البيانات.
و�أكد جميع املديرين �أهمية موا�صلة التعاون الوثيق مع ال�سلطات الوطنية
والأجهزة الدولية ذات ال�صلة ـ وخ�صو�صا جمل�س اال�ستقرار املايل،
وبنك الت�سويات الدولية ،واملجموعة امل�شرتكة بني الوكاالت واملعنية
بالإح�صاءات االقت�صادية واملالية — لت�سوية �أي �أمور �إجرائية وت�شغيلية
قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل .واتفق املديرون عموما على �رضورة عقد املراجعة
القادمة ملبادرات ال�صندوق املعنية مبعايري البيانات بعد حوايل �سنتني.

�أن�شطة �أخرى متعلقة بالبيانات

�ألقت الأزمة العاملية ال�ضوء على الدور احليوي الذي ت�ؤديه البيانات يف
اال�ستعداد ملواجهة الأزمات ومنع وقوعها .ويف ال�سنة املالية ،2012
وا�صل ال�صندوق جهوده امل�ستمرة لتعزيز جودة البيانات التي تقدمها
البلدان الأع�ضاء وزيادة �سهولة االطالع على البيانات التي تنتجها
وتديرها (مبا يف ذلك ،وللمرة الأوىل ،حتميل تطبيق على الهاتف
املحمول لالطالع على البيانات الإح�صائية التي ي�صدرها ال�صندوق؛
راجع الإطار .)3-4
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الإطار 3-4

تطبيقات الهواتف املحمولة لالطالع على بيانات ال�صندوق
الإح�صائية

يف �سياق اجلهود التي يبذلها �صندوق النقد الدويل لتي�سري �إتاحة البيانات
الإح�صائية� ،أ�صدر يف خريف  2011تطبيقا جديدا للهواتف املحمولة)(app
ي�سمح مل�ستخدمي الأجهزة املحمولة (مثل “�آي باد” ،و”�آي فون” ،و”�آي تات�ش”،
و”�آندرويد”) باالطالع على طائفة وا�سعة من بيانات ال�صندوق الإح�صائية .ويت�سم
التطبيق املجاين ،مكتبة ال�صندوق الإلكرتونية ،باندماجها مع �أدوات التوا�صل
االجتماعي ،مما ي�سمح للم�ستخدمني بتبادل تقارير البيانات والتعليقات فيما بينهم.
كذلك ي�سمح التطبيق للم�ستخدمني باالطالع على طائفة وا�سعة من جمموعات
البيانات الإح�صائية ،وت�شمل �إمكانية االختيار من تقرير “الإح�صاءات املالية
الدولية” .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتيح التطبيق االطالع على �أحدث �أعداد مطبوعات
ال�صندوق غري الإح�صائية مثل تقرير “�آفاق االقت�صاد العاملي” ،و”تقرير اال�ستقرار
املايل العاملي” ،وتقرير “الرا�صد املايل” ،وتقارير “�آفاق االقت�صاد الإقليمي”.

ومنِح اهتمام كبري خالل العام املن�رصم لزيادة �إمكانية الو�صول �إىل
ُ
البيانات �إلكرتونيا عرب �شبكة الإنرتنت �أو تطويرها .وي�شري الإطار 4-4
�إىل ت�ضمني ن�سخة �إلكرتونية حني �صدور دليل “�إح�صاءات ديون القطاع
العام— مر�شد ملعديها وم�ستخدميها” .ون�رش ال�صندوق يف يوليو 2011
نتائج م�سح “�إمكانية احل�صول على اخلدمات املالية” ال�سنوي الثاين من
خالل قاعدة بيانات امل�سوح عرب �شبكة الإنرتنت ،والتي تن�رش �أهم م�ؤ�رشات
47
التوا�صل اجلغرايف وال�سكاين للخدمات املالية وكذلك البيانات الأ�سا�سية.
و�شارك حوايل  140بلدا يف م�سح عام  2011الذي ت�ضمن بيانات جديدة
عن الودائع والقرو�ض القائمة يف قطاع الأ�رس ،والآن ي�ضم املوقع الإلكرتوين
للم�سح بيانات �سنوية حلوايل  160جميب تغطي فرتة �سبع �سنوات (-2004
 ،)1020ومنها بيانات عن جميع بلدان جمموعة الع�رشين .ومت �أي�ضا
حت�سني �أدوات الربجميات امل�ساندة .كذلك ن�رش ال�صندوق يف يوليو 2011
النتائج املو�سعة من “امل�سح املن�سق لال�ستثمار املبا�رش” لعام ،2009

ويف و�سع امل�ستخدمني االطالع ب�سهولة على �أهم امل�ؤ�رشات من
خالل جمموعة متنوعة من قواعد البيانات التي يحتفظ بها ال�صندوق
مثل تقرير الإح�صاءات املالية الدولية ،و�إح�صاءات وجهة التجارة،
و�إح�صاءات مالية احلكومة ،واالحتياطيات الدولية ،وامل�سح املن�سق
ال�ستثمارات احلافظة ،وتكوين عمالت االحتياطيات الر�سمية ،وامل�سح
املن�سق لال�ستثمار املبا�رش ،وم�ؤ�رشات ال�سالمة املالية .وميكن االطالع
على البيانات يف �شكل تقارير عادية ،وميكن عر�ضها يف �شكل جداول
ومن خالل �أدوات تفاعلية.
ويعتمد التطبيق يف الو�صول �إىل البيانات الأ�سا�سية على معايري «مبادرة
تبادل البيانات الإح�صائية والو�صفية»

كقاعدة بيانات �إلكرتونية على �شبكة الإنرتنت ،وهو م�سح يجريه ال�صندوق
على م�ستوى العامل ملراكز اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الثنائية؛ و�أ�صدر يف
�شهر دي�سمرب الالحق نتائج م�سح عام  48 .2010ويجري العمل مبرور الوقت
على تو�سيع نطاق امل�شاركة القُطرية وتعميق التفا�صيل اجلغرافية ،وات�سعت
نتائج امل�سح ال�صادر يف يوليو  2011لت�شمل �أذربيجان وبوتان وال�صني
وغانا و�إ�رسائيل والأردن والكويت وموري�شيو�س ومولدوفا وباراغواي
واالحتاد الرو�سي و�ساموا؛ �أما امل�شاركات اجلديدة يف امل�سح ال�صادر يف
دي�سمرب  2011ف�شملت �أروبا والربازيل وجورجيا والهند ومقدونيا واجلبل
الأ�سود و�سي�شيل و�أوروغواي .كذلك �أعيد ت�صميم املوقع الإلكرتوين للم�سح،
ا�ستعدادا لإ�صدار دي�سمرب ،لت�سهيل و�صول امل�ستخدم �إىل تقارير البيانات،
من خالل تعزيز �إمكانية الت�صفح ،واختيار البيانات ،و�سمات العر�ض.
وتعززت تغطية البيانات الو�صفية من حيث املعلومات املف�صلة وعدد
مبلغي البيانات الو�صفية.

الإطار 4-4

�إح�صاءات ديون القطاع العام :مر�شد ملعديها وم�ستخدميها
مع تزايد االهتمام ب�إح�صاءات ديون القطاع العام� ،أعد �صندوق النقد الدويل
برناجما من�سقا يت�ضمن دليال �إح�صائيا ،وقاعدة بيانات ،وحلقات نقا�ش
�إقليمية ،وم�ساعدات فنية للم�ساهمة يف حت�سني هذه الإح�صاءات .ويف دي�سمرب
 2011ن�رش �صندوق النقد الدويل ،بالتعاون مع “فرقة العمل امل�شرتكة بني
الوكاالت املعنية بالإح�صاءات املالية” )« ،(TFESدليل “�إح�صاءات ديون
القطاع العام :مر�شد ملعديها وم�ستخدميها» ،وتتوافر �أي�ضا ن�سخة �إلكرتونية
من هذا الدليل على �شبكة الإنرتنت؛�أ ويجرى العمل على ترجمته �إىل عدة لغات.
والهدف من هذا املر�شد هو امل�ساعدة على توحيد طريقة تبويب التزامات ديون
القطاع العام والتو�صل �إىل �إعداد بيانات ديون القطاع العام على �أ�سا�س قابل
للمقارنة دوليا .ويكمل املر�شد قاعدة بيانات �إح�صاءات ديون القطاع العام
امل�شرتكة بني البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل التي تتيح �إمكانية الو�صول
جمانا �إىل �إح�صاءات ديون القطاع العام يف  54بلدا.
ملعدي الإح�صاءات وم�ستخدميها على امل�ستوى
وميثل الدليل مرجعا مهما ّ
الوطني ،ويقدم �إطارا �شامال ملفاهيم قيا�س الدين الإجمايل والدين
�أ وهذا املر�شد متوافر يف املوقع الإلكرتوين.www.tffs.org/PSDStoc.htm :

ال�صايف للقطاع العام وجميع عنا�رصه .وميكن تطبيق هذه الإر�شادات
على العنا�رص املختلفة للقطاع العام وعرب خمتلف اخل�صوم التي تتكون
منها ديون القطاع العام .ويقدم هذا املر�شد هيكال لتبويب التزامات الدين
ح�سب الأداة وح�سب القطاع لدى الطرف املقابل يف �أداة الدين ،ويقدم
م�شورة ب�ش�أن امل�شكالت العملية يف ت�سجيل ديون القطاع العام ،ويت�ضمن
�أمثلة عددية.
وفرقة العمل املعنية بالإح�صاءات املالية ) (TFESهي جهد م�شرتك
بني الوكاالت ير�أ�سها �صندوق النقد الدويل وت�ضم يف ع�ضويتها بنك
الت�سويات الدولية ،و�أمانة الكومنولث ،والبنك املركزي الأوروبي ،واملكتب
الإح�صائي لالحتاد الأوروبي (يورو�ستات) ،ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي ،و�أمانة نادي باري�س ،وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،والبنك الدويل.
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ويف نوفمرب ُ 2011ن�شرِ ت نتائج امل�سح املن�سق ال�ستثمارات احلافظة الكبرية عمله مع االقت�صادات املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
لعام  — 2010ويغطي املراكز يف �سندات امللكية والدين يف نهاية الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين وجهوده يف التعاون مع ترتيبات
 2010فيما يخ�ص  73اقت�صادا م�شرتكا — ومتت لأول مرة اال�ستعا�ضة التمويل الإقليمية ،و�أبرزها يف �أوروبا.
عن اللوحات اجلدولية 49التي كانت م�ستخدمة من قبل بقاعدة بيانات
جديدة على �شبكة الإنرتنت م�ستفيدة من التطورات التكنولوجية الراهنة تعاون ال�صندوق مع جمموعة الع�رشين
لن�رش البيانات الإح�صائية والبيانات الو�صفية .و�إىل جانب �إطالق
قاعدة البيانات املح�سنة� ،أُعيد ت�صميم املوقع الإلكرتوين للم�سح ازداد تعاون ال�صندوق مع جمموعة الع�رشين منذ بداية الأزمة املالية
ليوفر خ�صائ�ص ت�صفح معززة ات�ساقا مع قواعد البيانات املتخ�ص�صة العاملية ،حينما كانت الإجراءات اجلماعية التي اتخذتها جمموعة
الأخرى لدى �صندوق النقد الدويل .وت�سمح خ�صائ�ص الديناميكية يف الع�رشين عن�رصا حيويا يف جتنب م�صاعب اقت�صادية �أ�شد .وبناء على
اختيار وعر�ض البيانات ب�رسعة و�صول امل�ستخدم �إىل تقارير البيانات .طلب قادة جمموعة الع�رشين ،يقدم ال�صندوق التحليل الفني الذي يدعم
عملية التقييم املتبادل ) (MAPالتي ت�ضم �أطراف متعددة ،وحتدد بلدان
ويف مطلع �شهر مايو  ،2011ا�شرتكت كل من �إدارة الإح�صاءات يف جمموعة الع�رشين مبوجبها �أهداف االقت�صاد العاملي وال�سيا�سات
ال�صندوق ،وجمموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدويل يف ا�ست�ضافة الالزمة لتحقيقها ومدى التقدم نحو هذه الأهداف امل�شرتكة .ومت تكليف
م�ؤمتر عاملي لت�شجيع وتو�سيع نطاق تنفيذ معايري “مبادرة تبادل خرباء ال�صندوق بداية بتحليل ما �إذا كانت ال�سيا�سات املتبعة يف كل بلد
البيانات الإح�صائية والو�صفية” ) 50.(SDMXوالتقى يف امل�ؤمتر �أكرث منها ت�ساعد جمتمعة على حتقيق �أهداف النمو التي تن�شدها املجموعة ـ
من  200م�س�ؤول رفيع امل�ستوى ،وخرباء �إح�صاء ومتخ�ص�صون يف مب�ساهمات من م�ؤ�س�سات دولية �أخرى .وبعد ذلك ،قدم خرباء ال�صندوق
تكنولوجيا املعلومات من  90بلدا لتبادل معلومات حول ا�سرتاتيجيات الدعم الفني للم�ساعدة يف �إعداد توجيهات �إر�شادية (�أي معايري ميكن
تنفيذ معايري مبادرة تبادل البيانات الإح�صائية والو�صفية وامل�شاركة اال�ستناد �إليها عند تقييم امل�ؤ�رشات املختارة) ت�ساعد يف تقييم
يف حلقة تطبيقية عن بناء القدرات موجهة نحو الهيئات الوطنية التي االختالالت اخلارجية ،وقدم خرباء ال�صندوق تقييما للتقدم يف حتقيق
مل تطبق املبادرة بعد .و�أطلق �صندوق النقد الدويل �أثناء انعقاد امل�ؤمتر الأهداف امل�شرتكة.
تطبيقا جديدا ُي�ستخدم على �أجهزة “�آي فون” ) (iPhoneو”�آي باد” )(iPad
يقوم على معايري تبادل البيانات الإح�صائية والو�صفية يف عر�ض جداول وميتد التعاون مع جمموعة الع�رشين �إىل ما هو �أكرث من “عملية التقييم
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املتبادل” وي�شمل جماالت �أخرى ،ومنها “مبادرة جمموعة الع�رشين
البيانات والر�سوم البيانية من موقع “امل�ؤ�رشات العاملية الرئي�سية”.
ب�ش�أن فجوات البيانات” املعنية بطرائق معاجلة فجوات البيانات
ويف نهاية �إبريل  ،2012انتهي ال�صندوق من االتفاق على النموذج التي ك�شفت عنها الأزمة العاملية ،و�إعداد تقرير جمموعة الع�رشين
القيا�سي لبيانات احل�سابات القطاعية يف �سياق تطبيق “نظام حول �آثار الإ�صالحات التنظيمية على اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
احل�سابات القومية لعام  ”2008يف اقت�صادات جمموعة الع�رشين واالقت�صادات النامية.
واالقت�صادات املتقدمة ،والذي �سي�ؤتي ثماره يف بداية عام .2014

التعاون مع جمموعة الع�رشين وامل�ؤ�س�سات الأخرى

يتعاون ال�صندوق مع عدد من امل�ؤ�س�سات الأخرى معنية هي �أي�ضا
بالق�ضايا االقت�صادية العاملية .ومن �أمثلة التعاون ذات الأهمية

ا�ستعرا�ض املجل�س التنفيذي لتجربة م�شاركة ال�صندوق يف
“عملية التقييم املتبادل”

ا�ستعر�ض املجل�س التنفيذي يف يونيو  2011دور �صندوق النقد الدويل يف
“عملية التقييم املتبادل” 52.و�أيد املديرون التنفيذيون ا�ستمرار م�شاركة

�إىل اليمني� :صياد يلقي ب�شبكته بالقرب من مدينة فيليتا ،باراغواي.
�إىل الي�سار :عاملة يف م�صنع مبدينة يكاترينربغ يف رو�سيا لتنقية املعادن
الثمينة لال�ستخدام ال�صناعي.
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ال�صندوق يف هذا العمل ،م�شريين �إىل �أنها تنطوي على �أوجه ت�ضافر مع
�أعمال ال�صندوق الرقابية ،ال �سيما على امل�ستوى متعدد الأطراف .ور�أى
املديرون �أنه من ال�رضوري مراجعة انعكا�سات التعاون الأو�سع نطاقا
بني ال�صندوق وجمموعة الع�رشين على �أعمال رقابة ال�صندوق يف �إطار
“مراجعة الرقابة كل ثالث �سنوات” واملقررة يف �أكتوبر .2011
واتفق املديرون على �أن «عملية التقييم املتبادل» تطورت يف الآونة
الأخرية بينما ظلت م�ساهمة ال�صندوق فيها �ضمن الإطار املو�ضوع
يف دي�سمرب  .2009ويف هذا ال�سياق� ،أحاط املديرون علما ب�أن الطابع
القانوين مل�شاركة ال�صندوق باعتبارها م�ساعدة فنية مل يطر�أ عليه �أي
تغيري .و�أيد املديرون التنفيذيون املالحظة الواردة يف تقرير خرباء
ال�صندوق الذي �شكل �أ�سا�س املناق�شة ،وهي �أن م�شاركة املجل�س التنفيذي
يف هذا العمل ينبغي �أن تتوافق مع ملكية جمموعة الع�رشين لعملية
التقييم املتبادل و�أن حتافظ على الطابع امل�ستقل لتحليالت خرباء
ال�صندوق ومدخالتهم .و�أعربوا عن تقديرهم جلهود اخلرباء يف �إحاطة
املجل�س يف الوقت املنا�سب مبا يجري من عمل يف هذا ال�ش�أن.
ونظر املديرون التنفيذيون يف االنعكا�سات على موارد ال�صندوق نتيجة
م�شاركته يف «عملية التقييم املتبادل» بني �أع�ضاء جمموعة الع�رشين.
و�أ�شار معظم املديرين �إىل �أن النظر يف �أي تكاليف �إ�ضافية متت تغطيتها
جزئيا حتى الآن من خالل �إعادة حتديد �أولويات املوارد احلالية و�إعادة
توزيعها ،ينبغي �أن يكون يف �ضوء املنافع التي تتحقق من هذا العمل
لأع�ضاء ال�صندوق بوجه عام ،مبا يف ذلك �أوجه الت�ضافر مع رقابة
ال�صندوق.

امل�شاركة يف ترتيبات التمويل الإقليمية
�شارك ال�صندوق يف وقت مبكر من الأزمة املالية العاملية يف متويل
بلدان �أع�ضاء االحتاد الأوروبي التي تواجه احتياجات لتمويل ميزان
املدفوعات (هنغاريا والتفيا ورومانيا) ،مما �أدى �إىل ات�ساع نطاق تعاون
ال�صندوق مع م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي ،وخا�صة مع البنك املركزي
الأوروبي ،يف وقت الحق من الأزمة ،حينما طلبت بلدان من منطقة
اليورو (اليونان و�آيرلندا والربتغال) الدعم من ال�صندوق (راجع الإطار
 ،)1-3مما �أدى �إىل توثيق التعاون بني �صندوق النقد الدويل ،واملفو�ضية
الأوروبية ،والبنك املركزي الأوروبي ،يف البلدان املرتبطة بربامج مع
ال�صندوق و�أ�صبح ُيطلق عليه “الهيكل الثالثي” .وبرغم تن�سيق �صندوق
النقد الدويل على نحو وثيق مع الأع�ضاء الآخرين يف “الهيكل الثالثي”،
فقد اتخذ املجل�س التنفيذي يف نهاية املطاف قرارات التمويل وامل�شورة
ب�ش�أن ال�سيا�سات على نحو م�ستقل عن عملية “الهيكل الثالثي” .وبناء
على جتارب التمويل بالتعاون مع م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي م�ؤخرا،
يبحث �صندوق النقد الدويل حاليا �إمكانية زيادة التعاون مع ترتيبات
متويل �إقليمية �أخرى.

التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأخرى
�صندوق النقد الدويل هو �أي�ضا ع�ضو يف جمل�س اال�ستقرار املايل الذي
ي�ضم امل�س�ؤولني احلكوميني املعنيني بتحقيق اال�ستقرار املايل يف
املراكز املالية الدولية الكربى ،والأجهزة التنظيمية والرقابية الدولية،
والأجهزة الدولية املحددة للمعايري ،وجلان خرباء البنوك املركزية،
وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية .وتتعاون املجموعتان على �إعداد «عملية
الإنذار املبكر» و»قائمة الإنذار املبكر» مرتني يف ال�سنة (راجع «تقييم

املخاطر و�إدارتها» يف الف�صل الثالث») .وف�ضال على ع�ضويته يف جمل�س
اال�ستقرار املايل ،فال�صندوق ممُ َ ثَّل �أي�ضا يف اللجنة التوجيهية للمجل�س
وي�شارك يف جمموعات عمل خمتلفة مثل اللجنة الدائمة املعنية بتقييم
املخاطر ،واللجنة الدائمة املعنية بتطبيق املعايري التي تعتمد على
عمل ال�صندوق ب�ش�أن «برنامج تقييم القطاع املايل» و» تقارير مراعاة
املعايري واملواثيق» .ويتعاون ال�صندوق �أي�ضا مع جمل�س اال�ستقرار املايل
فيما يخ�ص مبادرة جمموعة الع�رشين ب�ش�أن فجوات البيانات؛ وا�شرتكت
امل�ؤ�س�ستان �أثناء ال�سنة املالية  2012يف �إ�صدار تقرير عن تقدم �سري
العمل يف اتخاذ التدابري التي �سبق حتديدها لغلق فجوات البيانات التي
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ك�شفت عنها الأزمة العاملية.
ويتعاون ال�صندوق والبنك معا ب�صورة منتظمة وعلى م�ستويات متعددة
لتقدمي امل�ساعدة الالزمة للبلدان الأع�ضاء .وتتعاون امل�ؤ�س�ستان �أي�ضا من
خالل مبادرة «هيبيك» و»املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون
(وردت مناق�شته يف هذا الف�صل) ،يف تخفيف �أعباء الديون اخلارجية التي
تتحملها معظم البلدان الفقرية املثقلة بالديون .وتتعاون امل�ؤ�س�ستان
على تخفيف وط�أة الفقر من خالل منهج �إعداد «تقارير ا�سرتاتيجية احلد
من الفقر» امل�شرتك – وهي خطة تقودها البلدان الأع�ضاء للربط بني
�سيا�ساتها الوطنية والدعم املقدم من اجلهات املانحة ونتائج التنمية
الالزمة للحد من الفقر يف البلدان منخف�ضة الدخل .و ُيجري «تقرير
الر�صد العاملي» الذي يتعاونان على �إعداده تقييما للتقدم �صوب حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية اجلديدة؛ وكان املو�ضوع املحوري الذي تناوله
عدد  2012من التقرير هو �أ�سعار املواد الغذائية والتغذية .كذلك تتعاون
امل�ؤ�س�ستان من خالل «برنامج تقييم القطاع املايل» لإك�ساب القطاعات
املالية يف البلدان الأع�ضاء درجة من ال�صالبة يف مواجهة ال�صدمات
و�ضمان خ�ضوعها مل�ستوى جيد من التنظيم .ويجري يف الوقت احلا�رض
تنفيذ برنامج م�شرتك بني ال�صندوق والبنك لتقدمي امل�ساعدة الفنية يف
بلدان الكاريبي بتمويل من امل�ؤ�س�سة الكندية للتنمية الدولية.
ويغطي التعاون بني ال�صندوق والأمم املتحدة عددا من املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك منها التعاون يف جمال الق�ضايا ال�رضيبية واخلدمات
الإح�صائية التي يقدمانها ،وكذلك احل�ضور وامل�شاركة على �أ�سا�س
متبادل يف االجتماعات املنتظمة ويف م�ؤمترات و�أن�شطة حمددة .ويف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،عمل ال�صندوق مع منظمة العمل الدولية ب�ش�أن
ق�ضايا تتعلق بالتوظيف ،وكذلك احلدود الدنيا للحماية االجتماعية؛ ومع
�صندوق الأمم املتحدة للطفولة على ق�ضايا املالية العامة وال�سيا�سة
االجتماعية؛ وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ب�ش�أن االقت�صاد الأخ�رض،
وبرنامج الغذاء العاملي ب�ش�أن �شبكات الأمان االجتماعي والتقييمات
املبكرة للتعر�ض للمخاطر.
وي�شارك �صندوق النقد الدويل يف “�رشاكة دوفيل” التي �أُطلِقت يف مايو
 2011بني البلدان العربية التي متر مبرحلة انتقالية ،والبلدان ال�رشيكة
يف املنطقة ،وجمموعة الثمانية ،وم�ؤ�س�سات مالية �إقليمية ودولية.
واتفقت امل�ؤ�س�سات املالية الإقليمية والدولية الأطراف يف هذه ال�رشاكة
يف �سبتمرب  2011على �إن�شاء منرب تن�سيقي ل�رشاكة دوفيل من �أجل
�ضمان الدعم الفعال للبلدان ال�رشيكة ،وتي�سري تبادل املعلومات والفهم
امل�شرتك؛ واحلوار حول العمليات مع البلدان ال�رشيكة؛ وتن�سيق �أعمال
املراقبة و�إعداد التقارير عن تنفيذ الإجراءات امل�شرتكة لدعم ال�رشاكة؛
وحتديد فر�ص التعاون يف التمويل وامل�ساعدة الفنية وال�سيا�سة والعمل
التحليلي.

5
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احلوكمة واملوارد
املالية وامل�ساءلة

متثل ا�شرتاكات ح�ص�ص الع�ضوية (راجع الإطار  1-5يف ال�صفحة
الإلكرتونية) امل�صدر الرئي�سي ملوارد ال�صندوق املالية .و ُيجري جمل�س
حمافظي ال�صندوق مراجعات عامة للح�ص�ص على فرتات منتظمة (كل
خم�س �سنوات على الأقل) ،مما ي�سمح لل�صندوق بتقييم مدى كفاية
احل�ص�ص بالن�سبة الحتياجات البلدان الأع�ضاء من التمويل وقدرة
ال�صندوق ذاته على امل�ساعدة يف تلبية هذه االحتياجات ،وبتعديل
ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء على نحو يعك�س التغريات يف مراكزها الن�سبية
يف االقت�صاد العاملي ،مما ي�ضمن تطور �آلية النظام املايل الدويل يف
�صنع القرار مع تغري هيكل االقت�صاد العاملي .واخ ُتتِمت �آخر هذه
املراجعات ،وهي املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص ،يف دي�سمرب
.2010

�أن�صبة ح�ص�ص �أفقر البلدان الأع�ضاء وقوتها الت�صويتية .ومبوجب
هذا التحويل ت�صبح الربازيل والهند يف عداد البلدان �صاحبة �أكرب 10
ح�ص�ص يف ال�صندوق ،والتي �ست�ضم �أي�ضا الواليات املتحدة واليابان
وال�صني وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا واالحتاد الرو�سي واململكة املتحدة.
ف�ضال على ذلك� ،سي�ؤدي الإ�صالح املقرر يف � 2010إىل جمل�س تنفيذي
ُيختار كل �أع�ضائه باالنتخاب ،و�سينخف�ض حجم التمثيل املجمع
لالقت�صادات الأوروبية املتقدمة يف املجل�س ب�إلغاء اثنني من مراكز
املديرين التنفيذيني ،كما �ستتاح فر�صة �أكرب لإ�ضافة مدير تنفيذي
مناوب ثان لتعزيز متثيل الدوائر االنتخابية التي ت�ضم بلدانا متعددة.
و�سوف ت�ستكمل مراجعة �شاملة لل�صيغة امل�ستخدمة يف حتديد ح�ص�ص
البلدان بحلول 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 يف موقع ال�صندوق الإلكرتوين على �شبكة
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الإنرتنت.

وافق جمل�س املحافظني يف دي�سمرب  2010على �إ�صالح نظام احل�ص�ص
واحلوكمة يف �إطار ا�ستكمال املراجعة العامة الرابعة ع�رشة و�إجراء
تعديل مقرتح يف اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق ب�ش�أن �إ�صالح املجل�س
التنفيذي .ومتى وافقت البلدان الأع�ضاء على جمموعة الإ�صالحات،
ف�سوف ينتج عنها ارتفاع ح�ص�ص الع�ضوية مبقدار ال�ضعف لت�صل
�إىل نحو  476.8مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل739.0
مليار 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 (مما يتجاوز ن�سبة  %5التي
ا�ستهدفتها اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية يف  )2009وحماية

ومن �أجل �أن تدخل زيادات احل�ص�ص حيز التنفيذ ،يجب الوفاء ب�رشطني:
(� )1أن يدخل التعديل املقرتح ب�إ�صالح املجل�س التنفيذي يف حيز
التنفيذ ،مما يقت�ضي موافقة ثالثة �أخما�س الأع�ضاء ممن ت�شكل �أ�صواتهم
 %85من جمموع القوة الت�صويتية على التعديل ،و(� )2أن يوافق عدد من
الأع�ضاء ال تقل �أ�صواتهم عن  %70من جمموع القوة الت�صويتية يف
 5نوفمرب  2010على �إجراء الزيادات الالزمة .وعندما وافق املجل�س
التنفيذي على الإ�صالح� ،صادق على اخلط الزمني الذي يق�ضي ببدء
�رسيان زيادة احل�ص�ص واالنتهاء من �إعادة املواءمة بني �أن�صبة البلدان
الأع�ضاء وتنفيذ التعديل املقرتح ب�ش�أن �إ�صالحات املجل�س التنفيذي مع
حلول موعد االجتماعات ال�سنوية يف �أكتوبر .2012

�إ�صالح نظام احل�ص�ص واحلوكمة

تقدم �إ�صالحات نظام احل�ص�ص واحلوكمة لعام 2010

التقرير ال�سنوي 2012

و�أجرى املجل�س التنفيذي يف دي�سمرب  2011ومار�س  2012مراجعة
ل�سري التقدم نحو تنفيذ جمموعة الإ�صالحات املقررة عام 2010
واملعنية بنظام احل�ص�ص .و�أحاط املديرون التنفيذيون وقت �إجراء
املراجعتني علما ب�أن امل�ستويات احلدية القانونية الالزمة ل�ضمان
فعالية الإ�صالحات مل ت�ستوف بعد .وظل احلال على ما هو عليه يف
نهاية ال�سنة املالية  :2012يف  5نوفمرب  2010بلغ عدد الأع�ضاء
الذين وافقوا على الزيادة املقرتحة يف ح�ص�صهم مبوجب املراجعة
العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص  100ع�ضو ميثلون  %57.93من
ح�ص�ص ع�ضوية ال�صندوق؛ وبلغ عدد الأع�ضاء الذين قبلوا التعديل
املقرتح لإ�صالح املجل�س التنفيذي  75ع�ضوا ميثلون  %46.85من
جمموع القوة الت�صويتية .و�أثناء مراجعة �سري العمل ،حث مدير عام
ال�صندوق بقية البلدان على التعجيل با�ستكمال اخلطوات الت�رشيعية
الالزمة والتدابري القانونية الأخرى لتنفيذ هذا االتفاق املهم خالل
الإطار الزمني املتفق عليه.

مراجعة �صيغة ح�ص�ص الع�ضوية
كما ذُكر �سابقا ،ف�إن �إ�صالح نظام احل�ص�ص واحلوكمة املقرر يف
 2010يق�ضي ب�إجراء مراجعة �شاملة ل�صيغة ح�ص�ص الع�ضوية بحلول
�شهر يناير  2013وا�ستكمال املراجعة العامة اخلام�سة ع�رشة للح�ص�ص
بحلول �شهر يناير  .2014وكخطوة �أوىل يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف،
بد�أ املجل�س التنفيذي ،يف مار�س  ،2012مناق�شات ر�سمية حول مراجعة
55
�صيغة احل�ص�ص.
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يف ال�صندوق� ،إما كبديل عن االحتياطيات �أو كعن�رص مكمل لها .ور�أي
مديرون تنفيذيون �آخرون �أن ت�ضمني امل�ساهمات املالية االختيارية يف
ال�صيغة يت�سق مع دور ال�صندوق كم�ؤ�س�سة تقوم على ح�ص�ص الع�ضوية.
و�إذ �أقر كثري من املديرين ب�صعوبة التو�صل �إىل حل و�سط يف 2008
حول اللجوء �إىل التقلي�ص 57لتخفي�ض دور احلجم يف ال�صيغة وتوفري
حماية �أف�ضل لأ�صوات البلدان الأع�ضاء الأ�صغر والبلدان منخف�ضة
الدخل ،فقد �أيدوا االحتفاظ بعامل التقلي�ص.

املوارد والدخل وامليزانية
اتفاقيات االقرتا�ض
االتفاقيات اجلديدة لالقرتا�ض
توجد لدى ال�صندوق جمموعتان دائمتان من خطوط االئتمان التي ي�ستخدمها
ال�ستكمال موارده امل�ستمدة من ح�ص�ص الع�ضوية ،وهما «االتفاقات العامة
لالقرتا�ض»)( ، (“General Arrangements to Borrow” - GABالتي �أن�شئت
يف عام  )1962و”االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض” (“New Arrangements
)( ،to Borrow” - NABالتي �أن�شئت يف عام  .)1998ومبوجب هذه االتفاقات،
يعرب عدد من البلدان الأع�ضاء �أو م�ؤ�س�ساتها عن اال�ستعداد لإقرا�ض �أموال
�إ�ضافية لل�صندوق من خالل تفعيلها.
وات�سع نطاق االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض وامتدت يف ال�سنة املالية
 2011مع ان�ضمام م�شاركني جدد لزيادة املوارد املتاحة لتوفري
التمويل .و�أثناء ال�سنة املالية  ،2012ان�ضم البنك املركزي البولندي �إىل
هذه االتفاقات ،وبلغت التزاماته  2.5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة
(  3.9مليار دوالر �أمريكي) .وو�صل جمموع املوارد املتاحة يف ظل
االتفاقيات اجلديدة لالقرتا�ض يف � 30إبريل � 2012إىل حوايل 370
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (  574مليار دوالر �أمريكي).

و�أكد املجل�س التنفيذي �أهمية االتفاق على �صيغة حل�ص�ص تعرب ب�صورة
�أف�ضل عن املراكز الن�سبية للبلدان الأع�ضاء يف االقت�صاد العاملي من
�أجل املناق�شات القادمة حول املراجعة العامة اخلام�سة ع�رشة .واتفق
معظم املديرين على �أن املبادئ التي ارتكزت عليها �إ�صالحات عام
 2008ل�صيغة احل�ص�ص ال تزال مهمة �إىل حد كبري :ينبغي �أن تت�سم
ال�صيغة اجلديدة للح�ص�ص بالب�ساطة وال�شفافية ،و�أن تت�سق مع ما ت�ؤديه
وعقب م�صادقة الأع�ضاء امل�شاركني يف االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض
احل�ص�ص من �أدوار متعددة ،وتتمخ�ض عن نتائج حتظى بقبول عام بني على التو�سع ،دخلت االتفاقيات يف �صيغتها املو�سعة حيز التنفيذ
الأع�ضاء ،ويكون تنفيذها ممكنا من املنظور الإح�صائي بناء على توافر يف مار�س  ،2011ومت تفعيلها لأول مرة يف �إبريل  ،2011وال�سماح
بيانات ذات جودة عالية يف الوقت املنا�سب وعلى نطاق وا�سع.
مبدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر 58.ومع اقرتاب موعد �إنهاء هذا التفعيل ،وافق
واتفق املديرون عموما على �أن �إجمايل الناجت املحلي هو �أكرث مقايي�س املجل�س يف �سبتمرب  2011على متديد فرتة التفعيل ل�ستة �أ�شهر �أخرى،
احلجم االقت�صادي �شموال وينبغي �أن نح الوزن الأكرب يف �صيغة على �أن يبد�أ التفعيل يف �أول �أكتوبر  ،2011ووافق يف وقت الحق على
احل�ص�ص 56.و�أعرب املديرون عن طائفة يمُمن الآراء حول الأهمية الن�سبية فرتة تفعيل �أخرى ل�ستة �أ�شهر تبد�أ يف �أول �إبريل  .2012وخالل الفرتة
لل�سوق مقابل �إجمايل الناجت املحلي املح�سوب على �أ�سا�س تعادل القوى املن�رصمة بني التفعيل الأويل وبني � 30إبريل  ،2012بلغت االلتزامات
ال�رشائية يف متغري مزيج �إجمايل الناجت املحلي .و�أ�شار عدد كبري من يف ظل الربامج املدعمة مبوارد ال�صندوق  53مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة (  82.15مليار دوالر �أمريكي) وو�صلت قيمة امل�سحوبات
املديرين �إىل االنفتاح كمقيا�س الندماج البلدان الأع�ضاء يف االقت�صاد
الفعلية يف ظل االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض �إىل  39.8مليار] وحدة
العاملي و�إىل �أنه ينبغي �أن يظل متغريا مهما يف �صيغة احل�ص�ص .ور�أي حقوق �سحب خا�صة (  61.69مليار دوالر �أمريكي).
العديد من ه�ؤالء املديرين �أن ا�ستك�شاف البدائل الأخرى �سيكون �أف�ضل
لر�صد االنفتاح املايل.
اقرتاح تخفي�ض موارد االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض
و�أحاط املديرون التنفيذيون علما بالنتائج التي خلُ�ص �إليها خرباء
ال�صندوق والتي تفيد بعدم توافر �أدلة جتريبية قوية على وجود عالقة
بني مدى التغري يف الإيرادات احلالية و�صايف التدفقات الر�أ�سمالية،
والطلب املحتمل على موارد ال�صندوق .و�أعرب معظم املديرين عن
ر�أيهم �أن االحتياطيات ال تزال م�ؤ�رشا مهما على القوة املالية للبلد
الع�ضو وقدرته على امل�ساهمة يف املوارد املالية لل�صندوق .و�أيد
كثري من املديرين� ،أو كان ميكن �أن ي�ؤيد ،القيام مبزيد من العمل فيما
يخ�ص تغطية �صيغة احل�ص�ص للم�ساهمات املالية للبلدان الأع�ضاء

يف �سياق التو�صل �إىل اتفاق يف دي�سمرب  2010مل�ضاعفة موارد
ال�صندوق امل�ستمدة من ح�ص�ص الع�ضوية يف ظل املراجعة الرابعة
ع�رشة للح�ص�ص ،جرى االتفاق �أنه ينبغي يف املقابل تخفي�ض املوارد
املتاحة من االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض ،مما نتج عنه حتول يف
تكوين موارد الإقرا�ض املتاح من ال�صندوق من «االتفاقات اجلديدة
لالقرتا�ض» �إىل احل�ص�ص ،غري �أن طاقة الإقرا�ض الكلية مل تنخف�ض.
واقت�ضى تخفي�ض املوارد موافقة املجل�س التنفيذي ،والتي جاءت
يف دي�سمرب  ،2011وت�ضمنت تلك املوافقة القرارات الفنية الالزمة
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لتنفيذ عملية تخفي�ض املوارد .وتتطلب الآن موافقة امل�شاركني الذين
ي�ساهمون بن�سبة  %85من القيمة الكلية لالتفاقات االئتمانية يف
ظل «االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض» ،مبا يف ذلك كل بلد من البلدان
امل�شاركة التي يخ�ضع ترتيبها االئتماين للتخفي�ض .ومبجرد التو�صل
�إىل املوافقات املطلوبة� ،سي�صبح تخفي�ض املوارد فعاال وي�شمل جميع
البلدان امل�شاركة يف االتفاقات اجلديدة للإقرا�ض يف نف�س يوم زيادة
ح�صة البلد الع�ضو ذي ال�صلة مبوجب املراجعة الرابعة ع�رشة.

 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.

االتفاقيات الثنائية

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
من البلدان الأع�ضاء .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 وجرى ا�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.

يف �سياق اجلهود الدولية املبذولة لتعزيز كفاية املوارد العاملية املتوافرة
ملنع الأزمات ومكافحتها وت�شجيع ا�ستقرار االقت�صاد العاملي ،تعهد عدد
من البلدان �أع�ضاء �صندوق النقد الدويل ،مبا فيها بلدان يف منطقة اليورو،
بتقدمي دعم �إ�ضايف يف ال�سنة املالية  2012من خالل القرو�ض الثنائية
واتفاقيات �رشاء ال�سندات امل�ؤقتة .ففي دي�سمرب  2011بلغت تعهدات �أع�ضاء
59
منطقة اليورو  150مليار يورو (حوايل  200مليار دوالر �أمريكي)؛
وجاءت يف �إبريل  2012تعهدات �إ�ضافية من اليابان ( 60مليار دوالر
�أمريكي) ،وجمهورية كوريا ( 15مليار دوالر �أمريكي) ،واململكة العربية
ال�سعودية ( 15مليار دوالر �أمريكي) ،واململكة املتحدة ( 15مليار دوالر
�أمريكي) ،وال�سويد ( 10مليار دوالر �أمريكي على الأقل) ،و�سوي�رسا (10
مليار دوالر �أمريكي) ،والرنويج ( 6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ،الر�سوم
حوايل  9.3مليار دوالر �أمريكي) ،وبولندا ( 6.27مليار يورو ،حوايل 8
مليار دوالر �أمريكي) ،و�أ�سرتاليا ( 7مليار دوالر �أمريكي)،
وبنك الدامنرك ال تزال م�صادر الدخل الرئي�سية لل�صندوق تتمثل يف �أن�شطة الإقرا�ض
60
أمريكي)،
الوطني ( 5.3مليار يورو ،حوايل  7مليار دوالر �
و�سنغافورة
ُ
واال�ستثمار .وكما �أ�شري يف الف�صل الثالث ،يتكون معدل الر�سم الأ�سا�سي
حوايل
يورو،
مليار
(1.5
( 4مليار دوالر �أمريكي) ،واجلمهورية الت�شيكية
(�سعر الفائدة على التمويل من ال�صندوق) من �سعر الفائدة على حقوق
والربازيل
ورو�سيا
ال�صني
 2مليار دوالر �أمريكي)� ،إىل جانب تعهدات من
ال�سحب اخلا�صة زائدا الهام�ش الذي ُيعبرَّ عنه بنقاط الأ�سا�س .وبالن�سبة
جمموع
بذلك
فو�صل
أخرى،
والهند و�إندوني�سيا وماليزيا وتايلند وبلدان �
لل�سنتني املاليتني  2013و ،2014وافق املجل�س على �إبقاء هام�ش معدل
61
أمريكي.
�
دوالر
مليار
التعهدات يف نهاية ال�سنة املالية �إىل 430
إذا
�
و
الر�سم دون تغيري عما كان عليه يف ال�سنة املالية  ،2012ويبلغ 100
دعت احلاجة ال�ستخدام هذه املوارد ،متى توافرت ،ف�سوف تطبق الإجراءات نقطة �أ�سا�س .وجاء اعتماد الهام�ش يف ظل قاعدة جديدة لتحديد معدل
62
املالئمة لتخفيف املخاطر ،و ُتتخذ التدابري املالئمة القت�سام الأعباء بني الر�سم الأ�سا�سي الذي اعتمده املجل�س التنفيذي يف دي�سمرب .2011
املانحني الر�سميني ،ح�سب موافقة املجل�س التنفيذي لل�صندوق.
وت�شكل القاعدة اجلديدة ،التي تدخل حيز التنفيذ يف ال�سنة املالية 2013
وال�سنوات التالية ،خطوة مهمة جديدة نحو التنفيذ الكامل للنموذج
اتفاقات لدعم متويل البلدان منخف�ضة الدخل
املعدل لدخل ال�صندوق ،و ُيحدد الهام�ش يف ظله بحيث يغطي تكاليف
يف عام  ،2009وعقب �إ�صالح الت�سهيالت التمويلية ب�رشوط مي�رسة ،الو�ساطة املرتبطة بالإقرا�ض من ال�صندوق وي�سمح بتكوين االحتياطيات.
�أطلق �صندوق النقد الدويل حملة لتعبئة موارد �إ�ضافية للتمويل الثنائي وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تنطوي القاعدة اجلديدة على امل�ضاهاة ل�ضمان
يف �شكل قرو�ض وكذلك يف �شكل دعم لزيادة التمويل ب�رشوط مي�رسة يف ات�ساق معدل الر�سم على نحو معقول مع الأو�ضاع يف �سوق االئتمان على
�إطار ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر .و ُوقِعت خالل ال�سنتني املدى البعيد .وات�ساقا مع املبادئ املعتمدة من املجل�س التنفيذي والتي
املاليتني  2010و 2011اتفاقيات اقرتا�ض �أو اتفاقيات ل�رشاء ال�سندات تفيد ب�رضورة ا�ستقرار الهام�ش وو�ضوح م�سارهُ ،يحدد الهام�ش لفرتة
مع  12بلدا ع�ضوا .ووقع �صندوق النقد الدويل خالل ال�سنة املالية � 2012سنتني ماليتني بدءا من ال�سنتني .2014-2013
اتفاقية �إ�ضافية للإقرا�ض الثنائي مع «م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي»
تقدم امل�ؤ�س�سة مبوجبها  500مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 775ويفر�ض ال�صندوق ر�سوما �إ�ضافية تبلغ  200نقطة �أ�سا�س على ا�ستخدام
مليون دوالر �أمريكي) ،وبذلك ففي نهاية ال�سنة املالية  2012و�صل مبالغ ائتمانية كبرية (�أكرث من  %300من ح�صة البلد الع�ضو) �ضمن
جمموع املوارد الإ�ضافية امل�ؤمنة للتمويل ب�رشوط مي�رسة  9.46مليار ال�رشائح االئتمانية 63ويف 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
وحدة حقوق �سحب خا�صة.
�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
الدخل والر�سوم والفائدة التعوي�ضية واقت�سام الأعباء
ملدة تزيد على � 36شهرا.

مراجعة الر�سوم و�آجال اال�ستحقاق يف ال�صندوق
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
الدخل
قدره  %0.5على كل عملية �سحب للموارد من ح�ساب املوارد العامة،
اعتمد ال�صندوق منذ �إن�شائه اعتمادا �أ�سا�سيا على �أن�شطة الإقرا�ض من �أجل وهناك ر�سم التزام قابل للرد على املبالغ املمنوحة كل فرتة 12
متويل م�رصوفاته الإدارية .و�صدرت موافقة جمل�س املحافظني يف مايو �شهرا مبوجب اتفاقات ح�ساب املوارد العامة ،مثل اتفاقات اال�ستعداد
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االئتماين ،واالتفاقات املمددة ،واالتفاقات يف ظل خط االئتمان املرن ،مبيعات الذهب
واالتفاقات يف ظل خط الوقاية وال�سيولة .و ُتفر�ض ر�سوم التزام تبلغ
 15نقطة �أ�سا�س على املبالغ املتاحة لل�سحب حتى  %200من ح�صة
الع�ضوية ،و 30نقطة �أ�سا�س على املبالغ التي تتجاوز  %200وبحد
�أق�صى  %1000من ح�صة الع�ضوية ،و 60نقطة �أ�سا�س على املبالغ
التي تتجاوز  %1000من ح�صة الع�ضوية .و ُترد الر�سوم عند ا�ستخدام
االئتمان بقدر يتنا�سب مع امل�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.

كما ذكر �آنفا يف هذا الف�صل ،ت�ضمن منوذج الدخل املعدل لل�صندوق
الذي مت �إقراره عام � 2008إن�شاء �صندوق وقف يف ح�ساب اال�ستثمار
يمُ َّول من �أرباح عمليات بيع حمدودة حليازات الذهب لدى ال�صندوق
بهدف ا�ستثمار هذه املوارد وتوليد عوائد لدعم ميزانية ال�صندوق
مع احلفاظ على القيمة احلقيقية للوقف يف الأجل الطويل .وقد وافق
املجل�س التنفيذي يف يوليو  2009على ا�ستخدام ح�صيلة بيع الذهب يف
جزء منها لزيادة موارد ال�صندوق املتاحة ملنح قرو�ض ب�رشوط مي�رسة
للبلدان منخف�ضة الدخل� ،إىل جانب ا�ستخدامه يف متويل الوقف .ويف
�سبتمرب  ،2009وافق املجل�س ر�سميا على بيع � 403.3أطنان مرتية من
ذهب ال�صندوق� ،أي ما ميثل ثُمن جمموع حيازات الذهب لديه.
وقد بد�أت مبيعات الذهب يف �أكتوبر  2009وانتهت يف دي�سمرب ،2010
وبلغ جمموع ح�صيلتها  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 �أرباحا .ومت �إبرام جميع
عمليات البيع على �أ�سا�س الأ�سعار ال�سوقية ،التي جتاوزت الأ�سعار
املفرت�ضة وقت �إقرار منوذج الدخل املعدل .وكان يلزم بيع الذهب
مبتو�سط �سعر  935دوالرا للأوقية لتمويل الوقف من �أرباح بيع الذهب
بالقدر املفرت�ض يف ذلك الوقت ،وزيادة املوارد املتاحة للإقرا�ض
املي�رس �إىل امل�ستوى املتفق عليه يف يوليو  .2009وقد و�صل متو�سط
�سعر بيع الذهب  1144دوالرا �أمريكيا للأوقية ،مما نتج عنه �أرباح
�إ�ضافية «ا�ستثنائية» من مبيعات الذهب.

ووافق 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  ،2012كان ال�صندوق قد اقرت�ض �أمواال
من البلدان الأع�ضاء من خالل قرو�ض ثنائية واتفاقيات ل�رشاء ال�سندات،
واتفاقيات االقرتا�ض اجلديدة املو�سعة واملمددة ،بلغت قيمتها  40.05مليار
وحدة حقوق �سحب خا�صة (راجع �أي�ضا «اتفاقيات االقرتا�ض» يف جزء �سابق ا�ستخدام �أرباح مبيعات الذهب
من هذا الف�صل).
عقد املجل�س التنفيذي خالل ال�سنة املالية  2011مناق�شات مبدئية
اقت�سام الأعباء
حول ا�ستخدام �أرباح مبيعات الذهب 64اتفق خاللها على ا�ستخدام ما
ال يقل عن  4.4مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (�أي  6.8مليار دوالر
يتم تعديل معدالت الر�سم والفائدة التعوي�ضية وفق �آلية القت�سام الأعباء �أمريكي) من الأرباح يف متويل �صندوق وقف �ضمن ح�ساب اال�ستثمار
ُو ِ�ضعت يف منت�صف الثمانينات وتوزع تكلفة االلتزامات املالية املت�أخرة يف �صندوق النقد الدويل كما �أ�رشنا �سابقا .و�أكد املديرون التنفيذيون
عن موعد ا�ستحقاقها لل�صندوق على نحو مت�ساو بني الأع�ضاء الدائنني دعمهم �أي�ضا ال�سرتاتيجية ا�ستخدام جانب من الأرباح لتوليد موارد
والأع�ضاء املدينني .ويقوم ال�صندوق برفع معدل الر�سم وخف�ض معدل ترتاوح بني  0.5و  0.6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة بالقيمة
الفائدة التعوي�ضية ال�سرتداد ر�سوم الفائدة ربع ال�سنوية التي تتجاوز �أجل احلالية ال�صافية يف نهاية  2008لدعم القرو�ض املقدمة من ال�صندوق
ا�ستحقاقها (غري امل�سددة) ب�ستة �أ�شهر �أو �أكرث (تعديالت اقت�سام الأعباء) ومن اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر .ولهذا الغر�ض ،وافق املجل�س يف فرباير
ثم تعوي�ض الدخل ال�ضائع .و ُترد املبالغ التي مت حت�صيلها على هذا النحو  2012على توزيع  0.7مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل 1.1
عند ت�سوية الر�سوم املت�أخرة.
مليار دوالر �أمريكي) على جميع بلدانه الأع�ضاء من االحتياطيات التي
ويف ال�سنة املالية  ،2012بلغ متو�سط التعديالت املقررة لر�سوم الفائدة متثل جانبا من الأرباح اال�ستثنائية املحققة من عائد عمليات بيع جزء
ربع ال�سنوية غري امل�سددة �أقل من نقطة �أ�سا�س واحدة ،وهو ما يعك�س ارتفاع من ذهب ال�صندوق (راجع “التمويل املي�رس” يف الف�صل الثالث) ،مع
االئتمان القائم لل�صندوق ب�سبب ت�أثري الأزمة العاملية التي طالت البلدان ا�ستثناء توقع �أن ي�ساهم الأع�ضاء باملوارد املوزعة يف دعم “ال�صندوق
65
الأع�ضاء وحدوث ارتفاع مماثل يف مراكز ال�رشائح االحتياطية للبلدان اال�ستئماين لت�سهيل النمو واحلد من الفقر”.
الأع�ضاء .وبلغت معدالت الر�سم والفائدة التعوي�ضية املعدلة  %1.30و  %0.30ويف �سبتمرب  ،2011ركز املديرون التنفيذيون يف اجتماع ُعقِد ملتابعة
على الرتتيب يف ال�سنة املالية .2012
النقا�ش على خيارات ا�ستخدام بقية العائدات اال�ستثنائية البالغة 1.75
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 2.7مليار دوالر �أمريكي) ،والتي
�صايف الدخل
�أودعت �ضمن االحتياطيات العامة 66.و�أعرب كثري من املديرين عن
يف ال�سنة املالية  2012بلغ �صايف دخل ال�صندوق  1.5مليار وحدة حقوق ا�ستمرار ت�أييدهم ال�ستخدام املوارد املرتبطة ببقية عائد بيع الذهب
�سحب خا�صة ،وهو ما يعك�س �أ�سا�سا الدخل الناجت عن ارتفاع م�ستويات يف �إطار ا�سرتاتيجية مل�ساعدة البلدان ذات الدخل املنخف�ض .وعلى وجه
�أن�شطة الإقرا�ض .وبلغ دخل اال�ستثمار  169مليون وحدة حقوق �سحب التحديد� ،أبدى كثري منهم تف�ضيله �أو تقبله ال�ستخدام هذه املوارد يف
خا�صة ،وهو ما ميثل عائدات �صافية من الأتعاب مقدارها  126نقطة �أ�سا�س� .إطار ا�سرتاتيجية لدعم قدرات ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر،
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من �أجل تقدمي امل�ساعدات ب�رشوط مي�رسة للبلدان منخف�ضة الدخل .و�أيد
كثري من املديرين �أو �أعربوا عن ا�ستعدادهم للتفكري يف اعتبار بقية العائد
املتحقق من بيع الذهب جزءا من �أر�صدة ال�صندوق الوقائية ،نظرا لالنك�شاف يف �إبريل  ،2011ويف �سياق امليزانية متو�سطة الأجل لل�سنوات املالية
االئتماين الكبري الذي مير به ال�صندوق .و�أيد عدد من املديرين �أو �أعربوا عن � 2012إىل  ،2014وافق املجل�س التنفيذي على م�رصوفات �إدارية
ا�ستعدادهم للتفكري يف �إ�ضافة بقية العائد �إىل �صندوق الوقف الذي �أن�ش�أه �صافية لل�سنة املالية  2012بلغ جمموعها  985مليون دوالر �أمريكي،
ال�صندوق .وقالوا �إن ازدياد حجم الوقف �سي�ساعد يف �ضمان قاعدة دخل مع حد �أق�صى للم�رصوفات الإجمالية يبلغ  1123مليون دوالر �أمريكي
متنوعة وقابلة لال�ستمرار ،ح�سب املت�صور يف منوذج الدخل املعدل ،ال (راجع اجلدول  67.)1-5ف�ضال على ذلك ،وافق املجل�س على ترحيل ما
ي�صل �إىل  34مليون دوالر �أمريكي من املوارد التي مل ُتنفق خالل ال�سنة
�سيما بالنظر �إىل االحتماالت غري امل�ؤكدة لعائد الوقف اال�ستثماري.
املالية  .2011ووافق �أي�ضا على م�رصوفات ر�أ�سمالية بلغت 162
و�أقر املديرون التنفيذيون ب�أن االختيار بني �أهم البدائل املتوافرة ينطوي مليون دوالر �أمريكيُ ،خ ِّ�ص�ص معظمها لأعمال جتديد مبنى كونكورديا
على مفا�ضالت تتعلق بانعكا�ساتها على ال�سيا�سة املالية .وقال بع�ض والبدء يف و�ضع اخلطة التف�صيلية لتجديد مبنى املقر الرئي�سي القدمي
املديرين �إنه ميكنهم املوافقة على مزيج من اخليارات ،و�إن �أقروا �أي�ضا ب�أن (راجع الإطار .)1-5
هذا املنهج من �ش�أنه احلد من التقدم نحو حتقيق كل هدف على حدة .ونظرا
لعدم وجود توافق يف الآراء وقت �إجراء النقا�ش� ،أعرب معظم املديرين عن وظل عمل ال�صندوق خالل ال�سنة املالية  2012مت�أثرا بالأزمة العاملية
ا�ستعدادهم لدعم منهج مت�سل�سل يتم فيه االحتفاظ بالعائد املتبقي من بيع الراهنة ،كما تهدف امليزانية املعتمدة �إىل توفري موارد كافية تكفل
الذهب �ضمن احتياطيات ال�صندوق العامة وموا�صلة ا�ستثماره على �أ�سا�س تلبية امل�ؤ�س�سة الحتياجات البلدان الأع�ضاء النا�شئة عنها .ومقارنة
م�ؤقت يف ح�ساب اال�ستثمار ،على �أال يعترب جزءا من الأر�صدة الوقائية ،بال�سنة املالية ال�سابقة ،التي كانت متثل ال�سنة الأخرية يف جهود
من منطلق �أن املجل�س �سوف يعيد النظر يف اال�ستخدام النهائي لعائد �إعادة الهيكلة وتخفي�ض العمالة التي امتدت لثالث �سنوات ،متت زيادة
بيع الذهب يف غ�ضون عام .ومن �ش�أن هذا املنهج �أن يتيح وقتا الت�ضاح امليزانية بن�سبة  %3بالقيمة احلقيقية لتمويل التغريات التي طر�أت على
الأمور ب�ش�أن �آفاق االقت�صاد العاملي ،وو�ضع الدخل يف ال�صندوق وخماطره عمل ال�صندوق الأ�سا�سي والذي �سي�ستمر �إىل ما بعد الأزمة الراهنة،
االئتمانية ،وتطور الطلب على التمويل املي�رس .وقال عدد من املديرين �إنهم مثل العمل يف جمال منع الأزمات ،والتحليل القُطْ ري املُقارن والرقابة
كانوا يف�ضلون اتخاذ قرار ب�ش�أن ا�ستخدام هذا العائد دون مزيد من الت�أخري.
على القطاع املايل .ويف �إطار احلدود امل�رصح بها ،ت�ضمنت امليزانية
و�سيوا�صل املديرون التنفيذيون النظر يف اخليارات املتاحة لكيفية متو�سطة الأجل لل�سنوات املالية  2014-2012كذلك  53مليون دوالر
ا�ستخدام بقية الأرباح اال�ستثنائية املحققة .وتقرر �أن تظل الأرباح �أمريكي كم�رصوفات م�ؤقتة ملواجهة الأزمة ،ومت متويلها يف ال�سنة
يف ح�ساب اال�ستثمار على �أ�سا�س م�ؤقت ،وا�ستثمارها يف ودائع ق�صرية املالية  2011من املوارد غري املن�رصفة املرحلة من ال�سنة املالية
 ،2010واملعتمدة لل�رصف يف ال�سنة املالية .2011
الأجل.

امليزانيتان الإدارية والر�أ�سمالية

الإطار 1-5

جتديدات مباين ال�صندوق
من املقرر توجيه اجلانب الأ�سا�سي من نفقات ال�صندوق الر�أ�سمالية على
املدى املتو�سط �إىل �إ�صالح وجتديد مبنى املقر الرئي�سي) (HQ1ومبنى
“كونكورديا” .فقد وافق املجل�س التنفيذي ،بعد م�شاورات عديدة مع “جلنة
امليزانية” حول خيارات التجديد املتاحة بالن�سبة للمبنيني ،على توفري
التمويل لهذين امل�رشوعني ،كما وافق على �أطر احلوكمة والرقابة املالية
للم�رشوع ب�صفة خا�صة (بالإ�ضافة �إىل تدابري احلوكمة والرقابة القيا�سية
املعتمدة لدى ال�صندوق) والتي ت�شمل ت�شكيل فرق عمل ملراجعة �سري العمل يف
امل�رشوعني ،ف�ضال على مراجعة النظراء اخلارجيني بالن�سبة مل�رشوع مبنى
املقر الرئي�سي .وقد �صدرت موافقة املجل�س التنفيذي على امل�رشوعني يف
�سياق املوازنة متو�سطة الأجل للفرتة من .2014-2012
مبنى املقر الرئي�سي � :1أو�ضحت الدرا�سات التي ا�ستكملت خالل ال�سنة
املالية � 2011أن اجلانب الأكرب من هذا املبنى و�أنظمته الرئي�سية ،والذي
يكاد ي�صل عمره  40عاما ،قد جتاوز �أو كاد ي�صل �إىل نهاية عمره الت�شغيلي،
و�أنه يتعني توفري ا�ستثمارات كبرية ال�ستبدال عدد من �أنظمة املبنى الرئي�سية
ل�ضمان حتقيق عنا�رص ال�سالمة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة وزيادة الكفاءة يف
ا�ستخدام امل�ساحات املكتبية .وبعد النظر يف عدد من املناهج البديلة ،متت

املوافقة على �أقل هذه املناهج تكلفة — �أي جتديد طابقني يف املرة الواحدة،
رغم �أنه �أكرث �إزعاجا ملوظفي ال�صندوق .وخالل ال�سنة املالية  2012كانت
�إدارة ال�صندوق العليا قد وافقت على الت�صميم الت�صوري للمهند�س املعماري
ب�ش�أن عملية التجديد ،والذي يفرت�ض فيه ا�ستيفاء متطلبات العمل يف ال�صندوق
وو�ضع املبنى يف حالة ت�شغيلية جيدة ملدة ع�رشين عاما .و�سوف ي�ستغرق تنفيذ
الإ�صالحات والتجديدات �أربع �سنوات بدءا من عام .2013
مبنى كونوكورديا :وفقا للمنهج الذي �أو�صى به خرباء ال�صندوق و�صدرت
املوافقة ب�ش�أنه يف ال�سنة املالية  ،2011بد�أت خالل  2012جتديدات مبنى
كونكورديا الذي يبلغ عمره  46عاما بهدف معاجلة امل�سائل املتعلقة بهيكل
املبنى و�أنظمته وتطوير املبنى لكي يتوافق مع املعايري احلديثة ،ومن املتوقع
افتتاح مبنى كونكورديا بعد التجديدات يف ربيع عام  .2013وكان مبنى “بوند”
البالغ من العمر  81عاما قد طُ رح للبيع يف ال�سوق وبيع يف يناير  2012يف عملية
تناف�سية بحوايل  22مليون دوالر �أمريكي؛ و�أودع �صايف الإيرادات املتحققة من
عملية البيع يف “ح�ساب املوارد العامة” .وقد �شكل هذان املبنيان جزءا من
من�ش�أة كونكورديا للإقامة املمتدة ،وكانا ي�ستخدمان يف الغالب ال�ست�ضافة
الدار�سني يف الدورات التدريبية التي ينظمها معهد �صندوق النقد الدويل �سابقا
(الذي ي�شكل حاليا جزءا من “معهد تنمية القدرات”؛ راجع الف�صل الرابع).
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اجلدول 1-5

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

		
2015-2011

										

		 ال�سنة املالية 2012

ال�سنة املالية 2011
				
امليزانية
نتائج امليزانية
امليزانية

نتائج امليزانية

ال�سنة املالية
2013
امليزانية

ال�سنة املالية
2014
امليزانية

امليزانية الإدارية
									
847
836
799
820
757
		 739
املوظفون
121
118
105
112
94
		 104
ال�سفر
180
181
178
181
169
		 169
املباين ونفقات �أخرى
—
6
—
—
—
—
		
االجتماعات ال�سنوية
17
17
—
11
—
—
		
احتياطيات الطوارئ
								
1,164
1,159
1,082
1,123
1,021
		 1,013
جمموع امليزانية الإجمالية
1
168161136138104		 122-
املقبو�ضات
جمموع امليزانية ال�صافية
الرتحيل

2

�صايف جمموع امليزانية �شاملة
املبالغ املرحلة
امليزانية الر�أ�سمالية

املرافق وتكنولوجيا املعلومات

		
		

891
62
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917
...

985
34

947
...

997
997
		41

		

ال�سنة 		
املالية 2015
امليزانية
854
122
182
—
		13
1,171
1691,002

1,002

997
1,038
947
1,019
917
		 953
								
									
35
35
388
44
162
54
48
		

امل�صدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق الأرقام مع املجاميع نظرا للتقريب.
 1ت�شمل الأن�شطة املمولة من اجلهات املانحة ،واتفاقات اقت�سام التكاليف مع البنك الدويل ،ومبيعات املطبوعات ،وموقف انتظار ال�سيارات ،و�إيرادات �أخرى متنوعة.
 2املوارد املرحة من ال�سنة ال�سابقة مبوجب قواعد را�سخة..

										

وخالل ال�سنة املالية  2012بلغ �صايف امل�رصوفات الإدارية الفعلية
 947مليون دوالر �أمريكي� ،أي ما يقل عن امل�ستوى امل�رصح به مببلغ 38
مليون دوالر �أمريكي ،وهو ما يرجع �أ�سا�سا �إىل بلوغ م�رصوفات املوارد
الب�رشية م�ستويات �أدنى من املخطط لها .وجاءت التعيينات يف الوظائف
اجلديدة امل�رصح بها كجزء من ميزانية ال�سنة املالية  2012مع بع�ض
الت�أخر .وكان الإنفاق الر�أ�سمايل الفعلي على تكنولوجيا املعلومات
واملرافق وفقا للمخطط �إىل حد كبري .ومتت املوافقة على اعتمادات
امليزانية الر�أ�سمالية ملدة ثالث �سنوات مع انخفا�ض الإنفاق ن�سبيا يف
العادة خالل ال�سنة الأوىل ،نظرا المتداد معظم امل�رشوعات لفرتة �أطول.
وركزت ا�ستثمارات تكنولوجيا املعلومات على حت�سني �إدارة املعلومات
والبيانات ،و�أمن تكنولوجيا املعلومات ،والكفاءات الت�شغيلية ،و�إحالل
التكنولوجيا غري املواكبة للتطورات احلديثة �أو التي مل تعد مدعومة.
ولأغرا�ض الإبالغ املايل ،يعتمد �صندوق النقد الدويل املعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية )(IFRSيف ت�سجيل امل�رصوفات الإدارية 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 .ويعر�ض اجلدول  2-5مطابقة تف�صيلية
بني نتائج تنفيذ امليزانية الإدارية ال�صافية لل�سنة املالية  2012البالغة
 947مليون دوالر �أمريكي وامل�رصوفات الإدارية على �أ�سا�س املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية البالغة  613مليون وحدة حقوق �سحب
خا�صة (�أي  948مليون دوالر �أمريكي) على النحو الوارد يف الك�شوف
املالية املدققة لل�صندوق.

ويف �إبريل  ،2012وافق املجل�س التنفيذي على ميزانية ال�سنة املالية
 ،2013مبا فيها م�رصوفات �إدارية �صافية تبلغ  997مليون دوالر
�أمريكي مع حد �أق�صى للم�رصوفات الإجمالية بلغ  1159مليون دوالر
�أمريكي بالإ�ضافة �إىل ترحيل مبلغ  41مليون دوالر �أمريكي من املوارد
غري املن�رصفة يف ال�سنة املالية  .2012وظلت حدود امل�رصوفات
الإدارية ال�صافية يف ال�سنة املالية  2013دون تغيري بالقيمة احلقيقية
مقارنة بحدود ال�سنة ال�سابقة .وبلغت امليزانية الر�أ�سمالية  388مليون
دوالر �أمريكي لتمويل اال�ستثمارات ال�رضورية يف املرافق وتكنولوجيا
املعلومات .واعتمد املجل�س التنفيذي �أي�ضا ميزانية مرجعية لل�سنتني
املاليتني .2015-2014
وتهدف امليزانية متو�سطة الأجل لل�سنوات املالية � 2015-2013إىل
حتقيق توازن بني ال�ضغوط امل�ستمرة على ال�صندوق واملرتبطة بدوره
الفعال يف اجلهود العاملية املبذولة ال�ستعادة اال�ستقرار املايل والرغبة
يف احلفاظ على مكا�سب ا�ستكمال �إعادة الهيكلة .وحتافظ امليزانية
على م�ستوى املوارد امل�ؤقتة املرتبطة بالأزمة واملعتمدة لل�سنة املالية
 .2012ويف نف�س الوقت ،ول�ضمان عدم حتول املوارد عن م�سار حاالت
الرقابة غري النظامية ،تتم تلبية الطلبات اجلديدة الأخرى من خالل
اجلمع بني تدابري �إعادة التخ�صي�ص التي تنطوي على تر�شيد و�إعادة
تركيز منتجات الرقابة متعددة الأطراف املختارة (تركيزها ومعدل
تواترها على ال�سواء) وتدابري حتقيق الكفاءة الأخرى (مثل دمج �إدارتني؛
راجع “بناء القدرات يف البلدان الأع�ضاء” يف الف�صل الرابع).
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اجلدول 2-5

امل�رصوفات الإدارية املبلغة يف الك�شوف

		
(مباليني الدوالرات الأمريكية ،ما مل يذكر خالف ذلك)
		

املالية 		

نتائج امليزانية الإدارية ال�صافية لل�سنة املالية 2012

947

		
		
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
امل�رصوفات الر�أ�سمالية – بنود ُت�رصف على الفور وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
		
مكا�سب بيع �أ�صول ثابتة
مبالغ من�رصفة لإدارة العمليات العامة (من ال�صندوق اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث و�إدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة)
		

–28
46
7
–20
4-

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

948

		

		
بنود للتذكرة:

613

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

امل�صدر� :إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات مع املجاميع نظرا للتقريب .ويتم التحويل بناء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح الفعلي ل�سعر �رصف الدوالر الأمريكي/وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة الذي بلغ حوايل
 1.55يف ال�سنة املالية .2012

اجلدول :3-5

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 )2012

				

				�إدارة العمليات العامة
		(مبا يف ذلك الت�سهيل التمويلي للت�صحيح الهيكلي)
املجموع
		
ال�صومال
ال�سودان
زمبابوي

		
		
		

		
232.8
		
982.6
		85.9

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

		

		
1301.2

املت�أخرات امل�ستحقة لل�صندوق

224.6
901.4
—
1125.9

ح�سب النوع

ال�صندوق اال�ستئماين
للنمو واحلد من الفقر

		 ال�صندوق
		اال�ستئماين

		
		
		

8.2
81.2
—

		
		
		

—
—
85.9

		

89.4

		

85.9

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 �إبريل  ،2012قرر املجل�س التنفيذي ا�ستمرار ال�صندوق
يف تقدمي امل�ساعدة الفنية �إىل زمبابوي يف بع�ض املجاالت امل�ستهدفة.

تراجعت االلتزامات املالية غري امل�سددة ل�صندوق النقد الدويل من  1305مليون
وحدة حقوق �سحب خا�صة يف نهاية �إبريل � 2011إىل  1301مليون وحدة حقوق
�سحب خا�صة يف نهاية �إبريل ( 2012اجلدول  .)3-5وبلغت ح�صة ال�سودان
حوايل  %75.5من املت�أخرات املتبقية ،وبلغت ح�صتا ال�صومال وزمبابوي
 %17.9و %6.6على الرتتيب .ويف نهاية �إبريل  ،2012كانت 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 �آليات التدقيق
العامة والبقية �إىل ال�صندوق اال�ستئماين وال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من تت�ألف �آليات التدقيق يف �صندوق النقد الدويل من م�ؤ�س�سة تدقيق
الفقر .وزمبابوي هو البلد الوحيد الذي عليه مت�أخرات مطولة قائمة لل�صندوق خارجية ،ووظيفة للتدقيق الداخلي ،وجلنة م�ستقلة للتدقيق اخلارجي
اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر .و�ساعد التوزيع العام لوحدات حقوق ال�سحب تقوم بالإ�رشاف العام على التدقيق ال�سنوي مبقت�ضى النظام الداخلي
اخلا�صة الذي مت يف �أغ�سط�س  2009على ت�سهيل مواظبة جميع البلدان امل�ستحقة لل�صندوق.
عليها مت�أخرات مطولة على �سداد التزاماتها لإدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة.

جلنة التدقيق اخلارجي

ُ
وطبقَّت 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 .تت�ألف جلنة التدقيق اخلارجي من ثالثة �أع�ضاء يختارهم املجل�س
وبنهاية ال�سنة املالية ،ظل ال�صومال وال�سودان غري م�ؤهلني لال�ستفادة من موارد التنفيذي ويعينهم املدير العام .وتبلغ مدة خدمة الأع�ضاء ثالث �سنوات
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على �أ�سا�س التداخل ،والأع�ضاء مواطنون من خمتلف البلدان وم�ستقلون التن�سيق لإجراء املراجعات اخلا�صة يف ال�صندوق .وا�ستكمل حتقيقني
عن ال�صندوق ،ويلزم �أن تكون لديهم اخلربات وامل�ؤهالت الالزمة كانا قد بدءا يف ال�سنة املالية .2011
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 املحا�سبية العامة وبخالف مهمة التدقيق الداخلي التي يتوالها املكتب ،ف�إنه يعمل �أي�ضا
ك�أمانة للجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة املخاطر ،ويقوم يف �إطار هذا
على امل�ستوى الدويل �أو القطاع العام �أو الدوائر الأكادميية.
الدور بتن�سيق �إ�صدار تقرير �سنوي عن �أعمال �إدارة املخاطر للعر�ض
وتختار اللجنة واحدا من �أع�ضائها رئي�سا لها ،وحتدد �إجراءاتها ،وهي على املجل�س .كذلك قدم مكتب التدقيق الداخلي خالل ال�سنة املالية
م�ستقلة عن الإدارة العليا لل�صندوق يف الإ�رشاف على عملية التدقيق  2012م�ساعدة فنية ولوج�ستية �إىل هيئة اخلرباء اخلارجيني التي
ال�سنوي .وعادة ما جتتمع جلنة التدقيق اخلارجي كل عام يف وا�شنطن �شُ كِّلت ملراجعة �إطار ال�صندوق يف �إدارة املخاطر (راجع الق�سم الفرعي
العا�صمة يف يناير �أو فرباير لإجراء مراجعة ن�صف �سنوية ،ويف يونيو الالحق بعنوان “�إدارة املخاطر”).
بعد االنتهاء من عملية التدقيق ،ويف يوليو لرفع تقاريرها �إىل املجل�س
التنفيذي .ويجري خرباء ال�صندوق واملدققون اخلارجيون م�شاورات مع ومتا�شيا مع �أف�ضل املمار�سات ،يرفع مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
�أع�ضاء اللجنة طوال العام .و�أع�ضاء جلنة التدقيق اخلارجي لعام  2012تقاريره للإدارة العليا لل�صندوق و�إىل جلنة التدقيق اخلارجي ،وذلك
هم ال�سيد عرفان �آيا�س ،وال�سيدة �أميليا كابال (رئي�س اللجنة) وال�سيد �ضمانا ملو�ضوعيته وا�ستقالليته .ويقوم املكتب ب�إطالع املجل�س
التنفيذي على �أن�شطته مرتني �سنويا من خالل رفع تقرير عن الأن�شطة
جيان-ت�شي وانغ.
يت�ضمن معلومات حول عمليات التدقيق واملراجعة التي يخطط املكتب
لإجرائها ،بالإ�ضافة �إىل نتائج هذه العمليات وحالة تنفيذ تو�صيات
م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي
عمليات التدقيق ،ويتم �إطالع املجل�س التنفيذي على جميع تقارير
وعقِدت يف يناير � 2012آخر جل�سات �إحاطة املجل�س بهذه
تتوىل م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي ،التي يختارها املجل�س التنفيذي التدقيقُ .
بالت�شاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ويعينها املدير العام ،م�س�ؤولية الق�ضايا خالل ال�سنة املالية  .2012ومل تك�شف هذه العمليات عن
�إجراء التدقيق اخلارجي ال�سنوي لل�صندوق ،و�إبداء ر�أيها ب�ش�أن ك�شوفه مواطن �ضعف خطرية يف هيكل ال�ضوابط الداخلية والك�شوف املالية يف
املالية واحل�سابات التي ُتدار مبوجب الق�سم الثاين (ب) من املادة ال�صندوق ،بينما كان م�ستوى �إغالق التو�صيات يف ال�سنة املالية 2012
اخلام�سة من اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق ونظام تقاعد املوظفني .وعند مت�أخرا عما كان عليه يف ال�سنة املالية .2011
انتهاء التدقيق ال�سنوي ،تعر�ض جلنة التدقيق اخلارجي على املجل�س
التنفيذي موجز �إحاطة يت�ضمن نتائج التدقيق وترفع التقرير ال�صادر �إدارة املخاطر
عن م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجية ،عن طريق املدير العام واملجل�س
ا�ستمرت اجلهود يف ال�سنة املالية  2012نحو تعزيز �إدارة املخاطر
التنفيذي� ،إىل جمل�س املحافظني للنظر فيه.
يف �صندوق النقد الدويل .وتعترب اللجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة
وعادة ما ُتعينَّ م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي ملدة خم�س �سنوات .املخاطر مبثابة منتدى يجمع بني �إدارات متعددة ملناق�شة الأحداث
وم�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي لل�صندوق يف الوقت الراهن هي �رشكة واملخاطر ذات الأهمية .وكما �أُ�شري يف الق�سم الفرعي ال�سابق ،تقوم
 .Deloitte&Touche LLPوقد �أ�صدرت ر�أيا غري متحفظ ب�ش�أن الك�شوف اللجنة كل �سنة ب�إعداد تقرير حول �إدارة املخاطر يناق�ش �أبرز املخاطر
املالية ل�صندوق النقد الدويل عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل التي تواجه ال�صندوق ،وحتيط املجل�س ب�صفة غري ر�سمية بق�ضايا
�إدارة املخاطر ،وقد ناق�ش املجل�س التنفيذي يف يونيو 2011تقرير
.2012
�إدارة املخاطر لعام  .2011و�أحاط املديرون التنفيذيون علما بحدوث
حتول يف منط املخاطر التي يتعر�ض لها ال�صندوق على خلفية التعايف
مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
العاملي متعدد ال�رسعات ،واتفقوا عموما مع ما جاء يف التقرير من
يتوىل �أداء وظيفة التدقيق الداخلي يف ال�صندوق مكتب التدقيق تقييم للمخاطر الأ�سا�سية والتدابري املقرتحة للحد منها .غري �أنهم ذكروا
والتفتي�ش الداخلي ) ،(OIAالذي ُيجري فح�صا م�ستقال لفعالية عمليات �أن الأحداث الأخرية ركزت االنتباه على ال�صندوق مما ت�سبب يف زيادة
�إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة يف ال�صندوق .وتغطي �أعمال التدقيق خماطر ال�سمعة ،و�أعربوا عن اهتمامهم مبراجعة ومناق�شة النتائج التي
التي يجريها املكتب موظفي ال�صندوق ،ومنذ عام � 2011أ�صبح ي�شمل خل َُ�صت �إليها هيئة اخلرباء اخلارجيني التي كانت قد اجتمعت لبحث
املجل�س التنفيذي ،ومكاتب املديرين التنفيذيني ،ومكتب التقييم م�س�ألة �إدارة املخاطر.
امل�ستقل وخربائه.
ويف دي�سمرب  ،2010مت تعيني هيئة خارجية رفيعة امل�ستوى لإجراء
و�أجرى هذا املكتب  16عملية تدقيق ومراجعة خالل ال�سنة املالية مراجعة م�ستقلة و�شاملة لإطار �إدارة املخاطر يف ال�صندوق .وقد مت
 2012يف املجاالت التالية :التدقيق املايل لكفاية ال�ضوابط والإجراءات ت�شكيل الهيئة برئا�سة ال�سيد غيريمو �أورتيز ،وع�ضوية ال�سيد جاكوب
الالزمة لوقاية الأ�صول واحل�سابات املالية لل�صندوق و�إدارتها ،وتدقيق فرينكل ،وال�سيد مالكومل نايت ،وال�سيد توما�س �أونيل .وقدمت الهيئة
تكنولوجيا املعلومات لتقييم كفاية عمل �إدارة تكنولوجيا املعلومات تقريرها �إىل مدير عام ال�صندوق يف نوفمرب 2011؛ وكذلك مت �إطالع
وفعالية التدابري ب�ش�أن �أمن املعلومات ،ومراجعات الت�شغيل والفعالية املجل�س التنفيذي على التقرير .ووفقا ل�صالحيات الهيئة ،فقد �أجرت
يف �إجراءات العمل وال�ضوابط امل�صاحبة ،وكفاءة العمليات يف حتقيق تقييما جلميع جوانب الإطار— �أي العمليات امل�ستخدمة لتحديد
الأهداف الكلية لل�صندوق .و�إ�ضافة �إىل ذلك �أجرى املكتب خم�س املخاطر املحتملة التي تواجه ال�صندوق وعملياته وتقييمها وتخفيف
مراجعات ا�ست�شارية وخا�صة للم�ساهمة يف تب�سيط �إجراءات العمل حدتها — �إقرارا بالدور املتفرد الذي ي�ضطلع به ال�صندوق يف النظام
وتي�سري تنفيذ م�رشوعات التطوير الداخلي ،وتقدمي مدخالت ودعم املايل الدويل ،ال �سيما �أن�شطته الرقابية وم�س�ؤولياته عن الإقرا�ض يف
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�إىل اليمني :ال�سيدة كري�ستني الغارد ،مدير عام �صندوق النقد الدويل ،تلقي
كلمة �أمام موظفي ال�صندوق يف لقاء مفتوح يف وا�شنطن العا�صمة.
�إىل الي�سار :ن�ساء من جنوب ال�سودان يف مدينة جوبا يحتفلن با�ستقالل
بلدهن يف يوليو .2011

وعقِدت يف يناير  2012جل�سة �إحاطة غري ر�سمية وحتددت ح�صة جنوب ال�سودان املبدئية يف ال�صندوق بقيمة 123
مواجهة الأزمةُ .
للمجل�س التنفيذي ،مما �أتاح الفر�صة �أمام املديرين التنفيذيني لطرح مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 190.7مليون دوالر �أمريكي).
�أ�سئلة على �أع�ضاء الهيئة حول النتائج والتو�صيات املدرجة يف وبان�ضمام جنوب ال�سودان ،ت�صل ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء يف
تقريرهم.
ال�صندوق �إىل  238.12مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (369.09
مليار دوالر �أمريكي).
و�شكلت �إدارة ال�صندوق العليا فريق عمل يف مار�س  2012ملتابعة تقرير
الهيئة ت�ألف من كبار م�س�ؤولني يعملون ب�صفتهم ال�شخ�صية .وكُ لِّفت
جمموعة العمل املذكورة مبهام ( )1و�ضع اقرتاحات ملمو�سة ملعاجلة �سيا�سات املوارد الب�رشية والهيكل التنظيمي
يخلُ�ص �إليها تقرير هيئة اخلرباء اخلارجيني و()2
�أهم التو�صيات التي ْ
فح�ص الدور املحتمل للتحليل الكمي يف �إدارة ال�صندوق للمخاطر املوارد الب�رشية يف ال�سنة املالية 2012
املالية .ومن املتوقع �أن تت�شاور جمموعة العمل مع خرباء من القطاعني يتعني على �إدارة املوارد الب�رشية يف �صندوق النقد الدويل �أن تدعمه
العام واخلا�ص و�أن ت�ستكمل عملها خالل ال�سنة املالية .2013
كم�ؤ�س�سة قائمة على املعرفة ،واملوارد الب�رشية هي ثروتها الأ�سا�سية.
وجناح امل�ؤ�س�سة مرهون بقدرتها على جذب قوى عاملة ذات مهارة
عالية تتميز باالبتكار وتت�سم بالتنوع ،وحفزها واالحتفاظ بها وتنمية
ع�ضوية ال�صندوق
قدراتها .وقد قطع ال�صندوق �شوطا كبريا نحو حتقيق هذه الأهداف يف
ان�ضمت جمهورية جنوب ال�سودان يف �إبريل � 2012إىل ع�ضوية ال�صندوق ال�سنة املالية  2012من خالل موا�صلة �إطالق حملة توظيف مكثفة
و�أ�صبحت بذلك البلد الع�ضو املائة وثمانية وثمانني بعد توقيع ال�سيد وتنفيذ �إ�صالحات مهمة تهدف �إىل حت�سني فعالية وكفاءة اخلدمات
كو�ستي مانيبى نغاي ،وزير املالية والتخطيط االقت�صادي ،على اتفاقية املقدمة للموارد الب�رشية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة برمتها.
68
ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل يف احتفال �أُقيم يف وا�شنطن العا�صمة.
ورحبت ال�سيدة كري�ستني الغارد ،مدير عام ال�صندوق ،بان�ضمام جنوب خ�صائ�ص القوى العاملة
ال�سودان �إىل ع�ضوية ال�صندوق م�ؤكدة �أن ال�صندوق �سيبذل كل ما يف
عادت معدالت التوظيف يف ال�صندوق �إىل طبيعتها يف عام � 2011إثر
و�سعه مل�ساعدة البالد على و�ضع �أ�س�س اال�ستقرار االقت�صادي والنمو.
فرتة �شهدت م�ستويات قيا�سية من التوظيف يف  .2010-2009وعينَّ
وكان جنوب ال�سودان قد تقدم بطلب ع�ضوية ال�صندوق يف �إبريل  2011ال�صندوق  153موظفا ،مقابل  170تعيينا جديدا �سنويا يف املتو�سط
وعندئذ �رشع ال�صندوق يف اتخاذ �إجراءات الع�ضوية .و�أ�صدر �إعالن خالل الفرتة من  .2011-2007ومع ا�ستمرار االرتفاع امل�شاهد يف
اال�ستقالل عن ال�سودان يف �شهر يوليو التايل .ومنذ ذلك الوقت ،كثف  ،2010مت تعيني  %53من املوظفني اجلدد على �أ�سا�س عقود حمددة
الأجل ( %42يف  ،)2010وهو ما يرجع جزئيا �إىل احتياجات التوظيف
ال�صندوق ما يقدمه من م�ساعدة فنية وتدريب جلنوب ال�سودان وا�شرتك
ملواجهة الأزمة .ومن �ش�أن هذه الأمناط من التعيني الأق�رص �أجال �أن
يف حوار ب�ش�أن ال�سيا�سات مع ال�سلطات يف جماالت الإدارة ال�رضيبية متنح ال�صندوق مزيدا من املرونة يف تعديل و�ضع القوى العاملة يف
والإدارة اجلمركية ،والإدارة املالية العامة ،و�إدارة الإيرادات النفطية ،ال�سنوات القادمة .وميثل اخلرباء االقت�صاديون ممن هم يف منت�صف
و�سيا�سة ال�رصف ،و�أعمال البنك املركزي ،والإح�صاءات االقت�صادية حياتهم الوظيفية ولهم باع طويل يف جمال ال�سيا�سيات ن�سبة مرتفعة
الكلية .كذلك قام ال�صندوق بالتن�سيق مع اجلهات املانحة ومقدمي من جمموع التعيينات (فارتفعت ن�سبتهم �إىل  %76يف  ،2011مقابل
امل�ساعدة الفنية لدعم جنوب ال�سودان من خالل �صندوق ا�ستئماين  %72يف  2010و %59يف  ،)2005وهو ما يرجع يف كثري من احلاالت
مخُ �ص�ص لبناء القدرات بقيمة  11مليون دوالر �أمريكي تقريبا على �إىل احتياج �إدارات املناطق اجلغرافية �إىل موظفني لديهم خربة يف
مدار ال�سنوات الأربعة التالية على ع�ضويتها يف ال�صندوق ،بينما جمال املالية العامة ملواجهة الزيادة التي �شهدها الطلب على برامج
االحتاد الأوروبي هو اجلهة املانحة الرئي�سية.
التمويل وامل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق.
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ويف � 30إبريل  ،2012بلغ عدد موظفي ال�صندوق من املتخ�ص�صني جماالت مثل التطور الوظيفي ،و�إدارة الأداء ،والقيادة ،وامل�ساءلة.
واملديرين  2007موظفا و 468موظفا يف خدمات الدعم .وميكن وا�س ُتكملت االقرتاحات ب�ش�أن ت�صميم ال�سيا�سات بنهاية �إبريل 2012
االطالع على قائمة كبار موظفي ال�صندوق وهيكله التنظيمي يف و�سوف تتحرك �صوب التطبيق الكامل خالل ال�سنة املالية .2013
و�سوف تجُ رى الدرا�سة اال�ستق�صائية القادمة ملوظفي ال�صندوق يف
ال�صفحتني  67و 68على الرتتيب.
�أواخر .2013
ويبذل �صندوق النقد الدويل ق�صارى جهده ل�ضمان تنوع موارده الب�رشية
على نحو يعك�س ع�ضوية امل�ؤ�س�سة ،وي�سعى حثيثا �إىل اجتذاب مر�شحني �إ�صالح نظام الرتقيات ،والتعوي�ضات واملزايا
للوظائف من كل �أنحاء العامل (اجلداول من � 1-5إىل  3-5يف ال�صفحة
الإلكرتونية تبني توزيع املوظفني ح�سب اجلن�سية ونوع اجلن�س وت�صنيف تهدف الإ�صالحات التي بد�أت يف ال�سنة املالية � 2011إىل بناء قرارات
البلد) 69.ويف نهاية �إبريل  ،2012بلغ عدد البلدان الأع�ضاء املمثلة يف الرتقية على �أ�سا�س عملية مهيكلة ملراجعة املواهب ،تدعمها �أطر �شاملة
موظفي ال�صندوق  156بلدا من �أ�صل  188بلدا ع�ضوا .وقد حقق ال�صندوق للكفاءات وقيود �رصيحة على عدد الدرجات املتاحة للرتقيات .و�أُجريت
تقدما يف تعيني موظفني على �أ�سا�س التنوع خالل ال�سنة ،ولكن قيود كذلك مراجعة دقيقة على �أ�سا�س املقارنة لتعوي�ضات العاملني ،وحتقق
العر�ض واملناف�سة ال تزال من التحديات القائمة %41 :من املوظفني تقدم ملمو�س يف تنفيذ الإ�صالحات التي ا ُتفِق عليها من قبل يف نظام
وخل َُ�صت مراجعة فرقة العمل ب�ش�أن «نظام الرعاية
اجلدد �أتوا من مناطق ناق�صة التمثيل كان  %44منهم من الإناث .وظل تقاعد املوظفنيَ .
برنامج االقت�صاديني يف ال�صندوق يحقق نتائج قوية على جانب التنوع :الطبية» لعام � 2008إىل �أن �أهداف الإ�صالح قد حتققت.
فجاء ما يقرب من  %70من الفئات التي التحقت بهذا الربنامج يف ال�سنة حتديث �سبل تقدمي اخلدمات للموارد الب�رشية
املالية  2012من املناطق ناق�صة التمثيل ،كما �أن  %55منهم من
الإناث .و�أخريا ُو ِ�ضعت تدابري جديدة على م�ستوى ال�سيا�سات يف  2011حققت �إدارة املوارد الب�رشية يف ال�صندوق وفورات عن طريق زيادة
�أ�سفرت عن تعيني �أربعة خرباء �إ�ضافيني من مواطني �رشق �آ�سيا وال�رشق الكفاءة خالل ال�سنة و�أحرزت تقدما يف تر�شيد �أن�شطتها وتنفيذها
الأو�سط .وبعد ا�ستيفاء املعايري الأ�صلية لزيادة ح�صة املر�أة يف الوظائف بالو�سائل الآلية .وت�شمل املجاالت التي حتقق تر�شيد العمل فيها ب�صفة
على م�ستوى املديرين ،قام ال�صندوق بتعديل املعايري يف عام  2011خا�صة معاجلة الإجازات و�إدارتها ،ومزايا املوظفني يف اخلارج،
ُعينني لفرتة حمددة.
و�أ�ضاف معيارا للتعيني لدفع التقدم نحو رفع م�ستوى متثيل املر�أة ومراقبة �أداء املوظفني امل َّ
يف م�ستوى الوظائف املتخ�ص�صة والعليا .وفيما يخ�ص معايري التنوع
الإقليمي� ،أمكن حتقيق هدف تعيني موظفني من املتخ�ص�صني واملديرين مراجعة املجل�س للتقرير ال�سنوي عن التنوع يف املوارد الب�رشية
من بلدان التحول االقت�صادي يف  ،2011وال يزال العمل جاريا ال�ستيفاء لعام 2010
املعايري فيما يخ�ص املناطق الأخرى ناق�صة التمثيل.
يقوم م�ست�شار �ش�ؤون التنوع يف املوارد الب�رشية لدى ال�صندوق كل

هيكل رواتب الإدارة العليا
ُيجري املجل�س التنفيذي مراجعة دورية ملكاف�آت الإدارة العليا لل�صندوق،
ويعتمد جمل�س املحافظني راتب املدير العام .وتجُ رى 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 الإدارية ،كان
هيكل رواتب الإدارة العليا يف الأول من يوليو  2011كما يلي:
املدير العام
النائب الأول للمدير العام
نواب املدير العام

 467940دوالرا �أمريكيا
 406900دوالرا �أمريكيا
 387530دوالرا �أمريكيا

وبلغت مكاف�آت املديرين التنفيذيني  244350دوالرا �أمريكيا،
ومكاف�آت املديرين التنفيذيني املناوبني  211370دوالرا �أمريكيا.
وبلغ متو�سط رواتب كبار امل�س�ؤولني يف �صندوق النقد الدويل 312934
دوالرا �أمريكيا يف ال�سنة املالية ( ،2012راجع �صفحة  .)67ويبني
اجلدول  4-5على ال�صفحة الإلكرتونية �سلم رواتب موظفي ال�صندوق.

عام ب�إعداد تقرير ي�رسد فيه جهود امل�ؤ�س�سة نحو تعزيز التنوع يف بيئة
العمل وظروفه .و ُي َعد هذا التقرير بالت�شاور مع جمل�س �ش�ؤون التنوع
يف املوارد الب�رشية ،وهو جهاز ممثل لل�صندوق ب�أ�رسه يقدم �إر�شادات
للإدارة العليا لل�صندوق ،ومديري الإدارات ،واملجموعات املرجعية
املعنية بالتنوع يف املوارد الب�رشية على م�ستوى الإدارات ،و ُيعر�ض
التقرير على املجل�س التنفيذي ،و ُين�رش يف املوقع الإلكرتوين اخلارجي
70
لل�صندوق على �شبكة الإنرتنت.

وناق�ش املجل�س التنفيذي يف مايو  2011التقرير ال�سنوي عن التنوع
يف املوارد الب�رشية لعام  71 .2010و�أقر املديرون التنفيذيون ب�أهمية
تنوع املوارد الب�رشية يف حت�سني اجلودة والأداء داخل امل�ؤ�س�سة ،ورحبوا
بالتقدم الكبري الذي �أُحرز يف هذا املجال على مدى ال�سنوات الأخرية.
فا�ستنادا �إىل البنية التحتية لتنوع املوارد الب�رشية التي ُبنيت على مدار
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،على وجه اخل�صو�ص ،ارتفعت ن�سبة املوظفني
من املناطق ناق�صة التمثيل ارتفاعا طفيفا ،كما ازدادت ن�سبة الإناث
العامالت يف ال�صندوق يف عام  ،2010و�أُطلِقت عدة مبادرات جديدة
لدعم موا�صلة التقدم يف ال�سنوات القادمة.

و�ألقى املديرون التنفيذيون ال�ضوء على التحديات البارزة التي تلوح
الإ�صالحات املعنية باملوارد الب�رشية
يف الأفق من �أجل حتقيق تنوع املوارد الب�رشية ليعرب تعبريا دقيقا عن
ع�ضوية ال�صندوق .و�إذ �أيد املديرون التو�صيات الواردة يف التقرير،
درا�سة ا�ستق�صائية ملوظفي ال�صندوق
فقد اغتنموا هذه الفر�صة لتزويد الإدارة العليا ب�إر�شادات عامة حول
اعتمدت �إدارة ال�صندوق يف مطلع عام  2012خطة عمل ملعاجلة تنظيم وتعيني موظفي ال�صندوق .و�شجعوا �إدارة ال�صندوق وخرباءه على
التحديات التي حددتها درا�سة ا�ستق�صائية ملوظفي ال�صندوق يف العام تكثيف الزخم وامل�ضي بقوة يف تنفيذ جدول �أعمال ال�صندوق ب�ش�أن
ال�سابق .وبد�أ تنفيذ ت�سعة م�رشوعات على م�ستوى ال�صندوق ككل ،تعالج تنوع املوارد الب�رشية.
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املوا�صفات التي حددت امل�ؤهالت املتوقعة لإعداد قائمة ق�صرية
ت�ضم املر�شحني ،دون �أي تف�ضيل ملنطقة جغرافية معينة .ثم �أجرى
املجل�س التنفيذي مقابلة مع املر�شحينْ يف القائمة الق�صرية ،اجتمع
بعدها املجل�س ملناق�شة نقاط القوة التي يتميز بها كل منهما بهدف
اختيار املدير العام اجلديد بتوافق الآراء ،على غرار ما حدث يف جوالت
االختيار ال�سابقة.

ورحب املديرون بارتفاع ن�سبة اخلرباء املتخ�ص�صني من البلدان
النامية وبلدان التحول االقت�صادي العاملني يف ال�صندوق �إىل ما
يقرب من  .%45و�أ�شاروا مع ذلك �إىل �أن ن�سب مواطني �أربع مناطق
ناق�صة التمثيل (�إفريقيا و�رشق �آ�سيا وال�رشق الأو�سط وبلدان التحول
االقت�صادي) ال تزال منخف�ضة ،مبا يف ذلك امل�ستويات الوظيفية العليا.
و�أيدوا تدابري ال�سيا�سات التي اع ُتمِ دت م�ؤخرا ودعوا �إىل بذل جهود �أكرب
لرفع ن�سبة مواطني هذه املناطق ،ال �سيما منطقة ال�رشق الأو�سط التي
ويف �أواخر يونيو ،اختار املجل�س التنفيذي ال�سيدة كري�ستني الغارد
تراجعت ن�سبتها على مدار العقد ال�سابق.
ملن�صب مدير عام ال�صندوق ورئي�س املجل�س التنفيذي ملدة خم�س
ونظر املديرون يف �أهمية زيادة تنوع التجارب واخلربات بني موظفي �سنوات تبد�أ يف ال�شهر التايل 74.وال�سيدة الغارد هي �أول �سيدة تر�أ�س
ال�صندوق كعن�رص داعم لفعالية القوى العاملة ،م�شريين �أي�ضا �إىل ال�صندوق منذ �إن�شائه يف عام .1944
اال�ستنتاجات التي خلُ�ص �إليها تقييم مكتب التقييم امل�ستقل لأداء
ال�صندوق يف فرتة ما قبل الأزمة املالية واالقت�صادية .و�أو�صوا مبراعاة وال�سيدة الغارد فرن�سية اجلن�سية وكانت ت�شغل من�صب وزير املالية
الأبعاد التعليمية واملهنية واللغوية و�أبعاد التنوع الأخرى يف التعيني يف فرن�سا منذ يونيو  ،2007كما �شغلت قبل ذلك من�صب وزير التجارة
اخلارجية ملدة عامني .وتتمتع ال�سيدة الغارد بخربة عملية وا�سعة
والتطوير الوظيفي.
وحياة مهنية مرموقة كمحام يف ال�ش�ؤون العمالية وممار�سات مكافحة
و�أ�شاد املديرون ببلوغ املقيا�س املرجعي الذي ي�صل �إىل  %20فيما االحتكار ،فكانت �رشيكا يف م�ؤ�س�سة املحاماة الدولية “بيكر �آند
يخ�ص متثيل املر�أة بني كبار املوظفني ولكنهم �أ�شاروا �إىل ت�أخر ماكينزي” حيث اختارها ال�رشكاء رئي�سا للم�ؤ�س�سة يف �أكتوبر ،1999
ال�صندوق عن مواكبة معظم امل�ؤ�س�سات الدولية املناظرة يف هذا وظلت رئي�سة لها حتى يونيو  2005حني عينت يف �أول منا�صبها
ال�صدد .و�أعربوا عن ر�أيهم ب�رضورة حت�سني التنوع من حيث نوع الوزارية يف فرن�سا .وال�سيدة الغارد حا�صلة على درجات علمية من
اجلن�س يف الوظائف الأ�سا�سية مثل املنا�صب العليا ووظائف اخلرباء معهد الدرا�سات ال�سيا�سية وكلية احلقوق يف جامعة باري�س .10
االقت�صاديني .ويف هذا ال�صدد� ،شجع املديرون املبادرة اجلارية لإعادة
حتديد املقيا�س املرجعي لتويل املر�أة منا�صب بني كبار امل�س�ؤولني و�إثر تويل ال�سيدة الغارد ملن�صبها كمدير عام لل�صندوق بفرتة وجيزة،
مب�ستوى الطموح املالئم و�أ�شاروا �إىل احلاجة �إىل توافر ظروف العمل اقرتحت تعيني ال�سيد ديفيد ليبتون يف من�صب النائب الأول للمدير
العام ،وكذلك تعيني امل�ست�شار اخلا�ص ملدير عام ال�صندوق �آنذاك
الداعمة.
ال�سيد مِ ن زو يف من�صب نائب املدير العام 75.وكان ال�سيد ليبتون،
و�أيد املديرون التو�صيات التي �أ�ضافها التقرير باتخاذ مزيد من وهو مواطن �أمريكي ،ي�شغل يف ذلك الوقت من�صب م�ساعد خا�ص
الإجراءات .و�أكدوا �أن التقدم ال�رسيع امل�ستمر نحو �أهداف تنوع املوارد للرئي�س الأمريكي ومدير �أقدم لل�ش�ؤون االقت�صادية الدولية يف املجل�س
الب�رشية يف ال�صندوق يقت�ضي ا�ستمرار القيادة القوية من الإدارة االقت�صادي القومي الأمريكي وجمل�س الأمن القومي يف البيت الأبي�ض.
واملراقبة الدقيقة للمديرين على كافة امل�ستويات وم�ساءلتهم عن وقبل توليه هذا املن�صب ،كان ع�ضوا منتدبا ورئي�سا لإدارة املخاطر
النتائج .ودعوا �إىل بذل جهد خا�ص لتعزيز التنوع بني كبار مديري القُطْ رية العاملية يف م�ؤ�س�سة “�سيتي غروب” .وقبل ذلك كان ع�ضوا
�ش�ؤون العاملني ،ورحبوا بت�شديد ا�سرتاتيجية تنوع املوارد الب�رشية على منتدبا ملجموعة “مور كابيتال �سرتاتيجي غروب” التابعة مل�ؤ�س�سة
تدريب املوظفني يف كافة امل�ستويات وتوعيتهم مبربر التنوع يف بيئة “مور كابيتال مانيجمانت” .و�شغل �أي�ضا عدة منا�صب رفيعة يف وزارة
العمل ،وتهيئة ممار�سات �إدارة �ش�ؤون العاملني لكي تت�سق مع �أهداف اخلزانة الأمريكية ،وعمل م�ست�شارا اقت�صاديا حلكومات بولندا ورو�سيا
و�سلوفينيا يف فرتات حتولها االقت�صادي .وكان ال�سيد ليبتون قد عمل
تنوع املوارد الب�رشية يف ال�صندوق.
يف �صندوق النقد الدويل ملدة ثماين �سنوات ركز فيها ب�شكل خا�ص
على ق�ضايا اال�ستقرار االقت�صادي يف بلدان الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان
التغيريات يف الإدارة العليا
املنخف�ضة الدخل ،وذلك بعد تخرجه يف عام  1982يف جامعة هارفارد
قام ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان املدير العام ال�سابق ل�صندوق النقد حيث ح�صل على درجتي الدكتوراه واملاج�ستري يف االقت�صاد.
الدويل يف مايو  2011ب�إبالغ املجل�س التنفيذي بعزمه اال�ستقالة من
من�صب املدير العام لل�صندوق ،على �أن ت�صبح هذه اال�ستقالة �سارية وكان ال�سيد زو قبل ان�ضمامه �إىل ال�صندوق يف  2010يعمل نائبا
املفعول ب�صفة فورية 72.وعقب ا�ستقالة املدير العام لل�صندوق ،توىل ملحافظ البنك املركزي ال�صيني ،وم�س�ؤوال عن ال�ش�ؤون الدولية وبحوث
ال�سيد جون ليب�سكي النائب الأول ملدير عام ال�صندوق — والذي كان ال�سيا�سات ومعلومات االئتمان .وقبل التحاقه بالعمل يف البنك املركزي
قد �أعلن قبل ا�ستقالة املدير العام �أنه لن ي�سعى �إىل متديد فرتة خدمته توىل عدة منا�صب يف جمموعة بنك ال�صني حيث كان نائبا لرئي�سها
كنائب �أول للمدير العام بعد انتهائها ـ من�صب مدير عام ال�صندوق التنفيذي ،وم�س�ؤوال عن التمويل واخلزانة ،و�إدارة املخاطر ،والرقابة
بالنيابة (راجع الإطار  .)2-5وعلى الفور بد�أ املجل�س التنفيذي عملية الداخلية ،وال�ش�ؤون القانونية واالمتثال ،واال�سرتاتيجية والبحوث .كذلك
73
ودر�س االقت�صاد يف
اختيار املدير العام التايل ،واعتمد �إجراءات �سمحت باالختيار على عمل ال�سيد زو يف البنك الدويل ملدة �ست �سنواتَّ ،
�أ�سا�س من العلنية واجلدارة وال�شفافية .ومت تقييم املر�شحني يف �ضوء جامعتي جونز هوبكنز وفودان.
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الإطار 2-5

�إىل اللقاء جون ليب�سكي
بعد خم�س �سنوات من العمل املتميز يف من�صب النائب الأول للمدير العام،
غادر جون ليب�سكي �صندوق النقد الدويل يف نوفمرب  ،2011بعد �أن وا�صل
عمله ملدة ثالثة �أ�شهر �إ�ضافية كم�ست�شار خا�ص للمدير العام .ويف حفل
وداعي �أقيم يف مقر ال�صندوق اجتمع املديرون التنفيذيون لل�صندوق و�أع�ضاء
�إدارته العليا وموظفيه يف مبنى املقر الرئي�سي لتوجيه التحية لل�سيد ليب�سكي
وتهنئته على ما قدمه من م�ساهمات جليلة لل�صندوق.
ويف كلمة �ألقتها ال�سيدة كري�ستني الغارد مدير عام ال�صندوق �أمام احل�شد
املجتمع �أ�شارت �سيادتها �إىل �أن هناك �أمورا كثرية يف ال�صندوق “ما
كانت لتتحقق لوال وجود ال�سيد ليب�سكي ”،م�شرية على وجه التحديد �إىل
“عملية الإنذار املبكر” ،وعالقة ال�صندوق الوثيقة مع “جمل�س اال�ستقرار
املايل” ،وتعاونه الوثيق مع جمموعة الع�رشين ،ال �سيما م�شاركته يف
“عملية التقييم املتبادل” التي �صممتها هذه املنظمة .و�أ�شار ال�سيد عبد
ال�شكور �شعالن ،عميد املديرين التنفيذيني� ،إىل الأ�سباب التي �ستجعل
ذكرى ال�سيد ليب�سكي باقية يف الأذهان “بكل احلب” الفتا االنتباه على
وجه اخل�صو�ص جلهوده �أثناء عمله كمدير عام بالنيابة م�شريا �إىل جناح
امل�ؤ�س�سة يف جتاوز الفرتة الع�صيبة التي مرت بها كان يرجع حل�سن قيادته

امل�ساءلة
ال�شفافية
ُو�ضعت �سيا�سة ال�شفافية املطبقة يف ال�صندوق يف عام  1999وخ�ضعت
للمراجعة م�ؤخرا 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
76
للوثائق املتعلقة بالبلدان الأع�ضاء ،و�سيتم تطبيقه مبا ي�ضمن ذلك».
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 .وميكن االطالع
77
على م�ستجدات 2011على املوقع الإلكرتوين لل�صندوق.

مكتب التقييم امل�ستقل
�أن�شئ مكتب التقييم امل�ستقل يف عام  2001لتقييم �سيا�سات �صندوق
النقد الدويل و�أن�شطته بغر�ض تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة ،وتقوية

و�إدارته ل�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة .ويف حديث مرئي عرب �شا�شات الفيديو و�صف ال�سيد
رودريغو دي راتو ،املدير العام الأ�سبق ،قرار تعيني ال�سيد ليب�سكي ب�أنه “واحد
من �أف�ضل القرارات التي اتخذتها” خالل الفرتة التي ق�ضاها يف ال�صندوق،
كما ا�ستعر�ضت ال�سيدة �سوزان جورج ،رئي�سة نقابة موظفي ال�صندوق،
منا�سبات معينة قدم فيها ال�سيد ليب�سكي الدعم للموظفني .وقد منحت نقابة
موظفي ال�صندوق ال�سيد ليب�سكي �شهادة تربع با�سمه ل�صالح “�صندوق تكافل
املوظفني ،كما قدمت ال�سيدة املدير العام باقات الورد لل�سيد ليب�سكي وال�سيدة
حرمه ،بالإ�ضافة �إىل �ألبوم �صور تذكارية وكتاب ي�ضم ن�ص الكلمات التي
�ألقاها ال�سيد ليب�سكي خالل مدة توليه من�صب النائب الأول للمدير العام.
وا�سرتجع ال�سيد ليب�سكي يف حديثه ذكريات دخوله �صندوق النقد الدويل للمرة
الأوىل يف عام  1973وعمله يف �إدارة ن�صف الكرة الغربي و�إدارة عالقات
�أ�سعار ال�رصف والتجارة (التي �أ�صبح ا�سمها حاليا �إدارة اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واملراجعة) وكممثل مقيم يف �شيلي .وو�صف الفرتة التي �أم�ضاها
يف من�صب النائب الأول للمدير العام ب�أنها “جتربة رائعة” ،م�شيدا مبوظفي
ال�صندوق يف هذه الفرتة وا�صفا �إياهم ب�أنهم من �أملع فرق العمل التي عملت
يف هذه امل�ؤ�س�سة ،وخ�ص بالتقدير �أع�ضاء فريق املوظفني الذين عملوا معه
�شخ�صيا ،وزمالئه ال�سابقني واحلاليني يف فريق الإدارة العليا.

ثقافة 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 الإدارة العليا لل�صندوق ويعمل دون تدخل من املجل�س التنفيذي
الذي يرفع �إليه النتائج التي يخل�ص �إليها.
وت�شمل تقييمات مكتب التقييم امل�ستقل اجلارية «االحتياطيات
الدولية :م�شورة �صندوق النقد الدويل واملنظورات ال ُقطرية» ،و»دور
�صندوق النقد الدويل كم�ست�شار �أمني» ،و»اال�ستفادة من التجربة يف
ال�صندوق :تقييم مكتب التقييم امل�ستقل لنظم التقييم الذاتي « .وميكن
االطالع على الن�صو�ص الكاملة للتقييمات التي ا�ستكملها املكتب،
وعلى معلومات عن التقييمات اجلارية ،وتقارير الق�ضايا والتقارير
ال�سنوية ال�صادرة عنه ووثائق �أخرى يف موقع املكتب الإلكرتوين على
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�شبكة الإنرتنت.
واحتفل مكتب التقييم امل�ستقل مبرور �أول عقد على �إن�شائه بعقد م�ؤمتر
يف املقر الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يف دي�سمرب  .2011وح�رض
امل�ؤمتر املديرون التنفيذيون ،و�أع�ضاء حاليون و�سابقون يف الإدارة
العليا ،وكبار امل�س�ؤولني ،و�أطراف معنية خارجية ،وفرق التقييم احلالية
وال�سابقة يف املكتب .وي�سلط الإطار  3-5ال�ضوء على هذا امل�ؤمتر.
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الإطار 3-5

امل�ؤمتر ال�سنوي العا�رش ملكتب التقييم امل�ستقل
يف كلمة افتتاحية �أمام امل�ؤمتر ال�سنوي العا�رش ملكتب التقييم امل�ستقل حتت
عنوان“ :ع�رشة �أعوام من التقييم امل�ستقل يف �صندوق النقد الدويل :ماذا
حتقق؟” �رصح ال�سيد موي�سي�س �شوورت�س ،مدير مكتب التقييم امل�ستقل ب�أن
الهدف من �إن�شاء املكتب كان دعم ثقافة التعلم وامل�ساءلة يف �صندوق النقد
الدويل وتعميق فهم الأطراف املعنية اخلارجية لكيفية عمل هذه امل�ؤ�س�سة.
وجاءت هذه الأهداف لتكون مبثابة حجر الأ�سا�س لتقييمات املكتب .ويف
الكلمة التي �ألقتها ال�سيدة كري�ستني الغارد �أمام امل�ؤمتر حثت �سيادتها
مكتب التقييم امل�ستقل على “موا�صلة �إنتاج التحليالت ال�رضورية التي
تت�سم بالأمانة والإن�صاف ”.وقالت �إن مكتب التقييم امل�ستقل ي�ضفي �سمة
ك�شف احلقيقة دون جتميل �إىل م�ؤ�س�سة تتميز بالإدالء باحلقيقة ”،م�شددة
على اعتماد ال�صندوق على “الأمانة واملوثوقية” .و�أ�شار املدير التنفيذي
ال�سيد موكت�سي ماجورو ،رئي�س جلنة التقييم يف املجل�س التنفيذي� ،إىل
“م�ساهمة مكتب التقييم امل�ستقل اجلديرة بالثناء يف م�ساعدة ال�صندوق على
اال�ضطالع مب�س�ؤولياته مبزيد من الفعالية ”،و�أ�ضاف قائال �إنه “يتعني على
مكتب التقييم امل�ستقل ،ب�صفته رقيبا داخليا� ،أن ي�رصح باحلقيقة كما هي”،
معلنا “النجاحات والإخفاقات على حد �سواء ”.و�أ�شار كذلك �إىل �أنه “حتى
يتمكن ال�صندوق من املحافظة على �أهميته وازدهاره فمن الأهمية البالغة �أن
يعمل على حت�سني �سبل التعلم وت�رسيع وتريته [ ...فالبقاء] للأكرث ا�ستجابة
للتغري”.
وقد �أتاح هذا امل�ؤمتر فر�صة للنظر يف املو�ضوعات متكررة الظهور يف تقييمات
مكتب التقييم امل�ستقل .و�سلط ال�سيد �شوورت�س ال�ضوء على املو�ضوعات التالية:

املجل�س التنفيذي يراجع تقارير مكتب التقييم امل�ستقل وتو�صياته
كما �أُ�شري �سلفا ،برغم �أن مكتب التقييم امل�ستقل يعمل دون تدخل من
يخلُ�ص �إليه من نتائج �إىل املجل�س الذي
املجل�س التنفيذي ،ف�إنه يبلغ ما ْ
يقوم بدوره مبراجعتها .ويف مايو  ،2011قام مكتب التقييم امل�ستقل
با�ستكمال ون�رش تقييمه لأهمية البحوث التي يجريها ال�صندوق
وا�ستخداماتها ،وناق�ش املجل�س التنفيذي هذا التقييم يف ال�شهر التايل.
وميكن االطالع على الن�ص الكامل لهذا التقييم ،مبا يف ذلك التلخي�ص
ال�صادر حول مناق�شة املجل�س التنفيذي ذات ال�صلة ،يف املوقع
الإلكرتوين ملكتب التقييم امل�ستقل.

تنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن مكتب التقييم امل�ستقل واملعتمدة
من املجل�س التنفيذي
بعد فرتة وجيزة عقب كل مناق�شة يجريها املجل�س التنفيذي حول �أي من
تقارير التقييم التي ت�صدر عن مكتب التقييم امل�ستقل ،تعر�ض الإدارة
العليا لل�صندوق على املجل�س خطة ا�ست�رشافية لتنفيذ تو�صيات املكتب
التي يعتمدها املجل�س .ومتثل خطة التنفيذ جزءا من �إطارُ ،و ِ�ضع بعد �إجراء
تقييم خارجي لعمل مكتب التقييم امل�ستقل ،ويهدف �إىل �ضمان متابعة
تنفيذ تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل املعتمدة من املجل�س ور�صدها على
نحو �أكرث انتظاما .ويت�ضمن هذا الإطار «تقرير املراقبة الدورية» الذي بد�أ
�صدوره يف  .2007ويركز كل تقرير من تقارير املراقبة الدورية على مدى
التقدم يف تطبيق خطط التنفيذ التي ت�ضعها الإدارة العليا وما �إذا كان قد
مت تطبيق التو�صيات القائمة من التقرير ال�سابق.

• احلاجة �إىل تعزيز نظام احلوكمة يف ال�صندوق وتو�ضيح الأدوار
وامل�س�ؤوليات — بدءا من اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية واملجل�س
التنفيذي وو�صوال �إىل الإدارة العليا وكبار املوظفني؛
• �رضورة زيادة امل�ساواة يف املعاملة بني خمتلف البلدان الأع�ضاء يف
تطبيق ال�سيا�سات و�صياغة امل�شورة؛
• �أهمية �إيجاد احلوافز لت�شجيع وجهات النظر املختلفة ودعم اخلرباء يف
�إثارة امل�سائل العوي�صة مع ال�سلطات الوطنية ،حتى يف �أكرب البلدان؛
• احلاجة امللحة لزيادة اندماج العمل التحليلي والت�شغيلي يف الإدارات
املختلفة — الأمر الذي ي�شجع على التعاون ويحد من ال�رصاعات وال�سلوكي
االنعزايل.
وتقدم امل�شاركون بالتهنئة �إىل مكتب التقييم امل�ستقل على ما يبذله من
جهود ،م�ؤكدين �أن ا�ستقاللية املكتب وجودة تقاريره التقييمية هما من �أهم
مواطن قوته .و�أعربوا عن ر�أيهم ب�أن الفر�صة متاحة لإدخال التح�سينات يف
بع�ض املجاالت مثل الن�رش ومتابعة تنفيذ التو�صيات .وعلى وجه التحديد،
�أكد العديد من امل�شاركني وجود �ضعف يف �إطار ال�صندوق لتنفيذ ومراقبة
�أعمال متابعة التو�صيات ال�صادرة عن مكتب التقييم امل�ستقبل واملعتمدة من
املجل�س التنفيذي.

وقام املجل�س التنفيذي يف �سبتمرب  2011مبراجعة «تقرير املراقبة الدوري
الرابع» 79،الذي ينظر يف حالة تنفيذ خطة معلومات الإدارة املتعلقة
بتو�صيات التقييم الذي �أجراه مكتب التقييم امل�ستقل مل�شاركة ال�صندوق
يف ق�ضايا ال�سيا�سة التجارية الدولية .ويعر�ض هذا التقرير �أي�ضا م�ستجدات
التقدم يف حت�سني قاعدة بيانات «مراقبة اتفاقات ال�صندوق» وانتقال
املوظفني — الق�ضايا التي ركزت عليها جلنة التقييم التابعة للمجل�س
التنفيذي من «تقرير املراقبة الدوري» ال�سابق .و�أيد املجل�س ما خ ُل�ص �إليه
التقرير من �أن جميع معايري الأداء الرئي�سية املرتبطة بخطة معلومات الإدارة
عن ال�سيا�سة التجارية قد مت ا�ستيفا�ؤها �أو هي يف �سبيلها �إىل االكتمال يف
الوقت املنا�سب .ومل تطرح اقرتاحات باتخاذ �أي �إجراءات عالجية جديدة
ومل تكن هناك �أي معايري �أداء قائمة ملراجعتها يف «تقرير املراقبة الدوري»
القادم ،برغم �أنه �سيقدم مزيدا من امل�ستجدات ح�سب مقت�ضى احلال عن
الق�ضايا الأو�سع نطاقا التي �أثريت يف �سياق «التقرير الرابع».

�إطار االن�ضباط ا ُ
خللُقي للموظفني والإدارة العليا
واملجل�س التنفيذي
يت�ضمن �إطار االن�ضباط ا ُ
خللُقي يف ال�صندوق جمموعة �شاملة من
القواعد والإجراءات التخاذ �إجراءات ت�أديبية ،تدعمها بنية حتتية قوية
ت�شمل م�ست�شار االن�ضباط ا ُ
خللُقي امل�ستقل ،وم�س�ؤول ال�شكاوى امل�ستقل،
و»اخلط ال�ساخن للإبالغ عن التجاوزات» الذي ميكن موظفي ال�صندوق
واجلمهور العام من الإبالغ ،ب�شكل �آمن ودون الإف�صاح عن الهوية،
عن �أي �سوء ا�ستخدام ملوارد ال�صندوق �أو �أي جتاوزات يقرتفها موظفو
ال�صندوق �أو املتعاقدين معه من اخلارج.
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و�أ�صدر ال�صندوق يف مايو  2011معايري معدلة ل�سلوك موظفي التوا�صل اخلارجي لإدارة ال�صندوق العليا
ال�صندوق 80،وهي ثمرة عمل ا�ستمر لأكرث من عامني لتعزيز �إطار
خللُقي يف امل�ؤ�س�سة .وو�ضعت معايري ال�سلوك املعززة مع تنامي �أهمية جهود التوا�صل اخلارجي التي يبذلها ال�صندوق
االن�ضباط ا ُ
�رشوطا جديدة للإبالغ يف عن العالقات ال�شخ�صية الوثيقة يف مكان يف مواجهة الأزمة وما �أعقبها ،قام فريق الإدارة العليا بدور متزايد
العمل وحدثت �سيا�سات امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن التحر�ش والتمييز .وعززت هذه الأهمية يف ال�سنوات الأخرية �ضمن جهود التوا�صل اخلارجي لل�صندوق.
َّ
املعايري �أي�ضا احلماية �ضد االنتقام من املوظفني الذي يبلغون عن وبالإ�ضافة �إىل �أهداف التوا�صل اخلارجي الأكرث حتديدا والتي
�أفعال ي�شتبه يف كونها من قَبيل �سوء ال�سلوك ،بينما �أو�ضحت �إجراءات ن�ستعر�ضها �أدناه ،ف�أن�شطة التوا�صل اخلارجي للإدارة العليا وكبار
ُ
ال�سري يف التحقيقات ب�ش�أن �سوء ال�سلوك والإ�رشاف عليها .وت�ضمن امل�س�ؤولني يف ال�صندوق تتيح فر�صة ،ب�شكل �أعم ،لتو�ضيح الر�ؤية
حتديث املعايري التعاون والت�شاور على نطاق وا�سع على م�ستوى اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة وبيان �أهم الأولويات على �صعيد ال�سيا�سات
امل�ؤ�س�سة .كذلك حدد ال�صندوق معايري �سيا�ساته باملقارنة مع املعايري �أمام البلدان الأع�ضاء بوجه عام ،وح�شد ت�أييد �صناع ال�سيا�سات يف
املطبقة يف امل�ؤ�س�سات املناظرة وا�ستعر�ض �أف�ضل املمار�سات يف �إجراء �إ�صالحات �صعبة على امل�ستوى الوطني تنطوي على منافع
حملية وعاملية ،ومعرفة املزيد عن الق�ضايا التي ت�ؤثر على الأطراف
�رشيحة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات الأخرى.
املعنية الرئي�سية يف البلدان الأع�ضاء ،مبا يف ذلك العنا�رص غري
واعتمد املديرون التنفيذيون �أي�ضا «مدونة قواعد ال�سلوك» 81،والتي التقليدية ،بهدف تعزيز التحليل الذي يجريه ال�صندوق وامل�شورة التي
تعتزم توفري �إر�شادات عن املعايري الأخالقية املرتبطة بو�ضعهم يقدمها على �صعيد ال�سيا�سات؛ وتعزيز التزام ال�صندوق بتقدمي امل�ساندة
وم�س�ؤولياتهم يف ال�صندوق� ،أو التي ت�ؤثر عليها .وتنظر جلنة الالزمة للبلدان الأع�ضاء ،ال �سيما البلدان الأكرث ت�أثرا بالأزمة.
الأخالقيات التابعة للمجل�س التنفيذي يف مو�ضوعات تخ�ص «مدونة
ال�سلوك» .ف�ضال على ذلك ،تقدم اللجنة �إر�شادات للمديرين التنفيذيني ،و�سافرت ال�سيدة مدير عام ال�صندوق �إىل كل منطقة من املناطق اخلم�سة
خللُقية ل�سلوك املناوبني وامل�ست�شارين خالل ال�سنة املالية  ،2012واجتمعت مع ر�ؤ�ساء دول و�أطراف معنية
عند الطلب ،حول اجلوانب ا ُ
رئي�سية �أخرى يف البلدان الأع�ضاء ،و�سعت �إىل ت�ضافر اجلهود للم�شاركة
وامل�ساعدين العاملني معهم.
يف العمل مع و�سائل الإعالم ،واحتادات العمال ،ومنظمات املجتمع
املدين ،و�أع�ضاء الربملانات وجمموعات الأعمال .كذلك قام النائب
امل�شاركة يف عمل الأطراف املعنية اخلارجية
الأول للمدير العام ونواب مدير عام ال�صندوق بجوالت وا�سعة خالل
التوا�صل اخلارجي
ال�سنة م�ستفيدين من العديد من الفر�ص لدعم �أهداف التوا�صل اخلارجي
التي و�ضعها ال�صندوق.
�إن هدف �صندوق النقد الدويل من امل�شاركة يف عمل منظمات املجتمع
املدين والقيادات ال�شبابية ،واالحتادات املهنية ونقابات العمال ،امل�شاركة مع فئات العاملني
و�أع�ضاء الربملانات ،والأكادمييني ،وم�ستودعات الفكر ،يرتكز على
حمورين� :أوال ،اال�ستماع للأ�صوات اخلارجية من �أجل تكوين فهم �أعمق ازداد عمق التعاون بني �صندوق النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية
ل�شواغلهم ومنظوراتهم ،وذلك بهدف �إ�ضفاء مزيد من الأهمية على خالل ال�سنة املالية  2012يف مواجهة الأزمة الراهنة يف �أوروبا.
م�شورة ال�صندوق ب�ش�أن ال�سيا�سات وحت�سني جودتها؛ وثانيا ،تعميق ففي ظل «مبادرة احلد الأدنى للحماية االجتماعية» امل�شرتكة اجلاري
فهم العامل اخلارجي لأهداف ال�صندوق وعملياته .ويتجه ال�صندوق تنفيذها على �أ�سا�س جتريبي يف ال�سلفادور وموزامبيق وفييت نام،
ب�صورة متزايدة يف الوقت احلا�رض نحو ا�ستخدام �أدوات جديدة يف حتدد منظمة العمل الدويل احتياجات ما بعد �آليات احلماية االجتماعية
التوا�صل اخلارجي ،ومنها و�سائط التوا�صل االجتماعي (راجع الإطار القائمة لو�ضع حد �أدنى �أ�سا�سي للحماية االجتماعية وت�ضع تقديرا
لتكلفة املجموعة الأ�سا�سية من التحويالت االجتماعية؛ وبعد ذلك
 ،)4-5والفيديو ،والت�سجيالت ال�صوتية.

الإطار 4-5

ال�صندوق ُيطلق مدونة باللغة العربية
يف �سياق اجلهود املبذولة لزيادة �أن�شطة التوا�صل اخلارجي يف منطقة ال�رشق
الأو�سط� ،أطلق �صندوق النقد الدويل مدونته الإلكرتونية العربية ـ التي حتمل
عنوان «النافذة االقت�صادية» يف �أكتوبر �.2011أ وت�أتي املدونة العربية
لت�صبح مكملة للمدونة الإجنليزية التي حتمل عنوان iMFdirect—the
 — Fund’s globalواملدونة الإ�سبانية التي حتمل عنوان Diálogo a Fondo؛
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�صندوق لديه مدونة �إلكرتونية متخ�ص�صة يف الإدارة
املالية العامة .وتهدف املدونة العربية اجلديدة �إىل ت�شجيع احلوار التفاعلي
كما �إنها تتيح التحليالت واحللول املمكنة للق�ضايا االقت�صادية يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،مع طرح تعليقات وبحوث باللغة العربية حول
�أ ميكن االطالع على املدونة يف العنوان الإلكرتوين التايل:

http://blog-montada.imf.org/

املو�ضوعات العاملية .ويف غ�ضون ال�شهور ال�سبعة الأوىل� ،أن�ش�أت املدونة قاعدة
عري�ضة من القراء ون�رشت �أكرث من  60مقاال ،مبا يف ذلك ثالث تدوينات للمدير
العام و�أربع تدوينات لل�سيدة نعمت �شفيق ،نائب املدير العام .وبنهاية ال�سنة
املالية  ،2012كانت املدونة قد �شكلت قاعدة من القراء يف  52بلدا ،ومنها
وعمان واململكة العربية ال�سعودية
اجلزائر وم�رص والأردن والكويت وليبيا ُ
وتون�س والإمارات العربية املتحدة ..وقد حازت املدونة على �إقبال كبري من
اجلمهور يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،و�أعيد ن�رش حمتوياتها يف
املدونات واملواقع الإخبارية الرائدة يف العامل العربي.
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يجري ال�صندوق تقييما لنطاق تنفيذ برنامج املزايا ال�رضورية على �أ�سا�س
قابل لال�ستمرار من منظور املالية العامة ،و ُتعر�ض البدائل على ال�سلطات
ال ُقطْ رية التخاذ قرار ب�ش�أنها .والتعاون بني �صندوق النقد الدويل ومنظمة
العمل الدولية ب�ش�أن ق�ضايا �سوق العمل والعمالة يركز على ال�سيا�سات التي
ت�شجع النمو املن�شئ لفر�ص العمل ،ويركز عمل ال�صندوق �أ�سا�سا على ُبعد
ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية ،بينما تعالج منظمة العمل الدولية الق�ضايا
امل�ؤ�س�سية يف �سوق العمل .و ُيعزى هذا التعاون �إىل الأهمية املتزايدة
التي تكت�سبها ق�ضايا �سوق العمل عند تقدمي ال�صندوق للم�شورة ،وخا�صة
يف البلدان املرتبطة معه بربامج وبلدان ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
حيث �أ�صبحت البطالة بني ال�شباب من الق�ضايا الأ�سا�سية التي ت�ؤثر على
اال�ستقرار االقت�صادي الكلي� .أما عن�رص احلوار االجتماعي يف التعاون
بني امل�ؤ�س�ستني فقد اكت�سب زخما جديدا يف ال�سنة املالية  ،2012ف ُعقِدت
اجتماعات متهيدية حول امل�شاورات ،التي �سبق االتفاق عليها ،بني ال�سلطات
واالحتادات و�أ�صحاب العمل يف بلغاريا واجلمهورية الدومينيكية وزامبيا.
وكان ُيتوقع بدء احلوارات الر�سمية خالل ال�سنة املالية .2013
و�أ�صبح التفاعل مع احتادات العمال عن�رصا �أ�سا�سيا يف توا�صل ال�صندوق
مع الأطراف املعنية غري احلكومية ،واكت�سبت ات�صاالته مع االحتادات
يف �أوروبا �أهمية متزايدة خالل ال�سنة املالية  2012مع ا�شتداد الأزمة
الأوروبية .و ُتعقد يف الوقت احلا�رض اجتماعات مع االحتادات املهنية
الوطنية خالل معظم زيارات بعثات م�شاورات املادة الرابعة التي يجريها
خرباء ال�صندوق ،ويحافظ كثري من املمثلني املقيمني على �أوا�رص االت�صال
باالحتادات ب�شكل منتظم .ف�ضال على ذلك ،جتري �إدارة ال�صندوق العليا
و�إداراته املختلفة ات�صاالت منتظمة مبمثلي حركة االحتادات املهنية
الدولية ،وذلك غالبا حتت مظلة «االحتاد الدويل لنقابات العمال» ،وكذلك
يف �سياق عالقة ال�صندوق مع منظمة العمل الدولية.
امل�شاركة يف العمل مع منظمات املجتمع املدين
�شارك ال�صندوق بكثافة يف العمل مع منظمات املجتمع املدين –
مثل املنظمات غري احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات واملجموعات الأكادميية،
وم�ستودعات الفكر -ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سات خالل العقد املا�ضي ،مع
وعقِد م�ؤمتران كانا من �أبرز
الرتكيز امل�ستمر على البلدان منخف�ضة الدخلُ .
معامل هذه امل�شاركة خالل ال�سنة املالية  2012هما م�ؤمتر «�إدارة املوارد
الطبيعية يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء» الذي ا�شرتكت يف ا�ست�ضافته يف
مار�س  2012حكومة جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وم�ؤمتر «جماعة �رشق
�إفريقيا بعد ع�رش �سنوات :تعميق اندماج اجلماعة» وا�شرتكت يف ا�ست�ضافته
�أمانة جماعة �رشق �إفريقيا يف فرباير .2012
وحققت االجتماعات وحلقات النقا�ش التي ُع ِقدت مع منظمات املجتمع
املدين جناحا كبريا ك�سبل ممتازة مفتوحة �أمام �صندوق النقد الدويل ،لي�س
لتقدمي املعلومات وح�سب ،و�إمنا �أي�ضا لال�ستماع مبا�رشة لآراء منظمات
املجتمع املدين و�أ�صواتها .وبد�أ ال�صندوق منذ عام  2009يطلب من منظمات
املجتمع املدين التعبري عن �آرائها يف ق�ضايا حمددة على نحو �أكرث انتظاما
— مثل فر�ض ال�رضائب على املوارد الطبيعية و�إدارة الرثوات ،و»مراجعة
الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات» (راجع الف�صل الثالث) ،ومراجعة �رشطية
الربامج — من خالل الت�شاور مع اجلمهور عرب �شبكة الإنرتنت.
وكان «برنامج زمالة منظمات املجتمع املدين» خالل فرتة االجتماعات
ال�سنوية لعام  2011واجتماعات الربيع لعام  2012ميثل منربا بديال
لقادة يبلغ جمموعهم معا  41قائدا من املجتمع املدين واملنظمات ال�شبابية
ملناق�شة جدول �أعمال ال�صندوق ب�ش�أن ال�سيا�سات وتعزيزه ،من خالل عقد
حلقات نقا�ش ،وم�شاورات مبا�رشة ،واجتماعات ثنائية مع الإدارة العليا،
واملديرين التنفيذيني ل�صندوق النقد الدويل ،واملديرين واخلرباء من خمتلف

�إداراته .وباملثل ،يف �سياق جهود ال�صندوق لتعزيز التوا�صل املتبادل مع
الأطراف املعنية على امل�ستوى القُطري� ،أطلق يف ال�سنة املالية 2012
«برنامج الزمالة الأكادميية» الذي ي�أتي يف ظله �أكادمييون من البلدان ذات
الدخل املنخف�ض واملتو�سط حل�ضور االجتماعات ال�سنوية واجتماعات الربيع
التي يعقدها ال�صندوق ،حيث ي�شاركون يف فعاليات ر�سمية ويتوا�صلون مع
خرباء ال�صندوق يف كافة م�ستويات امل�ؤ�س�سة .وقام الربنامج برعاية خم�سة
ع�رشة �أكادمييا من خمتلف املناطق خالل ال�سنة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،عمل ال�صندوق �أي�ضا على تو�سيع وتكثيف احلوار
والتوا�صل مع م�ستودعات الفكر والأكادمييني من خمتلف �أنحاء العامل ،كما
�أنه ي�شرتك بانتظام يف فعالية عامة م�شرتكة ويف تبادل الأفكار والآراء
على امل�ستوى اخلا�ص.
احلوار مع �أع�ضاء الهيئات الت�رشيعية
يهدف حوار �صندوق النقد الدويل مع �أع�ضاء الهيئات الت�رشيعية �إىل اال�ستماع
لآرائهم ومعرفة �شواغلهم فيما يخ�ص امل�شورة التي يقدمها ال�صندوق ب�ش�أن
ال�سيا�سات للبلدان الأع�ضاء ،وجتتمع �أفرقة العمل ال ُقطْ رية يف ال�صندوق مع
�أع�ضاء الهيئات الت�رشيعية على �أ�سا�س منتظم ملناق�شة الق�ضايا ال ُقطْ رية.
وخالل ال�سنة املالية  ،2012نظم ال�صندوق عدة فعاليات بالتعاون مع
ال�شبكة الربملانية كانت موجهة ب�صفة خا�صة للحوار مع �أع�ضاء الهيئات
وعقِدت حلقة تطبيقية خالل االجتماعات ال�سنوية لعام 2011
الت�رشيعيةُ .
ح�رضها  24ع�ضوا من �أع�ضاء الهيئات الت�رشيعية من  19بلدا ملناق�شة
ت�أثري الأزمة املالية العاملية على البلدان النامية و�أتاحت الفر�صة �أمام
ه�ؤالء الأع�ضاء لعر�ض �آراءهم ووجهات نظرهم حول طائفة من الق�ضايا.
وعقِدت حلقة تطبيقية �أخرى خالل اجتماعات الربيع لعام  2012ركزت
ُ
على التحديات امل�ستمرة التي تواجه البلدان النامية يف حماولة للتعامل
بفعالية مع الأزمة وركزت على ق�ضايا مثل النمو ال�شامل للجميع و�إ�صالح
نظام احلوكمة يف ال�صندوق.
واجتمع يف مار�س � 2012أكرث من  120ع�ضوا من �أع�ضاء الربملانات من
 40بلدا �إفريقيا يف مدينة كيغايل ،رواندا ،حل�ضور م�ؤمتر نظمته ال�شبكة
الربملانية على مدى يومني بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل ،حول بناء دور القطاع اخلا�ص كمحرك للنمو يف �إفريقيا .وا�ست�ضافت
امل�ؤمتر حكومة رواندا كما �ألقى الرئي�س بول كاغامي كلمة خالله.
الأن�شطة اخلريية
ُبني برنامج العالقات املدنية واملجتمعية يف ال�صندوق على �أ�سا�س
الهدف النهائي الذي و�ضعته امل�ؤ�س�سة لتقوية ال�سيا�سات التي تعزز النمو
االقت�صادي وحت�سن م�ستوى رخاء ال�شعوب يف بلدانه الأع�ضاء البالغة 188
بلدا .ويهدف الربنامج �إىل م�ساعدة املجتمع يف مدينة وا�شنطن العا�صمة
الكربى (املدينة امل�ضيفة ل�صندوق النقد الدويل) ،وكذلك امل�ؤ�س�سات اخلريية
العاملة مع البلدان النامية ،من خالل تربعات املوظفني التي تتربع امل�ؤ�س�سة
مبا ي�ضاهي جزء منها ،والأن�شطة التطوعية ،واملبادرات املجتمعية .وبلغ
جمموع املنح والتربعات التي قدمها ال�صندوق �أكرث من  18مليون دوالر
�أمريكي منذ �إن�شاء الربنامج يف  1994وبلغت حوايل � 800ألف دوالر
�أمريكي يف ال�سنة املالية  .2012وت�ضمن هذا املبلغ ما يزيد قليال على مبلغ
� 325ألف دوالر �أمريكي ُدفع مل�ضاهاة التربعات يف ظل برنامج «�أيادي
العون» ،وحملة �سنوية لتربعات املوظفني جمعت �أكرث من � 650ألف دوالر
�أمريكي من املوظفني واملتقاعدين يف حملة خريف  ،2011وحوايل � 70ألف
دوالر �أمريكي كم�ساهمات مل�ضاهاة حمالت الإغاثة الإن�سانية التي �أطلقها
املوظفون مل�ساعدة �ضحايا الكوارث الطبيعية يف البلدان النامية .وتتوىل
جلنة �صندوق النقد الدويل اال�ست�شارية لربنامج العالقات املدنية ،وتت�ألف
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من اثني ع�رش ع�ضوا متطوعا ميثلون املوظفني واملتقاعدين و�أزواجهم ،طوكيو .ويوا�صل املكتب تنظيم م�ؤمترات و�أن�شطة ت�سمح بقيام منرب لعقد
قيادة جهود ال�صندوق يف تقدمي دعم من خالل املنح النقدية (بلغ جمموعها املناق�شات حول املو�ضوعات الراهنة ذات الأهمية لعمل ال�صندوق (الإطار
حوايل � 400ألف دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية � ،)2012إىل منظمات غري  5-5يعر�ض مثاال على ذلك) ،وتعزيز بناء القدرات يف املنطقة من خالل
هادفة للربح يف وا�شنطن العا�صمة والبلدان النامية.
برنامج املنح الدرا�سية امل�شرتك بني حكومة اليابان و�صندوق النقد الدويل
وبرامج الندوات االقت�صادية الكلية.

تقارير �آفاق االقت�صاد الإقليمي

ين�رش �صندوق النقد الدويل تقارير «�آفاق االقت�صاد الإقليمي» كجزء من
�سل�سلة الدرا�سات اال�ستق�صائية للأو�ضاع االقت�صادية واملالية العاملية
التي يجريها ،وتت�ضمن هذه التقارير حتليال �أكرث تف�صيال للتطورات
االقت�صادية و�أهم ق�ضايا ال�سيا�سات يف املناطق الرئي�سية يف العامل .وعادة
ما ت�صدر تقارير �آفاق االقت�صاد الإقليمي بالتن�سيق مع لقاءات التوا�صل
اخلارجي املو�سعة يف كل منطقة .وميكن االطالع على البيانات ال�صحفية
التي تلخ�ص ا�ستنتاجات تقارير «�آفاق االقت�صاد الإقليمي» ،والن�صو�ص
الكاملة لها واملحا�رض والبث ال�شبكي للم�ؤمترات ال�صحفية التي ُتعقد وقت
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الإ�صدار يف املوقع الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل.

مكاتب ال�صندوق الإقليمية
مكتب منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ
نظرا لأن املكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ هو مبثابة نافذة
ال�صندوق يف هذه املنطقة ذات الأهمية املتنامية يف االقت�صاد العاملي،
ف�إنه ي�ساعد يف مراقبة التطورات االقت�صادية واملالية للم�ساعدة يف
زيادة تركيز �أن�شطة رقابة ال�صندوق على هذا الإقليم .وي�سعى املكتب �إىل
زيادة التعريف بدور ال�صندوق و�سيا�ساته يف املنطقة و�إبالغ ال�صندوق
باملنظورات الإقليمية ب�ش�أن الق�ضايا الرئي�سية .وانطالقا من هذا الدور،
قام مكتب منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ بزيادة الرقابة الثنائية والإقليمية
بتو�سيع دوره يف منغوليا ،وامل�شاركة الفعالة يف عمل اليابان ،وزيادة
الرقابة الإقليمية مع �إقامة منتديات يف �آ�سيا ومنها منتدى �آ�سيان ،3+
كما كثف �أن�شطة التوا�صل لدعم عقد االجتماعات ال�سنوية لعام  2012يف

املكاتب يف �أوروبا
ت�ضطلع مكاتب �صندوق النقد الدويل يف �أوروبا بتمثيل ال�صندوق يف
املنطقة ،وتقدم امل�شورة الالزمة للإدارة العليا والإدارات املختلفة ،وتدعم
عمليات ال�صندوق يف �أوروبا ،ومتثل قناة تعرب من خاللها البلدان الأوروبية
عن �آرائها يف الق�ضايا ذات ال�صلة بال�صندوق .وتقوم امل�ؤ�س�سات القائمة يف
�أوروبا ،مثل «منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي» ،واالحتاد
الأوروبي ،وجمل�س اال�ستقرار املايل ،وبنك الت�سويات الدولية ،بدور بالغ
الأهمية يف التعامل مع الأزمة االقت�صادية واملالية .لذلك كان من املهم
للغاية تعزيز التعاون بني ال�صندوق وهذه امل�ؤ�س�سات.
وتركز �أن�شطة مكاتب ال�صندوق يف �أوروبا �أ�سا�سا على �أربعة جماالت.
�أوال ،ت�سهم هذه املكاتب يف �أن�شطة ال�صندوق الرقابية متعددة الأطراف
والإقليمية من خالل متثيلها لل�صندوق يف عدد من امل�ؤ�س�سات ،والإبالغ
ب�ش�أن �آراء و�أن�شطة املنظمات الدولية ،وم�ستودعات الفكر ،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 الأن�شطة اليومية
للجنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي وتربطها عالقات عمل وثيقة مع وكاالت التنمية ثنائية
الأطراف ومتعددة الأطراف يف �أوروبا .وثالثا ،تنظم مكاتب ال�صندوق يف
�أوروبا �أن�شطة توا�صل مكثفة لتوفري مزيد من املعلومات لإثراء احلوار ب�ش�أن
ال�سيا�سات ون�رش �آراء ال�صندوق حول �أهم ق�ضايا ال�سيا�سات يف �أوروبا.
ورابعا ،تعمل هذه املكاتب مع �إدارة املوارد الب�رشية للم�ساعدة يف حتقيق
�أهداف التوظيف يف ال�صندوق.

الإطار 5-5

م�ؤمتر �إ�صالح الرعاية ال�صحية العامة يف �آ�سيا
ميثل �إ�صالح الرعاية ال�صحية ق�ضية مهمة على م�ستوى املالية العامة يف
�شتى �أنحاء العامل ،ال �سيما يف االقت�صادات املتقدمة ،حيث يتوقع �أن يرتفع
م�ستوى الإنفاق على الرعاية ال�صحية العامة مبتو�سط قدره  %3من �إجمايل
الناجت املحلي على مدار الع�رشين �سنة القادمة .وقد التقى كبار امل�س�ؤولني
احلكوميني والقيادات الأكادميية من  11بلدا ملناق�شة �إ�صالح الرعاية
ال�صحية العامة يف �آ�سيا ،وذلك يف م�ؤمتر ُعقد يف �شهر �أكتوبر  2011يف
العا�صمة اليابانية طوكيو ،بتنظيم م�شرتك من �إدارة �ش�ؤون املالية العامة يف
�صندوق النقد الدويل واملكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ وبدعم
من احلكومة اليابانية .وي�أتي هذا امل�ؤمتر ذي اليوم الواحد يف �سياق جهود
ال�صندوق ملوا�صلة احلوار مع ال�سلطات القُطرية واجلمهور حول �أهم التحديات
املالية التي تواجه البلدان الأع�ضاء.

وكما �أ�شار ال�سيد زو ،ف�إن االقت�صادات ال�صاعدة لديها حيز مايل �أكرب لزيادة
الإنفاق بغية تو�سيع نطاق اخلدمات ال�صحية ،ال �سيما يف �آ�سيا ال�صاعدة ،حيث
تت�سم النتائج املحققة من الرعاية ال�صحية باجلودة مقارنة بالإنفاق .ومن
بني التحديات القائمة �رضورة توفري التغطية ال�شاملة لل�سكان للح�صول على
جمموعة من اخلدمات ال�صحية القابلة لال�ستمرار من الناحية املالية .ويتمثل
الهدف يف تخفي�ض النفقات املرتفعة التي يتحملها ال�سكان وذلك لزيادة
احلماية املالية .ومن الأولويات كذلك بالن�سبة للمنطقة تقييم كفاءة تكلفة
هذه اخلدمات.

وحتدث ال�سيد مِ ن زو ،نائب مدير عام ال�صندوق ،يف افتتاح امل�ؤمتر ف�أكد �أن
جناح جهود �ضبط �أو�ضاع املالية العامة يف االقت�صادات املتقدمة �سوف
يقت�ضي احتواء منو الإنفاق العام املرتبط بالتقدم يف العمر ،مبا يف ذلك
نفقات الرعاية ال�صحية .و�أ�شار �إىل توافر �أدوات ال�سيا�سة الفعالة الالزمة
الحتواء منو نفقات الرعاية ال�صحية العامة ،مبا يف ذلك احلدود الق�صوى
للموازنة ،واال�ستخدام الر�شيد للمناف�سة من �أجل دعم الكفاءة ،ونظم الدفع

وتقدم �آ�سيا عددا من ق�ص�ص النجاح التي ميكن اال�ستناد �إليها يف �صياغة
ا�سرتاتيجيات الإ�صالح ،ومنها جناح اليابان يف احتواء منو التكلفة ،والإجناز
الذي حققته تايلند يف نظام التغطية ال�صحية ال�شاملة على الرغم من ات�سام
�سوق العمل بدرجة عالية من عدم الر�سمية .و�سوف يعتمد املزيج املالئم من
الإ�صالحات امل�ستمد من ق�ص�ص النجاح يف املنطقة على ظروف كل بلد على
حدة.

التي حتد من ا�ستخدام ترتيبات الر�سوم مقابل اخلدمة ،وزيادة االعتماد على
التمويل اخلا�ص ،مبا يف ذلك من خالل زيادة ا�ستخدام الت�أمني اخلا�ص.
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املعينون
ميغ لوند�ساغر
�شاغر

الواليات املتحدة

ميت�سوهريو هريو�ساوا
توميوكي �شيمودا

اليابان

هوبرت تيماير
�ستفن ماير

�أملانيا

�أمربواز فايويل
�آلي�س ترياكول

فرن�سا

�ألك�سندر غيبز
روبرت �إيلدر

اململكة املتحدة

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

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

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

كو�ستاريكا ،ال�سلفادور ،غواتيماال ،هندورا�س،
املك�سيك ،نيكاراغوا� ،إ�سبانيا ،فنزويال

منو �سنيل
(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� ،أوكرانيا

�أريغو �سادون
(�إيطاليا)
ثانو�س كات�سامبا�س
(اليونان)

�ألبانيا ،اليونان� ،إيطاليا ،مالطة ،الربتغال� ،سان
مارينو ،تيمور-لي�شتي

ديرجيون �شيا
(�سنغافورة)
�أيدا بودميان
(�إندوني�سيا)

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

تاو جانغ
(ال�صني)
بينغ �سونغ
(ال�صني)

ال�صني

كري�ستوفر ليغ
(�أ�سرتاليا)
هو�سيونغ يل
(كوريا)

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

توما�س هوكني
(كندا)
ماري �أودي
(�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

بيني �أندر�سن
(الدامنرك)
�أودون غرون
(الرنويج)

الدامنرك� ،إ�ستونيا ،فنلندا� ،آي�سلندا ،التفيا ،ليتوانيا،
الرنويج ،ال�سويد

موكيت�سي ماجورو
(لي�سوتو)
ممودو �ساهو
(غامبيا)

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

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 ،اجلمهورية
اليمنية

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

بنغالدي�ش ،بوتان ،الهند� ،رسي النكا

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

الربازيل ،كولومبيا ،اجلمهورية الدومينيكية،
�إكوادور ،غيانا ،هايتي ،بنما� ،سورينام ،ترينيداد
وتوباغو

�أحمد اخلليفي
(اململكة العربية ال�سعودية)
فهد ال�شاطري
(اململكة العربية ال�سعودية)

اململكة العربية ال�سعودية

رينيه ويرب
(�سوي�رسا)
كاتارجينا زايديل كوروف�سكا
(بولندا)

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

�أليك�سي موجني
(االحتاد الرو�سي)
�أندريه لو�شني
(االحتاد الرو�سي)

االحتاد الرو�سي

جعفر جمرد
(جمهورية �إيران الإ�سالمية)
حممد الدايري
(املغرب)

جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ،اجلزائر ،غانا،
جمهورية �إيران الإ�سالمية ،املغرب ،باك�ستان،
تون�س

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

الأرجنتني ،بوليفيا� ،شيلي ،باراغواي ،بريو،
�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 بي�ساو ،مايل،
موريتانيا ،موري�شيو�س ،النيجر ،رواندا� ،سان تومي
وبرين�سيبي ،ال�سنغال ،توغو
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�أوليفييه بالن�شار ،امل�ست�شار االقت�صادي
هوزيه فينيالز ،امل�ست�شار املايل

�إدارات املناطق اجلغرافية
�أنطوانيت مون�سيو �سايه
مدير الإدارة الإفريقية
�أنوب �سينغ
مدير �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ
ر�ضا مقدم
مدير الإدارة الأوروبية
م�سعود �أحمد
مدير �إدارة ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى
نيكوال�س �إيزاغوير
مدير �إدارة ن�صف الكرة الغربي

الإدارات الوظيفية و�إدارات اخلدمات اخلا�صة
جريارد راي�س
مدير �إدارة العالقات اخلارجية
�أندرو تويدي
مدير �إدارة املالية
كارلو كوتاريللي
مدير �إدارة �ش�ؤون املالية العامة

�أدلهايد بريغي� -شميلز
مدير �إدارة الإح�صاءات
�سيدارث تيواري
مدير �إدارة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واملراجعة

املعلومات واالت�صال
�شوغو �إي�شيي
مدير املكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ
�إمبانويل فان در من�سربوغ
مدير مكاتب ال�صندوق يف �أوروبا
�إليوت هاري�س
املمثل اخلا�ص لدى الأمم املتحدة

اخلدمات امل�ساندة
مارك بالنت
مدير �إدارة املوارد الب�رشية
جيانهاي لني
�أمني �صندوق النقد الدويل� ،إدارة �أمانة ال�صندوق
فرانك هارني�شفيغر
مدير �إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة
جوناثان باملر
م�س�ؤول تكنولوجيا املعلومات يف �إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة

املكاتب

�شارميني كوري
مدير معهد �صندوق النقد الدويل

دانييل �سيرتين
مدير مكتب امليزانية والتخطيط

�شون هيغن
امل�ست�شار القانوين العام ومدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية

را�سيل كينكيد
مدير مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي

هوزيه فينيالز
مدير �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية

روبرتو رو�سالي�س
مدير مكتب �إدارة امل�ساعدة الفنية

�أوليفييه بالن�شار
مدير �إدارة البحوث

موي�س�س �شوورت�س
مدير مكتب التقييم امل�ستقل

|
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التنظيمي ل�صندوق النقد الدويل
الهيكل
يف� 30إبريل 2012
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

اخلدمات امل�ساندة

الإدارة الإفريقية

�إدارة العالقات اخلارجية

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

�إدارة املوارد الب�رشية

�إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ

�إدارة املالية

�إدارة الأ�سواق النقدية
والر�أ�سمالية

�إدارة �أمانة ال�صندوق

املكتب الإقليمي ملنطقة
�آ�سيا واملحيط الهادئ

�إدارة �ش�ؤون املالية العامة

�إدارة البحوث

معهد �صندوق النقد الدويل

�إدارة الإح�صاءات

معهد فيينا امل�شرتك

�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

معهد التدريب يف
�سنغافورة

�إدارة التكنولوجيا
واخلدمات العامة

مكتب ال�صندوق لدى
الأمم املتحدة

مركز �صندوق النقد الدويل
لالقت�صاد والتمويل يف
ال�رشق الأو�سط

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

مكتب �إدارة
امل�ساعدة الفنية
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 	 14الأرباح “اال�ستثنائية” من مبيعات ذهب ال�صندوق ت�شري �إىل الفرق بني الأرباح املتوقعة

الف�صل 1
1

متتد ال�سنة املالية يف �صندوق النقد الدويل من الأول من مايو حتى � 30إبريل .ويغطي
التقرير ال�سنوي لعام  2012ال�سنة املالية التي بد�أت يف الأول من مايو  2011وانتهت
يف � 30إبريل ( 2012ال�سنة املالية .)2012

2

زيد هذا املبلغ الحقا� ،إىل  456مليار دوالر �أمريكي� ،أثناء اجتماع القمة بني قادة جمموعة
الع�رشين يف مدينة “لو�س كابو�س” يف �شهر يونيو .2012

3

حقوق ال�سحب اخلا�صة التي ي�صدرها �صندوق النقد الدويل هي �أ�صل احتياطي دويل حتدد
قيمته على �أ�سا�س �سلة من �أربع عمالت دولية �أ�سا�سية (راجع الإطار  1-3يف ال�صفحة
الإلكرتونية) .وجميع عمليات حتويل حقوق ال�سحب اخلا�صة �إىل عمالت معينة هي عمليات
تقريبية.

وقت اقرتاح بيع الذهب ،والأرباح الفعلية املتحققة ،علما ب�أن �أ�سعار الذهب �سجلت ارتفاعا
كبريا يف الفرتة الفا�صلة .راجع الف�صل اخلام�س.

15

Proposals on Liquidity and Emergency Assistance and the Review of the Flexible Credit Line

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11152.htm( ،”and Precautionary Credit Line

16

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم IMF Executive Board Discusses Amendment“ ،12/25
www.imf.( ،”to the Extended Fund Facility to Extend the Arrangement Duration at Approval

.)org/external/np/sec/pn/2012/pn1225.htm

17

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/95بعنوان “IMF Executive Board Discusses the

www.( ،”Macroeconomic and Operational Challenges in Countries in Fragile Situations

الف�صل 3
4

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،12/13بعنوان “ بيان ال�سيدة كري�ستني الغارد ،مدير عام
�صندوق النقد الدويل ،عقب مناق�شة املجل�س التنفيذي ملدى كفاية موارد ال�صندوق”
(.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1213.htm

5

يتناول الف�صل اخلام�س مناق�شات املجل�س التنفيذي ب�ش�أن حتديد ن�سبة الربح (�أي املبلغ
الزائد عن �سعر الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة) لل�سنة املالية .2012

6

هناك ا�ستثناءات لهذا الأمر؛ يف حالة االتفاقات مبوجب “خط االئتمان املرن” و“خط
الوقاية وال�سيولة” ،على �سبيل املثال ،ف�إن �إجمايل مبلغ املوارد امللتزم بها يكون متاحا
يف �أي وقت خالل مدة االتفاقات� ،رشيطة ا�ستيفاء متطلبات املراجعة املت�ضمنة يف كل
نوع من �أنواع االتفاقات.

7

هذا مبلغ �إجمايل ،ولي�س تر�صيدا لالتفاقات امللغاة.

8

االتفاق مع جورجيا هو توليفة من “اتفاق لال�ستعداد االئتماين” و“ت�سهيل اال�ستعداد
االئتماين”.

9

املبالغ املن�رصفة من “ح�ساب املوارد العامة” يف ظل ترتيبات التمويل يطلق عليها ا�سم
“عمليات ال�رشاء”� ،أما عمليات ال�سداد فيطلق عليها ا�سم “عمليات �إعادة ال�رشاء”.

10

ي�ستخدم �صندوق النقد الدويل نف�س امل�ستوى احلدي امل�ستخدم يف البنك الدويل لن�صيب
الفرد من الدخل لتحديد الأهلية لال�ستفادة من موارد “امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية” ،ويخ�ضع
للمراجعة �سنويا.

11

على وجه التحديد ،الدخل الذي يتجاوز �ضعف امل�ستوى احلدي لن�صيب الفرد من الدخل
امل�ستخدم يف حتديد �أهلية اال�ستفادة من موارد امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية.

12

“IMF Reviews Eligibility for Using

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،12/22بعنوان
.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1222.htm( ،”Concessional Financing Resources

13

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،09/268بعنوان “ �صندوق النقد الدويل يعلن زيادة غري م�سبوقة

 .)imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1195.htmوفقا للتعريف الوارد يف تقرير
اخلرباء الذي ا�ستند �إليه املجل�س يف مناق�شاته ،ف�إن اله�شا�شة لها عدد من الأبعاد ،ولي�ست
الأو�ضاع االقت�صادية �سوى واحد من هذه الأبعاد .وي�شري التقرير �إىل �أن ال�سمات امل�شرتكة
للدول اله�شة تتمثل يف امل�ؤ�س�سات التي تعترب �ضعيفة واحلكومات التي يعتقد ب�أنها تفتقر
�إىل ال�رشعية ،وجميعها �أمور تزيد من خماطر �إثارة العنف ،و�أن جميع تعاريف اله�شا�شة
تت�ضمن مقيا�سا لل�ضعف امل�ؤ�س�سي.

18

ال�رشائح االئتمانية ت�شري �إىل حجم م�شرتيات البلد الع�ضو (الدفعات املن�رصفة) بالتنا�سب
مع ح�صة الع�ضوية يف ال�صندوق .والدفعات املن�رصفة بواقع  %25من ح�صة البلد الع�ضو
تكون يف �إطار ال�رشيحة االئتمانية الأوىل وتقت�ضي من البلد الع�ضو �إبداء ما يدلل على
بذله جهود معقولة للتغلب على م�شكالت ميزان املدفوعات� .أما الدفعات املن�رصفة مبا
يزيد على  %25من ح�صة الع�ضوية في�شار �إليها ب�أنها �سحوبات من ال�رشيحة االئتمانية

يف الدعم املايل للبلدان منخف�ضة الدخل” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09268.

.)htm

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/152بعنوان “The Fund’s Financing Role—Reform

العليا ،ويتم �رصفها على دفعات تتما�شى مع ا�ستيفاء املقرت�ض بع�ض �أهداف الأداء
املحددة .وعادة ما تقرتن هذه الدفعات يف العادة باتفاقات اال�ستعداد االئتماين �أو
االتفاقات املمددة مع ال�صندوق (وكذلك «خط االئتمان املرن») .ونادرا ما يتم احل�صول
على موارد ال�صندوق خارج �إطار �أي اتفاقات ومن املتوقع �أن يظل الأمر على هذا احلال.

19

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/98بعنوان

“IMF Executive Board Discusses

www.( ،”Systemic Crises, Financial Linkages, and the Role of Global Financial Safety Nets

.)imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1198.htm

20

مت �إعداد تقرير التداعيات املوحد يف �أوائل ال�سنة املالية  ،2013ويغطي نف�س االقت�صادات
اخلم�سة امل�ؤثرة على النظام املايل على غرار العملية التجريبية يف ال�سنة املالية .2012

21

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/130بعنوان

“IMF Executive Board Reviews

www.( ،”Surveillance: Making IMF Surveillance as Interconnected as the Global Economy

.)imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11130.htm

22

راجع بيان املدير بعنوان “Managing Director’s Statement on Strengthening Surveillance:

.)www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/102711.pdf( ،”2011 Triennial Surveillance Review
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23

هي بعثات موفدة من ال�صندوق يف �إطار م�شاورات املادة الرابعة املعتادة مع البلدان
الأع�ضاء؛ راجع “الرقابة متعددة الأطراف” يف جزء �سابق من هذا الف�صل.

24

التقييم ال�صادر عن مكتب التقييم امل�ستقل حول �أداء ال�صندوق يف فرتة ما قبل الأزمة
املالية واالقت�صادية ،ميكن االطالع عليه يف موقع مكتب التقييم امل�ستقل على �شبكة
الإنرتنت (.)www.ieo-imf.org

25

“IMF Executive Board Discusses

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/61بعنوان

Monitoring Financial Interconnectedness, Including the Data Template for Global Systemically

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1161.htm( ،”Important Financial Institutions

26

نطاق وا�سع يف �أ�سواق النقد الأجنبي الرئي�سية .وتت�ألف �سلة عمالت حقوق ال�سحب
اخلا�صة يف الوقت احلايل من الدوالر الأمريكي واليورو واجلنيه الإ�سرتليني والني
الياباين .وكانت االعتبارات املتعلقة مبفهوم قابلية التداول احلر تراعى عند تقييم
حقوق ال�سحب اخلا�صة منذ �إجراء املراجعة الثانية التفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق يف عام
 ،1978لكن ال�رشط الر�سمي ب�رضورة �أن تكون عمالت �سلة حقوق ال�سحب اخلا�صة قابلة
للتداول بحرية مل يعتمد �إال يف عام .2000

الف�صل 4
36

�أُن�شئ هذا ال�صندوق اال�ستئماين بهدف تقدمي م�ساعدات لتخفيف مديونية البلدان امل�ؤهلة
لال�ستفادة من مبادرة “هيبيك” وتوفري الإقرا�ض من خالل ال�صندوق اال�ستئماين للنمو
واحلد من الفقر ،وتت�ألف املوارد املتاحة فيه من منح وودائع تعهد بها  93بلدا ع�ضوا
وم�ساهمات من �صندوق النقد الدويل نف�سه.

37

قدم �صندوق النقد الدويل كذلك  116مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة لتخفيف �أعباء
الديون عن ليبرييا عالوة على ما قدمه من خالل مبادرة “هيبيك” ،وكذلك قدم 178
مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة لتخفيف �أعباء الديون عن هايتي من خالل “ال�صندوق
اال�ستئماين لتخفيف �أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث”.

38

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/151بعنوان “IMF Executive Board Discusses the

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/74بعنوان “IMF Executive Board Reviews Efforts in

،”Anti–Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
.)np/sec/pn/2011/pn1174.htm

(www.imf.org/external/

27

ُتعد “ تقارير مراعاة املعايري واملواثيق” (راجع الإطار  1-4يف ال�صفحة الإلكرتونية)
و ُتن�رش بناء على طلب البلدان الأع�ضاء ،وتلخ�ص هذه التقارير مدى التزام البلدان مبعايري
ومواثيق معينة متعارف عليها دوليا يف  12جماال ،مبا يف ذلك مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .وت�ستخدم يف امل�ساعدة على حتفيز املناق�شات حول ال�سيا�سات مع
ال�سلطات الوطنية ،ويف القطاع اخلا�ص (مبا يف ذلك هيئات الت�صنيف االئتماين) فيما
يتعلق بتقييم املخاطر.

28

جرت هذه املراجعة يف �شهر مار�س 2011؛ راجع الف�صل الثالث من التقرير ال�سنوي
ل�صندوق النقد الدويل لعام  :2011نحو منو متكافئ ومتوازنwww.imf.org/external/pubs/( ،
.).ft/ar/2011/eng/index.htm

29

“IMF Discusses Work Agenda for

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،12/37بعنوان
.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1237.htm( ،”Financial Sector Surveillance

 	 30راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/118بعنوان

“IMF Executive Board Discusses

www.imf.( ،”Modernizing Fiscal Policy Framework and Public Debt Sustainability Analysis

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative

،”(MDRI)—Status of Implementation and Proposals for the Future of the HIPC Initiative
(.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11151.htm

39
40

31

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/139بعنوان

32

41
42

لالطالع على مزيد من املعلومات عن املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات والنظام العام لن�رش
البيانات ،راجع “www.imf.org/external/( ”Factsheet: IMF Standards for Data Dissemination
 ،)np/exr/facts/data.htmوكذلك الإطار  4-1على ال�صفحة الإلكرتونية.

43

راجع البيان ال�صحفي رقم  11/423بعنوان “The Former Yugoslav Republic of Macedonia

(www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11139.

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/143بعنوان “IMF Executive Board Discusses the

،”Multilateral Aspects of Policies Affecting Capital Flows

34

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

www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1262.( ،”IMF’s Special Data Dissemination Standard

.)htm

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،12/42بعنوان

“IMF Executive Board Discusses

،”Liberalizing Capital Flows and Managing Outflows
.)pn/2012/pn1242.htm

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

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،11/137بعنوان “ IMF Executive Board Discusses
for Broadening the SDR Currency Basket

،”Criteria

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

.)pn/2011/pn11137.htm.htm

35

www.imf.org/external/np/sec/( ،”Subscribes to the IMF Special Data Dissemination Standard
 ،)pr/2011/pr11423.htmوالبيان ال�صحفي رقم  12/62بعنوان “Mauritius Subscribes to the

.)pn/2011/pn11143.htm

33

www.(،”Joint IMF–World Bank Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries

كما ذُكر �آنفا ،مت دمج معهد ال�صندوق يف مايو  2012يف �إدارة جديدة هي معهد تنمية
القدرات.

Managing Global Growth Risks and Commodity Price Shocks—Vulnerabilities and Policy

،”Challenges for Low-Income Countries
.)htm

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  12/17بعنوان

“IMF Executive Board Reviews the

.)imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1217.htm

.)org/external/np/sec/pn/2012/pn1237.htm
“IMF Executive Board Discusses

ت�شاد وجزر القمر وكوت ديفوار و�إريرتيا وغينيا وال�صومال وال�سودان.

تت�ألف �سلة حقوق ال�سحب اخلا�صة منذ عام  2000من �أربع عمالت (� )1صادرة عن
بلدان �أع�ضاء يف ال�صندوق (�أو احتادات نقدية لبلدان �أع�ضاء) هي �أكرب البلدان امل�صدرة،
و( )2قرر ال�صندوق �أنها عمالت “قابلة للتداول احلر” – �أي �أنها يف الواقع عمالت
م�ستخدمة على نطاق وا�سع لأداء مدفوعات عن معامالت دولية ،و�أنها متداولة على

44

راجع البيانات ال�صحفية

رقم  11/242بعنوان “The Solomon Islands Begins Participating in
(www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/

”the IMF’s General Data Dissemination System؛
)pr11242.htm؛ ورقم  11/247بعنوان “The Republic of Guyana Begins Participating in the
www.imf .org/external/np/sec/pr/2011/pr11247.( ”IMF’s General Data Dissemination System
)htm؛ ورقم  11/305بعنوان “Burundi Begins Participation in the IMF’s General Data
)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11305.htm( ” Dissemination System؛ ورقم 11/367
بعنوا ن “�The Republic of Maldives Begins Participation in the IMF’s General Data Dissemina
)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11367.htm( ” tion System؛ ورقم  11/441بعنوان
“.www( ” Montenegro Begins Participation in the IMF’s General Data Dissemination System
)htm.pr11441/2011/pr/sec/np/external/org.imf؛ ورقم  12/48بعنوان “The Republic of
”Djibouti Begins Participating in the IMF’s General Data Dissemination System؛ (www.imf

71
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Papua New Guinea Begins“  بعنوان12/51 )؛ ورقم.org/external/np/sec/pr/2012/pr1248.htm

 ويقي�س حا�صل املدفوعات واملقبو�ضات، واملتغريات املتبقية هي االنفتاح.)%20(
،)%15( )؛ ومدى التغري يف الإيرادات احلالية و�صايف التدفقات الر�أ�سمالية%30( اجلارية
.)%5( واحتياطيات النقد الأجنبي الر�سمية

www.imf.org/external/np/(

 على احلا�صل املرجح للمتغريات الأربعة يف �صيغة0.95 ُيطَ َّبق عامل تقلي�ص مقداره
 وي�ؤثر ذلك.احل�ص�ص فيحد من التباين يف �أن�صبة احل�ص�ص املح�سوبة للبلدان املختلفة
 وت�أثريا رافعا حل�ص�ص،ت�أثريا خاف�ضا للح�ص�ص املح�سوبة مبوجب �صيغة الأع�ضاء الأكرب
.جميع البلدان الأخرى

57

يقت�ضي تفعيل االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض موافقة امل�شاركني الذين يتمتعون ب�أغلبية
، من جمموع االتفاقات االئتمانية من امل�شاركني الذين يتمتعون بحق الت�صويت%85
.بالإ�ضافة �إىل موافقة املجل�س التنفيذي

58

 مليار150 �ساهمت البلدان الأع�ضاء املنفردة من منطقة اليورو يف هذا التعهد البالغ
0.5 وقرب�ص، مليار يورو10  وبلجيكا، مليار يورو6.1  النم�سا:يورو باملبالغ التالية
 مليار41.5  و�أملانيا، مليار يورو31.4  وفرن�سا، مليار يورو3.8  وفنلندا،مليار يورو
، مليار يورو0.3  ومالطة، مليار يورو2.1  ولك�سمربغ، مليار يورو23.5  و�إيطاليا،يورو
0.9  و�سلوفينيا، مليار يورو1.6  واجلمهورية ال�سلوفاكية، مليار يورو13.6 وهولندا
. مليار يورو14.9  و�إ�سبانيا،مليار يورو

59

؛ راجع البيان2011  التعهد الذي قُطِ ع يف دي�سمرب2012 �أكد ما �أعلنته الرنويج يف �إبريل

60

”Participation in the IMF’s General Data Dissemination System
.)sec/pr/2012/pr1251.htm

http://dsbb.( اللوحة الإلكرتونية متوافر من خالل املوقع الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل

.)imf.org/Applications/web/gdds/gddscountrylist
IMF Executive Board Discusses Eighth“  بعنوان12/18 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1218.htm( ”Review of Data Standards

45
46

IMF Releases 2011 Financial Access Survey“  بعنوان11/274 راجع البيان ال�صحفي رقم
 وقاعدة البيانات ُمتاحة.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11274 .htm( ”Data
) ومن خاللhttp://fas.imf.org/( لالطالع العام يف املوقع الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل
.)http://elibrary-data.imf.org( بيانات مكتبة ال�صندوق الإلكرتونية

47

IMF Expands Foreign Direct Investment“

 بعنوان11/271 راجع البيان ال�صحفي رقم
)؛ والبيانwww.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11271.htm( ”Coverage to 84 Economies
IMF Releases Results from Its 2010 Coordinated Direct“  بعنوان11/479 ال�صحفي رقم
 وقاعدة البيانات.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11479.htm( ”Investment Survey
) ومن خاللhttp://cdis.imf.org( متاحة لالطالع العام يف املوقع الإلكرتوين لل�صندوق
.)http://elibrary-data.imf.org/( بيانات مكتبة ال�صندوق الإلكرتونية

48

www.(”Pledges by Denmark, Norway and Sweden to Increase IMF Resources by over US$26 Billion

Cross-Border Holdings Increased 7.7 Percent“  بعنوان11/428 راجع البيان ال�صحفي رقم

49

.)imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12138.htm

in 2010, Shows IMF Annual Coordinated Portfolio Investment Survey Now Available via

Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde on“  بعنوان12/138 ال�صحفي رقم

Statement by IMF Managing Director “ بعنوان12/137 رقم

راجع البيانات ال�صحفية

”Christine Lagarde on Japan’s $60 Billion Pledge
Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde“  بعنوان12/138  و،)pr12137.htm
www.imf .org/external/np/sec/pr/2012/(

61

 وتتوافر.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11428.htm( ”New Online Database
) ومن خاللhttp://cpis .imf.org( قاعدة البيانات اجلديدة يف املوقع الإلكرتوين لل�صندوق
.)http://elibrary-data.imf.org/( بيانات مكتبة ال�صندوق الإلكرتونية

on Pledges by Denmark, Norway and Sweden to Increase IMF Resources by over US$26

IMF and World Bank Co-Host Third Global“  بعنوان11/161 راجع البيان ال�صحفي رقم

Statement“  بعنوان12/141  و،)www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12138.htm(”Billion

SDMX Conference to Advance Implementation of Worldwide Standards for Data and

by IMF Managing Director Christine Lagarde on Pledge by Poland to Increase IMF Resources

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11161.htm( ”Metadata Exchange

12/142 و،)www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12141.htm( ”by about US$8 Billion

www.principalglobalindicators.( :ميكن االطالع على املوقع الإلكرتوين يف العنوان التايل

Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde on Further Pledges by“ بعنوان

.)org/default.aspx

”Switzerland and Other Members to Increase IMF Resources by about US$26 Billion
Statement by IMF“  بعنوان12/146 ) وwww.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12142.htm(

IMF Executive Board Reviews Experi�“  بعنوان11/72 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

Managing Director Christine Lagarde on Pledges by Australia, Korea, Singapore and the
www.imf.org/(

www.imf.org/( ”ence with the Fund’s Involvement in the G-20 Mutual Assessment Process

”United Kingdom to Increase IMF Resources by about US$41 Billion
 بعنوان12/147 و،)external/np/sec/pr/2012/pr12146.htm

The Financial Crisis“ :راجع تقرير �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل بعنوان

Christine Lagarde Welcomes Pledges by Members to Increase Fund Resources by over

 بعنوان12/148) وwww.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12147.htm( ”US$430 Billion
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/( ”Statement from Indonesia, Malaysia and Thailand“
 مليار دوالر456  ارتفع هذا املبلغ يف وقت الحق �إىل، ومثلما �أ�رشنا �سلفا.)pr12148.htm
.2012 �أمريكي يف يونيو

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

 بعنوان11/485 راجع البيان ال�صحفي رقم
”Basic Rate of Charge on IMF’s GRA Lending
.)pr11485.htm

www.financialsta bilityboard.org/( ”and Information Gaps: Implementation Progress Report

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1148.htm( ”of Gold Sale Profits

522

53

.)publications/r_110715.pdf

5 الف�صل
62

.18  	لالطالع على تو�ضيح لل�رشائح االئتمانية راجع احلا�شية63
IMF Executive Board Considers Use“  بعنوان11/48 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

51

.)external/np/sec/pn/2011/pn1172.htm

IMF Managing Director “

IMF Executive Board Adopts New Rule for“

50

64

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf( :  راجع املوقع الإلكرتوين54
IMF Executive Board Begins Review “

 بعنوان12/35 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1235.htm( ” of Quota Formula

55

 �إجمايل الناجت املحلي.تتكون ال�صيغة احلالية للح�ص�ص امل�ضافة من �أربعة متغريات
 ويتكون من متغري �إجمايل الناجت املحلي امل َُح َّول ب�أ�سعار ال�رصف،)%50( ويمُ نح �أكرب وزن
) و�إجمايل الناجت املحلي على �أ�سا�س تعادل القوى ال�رشائية%30( ال�سائدة يف ال�سوق

56
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65

66

“IMF Executive Board Approves Distribution of

والبيان ال�صحفي رق م  11/195بعنوان “�Statement by the IMF Executive Directors Represent

US$1.1 Billion Gold Sales Profits to Facilitate Contributions to Support Concessional Lending

ing Brazil, Russia, India, China and South Africa on the Selection Process for Appointing an

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1256.htm( ”to Low-Income Countries

.)www .imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11195.htm( ”IMF Managing Director

راجع البيان ال�صحفي رقم  12/56بعنوان

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/121بعنوان “IMF Executive Board Considers Use

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11121.htm( ”of Windfall Gold Sale Profits

67

الفرق بني �إجمايل امل�رصوفات و�صايف امل�رصوفات يتعلق باملقبو�ضات ،وهي يف
معظمها متويل من جهات مانحة خارجية لأن�شطة بناء القدرات التي ينفذها ال�صندوق.

68

راجع البيانات ال�صحفية رقم  11/292بعنوان “”IMF Statement on South Sudan
)imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11292.htm؛ ورقم  11/472بعنوان

74

ملن�صب املدير العام” (.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11259.htm

75

Managing Director Christine Lagarde Following a Meeting with South Sudan’s President Salva

)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11472.htm( ”Kiir Mayardit؛ ورقم  12/140بعنوان
“www.imf.org/exter nal/np/sec/( ”Republic of South Sudan becomes IMF’s 188th Member
.)pr/2012/pr12140.htm

69

يتم تناول ق�ضايا التنوع يف املوارد الب�رشية على نحو منف�صل يف التقرير ال�سنوي عن
التنوع يف املوارد الب�رشية ،وتت�ضمن مذكرة مناق�شات خرباء ال�صندوق حول تو�سيع
جدول �أعمال تنوع املوارد الب�رشية يف ال�صندوق ،وذلك جتاوبا مع الق�ضايا التي طرحها
املجل�س التنفيذي خالل مناق�شته يف مايو  2011والتي تناول فيها التقرير ال�سنوي عن
التنوع يف املوارد الب�رشية لعام .2010

العام”(.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11275.htm

76
77

راجع

“www.imf.org/( ”Key Trends in Implementation of the Fund’s Transparency Policy

.)external/np/pp/eng/2011/070611.pdf

78

.www.ieo-imf.org

79

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

 11/123بعنوان“IMF Executive Board Concludes

Fourth Periodic Report on Implementing IEO Recommendations Endorsed by the

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11123.htm( ”Executive Board

70

التايلwww.imf.org/external/np/div/(:

ميكن االطالع على التقارير ال�سنوية عن التنوع يف املوارد الب�رشية ال�صادرة عن �صندوق
النقد الدويل يف املوقع الإلكرتوين على العنوان
.)index.asp

71

“IMF Executive Board Discusses the

81

72

راجع البيان ال�صحفي رقم  11/187بعنوان “ا�ستقالة دومينيك �سرتاو�س-كان مدير عام
�صندوق النقد الدويل” (.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11187.htm

82

73

راجع البيان ال�صحفي رقم  11/191بعنوان “املجل�س التنفيذي ي�ستهل عملية اختيار املدير
العام القادم ل�صندوق النقد الدويل” (،)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11191.htm

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  11/63بعنوان

لالطالع على الن�ص الكامل ل�سيا�سة ال�شفافية يف ال�صندوق راجع “The Fund’s Transparency

.)www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/102809.pdf( ”Policy

80

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1163.htm( ”2010 Diversity Annual Report

راجع البيان ال�صحفي رقم  11/275بعنوان “ال�سيدة كري�ستني الغارد ،مدير عام ال�صندوق،
تقرتح تعيني ال�سيد ديفيد ليبتون نائبا �أول للمدير العام وال�سيد مِ ن زو نائبا للمدير

(www.

“Statement by IMF

راجع البيان ال�صحفي رقم  11/259بعنوان “�صندوق النقد الدويل يختار كري�ستني الغارد

راجع “”IMF Updates Standards for Staff Conduct

(www.imf.org/external/hrd/conduct.

.)htm
ميكن االطالع على “ مدونة قواعد ال�سلوك لأع�ضاء املجل�س التنفيذي” يف املوقع الإلكرتوين
على العنوان التايل.www.imf.org/external/hrd/edscode.htm :
ميكن االطالع على تقارير “�آفاق االقت�صاد الإقليمي” من خالل ال�صفحة الإلكرتونية
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  2012يف املوقع الإلكرتوين.

�صندوق النقد الدولي

االخت�صارات

�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  188بلدا
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 – وهو 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.

مكافحة غ�سل الأموال
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

وجميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�سه التنفيذي ،الذي يتناول
بالنقا�ش �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 � 2011إىل � 30إبريل .2012
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 لأن مدفوعاتها �إىل البلدان الأخرى تتجاوز �إيراداتها من النقد
الأجنبي؛
· 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.
ويقع املقر الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يف وا�شنطن العا�صمة ،ونظرا الت�ساع
نطاق توا�صله على امل�ستوى العاملي وروابطه الوثيقة مع بلدانه الأع�ضاء ف�إن
له مكاتب منت�رشة يف خمتلف �أنحاء العامل.
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 باللغة الإجنليزية على مواد �إ�ضافية م�ساعدة للتقرير ال�سنوي – �أي
الأطر واجلداول يف ال�صفحة الإلكرتونية واملالحق (مبا يف ذلك الك�شوف املالية
لل�صندوق عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل  ،)2012وغريها من الوثائق ذات
ال�صلة  -وذلك يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�سنوي على �شبكة الإنرتنت بالعنوان
التايل .www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2012/eng :وميكن احل�صول على الن�سخ
املطبوعة من الك�شوف املالية من “مكتب خدمات مطبوعات ال�صندوق” وعنوانه
كالتايل ،”P.O. Box 92780, Washington, DC 20090“ :كما ميكن احل�صول على
الن�سخة الإلكرتونية من التقرير ال�سنوي على ا�سطوانة �سي دي روم ت�ضم املواد الإ�ضافية
امل�ساعدة املن�شورة يف ال�صفحة الإلكرتونية ،وذلك عند الطلب من «مكتب خدمات
املطبوعات».

بنك الت�سويات الدولية
تكوين عمالت االحتياطيات الر�سمية
منظمة املجتمع املدين
جلنة التدقيق اخلارجي
ت�سهيل ال�صندوق املمدد
املكاتب يف �أوروبا
فرقة العمل للإجراءات املالية املعنية
بغ�سل الأموال
خط االئتمان املرن
تقرير لرا�صد املايل
جمل�س اال�ستقرار املايل
ال�سنة املالية
جمموعة الع�رشين
النظام العام لن�رش البيانات
�إجمايل الناجت املحلي
تقرير اال�ستقرار املايل العاملي
ح�ساب املوارد العامة
البلدان الفقرية املثقلة بالديون
املقر الرئي�سي
مكتب التقييم امل�ستقل
منظمة العمل الدولية
�صندوق النقد الدويل
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية
تكنولوجيا املعلومات
عملية التقييم املتبادل
املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف
�أعباء الديون
االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض
املكتب الإقليمي ملنطقة �آ�سيا واملحيط
الهادئ
مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
خط ائتمان وقائي
ن�رشة املعلومات املعممة
خط الوقاية وال�سيولة
بيان �صحفي
ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد
من الفقر
�أداة دعم ال�سيا�سات
�آفاق االقت�صاد الإقليمي
مركز �إقليمي للم�ساعدة الفنية
اتفاق اال�ستعداد االئتماين
املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات
تبادل البيانات الإح�صائية والو�صفية
امل�ساعدة الفنية
الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات
�صندوق ا�ستئماين موا�ضيعي
�آفاق االقت�صاد العاملي

AML
AML/CFT

anti–money laundering
					
anti–money
laundering and combating the
financing of terrorism
Bank for International Settlements
Currency Composition of Foreign Exchange Reserves
civil society organization
External Audit Committee
Extended Fund Facility
Offices in Europe
Financial Action Task Force

CSO
EAC
EFF
EUO
FATF

Flexible Credit Line
Fiscal Monitor
Financial Stability Board
financial year
Group of Twenty
General Data Dissemination System
gross domestic product
Global Financial Stability Report
General Resources Account
Heavily Indebted Poor Countries
main headquarters
Independent Evaluation Office
International Labour Organization
International Monetary Fund
International Monetary and Financial Committee
information technology
Mutual Assessment Process
Multilateral Debt Relief Initiative

FCL
FM
FSB
FY
G-20
GDDS
GDP
GFSR
GRA
HIPC
HQ1
IEO
ILO
IMF
IMFC
IT
MAP
MDRI

New Arrangements to Borrow
Office for Asia and the Pacific

NAB
OAP

Office of Internal Audit and Inspection
Precautionary Credit Line
Public Information Notice
Precautionary and Liquidity Line
press release
Poverty Reduction and Growth Trust

OIA
PCL
PIN
PLL
PR
PRGT

Policy Support Instrument
Regional Economic Outlook
regional technical assistance center
Stand-By Arrangement
Special Data Dissemination Standard
Statistical Data and Metadata Exchange
technical assistance
Triennial Surveillance Review
topical trust fund
World Economic Outlook

PSI
REO
RTAC
SBA
SDDS
SDMX
TA
TSR
TTF
WEO

BIS
COFER

الإ�سهامات

قام ب�إعداد هذا التقرير ال�سنوي ق�سم التحرير واملطبوعات ب�إدارة العالقات اخلارجية يف
�صندوق النقد الدويل .و�أ�رشف كل من تيم كالن و�ساندي دونالد�سن ونيكول الفرامبواز
على عمل الفريق املعني ب�إعداد التقرير ،والتابع للجنة التقييم املنبثقة عن املجل�س
التنفيذي برئا�سة موكت�سي ماجورو .وبا�رش مهام رئا�سة التحرير كل من مايكل هاروب
(وهو املحرر الرئي�سي وقام بتن�سيق �إجراءات ال�صياغة الأولية وعملية الإنتاج) و�ألك�سندرا
را�سل وكاثي غاغنت .وقدمت نيكول الفرامبواز م�ساهمات كبرية يف الكتابة ،وقدمت كل
من ترييزا �إيفاري�ستو وفيبي كيتي امل�ساعدة يف جانب التحرير اللغوي.
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