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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  187بلدا ع�ضوا (يف
يونيو  )2010مما يجعله منظمة يتعاون من خاللها جميع بلدان العامل تقريبا
لتحقيق ال�صالح امل�شرتك .ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من �صندوق النقد الدويل يف
احلفاظ على ا�ستقرار النظام النقدي الدويل  -نظام �أ�سعار ال�رصف واملدفوعات
الدولية الذي ميكِّن البلدان (ومواطنيها) من �رشاء ال�سلع واخلدمات من بع�ضها
البع�ض .وهو �أمر �رضوري لتحقيق النمو االقت�صادي القابل لال�ستمرار ورفع
م�ستويات املعي�شة.

اللجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة املخاطر
املركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية يف
�إفريقيا
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية يف �أمريكا
الو�سطى وبنما واجلمهورية الدومينيكية
اجلماعة االقت�صادية والنقدية ملنطقة
و�سط �إفريقيا
منظمة املجتمع املدين
حتليل ا�ستمرارية حتمل الدين
�إطار ا�ستمرارية حتمل الدين
جلنة التدقيق اخلارجي
االحتاد النقدي ملنطقة �رشق الكاريبي
الت�سهيل االئتماين املمدد
االحتاد النقدي الأوروبي
ت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية
القدرة على االلتزام الآجل
خط االئتمان املرن
برنامج تقييم القطاع املايل
جمل�س اال�ستقرار املايل

وجميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�سه التنفيذي ،الذي ي�ستعر�ض
�آثار ال�سيا�سات االقت�صادية لكل بلد على امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي.
ويغطي هذا التقرير ال�سنوي �أن�شطة املجل�س التنفيذي والإدارة العليا واخلرباء
خالل ال�سنة املالية من �أول مايو � 2009إىل � 30إبريل .2010
ومن �أهم �أن�شطة �صندوق النقد الدويل ،ما يلي:

· و�إتاحة التمويل ب�صفة م�ؤقتة للبلدان الأع�ضاء مل�ساعدتها يف معاجلة
امل�شكالت املتعلقة مبيزان املدفوعات � -أي عندما ال جتد لديها ما يكفي من
النقد الأجنبي ب�سبب جتاوز مدفوعاتها للبلدان الأخرى �إيراداتها من النقد
الأجنبي؛

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

وميكن االطالع على مواد م�ساعدة للتقرير ال�سنوي � -أطر ال�صفحة الإلكرتونية،
وجداول ال�صفحة الإلكرتونية ،واملالحق (مبا يف ذلك الك�شوف املالية لل�صندوق
عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل  ،)2010وغريها من الوثائق ذات ال�صلة
 يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�سنوي على �شبكة الإنرتنت بالعنوان التايل: .www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2009/engوميكن احل�صول على
الن�سخ املطبوعة من “مكتب العالقات اخلارجية” التابع ل�صندوق النقد الدويل
وعنوانه كالتايل“IMF Publication Services, 700 19th Street, N.W., :
” .Washington, DC 20431وميكن كذلك احل�صول على الن�سخة الإلكرتونية من
التقرير ال�سنوي على ا�سطوانة �سي دي روم ت�ضم املواد امل�ساعدة املن�شورة يف
ال�صفحة الإلكرتونية ،عند الطلب من «مكتب العالقات اخلارجية».
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· وتقدمي امل�ساعدة الفنية والتدريب للبلدان بناء على طلبها ،مل�ساعدتها يف
بناء اخلربات وامل�ؤ�س�سات الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سليمة.

www.designarmy.com

· 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؛

ال�سنة املالية
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الإ�سهامات :قام ب�إعداد هذا التقرير ال�سنوي ق�سم التحرير واملطبوعات التابع لإدارة
العالقات اخلارجية يف �صندوق النقد الدويل .وقد �أ�رشف كل من تيم
كالن و�ساندي دونالد�سن على عمل الفريق املعني ب�إعداد التقرير،
واخلا�ضع لإدارة اللجنة املعنية ب�إعداد التقرير ال�سنوي برئا�سة رينيه
ويرب .وبا�رش مايكل هاروب مهام رئي�س التحرير والكاتب الرئي�سي
لهذا التقرير ،كما توىل تن�سيق �إجراءات ال�صياغة الأولية والإنتاج.
وقدم �أنتوين �أنيت م�ساهمات كبرية يف الكتابة ،وقامت مارثا بونيال
بالت�صحيح الإمالئي للن�ص كما �ساعدت يف �أبحاث ال�صور واختيارها.
وتولت �ألي�شيا �إيت�شبارن-بوردان جتميع املالحق واملواد املعدة للن�رش
على �شبكة الإنرتنت؛ و�ساعدت ترييزا �إيفاري�ستو دل روزاريو يف عملية
الإعداد.
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تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق يف �أول مايو وتنتهي يف � 30إبريل.
وحدة احل�ساب امل�ستخدمة يف ال�صندوق هي وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة؛ وعمليات حتويل
بيانات ال�صندوق املالية �إىل الدوالر الأمريكي هي عمليات تقريبية ويتم توفريها على �سبيل
التي�سري .ويف � 30إبريل  ،2010كان �سعر �رصف حقوق ال�سحب اخلا�صة مقابل الدوالر الأمريكي
هو  0,661762وحدة حقوق �سحب خا�صة للدوالر الواحد ،و�سعر �رصف الدوالر الأمريكي مقابل
حقوق ال�سحب اخلا�صة هو  1,51112دوالر للوحدة الواحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة .وكان
ال�سعر يف ال�سنة ال�سابقة (� 30إبريل  )2009هو  0,667632وحدة حقوق �سحب خا�صة للدوالر
الواحد ،و  1,49783دوالر للوحدة الواحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة.
“مليار” تعني �ألف مليون ،بينما “تريليون” تعني �ألف مليار؛ وترجع الفروق الطفيفة بني
مفردات الأرقام واملجاميع الكلية �إىل عملية التقريب.
ال ي�شري م�صطلح “بلد” ،ح�سب ا�ستخدامه يف هذا التقرير ال�سنوي ،يف جميع احلاالت �إىل كيان
�إقليمي ي�شكل دولة ح�سب مفهوم القانون والعرف الدوليني .و�إمنا ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا،
ح�سب ا�ستخدامه يف هذا التقرير ،بع�ض الكيانات الإقليمية التي ال ت�شكل دوال ولكن ُيحتفظ
ببيانات �إح�صائية عنها على �أ�سا�س منف�صل وم�ستقل.
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ر�سالة من املدير العام
ورئي�س املجل�س التنفيذي

عندما �أُمعن التفكري يف �أحداث العام املا�ضي ،ال �أجد �سوى در�س �أ�سا�سي واحد �أ�ستخل�صه من هذه الأحداث� ،أال
وهو �رضورة الإبقاء على التعاون على م�ستوى ال�سيا�سات االقت�صادية الذي �أفاد منه العامل بدرجة كبرية �أثناء
الأزمة .فقد كان هذا التعاون حقا من �أهم الآثار التي خلفتها الأزمة – فقد تكاتفت بلدان العامل رمبا لأول مرة
يف التاريخ بروح الت�ضامن ملواجهة التحديات امل�شرتكة بحلول م�شرتكة.

دومينيك �سرتاو�س-كان
مدير عام �صندوق النقد الدويل
ورئي�س املجل�س التنفيذي

وها هو االقت�صاد العاملي يوا�صل التعايف ،على الرغم من �أن الأزمة مل تنح�رس متاما حتى الآن .وبينما توا�صل
بع�ض البلدان منوها القوي ،ت�شهد بلدان �أخرى ارتدادا �إيجابيا �أكرث �ضعفا ،كما �أن املخاطر املحيطة بالنمو
االقت�صادي العاملي عاودت ارتفاعها يف ال�شهور الأخرية .ويف هذا العامل الذي حتكمه العوملة ،ف�إن الأحداث
التي تبد�أ يف بلد واحد ميكن �أن تن�ش�أ عنها تداعيات متتد �إىل �أبعد ما يكون عن هذا البلد .والتحديات القادمة
كبرية – ال �سيما من حيث تن�شيط امل�ساعي لتحقيق منو متوازن وقابل لال�ستمرار وخلق فر�ص العمل .وينبغي
الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى احلفاظ على وحدة الهدف التي ا�سرت�شد بها قادة العامل �أثناء الأزمة .والتعاون
بطبيعة احلال ال يعني االت�ساق ،ويتعني على ال�سيا�سات املختلفة �أن ُت ْ�صدر ا�ستجابات مالئمة ملواجهة التحديات
املختلفة.
الفعال
وقد �أيد �صندوق النقد الدويل التعاون على م�ستوى ال�سيا�سات خالل هذه الأزمة ،موا�صال �سعيه للتحرك ّ
بغية مواجهة التحديات ال�صعبة التي تواجهها بلداننا الأع�ضاء .فقد تعهدنا مبنح قرو�ض بقيمة جتاوزت 200
مليار دوالر �أمريكي ،ومت �ضخ مبلغ �إ�ضايف يوازي  283مليار دوالر �أمريكي بوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة
يف النظام .ومن خالل “خط االئتمان املرن” املن�ش�أ حديثا وفرنا �شبكة �أمان قوية للبلدان التي لديها �سجالت
�أداء منوذجية .ومنذ بداية الأزمة يف عام  ،2008زادت تعهداتنا بالإقرا�ض املي�رس �إىل البلدان منخف�ضة الدخل
�إىل ثالثة �أ�ضعاف م�ستوياتها ال�سابقة ،مع تخفي�ض �أ�سعار الفائدة �إىل ال�صفر حتى نهاية  .2012وقد �أكدنا
�رضورة �شعور البلدان مبلكية برامج الإقرا�ض من ال�صندوق وذلك بجعلها �أكرث مرونة ،وتب�سيط ال�رشوط على
م�ستوى ال�سيا�سات ،واال�ستجابة الحتياجات الفئات الأكرث تعر�ضا للخطر يف بلدان الأزمة.
ويف اعتقادي �أن جهودنا �ساهمت يف تخفيف وط�أة الأزمة .ففي البلدان املرتبطة بربامج مع ال�صندوق ،كانت
خ�سائر الناجت �أ�صغر ن�سبيا مما كانت عليه يف الأزمات ال�سابقة ،و�أمكن تاليف �أ�شكال الت�صحيح امل�ؤملة
امل�ستخدمة يف املا�ضي – �أي التحركات الكبرية يف �أ�سعار ال�رصف والفائدة .وقد ت�ضاءلت فروق �أ�سعار الفائدة
يف البلدان التي لديها اتفاقات مع ال�صندوق يف �سياق “خط االئتمان املرن” .ويف معظم احلاالت ،مبا يف ذلك
يف البلدان منخف�ضة الدخل ،متكنت �سيا�سة املالية العامة من تخفيف حدة الهبوط االقت�صادي.
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وبينما نتطلع �إىل امل�ستقبل ،يتعني على ال�صندوق �أن يكون �أ�رسع ا�ستجابة
و�أكرث فعالية يف الت�صدي للتحديات اجلديدة التي تواجه البلدان الأع�ضاء.
وقد طلبت �إلينا اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،يف ا�سطنبول
يف العام املا�ضي� ،أن نت�صدى لأربعة جماالت �إ�صالح �أ�سا�سية –
�صالحياتنا ،ودورنا التمويلي ،والرقابة متعددة الأطراف ،واحلوكمة.
وقد �أحرزنا تقدما كبريا على مدار العام املا�ضي .ففي جمال الرقابة،
كنا مبثابة كا�شف للحقيقة ونا�صح م�ؤمتن يف جمال ال�سيا�سات .وينبغي
لنا �أن نكون �أكرث تركيزا على الق�ضايا امل�ؤثرة على النظام املايل وعلى
البلدان املختلفة ،و�أن ن�ستفيد من قيمتنا احلقيقية امل�ضافة .وفيما يتعلق
بالإقرا�ض ،نبحث حاليا عدة بدائل لتقوية �شبكات الأمان املايل العاملية
للم�ساعدة يف منع الأزمات والتخفيف من حدة ال�صدمات النظامية .وال
تزال هذه الإ�صالحات جارية وتعك�س جهودنا امل�ستمرة بحيث تتواءم
�صالحياتنا مع االعتبارات الواقعية يف الع�رص احلايل.
ويف اخلتام ،يتعني علينا التعجيل ب�إحراز التقدم يف �إ�صالحات احل�ص�ص
واحلوكمة ،ملنح قوة ت�صويتية �أكرب لبلدان الأ�سواق ال�صاعدة الديناميكية
والبلدان النامية التي تتزايد �أهميتها يف االقت�صاد العاملي .ورغم ما
يت�سم به هذا املجال من �صعوبة وتعقيد ،ف�إنني على ثقة من قدرتنا على
�إحراز مزيد من التقدم مع نهاية هذا العام .و�سوف ت�سهم هذه الإ�صالحات
يف جعل ال�صندوق �أكرث تلبية لالحتياجات ،و�أكرث م�رشوعية و�أف�ضل
متثيال للأع�ضاء ،والأهم من ذلك جعله �أكرث فعالية يف الأداء.
و�إنني لأجد يف �إجنازات ال�صندوق على مدار ال�سنة املا�ضية م�صدر فخر
كبري ،و�أتطلع ملوا�صلة العمل مع بلداننا الأع�ضاء من �أجل الت�صدي ملا
تبقى من حتديات تواجه االقت�صاد العاملي.

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
 187بلدا� ،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.
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خطاب الإرفاق
املوجه �إىل جمل�س املحافظني

 29يوليو 2010
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  ،2010وذلك 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  2011بعد
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/2010/eng/index.htm
عر�ضا للك�شوف املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف � 30إبريل  2010لكل من �إدارة العمليات العامة ،و�إدارة
حقوق ال�سحب اخلا�صة ،واحل�سابات التي يديرها ال�صندوق� ،إىل جانب تقارير م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجي ب�ش�أن
تلك الك�شوف .وقد �أ�رشفت جلنة التدقيق اخلارجي ،امل�ؤلفة من ال�سيد توما�س �أونيل وال�سيد �أولريك غراف وال�سيدة
اميليا كابال ،على �إجراءات التدقيق اخلارجي و�إعداد التقارير املالية ،وفقا لأحكام الق�سم الع�رشين (ج) من
النظام الداخلي لل�صندوق.

دومينيك �سرتاو�س-كان

املدير العام ورئي�س املجل�س التنفيذي

1

عر�ض عام

1

عر�ض عام

مع اقرتاب ال�سنة املالية  2010من نهايتها 1،كان االقت�صاد العاملي
يبدو يف �سبيله للخروج من �أ�سو�أ فرتة ركود �شهدها على مدار �أكرث من
�ستني عاما .غري �أن التعايف االقت�صادي ال يزال غري متكافئ ،حيث حققت بع�ض

االقت�صادات منوا قويا يف الوقت الذي عا�رصت فيه اقت�صادات �أخرى ارتدادات
�إيجابية �أكرث �ضعفا ،كما تزايدت املخاطر املعاك�سة – ووا�صلت ازديادها يف
�أوائل ال�سنة املالية  .2011ومن ثم يتعني و�ضع �سيا�سات ملعاجلة هذه املخاطر
ومتهيد ال�سبيل ال�ستئناف النمو العاملي القوي وامل�ستمر.
وظل �صندوق النقد الدويل على مدار ال�سنة ي�شكل حمورا جلهود املجتمع الدويل
الرامية �إىل �إعادة االقت�صاد العاملي �إىل م�سار النمو القابل لال�ستمرار .وتركزت
جهود ال�صندوق على تقدمي امل�شورة على م�ستوى ال�سيا�سات لبلدانه الأع�ضاء بغية
دعم التعايف وتقوية �شبكة الأمان املايل العاملية وتعزيز النظام املايل العاملي.
وقد مت �إحراز التقدم يف �سياق تعزيز دور ال�صندوق ،مع الرتكيز على مراجعة
�صالحياته ،وحتديث عمله الرقابي ،مبا ي�ضمن له توافر املوارد املالية الكافية،
و�إ�صالح هيكل حوكمته .ويف جماالت �أخرى ،ا�ستمرت �إجراءات �إعادة هيكلة
جانبي الدخل والنفقات يف ميزانية ال�صندوق وتعديل �سيا�سات املوارد الب�رشية،
كما مت حت�سني م�ستوى ال�شفافية وتكثيف جهود التوا�صل اخلارجي.
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اخلروج من الركود الكبري
كانت الأزمة املالية العاملية التي تفجرت يف عام  2008قد �ألقت
ب�أعبائها املدمرة على االقت�صاد العاملي .فقد تهاوت م�ستويات االئتمان
املتاح ،وانهارت التجارة ،ون�ضبت تدفقات ر�ؤو�س الأموال ،و�شهد النمو
هبوطا حادا ،وارتفعت معدالت البطالة ارتفاعا كبريا .وبينما تركزت
الأزمة يف عدد من االقت�صادات املتقدمة (وخا�صة القطاعات املالية
يف هذه البلدان) ،ف�إنها �رسعان ما انتقلت �إىل جميع �أنحاء العامل.

دور ال�صندوق يف دعم
التعايف الدائم

ا�ضطلع �صندوق النقد الدويل خالل ال�سنة املالية  2010بدور �أ�سا�سي
يف دعم انتعا�ش الن�شاط االقت�صادي العاملي .فقد نادى باعتماد
التحركات على م�ستوى ال�سيا�سات التي تدعم التعايف ومتهد ال�سبيل
�أمام النمو امل�ستمر ،مبا يف ذلك من خالل ا�ضطالعه بدور رئي�سي يف
اجتماعات جمموعة الع�رشين ،كما قدم الدعم للبلدان عن طريق براجمه
الكبرية ،ومنها خطوط االئتمان املرن ( )FCLsالوقائية .وا�ستحدث
ال�صندوق كذلك عددا من التدابري اجلديدة ودعا �إىل مواءمة ال�سيا�سات
يف املجاالت املختلفة التالية:

وحترك �صناع ال�سيا�سات ملواجهة الأزمة من خالل تنفيذ جمموعة
من التدابري اجلريئة وال�شجاعة على م�ستوى ال�سيا�سة النقدية و�سيا�سة
املالية العامة و�سيا�سات القطاع املايل ،وقد مت تنفيذها يف مناخ
من التعاون غري امل�سبوق .وقد جنحت الإجراءات املن�سقة على �صعيد • تقوية �شبكات الأمان املايل العاملية :زاد ال�صندوق موارده
املخ�ص�صة للإقرا�ض خالل ال�سنة املالية  2010ووافق على �إجراء
ال�سيا�سات يف �إيقاف ثم حتويل اجتاه الدوامة االقت�صادية الهبوطية.
عملية تخ�صي�ص عام حلقوق ال�سحب اخلا�صة ،وقام بتنفيذها بالفعل
وقد حت�سنت �أو�ضاع الأ�سواق املالية ،وظهرت ب�شائر التعايف النا�شئ
بهدف �ضخ ال�سيولة الإ�ضافية يف االقت�صاد العاملي .وقام ال�صندوق
يف الن�صف الثاين من  ،2009مع اكت�ساب النمو مزيدا من القوة يف
مبراجعة وزيادة الت�سهيالت التمويلية التي يقدمها ل�ضمان توا�ؤمها
ات�سم
�أوائل  .2010ومع ذلك ،ظل التعايف متوا�ضعا وغري متكافئ ،حيث
امل�ستمر مع احتياجات البلدان الأع�ضاء خالل الأزمة وعواقبها .ويف
أ�سواق
النمو يف االقت�صادات املتقدمة بال�ضعف الن�سبي ،بينما كانت ال
�سياق ا�ستجابة ال�صندوق للآثار احلادة على وجه اخل�صو�ص التي
ال�صاعدة والبلدان النامية ت�شهد ارتدادا �إيجابيا قويا بوجه عام.
خلفتها الأزمة على كثري من البلدان منخف�ضة الدخل ،قام بزيادة
قدرته على تقدمي القرو�ض املي�رسة ،كما �أجرى تعديالت يف الإطار
ورغم ا�ستمرار التعايف ،فال تزال هناك خماطر كبرية حتيط بالآفاق
امل�ستخدم لتقدمي مثل هذه القرو�ض .ووافق املجل�س التنفيذي
االقت�صادية .وهناك مهمة �أ�سا�سية يف املرحلة القادمة تتمثل يف تخفي�ض
لل�صندوق على عقد  14اتفاقا للتمويل ب�رشوط غري مي�رسة خالل
مكامن اخلطر ال�سيادي التي قد تهدد اال�ستقرار املايل وتطيل �أمد
ال�سنة املالية بقيمة �إجمالية قدرها  72.2مليار وحدة حقوق �سحب
الأزمة مع ارتفاع م�ستويات الدين العام ارتفاعا هائال .ورغم �رضورة
خا�صة ،ويرتبط اجلانب الأكرب منها وقدره  52.2مليار وحدة حقوق
�سحب خا�صة بخطوط االئتمان املرن .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،طر�أت زيادة
�إلغاء تدابري التي�سري النقدي والذي يجري بالفعل يف كربى اقت�صادات
حادة على تعهدات الإقرا�ض مبوجب ت�سهيالت ال�صندوق للإقرا�ض
الأ�سواق ال�صاعدة وبع�ض االقت�صادات املتقدمة ،فقد يتعني ت�أجيل
املي�رس �إىل البلدان منخف�ضة الدخل لت�صل �إىل  2.2مليار وحدة
تنفيذه يف كربى االقت�صادات املتقدمة ،دعما لت�صحيح �أو�ضاع املالية
حقوق �سحب خا�صة.
العامة و�سحب الدعم الطارئ املقدم للقطاع املايل .وي�شكل ا�ستمرار
معدالت البطالة املرتفعة حتديا على م�ستوى ال�سيا�سات الأ�سا�سية مبا
له من انعكا�سات اقت�صادية كلية واجتماعية ،الأمر الذي يزيد املخاوف • ا�ستمرار الدفعات التن�شيطية من ال�سيا�سات حلني الت�أكد من حتقيق
تعاف م�ستمر يف الطلب اخلا�ص ،مع و�ضع ا�سرتاتيجيات موثوقة
حتول فقدان الوظائف امل�ؤقت �إىل بطالة هيكلية .ويتعني كذلك �أن
من ُّ
على املدى املتو�سط ل�ضبط �أو�ضاع املالية العامة وفق ظروف كل
خ�صائ�ص
تت�ضح
حيث
ال�سيا�سات،
أولويات
�
املالية
إ�صالحات
ل
ا
تت�صدر
بلد و�إبالغ الأطراف املعنية بها والبدء بتنفيذها :متثلت م�شورة
مثل هذه الإ�صالحات فيما يلي :حت�سني ر�أ�س املال من حيث الكم
ال�صندوق يف �رضورة تنفيذ التن�شيط املايل تنفيذا كامال ،عدا يف
واجلودة ورفع م�ستوى �إدارة خماطر ال�سيولة ،و�إعداد جمموعة �أدوات
البلدان التي �شهدت ارتفاعا كبريا يف عالوات املخاطر ،حيث كانت
ال�سيا�سات الالزمة ملعاجلة املخاطر النظامية ب�صفة عامة وامل�ؤ�س�سات
احلاجة للت�صحيح �أكرث �إحلاحا وكان يتعني ال�رشوع يف �ضبط
�أو�ضاعها� .أما �إذا ا�ستمرت التطورات االقت�صادية الكلية على النحو
التي تو�صف ب�أنها «�أكرب من �أن تف�شل» ب�صفة خا�صة ،وو�ضع �إطار
املتوقع يف تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي ،ف�سوف يتعني على معظم
عملي لت�سوية الق�ضايا عرب احلدود .و�أخريا ،يتعني �إعادة توازن الطلب
االقت�صادات املتقدمة �أن ت�رشع يف �ضبط �أو�ضاع ماليتها العامة يف
بني خمتلف البلدان حتى يت�سنى ا�ستئناف النمو االقت�صادي القوي
عام  .2011ومن ال�رضوري تنفيذ ا�سرتاتيجيات «�صديقة للنمو» قدر
واملحافظة عليه.
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�إىل اليمني :عمال يف م�صنع لعبوات الغاز البرتويل امل�سال يف مدينة �سيكارانغ الإندوني�سية� .إىل الي�سار :اجتماع اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية �أثناء االجتماعات
ال�سنوية التي عقدت يف �أكتوبر  2009يف مركز ا�سطنبول للم�ؤمترات ،يف تركيا.

الإمكان ل�ضبط �أو�ضاع املالية العامة ت�صاحبها �إ�صالحات هيكلية
تهدف �إىل تعزيز النمو املمكن .و�إذا بقيت التوقعات الت�ضخمية
ثابتة ،ميكن اال�ستمرار يف ال�سيا�سة النقدية التي�سريية مع موا�صلة
التقدم يف �ضبط �أو�ضاع املالية العامة .و�سوف يتعني على الأ�سواق
ال�صاعدة قيادة دورة الت�شديد ،نظرا لأنها كانت تتعافى ب�رسعة
�أكرب من االقت�صادات املتقدمة .ويف املرحلة املقبلة ،تتحول م�شورة
ال�صندوق على م�ستوى ال�سيا�سات من تقدمي الدفعات التن�شيطية
املالية �إىل القيام ب�ضبط �أو�ضاع املالية العامة.
• �إجراء الإ�صالحات لتعزيز النظام املايل العاملي :رغم انخفا�ض
تقديرات ال�صندوق على مدار ال�سنة املالية  2010بالن�سبة خل�سائر
النظم املالية �أثناء الأزمة ،حيث ا�ست�أنف النمو م�سريته وحققت
الأ�سواق املالية ارتدادا �إيجابيا ،فقد ظلت امليزانيات العمومية
للم�ؤ�س�سات املالية خا�ضعة لل�ضغوط يف حاالت كثرية .واعتربت
م�شورة ال�صندوق على م�ستوى ال�سيا�سات �أن �إ�صالح امليزانيات
العمومية وحت�سني التنظيم والرقابة يف القطاع املايل �رضوريان
للحد من املخاطر ودعم منو االئتمان الالزم كركيزة لتحقيق التعايف
الدائم.
• و�ضع �سيا�سات ال�ستعادة توازن النمو العاملي :ت�ضمنت م�شورة
ال�صندوق على م�ستوى ال�سيا�سات دعوة البلدان التي كانت حتقق
فوائ�ض مفرطة يف احل�ساب اخلارجي قبل وقوع الأزمة �إىل و�ضع خطط
ل�ضبط �أو�ضاع ماليتها العامة حتى حتافظ على ثقة امل�ستثمرين ،مع
اتباع طرق «�صديقة للنمو» قدر الإمكان ،كما �أ�سلفنا .وبالتايل ف�إن
امل�س�ؤولية تقع على تلك البلدان التي كانت حتقق فوائ�ض مفرطة
يف احل�ساب اخلارجي لتوفري القوة املحركة للطلب العاملي ،وذلك
بالتحول من ا�سرتاتيجية النمو الذي تقوده ال�صادرات �إىل النمو
القائم على الطلب املحلي .وعقب انخفا�ض �أ�سعار العمالت يف
البلدان ذات العجز املايل املفرط ،ارتفعت �أ�سعار العمالت يف البلدان

ذات الفوائ�ض ،ح�سب املتوقع .و�أ�شار ال�صندوق ب�رضورة دعم عملية
�إعادة التوازن هذه ب�إ�صالح القطاع املايل واتباع �سيا�سات هيكلية
�سواء يف االقت�صادات ذات العجز �أو الفائ�ض.
• بناء القدرات� :أدت الأزمة �إىل ازدياد �أهمية امل�ساعدة الفنية التي
يقدمها ال�صندوق يف جمال بناء القدرات يف البلدان الأع�ضاء من
�أجل ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية ال�سليمة .وحترك
ال�صندوق ب�رسعة لتلبية االحتياجات املتزايدة يف هذا املجال فقدم
امل�ساعدة الفنية لعدد من البلدان ال �سيما يف التعامل مع اجلوانب
االقت�صادية الكلية للأزمة.

تعزيز دور ال�صندوق يف مواجهة
التحديات املقبلة
مع انتهاء ال�سنة املالية  ،2010ظلت هناك خماطر كبرية حتيط
بالتعايف وكان املتوقع لها �أن ت�ستمر لبع�ض الوقت .وبالتايل فقد
زاد الرتكيز خالل ال�سنة املالية على تعزيز دور ال�صندوق لكي يكون
جمهزا متاما للقيام بدوره الآخذ يف التطور على م�ستوى االقت�صاد
العاملي .و�أثناء االجتماعات ال�سنوية التي عقدت يف ا�سطنبول يف
�أكتوبر  ،2009حددت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية
الأولويات الرئي�سية لل�صندوق يف الفرتة القادمة كالتايل:
•	�إعادة تقييم �صالحيات ال�صندوق بحيث تغطي كل �أنواع ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية و�سيا�سات القطاع املايل امل�ؤثرة على اال�ستقرار
العاملي؛
• موا�صلة تعزيز قدرته على م�ساعدة �أع�ضائه يف التعامل مع م�شكالت
ميزان املدفوعات ،مبا يف ذلك التقلب املايل ،واحلد من احلاجة
املت�صورة ملراكمة احتياطيات مفرطة؛
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• �صقل الرقابة متعددة الأطراف و�إدخالها ب�شكل �أف�ضل يف الرقابة املتاحة والت�أكد من ا�ستمرار كفايتها لتلبية احتياجات الأع�ضاء .ويف
الن�صف الأول من  2009بد�أت املناق�شات مع عدد من البلدان الأع�ضاء
الثنائية ،وتعزيز الرقابة القُطْ رية والإقليمية ومتعددة الأطراف؛
حول اتفاقيات االقرتا�ض الثنائية املحتملة 2،ويف ال�سنة املالية 2010
•	�إ�صالح نظام احلوكمة يف ال�صندوق ،بغية تعزيز �رشعيته وزيادة ُوقِ َعت  15اتفاقية �أخرى ودخلت حيز التنفيذ .و�ضمن �إطار ينظم �إ�صدار
فعاليته.
ال�سندات للبلدان الأع�ضاء وبنوكها املركزية� ،صادق عليه املجل�س
التنفيذي يف ال�سنة ذاتها ،مت التوقيع كذلك على ثالث اتفاقيات ثنائية
مراجعة �صالحيات ال�صندوق
ل�رشاء ال�سندات من ال�صندوق ودخلت حيز التنفيذ .ويف يوليو 2009
حتقق �أول ا�ستخدام للموارد املقرت�ضة التي �أتيحت مبقت�ضى االتفاقيات
�أثناء االجتماعات ال�سنوية التي عقدت يف ا�سطنبول يف �أكتوبر  ،2009املختلفة.
قامت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية بدعوة ال�صندوق �إىل
«مراجعة �صالحياته بحيث تغطي كل �أنواع ال�سيا�سات االقت�صادية ونظرا لأن تنفيذ اتفاقيات االقرتا�ض الثنائية كان مبثابة م�صدر �رسيع
الكلية و�سيا�سات القطاع املايل امل�ؤثرة على اال�ستقرار العاملي» ،للموارد الإ�ضافية بغية تلبية االحتياجات التمويلية التي �أن�ش�أتها
وطلبت االطالع على تقرير يف هذا ال�ش�أن بحلول االجتماعات ال�سنوية الأزمة ،فقد حترك ال�صندوق حتركا متزامنا لزيادة موارده الإقرا�ضية
لعام  .2010وقد �أ�صبحت الرقابة والتمويل وا�ستقرار النظام النقدي على �أ�سا�س �أكرث ا�ستمرارية .ويف نوفمرب  ،2009اتفق امل�شاركون
الدويل -وهي جماالت تركيز عامة �ضمن �أن�شطة ال�صندوق املرتبطة احلاليون واجلدد املحتملون يف «االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض» 3على
ب�صالحياته  -حمط اهتمام درا�سات خرباء ال�صندوق ومناق�شات التو�سع يف هذه االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض وزيادة مرونتها .وبالتايل
املجل�س التنفيذي خالل ال�شهور الأخرية من ال�سنة املالية وامتدادا �إىل �أ�صدر املجل�س التنفيذي قرارا بزيادة قيمة هذه االتفاقات �إىل 367,5
ال�سنة املالية احلالية.
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  550مليار دوالر �أمريكي،
ب�سعر ال�رصف يف نهاية ال�سنة املالية  ،)2010مع �إ�ضافة  13بلدا
التمويل يف القرن احلادي والع�رشين
م�شاركا جديدا ،منها عدد من بلدان الأ�سواق ال�صاعدة .ويف مناق�شات
الحقة حول مدى كفاية موارد ال�صندوق الإقرا�ضية وعنا�رصها� ،أكد
موارد ال�صندوق
املديرون التنفيذيون �أن ال�صندوق هو م�ؤ�س�سة قائمة على احل�ص�ص،
من �أهم املحاور التي تركزت عليها مناق�شات املجل�س التنفيذي خالل وينبغي �أن يظل كذلك ،بالرغم من الزيادة الكبرية يف املوارد املتاحة
ال�سنة املالية  2010هو الت�أكد من كفاية املوارد املتاحة لل�صندوق مبقت�ضى االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض ،ور�أى معظمهم �أن هناك مربرا
لتلبية الطلبات املحتملة .ووفقا للأهداف التي حددها قادة جمموعة قويا لتنفيذ زيادة كبرية يف ح�ص�ص ال�صندوق ،ل�ضمان توفري ما يكفي
الع�رشين يف �إبريل  2009واعتمدتها الحقا اللجنة الدولية لل�ش�ؤون من املوارد امل�ستمدة من ح�ص�ص الع�ضوية لتلبية احتياجات البلدان
النقدية واملالية ،اتخذ ال�صندوق �إجراءات �رسيعة وحا�سمة لتقييم موارده الأع�ضاء يف �أغلب الظروف.
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توفري التمويل للبلدان الأع�ضاء

ال�صندوق الإقرا�ضية ب�رشوط مي�رسة لت�صل �إىل  17مليار دوالر حتى
نهاية عام  ،2014منها  8مليارات ُت�رصف يف العامني الأولني.

بالإ�ضافة �إىل ما يبذله ال�صندوق من جهود ل�ضمان كفاية موارده،
فقد كثف جهوده هذه ال�سنة �أي�ضا من �أجل حت�سني جمموعة �أدواته
الإقرا�ضية لتلبية احتياجات بلدانه الأع�ضاء �أثناء الأزمة وبعدها.
وكان املجل�س التنفيذي قد وافق يف نهاية  2009على �إجراء �إ�صالح 	�أكدت الأزمة العاملية �رضورة حتديث �أن�شطة ال�صندوق يف جمال
الرقابة للت�أكد من �أن تقييمات الرقابة تعك�س بالقدر الكايف الآثار
�شامل لإطار الإقرا�ض غري املي�رس من موارد ال�صندوق ،ويف  2010نظر
االنت�شارية للتطورات وال�سيا�سات االقت�صادية يف بلد ما �إىل غريه
يف بع�ض املقرتحات املبدئية حول �إجراء مزيد من التعديالت ،مبا يف
ودور القطاع املايل املحوري يف الت�أثري على النتائج االقت�صادية.
ذلك ( )1تعزيز «خط االئتمان املرن» ( )FCLب�إطالة مدته وزيادة القدرة
ونظر املجل�س التنفيذي يف عدد من االقرتاحات يف هذا املجال،
على التنب�ؤ بالت�أهل لال�ستفادة منه و�إلغاء احلد الأق�صى ال�ستخدامه؛
ومنها ما يلي:
و( )2ا�ستحداث خط ائتمان وقائي جديد للبلدان غري امل�ستوفية ل�رشوط
إن�شاء
�أهلية “خط االئتمان املرن” ولكن لديها �سيا�سات �سليمة؛ و(� )3
• زيادة الرتكيز على انتقال الآثار االنت�شارية �إىل اخلارج من البلدان
�آلية ي�ستطيع ال�صندوق من خاللها �إتاحة خطوط �سيولة للبلدان التي
التي ت�ؤثر �سيا�ساتها �أو �أو�ضاعها على ا�ستقرار النظام العاملي
يحتمل �أن تكون م�ؤثرة على النظام املايل .وتتجه النية كذلك ملوا�صلة
ككل ،ومن ثم امل�ساهمة يف الربط بني املنظورين الثنائي واملتعدد
العمل لتعزيز الروابط مع ترتيبات التمويل الإقليمية.
الأطراف؛

حتديث رقابة ال�صندوق

وامتدادا للجهود التي بد�أها ال�صندوق يف  2009ب�إ�صالح التمويل • بدء م�شاورات متعددة الأطراف جديدة ح�سبما يقت�ضي تعزيز التعاون
والعمل اجلماعي يف املو�ضوعات اخلا�صة التي ال تتعار�ض مع
ب�رشوط غري مي�رسة ،وافق املجل�س التنفيذي يف  2010على �إ�صالح
الآليات القائمة (يف عملية التقييم املتبادل التي �أن�ش�أتها جمموعة
هيكل الت�سهيالت التمويلية املي�رسة للبلدان منخف�ضة الدخل وال�رشطية
الع�رشين ،مثال) وزيادة امل�شاركة مع املجموعات القُطرية؛
امل�صاحبة وال�رشوط املالية .وقد �أن�شئ ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد
من الفقر ليحل حمل ال�صندوق اال�ستئماين امل�شرتك بني “ت�سهيل النمو • تقوية الرقابة على القطاع املايل عن طريق مطابقة الرتابط عرب
واحلد من الفقر” و”ت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية” ،ويدخل حيز
احلدود والقطاعات املختلفة والقنوات التي تنتقل من خاللها �آثار
التنفيذ يف يناير  .2010وبالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث جمموعة جديدة
عدم اال�ستقرار املايل الكلي ،و�سد الثغرات يف بيانات القطاع املايل،
والتعاون مع الكيانات الرئي�سية التي تت�ضمن مهام عملها جوانب
ال�ض ْعف يف
من �أدوات الإقرا�ض ،فقد �أجرى ال�صندوق زيادة تتجاوز ِ
تتعلق باال�ستقرار املايل.
م�ساعداته املالية للبلدان منخف�ضة الدخل .ومن املتوقع �أن تزداد طاقة
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�إىل اليمني� :أحد �صيادي الأ�سماك يف �شبه جزيرة «كيب مكلري» يف مالوي يقوم بتجفيف الأ�سماك� .إىل الي�سار :اجتماع اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية �أثناء اجتماعات
الربيع التي عقدت يف �إبريل  2010يف مقر ال�صندوق بالعا�صمة وا�شنطن.

وقام املجل�س كذلك مبراجعة برنامج تقييم القطاع املايل ()FSAP
خالل هذه ال�سنة وتعزيزه بعدد من الطرق .فقد مت االتفاق على �أن
الربنامج ميكن �أن يعود على الأع�ضاء بنفع �أكرب �إذا ما مت التو�سع
يف تغطيته القُطْ رية وزيادة تركيز التقييمات ذات ال�صلة ومعدل
تواترها.
ويف �سياق جهود ال�صندوق املتوا�صلة والأو�سع نطاقا لزيادة دوره
التن�سيقي مع امل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى ،والذي و�صفه املدير
العام ب�أنه �أحد املجاالت ذات الأولوية ،زاد ال�صندوق من جهوده
يف  2010للتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى يف جماالت تتعلق
ب�أن�شطته الرقابية .ويف �سبتمرب ُ ،2009وجهت الدعوة لل�صندوق
لال�ضطالع بدور يف عملية التقييم املتبادل التي �أن�ش�أتها جمموعة
الع�رشين ،مما �أكد �أن ال�سيا�سة االقت�صادية املن�سقة قادرة على دعم
النمو العاملي امل�ستمر واملتوازن .وقد طُ لب �إىل ال�صندوق حتليل
مدى االت�ساق بني �أطر ال�سيا�سات القومية والإقليمية لبلدان جمموعة
الع�رشين ،والبحث يف ال�سيا�سات املتبعة يف فُرادى بلدان جمموعة
الع�رشين لتقييم ما �إذا كانت تت�سق ب�شكل جماعي مع م�سارات النمو
العاملي امل�ستمر واملتوازن .ومن خالل التعاون مع جمل�س اال�ستقرار
املايل ،قام ال�صندوق ب�إن�شاء عملية للإنذار املبكر لتعزيز القدرة
على تقييم املخاطر التي تواجه االقت�صاد العاملي نتيجة �أحداث،
رغم كونها بعيدة االحتمال ،ترتتب عليها �آثار هائلة عند وقوعها،
وحتديد اخليارات للتخفيف من حدة هذه املخاطر.
و�أبرزت الأزمة �أو�ضاعا كانت جوانب الق�صور يف جمع البيانات
ال�سبب يف �إعاقة حتديد وتقييم مواطن اخلطر ،الأمر الذي زاد من
الوعي ب�أهمية �سالمة البيانات وقوة حتليلها يف جمايل الرقابة
وال�سيا�سات .وقام �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل،
يف �سياق عملهما امل�شرتك ،ب�إجراء م�شاورات مكثفة يف 2010
مع م�ستخدمي البيانات االقت�صادية واملالية الر�سميني يف بلدان
جمموعة الع�رشين وم�ؤ�س�سات دولية �أخرى ،و�أ�صدرا تو�صيات ب�شان

�أهم ثغرات املعلومات التي ك�شفت عنها الأزمة .وقام ال�صندوق
ب�إطالق موقع �إلكرتوين يتيح االطالع العام على قاعدة بيانات
م�ؤ�رشات ال�سالمة املالية ملجموعة خمتارة من البلدان الأع�ضاء،
وبذلك قطع خطوة نحو تعزيز عملية الإبالغ الدويل بهذه امل�ؤ�رشات،
وهي �إحدى التو�صيات ال�صادرة عن درا�سة �صندوق النقد الدويل
وجمل�س اال�ستقرار املايل.

	�إ�صالح نظام حوكمة ال�صندوق
مع نهاية ال�سنة املالية  ،2010كانت �آخر �إ�صالحات ح�ص�ص
ال�صندوق ،والتي وافق عليها جمل�س املحافظني يف �إبريل ،2008
تفتقر الأ�صوات الالزمة للم�صادقة عليها .وترمي هذه الإ�صالحات،
من بني عدة �أمور� ،إىل �إعطاء دفعة للهدفني املتمثلني يف زيادة
احل�صة الت�صويتية للأ�سواق ال�صاعدة الديناميكية وتعزيز �أ�صوات
البلدان منخف�ضة الدخل .وقد حثت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية
واملالية ،يف بيانها ال�صادر يف �إبريل  ،2010البلدان الأع�ضاء على
املوافقة فورا على هذه الإ�صالحات .وقد بد�أ العمل على �إ�صالحات
احل�ص�ص يف ال�سنة املالية  2010يف �سياق «املراجعة العامة
الرابعة ع�رشة للح�ص�ص» املقرر ا�ستكمالها يف يناير  .2011ويف
بيان اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ال�صادر يف �أكتوبر
� ،2009أبدت اللجنة ت�أييدها لإحداث تغري يف احل�ص�ص ل�صالح
بلدان الأ�سواق ال�صاعدة الديناميكية والبلدان النامية عن طريق
حتويل ما ال يقل عن  %5من �أن�صبة البلدان املمثلة بالزيادة �إىل
البلدان قا�رصة التمثيل با�ستخدام �صيغة احل�ص�ص احلالية ك�أ�سا�س
لبدء العمل ،كما �أبدت التزامها بحماية احل�ص�ص الت�صويتية لأفقر
البلدان الأع�ضاء.
وا�ستجابة لدعوة من اللجنة الدولية لتقدمي تقرير حول نظام احلوكمة
يف ال�صندوق ،اجتمع املجل�س التنفيذي يف يوليو  2009لإجراء
مناق�شة مبدئية لق�ضايا احلوكمة الأ�سا�سية وخيارات الإ�صالح من
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عدة تقارير وم�شاورات مع املجتمع املدين .وكان املجل�س التنفيذي
قد عر�ض «التقرير �إىل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية حول
�إ�صالح نظام احل�ص�ص يف ال�صندوق» قبل االجتماعات ال�سنوية
يف �أكتوبر  ،2009حيث �أكدت اللجنة الدولية �أهمية �إ�صالح نظام
احلوكمة بالن�سبة ل�رشعية ال�صندوق وفعاليته .وناق�ش املجل�س
بعد ذلك بع�ض االعتبارات ذات ال�صلة بحجم ال�صندوق (بالن�سبة
للمراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص) ،و�إ�صالح �إجراءات اللجنة
الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،ومربرات التحول �إىل املجل�س
التنفيذي املنتخب بالكامل ،وعملية اختيار الإدارة العليا.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي
وامل�ساءلة
ا�ستمر ال�صندوق خالل  2010يف تنفيذ برنامج للإ�صالحات
الداخلية وافق عليه املجل�س التنفيذي يف  2008لإعادة هيكلة
دخل ال�صندوق ونفقاته .وعلى جانب الدخل ،يتمثل �أحد العنا�رص
الأ�سا�سية يف هذه الإ�صالحات يف بيع كمية حمدودة من احتياطيات
الذهب لدى ال�صندوق ،بهدف متكني ال�صندوق من التحول �إىل منوذج
جديد للدخل وتكملة موارده املتاحة للإقرا�ض ب�رشوط مي�رسة .وبعد
�صدور موافقة املجل�س التنفيذي يف �سبتمرب  ،2009متت عمليات
بيع الذهب �إىل ثالثة بنوك مركزية يف الفرتة بني �شهري �أكتوبر
ونوفمرب  ،2009وبد�أت عمليات البيع يف ال�سوق يف فرباير .2010
وعلى جانب النفقات� ،أمكن �إحراز املزيد من التقدم نحو حتقيق
تخفي�ضات دائمة يف النفقات واملنا�صب الوظيفية.
ويف ميدان املوارد الب�رشية� ،أ�سفرت عملية �إعادة هيكلة ال�صندوق
يف  2008عن زيادة عدد حاالت �إنهاء اخلدمة الطوعي عما كان
متوقعا ،بينما ت�سبب العمل املرتبط بالأزمة يف ن�ش�أة احلاجة �إىل
املزيد من املوظفني امل�ؤقتني .وبعد �أن �سادت مرحلة مبدئية من

�إعادة توزيع العمالة داخليا جاءت مرحلة من جهود التعيني
اخلارجي املكثفة وا�ستمرت خالل ال�سنة املالية  .2010وكانت
جهود التعيني التي تركزت يف املناطق املمثلة ب�أقل مما يجب،
يف �سياق �أن�شطة ال�صندوق اجلارية لتعزيز التنوع بني العاملني،
قد �أحرزت نتائج م�شجعة ولكنها متباينة .و�أطلق ال�صندوق نظام
“�سجل التقدم يف التنوع بني العاملني” ،كطريقة تت�سم بال�شفافية
لتتبع م�ستوى تقدم ال�صندوق يف حتقيق �أهدافه املعنية بالتنوع بني
العاملني .كذلك ا�ستحدث ال�صندوق �إ�صالحات للحفاظ على ثقافة
الأداء الإيجابي وتوفري �آليات ملكاف�أة املوظفني على الأداء العايل
و�إتاحة �سبل التح�سني الوظيفي.
وقد �أجريت �إ�صالحات مهمة يف �سيا�سة ال�صندوق ب�ش�أن ال�شفافية
خالل ال�سنة املالية  2010امتدادا للتقدم املحرز على مدار ع�رش
�سنوات يف زيادة االنفتاح ب�ش�أن �أن�شطة ال�صندوق .ومن بني عدد
من التعديالت امل�ستحدثة� ،أيد املجل�س التنفيذي التحول �إىل ن�رش
الوثائق القُطْ رية والوثائق املتعلقة بنوايا ال�سيا�سات على �أ�سا�س عدم
االعرتا�ض ،وقرر تقلي�ص فرتة االنتظار الالزمة قبل �إتاحة الوثائق
املحفوظة لالطالع العام.
وقد تو�سعت جهود ال�صندوق للتوا�صل اخلارجي وازدادت كثافتها،
�أ�سوة بالعديد من جوانب عمله ،وذلك يف ظل حتركه ملواجهة الأزمة
العاملية .وزاد املديرون التنفيذيون و�أع�ضاء فريق الإدارة من وترية
زياراتهم �إىل البلدان الأع�ضاء ،مبا فيها عدد كبري من بلدان الدخل
املنخف�ض .و�أثناء االجتماعات ال�سنوية التي عقدت يف ا�سطنبول يف
 ،2009ت�ضمنت �أن�شطة التوا�صل اخلارجي ،التي ت�ستهدف الأطراف
املعنية ب�صنع ال�سيا�سات االقت�صادية يف خمتلف �أنحاء العامل ،عقد
«منتدى املجتمع املدين حلوار ال�سيا�سات» الذي جمع بني خرباء البنك
الدويل وال�صندوق ،وممثلي املجتمع املدين ،وامل�س�ؤولني احلكوميني
وغريهم يف �سل�سلة من احلوارات ب�ش�أن ال�سيا�سات.
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كان العام املا�ضي �أ�شبه برحلة قطار الرعب بالن�سبة لالقت�صاد العاملي.
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فالأزمة املالية احلادة التي �أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز يف �سبتمرب 2008
تركت �أثرا �سلبيا ملحوظا على االقت�صاد العاملي ،حيث تراجع الناجت العاملي بواقع
 %0.5يف عام  .2009وكانت االقت�صادات املتقدمة هي الأكرث ت�رضرا من الأزمة
املالية ،حيث تعر�ضت ل�ضائقة ائتمانية خطرية وتدهورت ميزانياتها العمومية
وتزايدت معدالت البطالة فيها .وانخف�ض الناجت يف هذه البلدان بواقع %3.25
يف عام  .2009وقد انتقلت الأزمة ب�رسعة �إىل خمتلف �أنحاء العامل عرب عدد من
القنوات – منها االنهيار يف التجارة ،ون�ضوب التدفقات الر�أ�سمالية ،والهبوط يف
حتويالت املغرتبني .وبعد �أن هد�أت الأو�ضاع ،ات�ضح �أن هناك العديد من الأ�سواق
ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل قد ت�رضرت ب�شدة من الأزمة العاملية التي تعد
الأ�سو�أ منذ �أكرث من  60عاما.
وقد حترك �صناع ال�سيا�سات ملواجهة هذه الأزمة بتنفيذ جمموعة من التدابري
ال�شجاعة واجلريئة يف مناخ من التعاون غري امل�سبوق .ففي جمال ال�سيا�سة
النقدية ،خف�ضت البلدان املختلفة �أ�سعار الفائدة و�صوال �إىل �سعر الفائدة ال�صفري
و�رشعت يف اتخاذ تدابري غري تقليدية .كذلك تعاونت البنوك املركزية فيما بينها
من خالل التخفي�ضات املن�سقة لأ�سعار الفائدة وخطوط تبادل النقد الأجنبي .ويف
جمال �سيا�سة املالية العامة ،اعتمدت البلدان موقفا م�ضادا الجتاهات الدورة
االقت�صادية ،فا�ستوعبت زيادة العجز الناجمة عن الركود وقامت بتكملتها بدفعة
تن�شيطية من املالية العامة .ويف املجمل ،قامت كربى االقت�صادات املتقدمة
والأ�سواق ال�صاعدة بتوفري دفعة تن�شيطية مالية بن�سبة  %2من �إجمايل الناجت
املحلي يف  ،2009ويرجع اجلانب الأكرب من املكا�سب املحرزة لهذا العمل
التعاوين .وو�ضعت البلدان كذلك تدابري لدعم النظام املايل ،مبا يف ذلك عمليات
�رشاء الأ�صول و�ضخ ر�ؤو�س الأموال وخمتلف �أنواع ال�ضمانات.
وقد �أثمرت هذه التدابري نتائج طيبة ،وبد�أت عالمات التعايف تظهر يف الن�صف
الثاين من  .2009وقد اكت�سب التعايف مزيدا من القوة يف �أوائل  ،2010على الرغم
من �أن زيادة تقلبات ال�سوق املالية يف مايو  2010قد �أثارت جمددا الت�سا�ؤالت
حول قدرة التعايف على اال�ستمرار .ورغم �أن التعايف يتوا�صل ب�رسعات متفاوتة،
متباطئا يف كثري من االقت�صادات املتقدمة و�أكرث قوة يف �سواها ،فمن املتوقع
�أن ي�صل النمو العاملي �إىل  %4.5يف عام  2010و  %4.25يف  .2011وبالن�سبة
لالقت�صادات املتقدمة ،حتقق الواليات املتحدة منوا �أ�رسع من �أوروبا �أو اليابان.
�أما يف االقت�صادات ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل ،فال تزال بلدان �آ�سيا
ال�صاعدة تقود م�سرية التعايف االقت�صادي ،بينما ت�أخر عن الركب كثري من
اقت�صادات �أوروبا ال�صاعدة ودول الكومنولث امل�ستقلة .وبينما ُينتظر �أن حتقق
االقت�صادات املتقدمة منوا قدره  %2.5يف  2010و ،2011ف�إن النمو ال�سنوي يف
الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان النامية يتوقع �أن يبلغ  %6.75يف  2010و %6.5يف
 ،2011بعد �أن �سجل معدال متوا�ضعا قدره  %2.5يف عام .2009
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ومن املرجح �أن ي�ستمر التعايف غري املتكافئ .فاالرتداد الإيجابي
ال�رسيع يف الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية يرجع �إىل الأو�ضاع
املبدئية املواتية التي انطلقت فيها – ويف حاالت كثرية ،كانت
القطاعات املالية يف هذه البلدان �سليمة وكانت تطبق �سيا�سات مالية
عامة حذرة ،مما �أتاح لها فر�صة لدعم الن�شاط �أثناء فرتة الهبوط
االقت�صادي .ويف املقابل ،يتعر�ض النمو يف العديد من االقت�صادات
املتقدمة ملعوقات فر�ضتها الأ�رضار الدائمة التي حلقت مبيزانياتها
العمومية يف القطاع املايل وقطاع الأ�رس .و�سوف يكون التعايف يف
هذه املناطق �أبط�أ مما كان عليه يف ال�سابق.

�رسيعة النمو والبلدان اخلا�ضعة ل�ضغوط الأ�سواق املالية �أن ت�رشع يف
ت�شديد �سيا�ساتها .ورغم �أن معظم االقت�صادات املتقدمة لي�ست بحاجة
�إىل ت�شديد �أو�ضاعها يف  ،2010فمن ال�رضوري �أن تتعهد باعتماد خطط
موثوقة للت�صحيح .و�إذا ا�ستمرت م�سرية التعايف على النحو املتوقع،
ينبغي لهذه االقت�صادات �أن ت�رشع يف �ضبط �أو�ضاع املالية العامة يف
 ،2011متا�شيا مع تطورات م�شورة ال�صندوق على م�ستوى ال�سيا�سات
بالتحول من منهج التن�شيط املايل �إىل �ضبط �أو�ضاع املالية العامة.
ومع ما تفر�ضه ال�ضغوط الدميغرافية الو�شيكة يف االقت�صادات املتقدمة
من حتديات مالية متو�سطة الأجل ،ينبغي �إعطاء الأولوية لإ�صالح
برامج امل�ستحقات.

وبعد فرتة اجلمود االقت�صادي العميق ،بد�أت الأ�سواق املالية العاملية
�أي�ضا يف ا�ستعادة ن�شاطها الطبيعي .فقد تراجعت املخاطر التي تهدد
اال�ستقرار املايل العاملي تراجعا ملحوظا ،لكن اال�ستقرار مل يرت�سخ
بعد .وقد انخف�ضت تقديرات ال�صندوق حلجم تخفي�ضات قيم الأ�صول
يف النظام امل�رصيف حتى نهاية  2010فبلغت  2.3تريليون دوالر
�أمريكي مقارنة بقيمة  2,8تريليون دوالر �أمريكي .ولكن بينما تبدو
ب�شائر التح�سن على الو�ضع املجمل ،ال تزال جماالت التحدي قائمة ،كما وينبغي كذلك �إلغاء التي�سري النقدي على م�ستوى العامل .ويف االقت�صادات
�أن البنوك تواجه حتديات كربى تتمثل فيما يلي :زيادة االحتياجات املتقدمة الكربى ،ف�إن �أولوية ت�شديد ال�سيا�سة النقدية ميكن �أن ترتاجع
التمويلية ق�صرية الأجل والتي ينبغي متويلها يف العامني القادمني� ،أمام التقدم يف �ضبط �أو�ضاع املالية العامة و�سحب الدعم الطارئ
و�رضورة توفري ر�أ�س املال الأكرب والأف�ضل جودة ،والتعامل مع اخل�سائر للقطاعات املالية ،خا�صة و�أن التوقعات الت�ضخمية ال تزال حمكومة
التي مل ي�شطب بع�ضها حتى الآن .ويف مثل هذا املناخ ال�سائدُ ،يرجح �أن وم�ستويات ا�ستخدام الطاقة الإنتاجية ال تزال منخف�ضة .وقد بد�أت
ي�صبح االئتمان املقدم للقطاع اخلا�ص حمدودا ،حيث يكون الطلب على البنوك املركزية تخفِّ�ض درجة التي�سري النقدي بالفعل يف االقت�صادات
االئتمان حتت ال�سيطرة وحجم املعرو�ض منه منخف�ضا .كذلك يرجح �أن ال�صاعدة الكربى وبع�ض االقت�صادات املتقدمة التي تقود م�سرية
تتحمل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �أثر �ضيق الأو�ضاع االئتمانية .التعايف .ويف بع�ض الأ�سواق ال�صاعدة ،ت�شري الطاقة الزائدة يف بع�ض
القطاعات والتدهور امل�ستمر يف جودة االئتمان �إىل �رضورة ت�شديد
وبالرغم من تعايف النمو العاملي ،فال تزال �أجواء عدم اليقني حتيط الأو�ضاع االئتمانية.
ب�آفاق النمو ،ال �سيما وقد بد�أت مكامن اخلطر التي تهدد املالية العامة
حتتل موقعا بارزا يف االقت�صادات املتقدمة .فقد ارتفعت خماطر وت�ؤدي طبيعة التعايف العاملي غري املتكافئة �إىل تعقيد بيئة ال�سيا�سات،
التطورات ال�سلبية ارتفاعا وا�ضحا .وباتت املخاطر ال�سيادية م�صدر نظرا لأن البلدان واملناطق املختلفة تواجه عقبات خمتلفة يف ا�ستعادة
خطر على اال�ستقرار املايل وتهدد بتمديد �أجل الأزمة .وازداد عدم النمو القوي واملتوازن على �أ�سا�س قابل لال�ستمرار .ومن الق�ضايا
اال�ستقرار يف الأ�سواق نتيجة التحديات التي تواجهها بع�ض البلدان يف الأ�سا�سية يف هذا ال�ش�أن �أن البلدان التي حتقق تعافيا اقت�صاديا �أ�رسع
ال�ضبط اجلذري لأو�ضاع املالية العامة .ولفقدان الثقة هذا �آثار خطرية تقوم بت�شديد �سيا�ساتها ،بينما يتعني �أن تظل �أ�سعار الفائدة منخف�ضة
بالفعل ،كما �أن احتماالت انتقال العدوى حتجب مدى التعايف املحرز ،لبع�ض الوقت يف االقت�صادات املتقدمة .وقد �أدى �ضعف التزامن هذا
ال �سيما يف �أوروبا .وقد �أ�صبحت م�ساحة احلركة على م�ستوى ال�سيا�سات �إىل �آثار جانبية غري مق�صودة ،منها حدوث زيادة �ضخمة يف تدفقات
يف كثري من هذه االقت�صادات املتقدمة �أ�ضيق بكثري مما كانت عليه ،ر�ؤو�س الأموال �إىل الأ�سواق ال�صاعدة .ومتثل هذه التدفقات تعاف من
وا�س ُتنفِدت يف بع�ض احلاالت ،مما يعر�ض التعايف اله�ش ل�صدمات الأزمة ي�ستحق الرتحيب ،كما متثل انعكا�سا لتوقعات النمو القوي يف
هذه االقت�صادات .غري �أنه ينبغي ل�صناع ال�سيا�سات �إدراك �أن طفرات
جديدة.
التدفقات الر�أ�سمالية الداخلة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل فرط ا�ستجابة �سعر
ومن املهام الأ�سا�سية يف الفرتة املقبلة تخفي�ض مكامن اخلطر على ال�رصف ،وظهور فقاعات يف �أ�سعار الأ�صول ،وعدم اال�ستقرار املايل.
امل�ستوى ال�سيادي .فقد متكنت �سيا�سة املالية العامة من تخفيف حدة ومل تظهر حتى الآن �أدلة على م�ستوى النظام املايل ت�شري �إىل وجود
الهبوط املفاجئ يف الطلب اخلا�ص بال�شكل املالئم ،وحالت دون الدخول فقاعات من هذا القبيل ،و�إن كان هناك عدد قليل من املوا�ضع احل�سا�سة
يف نوبة ركود �أ�شد عمقا ،لكن م�ستويات الدين العام �سجلت ارتفاعا يف النظام ومن املمكن �أن تتزايد املخاطر احلالية.
كبريا .ويتوقع �أن تتجاوز ن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي يف
االقت�صادات املتقدمة  %100يف عام  ،2014بارتفاع قدره  35نقطة ويف الأ�سواق ال�صاعدة ذات الفوائ�ض املفرطة يف ح�ساباتها اجلارية،
مئوية عن م�ستوى ما قبل الأزمة .ويرجع معظم هذه الزيادة �إىل الهبوط يبدو من املنطقي �أن يكون الت�شديد النقدي مدعما بارتفاع �سعر
يف الن�شاط االقت�صادي ،بينما ت�شكل التدابري التن�شيطية اال�ستن�سابية ال�رصف الفعلي اال�سمي مع تراكم �ضغوط الطلب املفرط� .أما يف
جانبا �صغريا فقط من هذه الزيادة .ويف الوقت احلايل ينبغي للبلدان الأ�سواق ال�صاعدة الأخرى ،ف�إن الت�شديد النقدي قد يكون عملية مع َّقدة،
وال بد لإجراءات �ضبط �أو�ضاع املالية العامة �أن مت�ضي جنبا �إىل جنب
مع التدابري الكفيلة بدفع عجلة النمو .فمن ال�رضوري �أن تتوىل ال�سيا�سات
الهيكلية يف كثري من االقت�صادات املتقدمة �إعطاء دفعة مبدئية للن�شاط
االقت�صادي ،وزيادة فعالية �سوق العمل ،وتعزيز الإنتاجية.
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حيث يجتذب مزيدا من التدفقات الر�أ�سمالية .و�إىل جانب رفع �أ�سعار ميكن �أن ت�ستخدم مزايا التمويل املتاحة لها يف زيادة تر�سيخ و�ضعها
ال�رصف و�إ�ضعاف القدرة التناف�سية ،ف�إن هذه التدفقات قد ت�شجع على املتميز.
تزايد فقاعات الأ�صول وتقوي�ض اال�ستقرار املايل .وحتتفظ البلدان
بعدد من الأدوات ملعاجلة فرط التدفقات الر�أ�سمالية الداخلة – منها وتت�سم توجهات الإ�صالح التنظيمي بالو�ضوح ،فهي تتمثل يف تعزيز
ت�شديد �سيا�سة املالية العامة ،وتكوين بع�ض االحتياطيات الإ�ضافية ،ر�أ�س املال كما وكيفا وحت�سني �إدارة خماطر ال�سيولة ،و�إعداد جمموعة
واتخاذ تدابري احرتازية كلية ،وفر�ض قيود على التدفقات الر�أ�سمالية �أدوات ال�سيا�سات الالزمة ملواجهة املخاطر التي تهدد النظام املايل
�إذا اقت�ضت احلاجة يف ظروف معينة.
بوجه عام وخماطر امل�ؤ�س�سات املو�صوفة ب�أنها «�أكرب من �أن تف�شل»
بالتحديد ،وو�ضع �إطار عملي لت�سوية الق�ضايا عرب احلدود .ويجب على
ومتثل البطالة املرتفعة الباقية حتديا رئي�سيا على م�ستوى ال�سيا�سات� .صناع ال�سيا�سات حتقيق التوازن ال�صحيح بني جعل النظام املايل
فمن ال�صعب �إعالن انتهاء هذه الأزمة بينما ال يزال الكثريون بدون �آمنا واحلفاظ على قدرته االبتكارية وكفاءته .ومن �ش�أن عدم اتخاذ
عمل يف العديد من البلدان .ويف االقت�صادات املتقدمة ،يتوقع �أن تظل الإجراءات الالزمة �إ�ضعاف التعايف ،و�إثارة اخلطر املعنوي ،وزيادة
البطالة نحو  %9حتى نهاية  2011و�أال تنخف�ض �إال ببطء ،كما �أن احتماالت �أن مت�ضي البلدان يف م�ساراتها املختلفة بدال من البحث عن
البطالة منت�رشة كذلك يف العديد من البلدان النامية .وتفر�ض البطالة حل تعاوين .وحيث �أن التنفيذ يحظى بنف�س الأهمية كالتنظيم ،ف�سوف
املرتفعة م�شكالت اجتماعية كربى ف�ضال على انعكا�ساتها االقت�صادية يتعني تعزيز الرقابة بجعلها ا�ستباقية ،فالإ�صالح التنظيمي لن يكون
الكلية .وم�صدر القلق الأ�سا�سي هو �إمكانية �أن تتحول البطالة امل�ؤقتة فعاال �إال �إذا كان مدعوما برقابة قوية.
�إىل بطالة هيكلية ،كما �أن ا�ستمرارية البطالة املرتفعة قد تهدد كذلك
بزيادة املمار�سات احلمائية التجارية .وميكن �أن ي�ساعد اتباع �سيا�سات وحتى تت�سنى ا�ستعادة النمو العاملي القوي واملحافظة عليه ،ينبغي
�إعادة توازن الطلب العاملي .ويعني هذا �أن البلدان التي كانت تعاين
حمددة يف �سوق العمل على احلد من الأ�رضار التي ميكن �أن تلحق بهذه عجزا خارجيا مفرطا قبل الأزمة ينبغي �أن ت�ضبط �أو�ضاع ماليتها
ال�سوق  -فت�شكل �إعانات البطالة الكافية عامال �رضوريا لتعزيز ثقة العامة بطرق حتد من ال�رضر الذي قد يلحق ب�إمكانات النمو والطلب.
قطاع الأُ�سرَ وحماية دخولها وجتنب االرتفاعات الكبرية يف م�ستوى وامل�س�ؤولية يف الوقت احلايل تقع على البلدان التي كانت حتقق فوائ�ض
الفقر ،كما ميكن �أن ي�ساعد التعليم وبرامج التدريب على �إعادة العاطلني مفرطة يف ح�ساباتها اجلارية لت�سيري قاطرة الطلب العاملي .وبينما تعمل
�إىل القوى العاملة ودعم املوارد الب�رشية.
البلدان ذات العجز على زيادة مدخراتها مت�شيا مع انخفا�ض التوقعات
ب�ش�أن دخلها امل�ستقبلي� ،سوف يتعني على البلدان ذات الفوائ�ض �أن
وينبغي �أن يت�صدر الإ�صالح املايل كذلك جدول �أعمال ال�سيا�سات ،تتحول من ا�سرتاتيجية النمو بقيادة ال�صادرات �إىل النمو القائم على
خا�صة و�أن �أوجه عدم الكفاءة والإخفاقات التنظيمية والرقابية يف الطلب املحلي .وميكن لهذه البلدان دعم الطلب املحلي بالإنفاق على
القطاع املايل كان لها دور بارز يف وقوع الأزمة .ولدعم اال�ستقرار �شبكات الأمان االجتماعي وحت�سني البنية التحتية .ومع انخفا�ض
املايل ،من ال�رضوري التعجيل بت�سوية �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات املالية التي �أ�سعار العمالت يف االقت�صادات ذات العجز املفرط ،من املتوقع منطقيا
ال تتوافر لها مقومات اال�ستمرار و�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات التي ميكن �أن ترتفع �أ�سعار العمالت يف البلدان ذات الفوائ�ض .ويتعني دعم عملية
�أن يكون لها م�ستقبل جتاري .وا�ستمرار تواجد امل�ؤ�س�سات الأكرب من �أن �إعادة التوازن ب�إ�صالح القطاع املايل واتباع �سيا�سات هيكلية مالئمة
تف�شل يف حد ذاته ي�شكل خطرا على النظام ،نظرا لأن هذه امل�ؤ�س�سات يف كل من بلدان العجز والفائ�ض.
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�شهد االقت�صاد العاملي يف عام  2009-2008فرتة غري م�سبوقة من
االختالل املايل اقرتنت بهبوط اقت�صادي عاملي وانهيار يف التجارة هما
الأ�سو�أ منذ عقود كثرية .وقد ا�ضطلع �صندوق النقد الدويل بدور قيادي يف م�ساعدة
البلدان الأع�ضاء على الت�صدي للتحديات الآنية التي فر�ضتها الأزمة والعمل على
�إر�ساء نظام مايل عاملي �أكرث قوة.

ويف ال�سنة املالية  2010حترك ال�صندوق لتعزيز �شبكة الأمان املايل العاملي
بتو�سيع نطاق موارده الإقرا�ضية ،واملوافقة على توزيع عام حلقوق ال�سحب اخلا�صة
ل�ضخ ال�سيولة التي كانت احلاجة �إليها ما�سة يف االقت�صاد العاملي .وو�صلت التزامات
الإقرا�ض التي تعهد بها ال�صندوق �إىل م�ستوى قيا�سي بلغ نحو  175مليار دوالر
�أمريكي ،وهو ما ي�شمل زيادة حادة يف الإقرا�ض املي�رس للبلدان منخف�ضة الدخل.
كذلك عمد ال�صندوق �إىل تعديل ت�سهيالته الإقرا�ضية وتو�سيع نطاقها ل�ضمان تلبية
�أكرب قدر ممكن من احتياجات البلدان الأع�ضاء خالل الأزمة وبعدها .ومراعاة
للعبء الذي فر�ضته الأزمة ب�صفة خا�صة على البلدان منخف�ضة الدخل واحتمال
تقوي�ضه للتقدم يف �إحراز الأهداف الإمنائية للألفية ،اتخذ ال�صندوق خطوات نحو
زيادة طاقته الإقرا�ضية ب�رشوط مي�رسة ،و�أجرى �إ�صالحا �شامال للإطار الذي يقوم
بهذا النوع من الإقرا�ض من خالله ،مبا يف ذلك معايري الت�أهل لال�ستفادة منه
(راجع الإطارين  2-4و .)4-4وعزز ال�صندوق مراقبته لالقت�صاد العاملي ،مع
التقييم املنتظم للإجراءات املتخذة والتي ال يزال يتعني اتخاذها ال�ستعادة اال�ستقرار
االقت�صادي الكلي واملايل ،وكذلك امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات جلعلها� ،أكرث جتاوبا
مع الق�ضايا التي �أثارتها الأزمة .وع َّدل ال�صندوق جمال تركيز �أن�شطته الرقابية
بغية تعزيز الفعالية وال�رصاحة واال�ستقاللية وامل�ساواة فيها.
وبينما ركز ال�صندوق على الإجراءات الالزمة للتحرك يف مواجهة الأزمة وتخفيف
حدة �آثارها على البلدان الأع�ضاء� ،رشع �أي�ضا يف �إجراء تقييم دقيق ومكثف للعمل
الذي �سيتعني القيام به بعد انح�سار الأزمة يف نهاية املطاف ،مبا يف ذلك �إعادة
تقييم دوره يف االقت�صاد العاملي ويف منع الأزمات امل�ستقبلية قبل وقوعها .و�سعى
ال�صندوق باال�شرتاك مع جمل�س اال�ستقرار العاملي �إىل �إن�شاء عملية للإنذار املبكر
وتنقيحها ،وبذل اجلهود لإدراج مزيد من التحليل ال ُقطْ ري املُقارن ومراقبة القطاع
املايل �ضمن الأن�شطة الرقابية .وقدم ال�صندوق �أي�ضا م�ساعدة فنية مكثفة يف عدد
من املجاالت التي تكت�سب �أهمية حا�سمة يف مواجهة الأزمة وحتقيق التعايف،
واتخذ خطوات نحو تعزيز توافر املعلومات بتحديد فجوات البيانات الكبرية التي
ك�شفت عنها الأزمة ومعاجلتها.
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الدعم املايل لتعزيز التعايف
�أدرك ال�صندوق يف مرحلة مبكرة احلاجة �إىل زيادة موارده التمويلية
ب�شكل كبري ل�ضمان تلبية امل�ؤ�س�سة االحتياجات املحتملة للبلدان الأع�ضاء
كاف .ويف �سياق خطة �أو�سع نطاقا ،اتفقت عليها قمة جمموعة
على نحو ٍ
الع�رشين �أثناء انعقادها يف لندن يف �إبريل  2009واعتمدتها اللجنة
الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،على زيادة موارد ال�صندوق املتاحة
للإقرا�ض �إىل  750مليار دوالر �أمريكي من �أجل معاجلة الأزمة املالية
واالقت�صادية العاملية .وتتحقق هذه الزيادة من خالل متويل عاجل من
البلدان الأع�ضاء مقداره  250مليار دوالر �أمريكي على �أن يدخل الحقا
يف �إطار االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض ( )NABيف �صيغتها املو�سعة
والأكرث مرونة لكي ت�صل �إىل  500مليار دوالر �أمريكي .ويت�سنى حتقيق
هذه الزيادة العاجلة يف املوارد من خالل اتفاقيات االقرتا�ض الثنائية
و�رشاء ال�سندات اجلديدة مع خمتلف البلدان الأع�ضاء .ويف نف�س الوقت،
وافق املجل�س التنفيذي يف �إبريل  2010على تو�سيع االتفاقات اجلديدة
لالقرتا�ض (راجع “ توفري املوارد الكافية لعمل ال�صندوق» يف الف�صل
الرابع) .وتبلغ املوارد التكميلية املتعهد بها يف ظل اقرتاح تو�سيع
االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض نحو  367,5مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة (حوايل  550مليار دوالر �أمريكي ح�سب �سعر �رصف وحدة حقوق
ال�سحب اخلا�صة مقابل الدوالر الأمريكي يف نهاية �إبريل  ،)2010ومن
ثم فهي تفوق الزيادة امل�ستهدفة البالغة  500مليار دوالر �أمريكي بهام�ش
كبري .وت�ضاعفت �أي�ضا قدرة ال�صندوق على توفري التمويل املي�رس للبلدان
منخف�ضة الدخل مع احتمال زيادة �أرباح عمليات بيع الذهب املتوخاة
لهذا الغر�ض.

التمويل غري املي�رس
وافق املجل�س التنفيذي لل�صندوق يف ال�سنة املالية  2010على عقد 14
اتفاقا بلغت قيمتها الكلية  72,2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة .وارتبط
معظم هذه االلتزامات ( 52,2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة) ب�إتاحة
وعقِد اتفاقان
خطوط االئتمان املرن ( )FCLsللمك�سيك وبولندا وكولومبياُ .
ب�رشوط ت�سهيل ال�صندوق املمدد (�( )EFFسي�شيل ومولدوفا) ،5واتفاقان
ينطويان على اتفاق لال�ستعداد االئتماين ( )SBAمع تقدمي موارد ا�ستثنائية
(رومانيا و�رسي النكا) ،كما ُعقِد اتفاق وقائي �ضمن احلدود االعتيادية
لال�ستفادة من املوارد (ال�سلفادور) .و�أدت زيادة املوارد لالتفاقات املتعمدة
من قبل �إىل رفع املبلغ الإجمايل ا ُ
مل َت َع َّهد به يف ال�سنة املالية � 2010إىل
 77,6مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة .وبنهاية �إبريل  ،2010بلغت
امل�شرتيات من ح�ساب املوارد العامة ) (GRAككل  21,1مليار وحدة
حقوق �سحب خا�صة ،وو�صلت عمليات �إعادة ال�رشاء �إىل  275مليون وحدة
حقوق �سحب خا�صة .و�صدرت املوافقة يف وقت مبكر من ال�سنة املالية
اجلديدة على عقد اتفاق لال�ستعداد االئتماين مع اليونان بقيمة تبلغ 26,4
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 30مليار يورو) للتحرك يف مواجهة
الأزمة االقت�صادية التي �أملت بها يف �أواخر ال�سنة املالية ( 2010راجع
الإطار  ،)1-3ومن ثم ال ُيدرج هذا املبلغ �ضمن �إح�صاءات التمويل يف
ال�سنة املالية .2010

ال�شكل البياين 1-3
القرو�ض االعتيادية القائمة يف ال�سنوات املالية 2010-2001
(مبليارات حقوق ال�سحب اخلا�صة)
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امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.

يقدم اجلدول  1-3معلومات عامة عن ت�سهيالت ال�صندوق التمويلية،
ويتناول اجلدول  2-3وال�شكل البياين  1-3تفا�صيل االتفاقات املعتمدة
�أثناء العام ،ويقدم ال�شكل البياين  2-3معلومات عن القرو�ض القائمة
يف ال�سنوات الع�رشة الأخرية.

دعم الأ�سواق ال�صاعدة
بد�أ �صندوق النقد الدويل يف وقت مبكر من الأزمة االقت�صادية العاملية
عملية �إ�صالح طريقة �إقرا�ض النقود للبلدان التي تواجه نق�صا يف ال�سيولة
بعمالت �أجنبية بهدف �إن�شاء �أنواع خمتلفة من القرو�ض لتلبية االحتياجات
و�ص ِّمم خط االئتمان
�شديدة التباين لبلدانه الأع�ضاء البالغة  187بلداُ .
املرن ( )FCLالذي ا�س ُت ْحدِث يف ال�سنة املالية  2009لتلبية الطلب املتزايد
على التمويل ملنع وقوع الأزمات وتخفيف حدة الأزمات من البلدان التي
تعتمد �أطر �سيا�سات بالغة القوة ولديها �سجالت قوية للأداء االقت�صادي.
وي�ضمن خط االئتمان املرن ا�ستفادة البلد امل�ؤهل من قدر كبري من املوارد
يف بداية الفرتة مع عدم وجود حد �أق�صى �صارم �أو �رشطية الحقة
لال�ستفادة .والبلدان التي تعقد اتفاقات يف ظل خط االئتمان املرن مُتنح
املرونة ملعاملته باعتباره وقائيا �أو اال�ستفادة منه يف �أي وقت خالل
فرتة االتفاق .كذلك يجوز للبلدان الأع�ضاء امل�ؤهلة �أن تطلب عقد اتفاقات
الحقة يف ظل خط االئتمان املرن .و�إذا قرر البلد املعني اال�ستفادة من
موارد خط االئتمان ،تجُ رى عمليات �إعادة ال�رشاء على امتداد فرتة من
� 3,25سنة �إىل � 5سنوات .وتكلفة االقرتا�ض مبوجب خط االئتمان املرن
هي نف�س التكلفة يف ظل اتفاق اال�ستعداد االئتماين التقليدي لدى ال�صندوق
وتختلف ح�سب حجم الإقرا�ض ومدته( 6.راجع اجلدول  1-3لالطالع
على معلومات عن �رشوط ال�سداد – معدالت الر�سوم وطول �أجل القر�ض-
يف برامج ال�صندوق).
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الت�سهيالت التمويلية يف �صندوق النقد الدويل
الغر�ض

الت�سهيل االئتماين(�سنة االعتماد)

ال�رشوط

التق�سيم املرحلي واملراقبة

1

ال�رشائح االئتمانية وت�سهيل ال�صندوق املمدد

3

اتفاق اال�ستعداد االئتماين()1952

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

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 ا�ستخدام موارد
ال�صندوق متاحة مقدما طوال مدة
االتفاق �رشيطة ا�ستكمال مراجعة
منت�صف الفرتة لالتفاقات البالغة
مدتها �سنة واحدة.

ت�سهيل ال�صندوق املمدد ()1974

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

اعتماد برنامج ملدة ثالث �سنوات ،بجدول �أعمال
هيكلي ،مع بيان �سنوي تف�صيلي لل�سيا�سات
املتبعة يف االثنى ع�رش �شهرا التالية.

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

(اتفاقات ممددة)

الت�سهيالت اخلا�صة
امل�ساعدة الطارئة

 -1الكوارث الطبيعية

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

()1962

 -2مرحلة ما بعد ال�رصاع ()1995

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

الكوارث الطبيعية

جهود معقولة للتغلب على امل�شكالت املتعلقة
مبيزان املدفوعات.

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

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

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
املتعلقة مبيزان املدفوعات وذات طابع هيكلي؛
ويهدف �إىل حتقيق منو م�ستمر ي�ؤدي �إىل
تخفيف حدة الفقر.

الدخول يف اتفاقات يف �إطار الت�سهيل االئتماين
املمدد ملدة ثالثة �أعوام .وت�ستند الربامج املدعمة
مبوارد هذا الت�سهيل �إىل»تقرير ا�سرتاتيجية احلد
من الفقر» من �إعداد البلد املعني يف �سياق
م�شاركته ويت�ضمن �سيا�ساته االقت�صادية الكلية
والهيكلية واملتعلقة باحلد من الفقر.

الت�سهيل االئتماين املمدد()2010

ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين

م�ساعدة البلدان التي حتتاج موازين مدفوعاتها
�إىل التمويل ق�صري الأجل وتلبية االحتياجات
الوقائية “على غرار اتفاق اال�ستعداد
االئتماين”.

عقد اتفاق اال�ستعداد االئتماين ملدة ترتاوح بني
 12و� 24شهرا .ويحل حمل «عن�رص املوارد
املرتفعة» يف «ت�سهيل مواجهة ال�صدمات
اخلارجية» ويقدم الدعم يف طائفة �أو�سع من
الظروف.

الت�سهيل االئتماين ال�رسيع

م�ساعدة �رسيعة لتلبية احتياجات عاجلة يف
ميزان املدفوعات م�صدرها الأ�سا�سي �صدمة
خارجية �أو كارثة طبيعية يف احلاالت التي ال
تكون هناك حاجة فيها �إىل برنامج يفي ب�رشوط
ال�رشيحة االئتمانية العليا �أو ال يكون ذلك
ممكنا.

لي�س برناجما قائما على �أ�سا�س املراجعة �أو
ال�رشطية الالحقة .ويحل حمل «عن�رص املوارد
ال�رسيعة» يف «ت�سهيل مواجهة ال�صدمات
اخلارجية» ف�ضال على العنا�رص املدعمة يف
“امل�ساعدة الطارئة ملواجهة الكوارث الطبيعية”
“ /امل�ساعدة الطارئة لبلدان ما بعد
ال�رصاع”.

5

()2010

()2010

ن�صف �سنوية (ويف بع�ض الأحيان
ُر بع �سنوية) املبالغ املن�رصفة
مرتهنة مبراعاة معايري ا لأداء
واملراجعات.

عادة دفعة واحدة.

 1با�ستثناء «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر» ،مُت َّول القرو�ض املقدمة من ال�صندوق غالبا من ر�أ�س املال الذي ت�سهم به البلدان الأع�ضاء؛ حيث تخ�ص�ص لكل بلد ع�ضو ح�صة معينة متثل مقدار م�ساهمته املالية.
ويدفع البلد الع�ضو جزءا من ح�صته يف �شكل عمالت �أجنبية مقبولة لدى ال�صندوق � -أو حقوق ال�سحب اخلا�صة (راجع الإطار  -)2-3ويدفع الباقي بعملته املحلية .و ُي�رصف القر�ض املقدم من ال�صندوق �أو ُي�سحب عن
طريق قيام املقرت�ض ب�رشاء �أ�صول بالعمالت الأجنبية من ال�صندوق بعملة املقرت�ض املحلية .ويتم �سداد مبلغ القر�ض عن طريق قيام املقرت�ض ب�إعادة �رشاء عملته املحلية من ال�صندوق بعمالت �أجنبية (راجع
الإطار  3-3حول �آلية التمويل من ال�صندوق)� .أما الت�سهيل االئتماين املمدد ،والت�سهيل االئتماين ال�رسيع ،وت�سهيل اال�ستعداد االئتماين ف ُت َم َّول ب�صفة م�ستقلة من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر.
 2يقرر معدل الر�سم على املبالغ املن�رصفة من «ح�ساب املوارد العامة» بهام�ش يزيد على �سعر الفائدة الأ�سبوعي على حقوق ال�سحب اخلا�صة .ويطبق معدل الر�سم على الر�صيد اليومي جلميع ال�سحوبات القائمة من ح�ساب
املوارد العامة يف كل ُربع �سنة مالية يف ال�صندوق .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يتم حت�صيل ر�سم خدمة ملرة واحدة بن�سبة  %0.5على كل عملية �سحب من موارد ال�صندوق يف «ح�ساب املوارد العامة» ،بخالف عمليات ال�سحب من
�رشيحة االحتياطي .ويطبق ر�سم التزام يدفع مقدما ( 25نقطة �أ�سا�س على املبالغ امللتزم بها حتى  %200من ح�صة الع�ضوية؛ و 30نقطة �أ�سا�س على املبالغ التي تزيد عن  %200وحتى  %1000من ح�صة الع�ضوية؛ و60
نقطة �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» (على �أ�سا�س تنا�سبي
خلط االئتمان املرن ملدة � 6أ�شهر)� ،أو اتفاق ممدد؛ ويتم رد هذا الر�سم على �أ�سا�س تنا�سبي مع �إجراء عمليات ال�سحب الحقا يف االتفاق االئتماين املعني.
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�رشوط �إعادة ال�رشاء (ال�سداد)
اجلدول الزمني
(�سنوات)

الأق�ساط

احلدود الق�صوى ال�ستخدام املوارد

�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 �أكرث من  %300من ح�صة الع�ضوية؛ و 100نقطة �أ�سا�س
على االئتمان القائم لأكرث من ثالث �سنوات والبالغ �أكرث من %300
4
من ح�صة الع�ضوية).

5–3.25

ُربع �سنوية

ال توجد حدود م�سبقة

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

5–3.25

ُربع �سنوية

�سنويا %2002 :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 �أكرث من  %300من ح�صة الع�ضوية؛ و 100نقطة �أ�سا�س
على االئتمان القائم لأكرث من ثالث �سنوات والبالغ �أكرث من %300
4
من ح�صة الع�ضوية).

10–4.25

ن�صف �سنوية

حمدودة عموما بن�سبة  %25من ح�صة الع�ضوية ،رغم �إمكانية
�إتاحة مبالغ �أكرب ت�صل �إىل  %50يف احلاالت اال�ستثنائية.

معدل الر�سم ،غري �أنه يجوز دعم معدل الر�سم حتى � %0.5سنويا،
ح�سب توافر املوارد.

5–3.25

ُربع �سنوية

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

�صفر %
( 7يناير  2011حتى نهاية )2011

10–5.5

ن�صف �سنوية

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

�صفر %
( 7يناير  2010حتى نهاية )2011

8–4

ن�صف �سنوية

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

�صفر %
( 7يناير  2010حتى نهاية )2011

10–5.5

�رصف املوارد على
الفور (حتى دفعتني
من�رصفتني خالل
�أي فرتة تبلغ 21
�شهرا).

1

الر�سوم

2

 3ال�رشائح االئتمانية ت�شري �إىل حجم عمليات ال�رشاء (املبالغ املن�رصفة) من حيث تنا�سبها مع ح�صة ع�ضوية البلد الع�ضو يف ال�صندوق؛ على �سبيل املثال ،املبالغ املن�رصفة حتى  %25من ح�صة ع�ضوية البلد الع�ضو هي
مبالغ من�رصفة يف �إطار �رشيحة االئتمان الأوىل وتقت�ضي من البلدان الأع�ضاء �إبداء ما تبذله من جهود معقولة للتغلب على م�شكالتها املتعلقة مبيزان املدفوعات� .أما طلبات �رصف مبالغ تتجاوز ن�سبة  %25فيطلق عليها
�سحوبات يف ال�رشائح االئتمانية العليا؛ ويتم �رصفها يف �شكل �أق�ساط مع حتقيق املقرت�ض بع�ض �أهداف املقررة املتعلقة بالأداء .وعادة ما تقرتن مثل هذه املبالغ املن�رصفة باتفاق لال�ستعداد االئتماين �أو اتفاق ممدد� .أما
ا�ستخدام موارد ال�صندوق بدون �أي اتفاق فهو �أمر نادر احلدوث ومن املتوقع �أن يظل كذلك.
 4ا�س ُتحدِث نظام الر�سوم الإ�ضافية يف نوفمرب  ،2000وطُ ِّبق النظام اجلديد للر�سوم الإ�ضافية اعتبارا من الأول من �أغ�سط�س  2009ليحل حمل اجلدول ال�سابق 100 :نقطة �أ�سا�س فوق معدل الر�سم الأ�سا�سي بالن�سبة لالئتمان
القائم الذي يتجاوز  %200من ح�صة الع�ضوية 200،نقطة �أ�سا�س فوق معدل الر�سم الأ�سا�سي بالن�سبة لالئتمان القائم الذي يتجاوز  %300من ح�صة الع�ضوية .وبالن�سبة للبلدان الأع�ضاء التي كانت لديها ائتمانات قائمة
يف �إطار ال�رشائح االئتمانية �أو مبوجب “ت�سهيل ال�صندوق املمدد” يف الأول من �أغ�سط�س � ،2009أو �صدرت لها املوافقة على اتفاقات فعلية يف تاريخ �سابق ،فقد �أتيحت لها حرية اختيار االلتزام بنظام الر�سوم الإ�ضافية
اجلديد �أو القدمي.
 5الت�سهيل االئتماين املمدد كان ُيعرف يف ال�سابق با�سم ت�سهيل النمو واحلد من الفقر.
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الإطار :1-3

دعم �صندوق النقد الدويل لليونان
وافق املجل�س التنفيذي يف مايو  2010على عقد اتفاق لال�ستعداد االئتماين
مع اليونان يغطي ثالث �سنوات بقيمة تبلغ  26,4مليار وحدة حقوق
�سحب خا�صة ( 30مليار يورو) ،دعما لربناجمها املعني بالت�صحيح
والتحول االقت�صادي 1.ويف ظل هذا الربنامج يتيح ال�صندوق مبلغا فوريا
قدره  4,8مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (حوايل  5,5مليار يورو)،
كجزء من التمويل امل�شرتك مع االحتاد الأوروبي ،بحيث حت�صل اليونان
على دعم مايل فوري جممع ي�صل �إىل  20مليار يورو .و�سوف ي�صل
جمموع التمويل املقدم من ال�صندوق يف � 2010إىل نحو  10مليارات
يورو يوازيها حوايل  30مليار يورو تعهد بتقدميها االحتاد الأوروبي.
وت�صل قيمة اتفاق اال�ستعداد االئتماين ،الذي ي�شكل جزءا من برنامج
متويلي تعاوين مع االحتاد الأوروبي �إىل  110مليار يورو (حوايل 145
مليار دوالر �أمريكي) على مدار ثالث �سنوات ،يكفل احل�صول على موارد
ا�ستثنائية من ال�صندوق تتجاوز  %3200من ح�صة ع�ضوية اليونان ،وقد
متت املوافقة عليه من خالل الإجراءات العاجلة التي تتيحها �آلية ال�صندوق
2
للتمويل الطارئ.
وملعاجلة الأزمة االقت�صادية التي تواجه البالد ،و�ضعت احلكومة اليونانية
برناجما متعدد ال�سنوات  -يرتكز على دعامتي اجلهود الفورية الكبرية
لت�صحيح اختالالت املالية العامة اخلطرية يف اليونان و�إك�ساب االقت�صاد
قدرة تناف�سية �أكرب -يت�ألف من جمموعة �سيا�سات طموحة من املتوقع
�أن تتيح له ا�ستعادة النمو وتوليد فر�ص العمل بالتدريج .و�سوف تدعم

امل�ساعدات املالية اال�ستثنائية من املجتمع الدويل جهود ال�سلطات
اليونانية بتوفري املوارد املالية الكافية حتى يتاح لها الوقت الكايف
لبناء �سجل �أداء �إيجابي يف تنفيذ �سيا�سات ا�ستعادة ثقة ال�سوق وتعزيز
النمو واحلد من اختالالت املالية العامة يف اليونان.
وقال �صندوق النقد الدويل �أي�ضا �إنه على ا�ستعداد لدعم برامج الت�صحيح
والتعايف يف البلدان الأوربية الأخرى من خالل ت�صميم ومراقبة التدابري
االقت�صادية ،وكذلك من خالل امل�ساعدة املالية ،عند طلبها .و�سوف ُت َق َّدم
هذه امل�ساعدة باالقرتان مع �آلية اال�ستقرار الأوروبي التي �أن�ش�أتها البلدان
�أع�ضاء منطقة اليورو .و�سيقدم ال�صندوق امل�ساهمات املالية ح�سب حالة
كل بلد على حدة ،من خالل املجموعة الكاملة من الأدوات املتاحة حتت
ت�رصف امل�ؤ�س�سة .ومن املتوقع �أن تكون امل�ساعدة املالية متنا�سبة �إىل
حد كبري مع الرتتيبات الأوروبية الأخرى يف الفرتة الأخرية.
1

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،10-187بعنوان “املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل يوافق على
اتفاق لال�ستعداد االئتماين مع اليونان بقيمة  30مليار يورو” ،يف املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت.
(.)http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/pr10187a.pdf

2

ت�سمح �آلية التمويل الطارئ يف �صندوق النقد الدويل بالتعجيل باملوافقة على متويل بلدانه الأع�ضاء
يف الظروف النادرة التي متثل �أزمة �أو تف�ضي �إىل وقوعها يف احل�سابات اجلارية للبلد الع�ضو
وتقت�ضي اال�ستجابة الفورية من ال�صندوق .راجع الإطار �« 1-3آلية التمويل العاجل من �صندوق
النقد الدويل» يف التقرير ال�سنوي  2009ل�صندوق النقد الدويلhttp://www.imf.org/external/ .
.arabic/pubs/ft/ar/2009/pdf/ar09_ara.pdf

ذلك فرط ا�ستجابة �سعر ال�رصف بعيدا عن م�ستوى التوازن ،واالنكما�شات
احلادة يف احل�ساب اجلاري ،والأزمات امل�رصفية النظامية .ومن �أهم
العوامل التي حددها التقرير �رسعة مبادرة ال�صندوق ب�إتاحة متويل مكثف
منذ البداية للقطاعات اخلا�ضعة لأ�شد القيود التمويلية؛ واعتماد �سيا�سات
اقت�صادية كلية تي�سريية؛ والرتكيز على حماية القطاع املايل من �أزمات
ال�سيولة؛ وزيادة الرتكيز يف ال�رشطية امل�صاحبة؛ واكت�ساب البلدان �شعورا
�أعمق بامللكية .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل الت�شابه الكبري يف النتائج وال�سيا�سات
بني البلدان املرتبطة بربامج مع ال�صندوق وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة غري
املرتبطة مبثل هذه الربامج ،وذلك بعد ا�ستبعاد �أثر مواطن ال�ضعف القائمة
�سلفا ،مثل عجز احل�ساب اجلاري ورواج �أن�شطة االئتمان.

وكان املك�سيك �أول بلد يح�صل على موافقة لعقد اتفاق يف ظل خط االئتمان
املرن يف �أواخر ال�سنة املالية 2009؛ و�أكدت املراجعة املقررة كل �ستة
�أ�شهر و�أُجريت يف �أكتوبر � 2009أن املك�سيك م�ؤهل لال�ستفادة من خط
االئتمان ،و�صدرت موافقة املجل�س التنفيذي يف مار�س  2010على طلب
عقد اتفاق الحق يغطي عاما واحدا 7.ومع مطلع ال�سنة املالية 2010
�صدرت �أي�ضا املوافقة على طلب كل من بولندا وكولومبيا عقد اتفاق
ال�ستخدام خط االئتمان املرن و�أكدت جمددا املراجعة املقررة كل �ستة
�أ�شهر و�أُجريت يف البلدين يف خريف عام � 2009أنهما م�ؤهالن �أي�ضا لعقد
االتفاق 8.وخالل ال�شهور القليلة الأوىل من ال�سنة املالية � ،2011أ�صدر
املجل�س موافقته على طلب كل من كولومبيا وبولندا عقد اتفاق الحق
ال�ستخدام خط االئتمان املرن يغطي عاما واحدا .والبلدان التي ح�صلت
على املوافقة لعقد اتفاق يف ظل خط االئتمان املرن مل ت�ستخدم �أي من التمويل الطارئ
موارده و�أ�شارت حكوماتها جميعا �إىل عزمها معاملة اخلطوط باعتبارها
وقائية.
يقدم �صندوق النقد الدويل منذ عام  1962م�ساعدات طارئة من ح�ساب
املوارد العامة للبلدان الأع�ضاء املت�رضرة من الكوارث الطبيعية مثل
و�صدر تقرير �أعده خرباء �صندوق النقد الدويل يف �أواخر �سبتمرب  2009الفي�ضانات �أو الزالزل �أو الأعا�صري �أو اجلفاف .وات�سع نطاق �سيا�سة
لإجراء مراجعة مبدئية تناولت دعم ال�صندوق للأ�سواق ال�صاعدة �أثناء امل�ساعدة الطارئة يف ال�صندوق يف عام  1995لتغطي البلدان يف مرحلة
الأزمة 9.و ُيق َِّيم التقرير الربامج املدعمة مبوارد ال�صندوق يف  15بلدا 10،ما بعد ال�رصاعات .و ُق ِّدم هذان النوعان من التمويل الطارئ يف ال�سنوات
ويعر�ض حتليال لأ�سباب النجاح �إىل حد كبري خالل الأزمة الأخرية يف الأخرية للبلدان منخف�ضة الدخل امل�ؤهلة لال�ستفادة منهما ب�أ�سعار
جتنب الآثار االقت�صادية واملالية املعتادة يف الأزمات ال�سابقة ـ مبا يف مي�رسة.
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االتفاقات املعتمدة

يف �إطار الت�سهيالت التمويلية الأ�سا�سية خالل ال�سنة املالية ( 2010مباليني وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة)

البلد الع�ضو

نوع االتفاق

تاريخ النفاذ

املبلغ املعتمد

االتفاقات اجلديدة
�أنغوال
البو�سنة
كولومبيا
اجلمهورية الدومينيكية
ال�سلفادور
العراق
جامايكا
ملديف
املك�سيك
مولدوفا
بولندا
رومانيا
�سي�شيل
�رسي النكا
املجموع

اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 27شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 36شهرا
خط االئتمان املرن ملدة � 12شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 28شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 36شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 24شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 27شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 36شهرا
خط االئتمان املرن ملدة � 12شهرا
ت�سهيل ال�صندوق املمدد ملدة � 36شهرا
خط االئتمان املرن ملدة � 12شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 24شهرا
ت�سهيل ال�صندوق املمدد ملدة � 36شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 20شهرا

 23نوفمرب 2009
 8يوليو 2009
 11مايو 2009
 9نوفمرب 2009
 17مار�س 2010
 24فرباير 2010
 4فرباير 2010
 4دي�سمرب 2009
 25مار�س 2010
 29يناير 2010
 6مايو 2009
 4مايو 2009
 23دي�سمرب 2009
 24يوليو 2009

858.9
1,014.6
6,966.0
1,094.5
513.9
2,376.8
820.5
49.2
31,528.0
184.8
13,690.0
11,443.0
19.8
1,653.6
72.213.6

املوارد املعززة يف ظل اتفاقات قائمة
�أرمينيا
بيالرو�س
جورجيا
باك�ستان
جمهورية �رصبيا

1

اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 28شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 15شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 33شهرا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 25شهرا و�أ�سبوعا واحدا
اتفاق ا�ستعداد ائتماين ملدة � 27شهرا

165.6
651.4
270.0
2,067.4
2,268.3

 22يونيو 2009
 29يونيو 2009
� 6أغ�سط�س 2009
� 7أغ�سط�س 2009
 15مايو 2009

املجموع

5,422.7

املجموع الكلي

77,636.3

امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.
 1يف حالة االتفاقات املعززة ال يظهر �سوى مبلغ الزيادة فقط.

ومن �أبرز الأمثلة على امل�ساعدة الطارئة التي قدمها �صندوق النقد الدويل
يف ال�سنة املالية  2010توفري مبلغ  114مليون دوالر �أمريكي لهايتي
بعد فرتة وجيزة من وقوع الزلزال املدمر الذي �رضب البالد يف يناير
11. 2010ويقدم الإطار  1-3يف ال�صفحة الإلكرتونية مزيدا من املعلومات
مبا يف ذلك �إح�صاءات عن التمويل الطارئ املقدم من �صندوق النقد
الدويل خالل ال�سنة.

ال�شكل البياين 2-3
االتفاقات املعتمدة يف ال�سنوات املالية املنتهية يف � 30إبريل ( ،2010-2001مبليارات وحدة حقوق
ال�سحب اخلا�صة)

80
70

دعم البلدان منخف�ضة الدخل

60

التمويل املي�رس

50

تزامنت الإ�صالحات وا�سعة النطاق لت�سهيالت الإقرا�ض املي�رس من
ال�صندوق ،الواردة مناق�شتها يف « تعزيز الدعم املقدم من ال�صندوق» يف
الف�صل الرابع ،مع حدوث ارتفاع حاد يف تعهدات الإقرا�ض التي بلغت
 2,2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة يف ال�سنة املالية  .2010ويف 30
�إبريل  2010بلغ جمموع القرو�ض املي�رسة القائمة املقدمة �إىل  63بلدا
منخف�ض الدخل  5,1مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة 12.ويقدم اجلدول
 3-3معلومات مف�صلة عن االتفاقات اجلديدة واملعززة لال�ستفادة من
املوارد يف �إطار الت�سهيالت التمويلية املي�رسة يف ال�صندوق .وي�صور
ال�شكل البياين  3-3مبالغ القرو�ض املي�رسة القائمة على امتداد العقد
الأخري.
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ت�سهيالت ال�صندوق املمددة

امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.
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القرو�ض املي�رسة القائمة يف ال�سنوات املالية  2010-2001االتفاقات املعتمدة واملعززة يف �إطار ال�صندوق اال�ستئماين
للنمو واحلد من الفقر خالل ال�سنة املالية ( 2010مباليني وحدات
(مبليارات حقوق ال�سحب اخلا�صة).
10
9
8

تخفيف �أعباء الديون مبوجب
“املبادرة متعددة الأطراف”
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امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.

2002

حقوق ال�سحب اخلا�صة)
البلد الع�ضو

و�إ�ضافة �إىل جهود ال�صندوق يف جمال التمويل ،ف�إنه يعمد �إىل �إ�رشاك
البلدان منخف�ضة الدخل عن كثب يف ن�شاط التوا�صل اخلارجي املو�سع؛
راجع “الإعالم والتوا�صل اخلارجي” يف الف�صل اخلام�س.

مبادرات تخفيف �أعباء الديون
�إن املنهج ال�شامل امل�شرتك بني �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
لتخفيف �أعباء الديون ُم َ�ص َّمم ل�ضمان عدم مواجهة �أي بلد منخف�ض الدخل
لأعباء ديون ال تقدر على حتملها؛ ويت�ألف من مبادرتني« -مبادرة البلدان
الفقرية املثقلة بالديون» («هيبيك») (Heavily Indebted Poor Countries
 )(HIPC) Initiativeو”املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء الديون”
( – )Multilateral Debt Relief Initiativeتهدفان �إىل تخفيف �أعباء
الديون اخلارجية عن عاتق �أكرث البلدان الفقرية املثقلة بالديون �إىل
م�ستويات ميكن اال�ستمرار يف حتملها .وميكن االطالع على مزيد من
املعلومات عن هاتني املبادرتني ،مبا يف ذلك امل�ساعدات املقدمة يف
ال�سنة املالية  ،2010يف الإطار  3-3يف ال�صفحة الإلكرتونية.
وبف�ضل التقارير الدورية امل�شرتكة للبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل
عن حالة تنفيذ املبادرتني ،يظل املجل�سان التنفيذيان يف امل�ؤ�س�ستني
على علم ب�أحدث التطورات ب�ش�أنهما .ومت ن�رش التقرير اخلام�س يف �سبتمرب
13
. 2009

توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة
�أيد املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل يف يوليو � 2009إجراء توزيع
عام لنحو  161,2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة� ،أي ما يعادل 250
مليار دوالر �أمريكي بهدف �ضخ ال�سيولة يف النظام االقت�صادي العاملي
من خالل تكملة احتياطيات البلدان الأع�ضاء من النقد الأجنبي( 14.راجع
الف�صل الرابع لالطالع على مزيد من املعلومات عن ح�ص�ص البلدان
الأع�ضاء يف �صندوق النقد الدويل والإطار  2-3لالطالع على �رشح حلقوق
ال�سحب اخلا�صة يف �صندوق النقد الدويل).

تاريخ النفاذ

االتفاقات اجلديدة يف �إطار الت�سهيل االئتماين املمدد 1ملدة ثالث �سنوات
جزر الق ُُمر
جمهورية الكونغو الدميقراطية

 11دي�سمرب 2009

غانا

 15يوليو 2009

غرينادا

� 18إبريل 2010

1
مالوي
� 2001صفر موريتانيا
مولدوفا
املجموع

ويقدم الإطار  2-3يف ال�صفحة الإلكرتونية مزيدا من املعلومات عن
جهود ال�صندوق لتعزيز التمويل املتاح للبلدان منخف�ضة الدخل -مبا يف
ذلك التمويل من م�صادر �أخرى.

املبلغ املعتمد

� 21سبتمرب 2009

 19فرباير 2010
 15مار�س 2010
 29يناير 2010

13.6
346.5
387.5
8.8
52.1
77.3
184.8
1,070.4

االتفاقات املعززة يف �إطار الت�سهيل االئتماين املمدد

2

بنن

 24يونيو 2009

بوركينا فا�سو

 14دي�سمرب 2009

جمهورية �إفريقيا الو�سطى

 29يونيو 2009

غامبيا

 19فرباير 2010

غرينادا

 3يونيو 2009

هايتي

 27يناير 2010

�سرياليون

 17يونيو 2009

زامبيا
املجموع

 1مايو 2009

9.3
33.1
25.1
4.7
4.4
65.5
10.4
171.2
323.6

االتفاقات اجلديدة يف �إطار ت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية
�إثيوبيا

� 26أغ�سط�س 2009

ملديف

 4دي�سمرب 2009

موزامبيق

 30يونيو 2009

تنزانيا
الإجمايل

 29مايو 2009

153.8
8.2
113.6
218.8
494.3

االتفاقات املعززة يف �إطار ت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية

2

ال�سنغال

 19يونيو 2009

72.8

املوارد املن�رصفة مبوجب عن�رص املوارد ال�رسيعة لت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية
الكامريون

 2يوليو 2009

دومينيكا

 10يوليو 2009

كينيا

 29مايو 2009

�ساموا

 7دي�سمرب 2009

�سانت لو�سيا

 27يوليو 2009

�سانت فن�سنت وجزر غرينادين
املجموع
املجموع الكلي

 15مايو 2009

امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.
1ت�سهيل النمو واحلد من الفقر �سابقا.
 2يف حالة االتفاقات املعززة ال يظهر �سوى مبلغ الزيادة فقط.

92.850
3.280
135.700
5.800
6.890
3.735
248.3
2,209.4
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الإطار 2-3

حقوق ال�سحب اخلا�صة يف �صندوق النقد الدويل
حقوق ال�سحب اخلا�صة هي �أ�صل احتياطي دويل ا�ستحدثه ال�صندوق يف
عام  1969لي�صبح مكمال لالحتياطيات الر�سمية اخلا�صة بالبلدان
الأع�ضاء 1.و�إ�ضافة �إىل دور حقوق ال�سحب اخلا�صة ك�أ�صل احتياطي
تكميلي ،فهي تعمل كوحدة ح�ساب يف �صندوق النقد الدويل وبع�ض
املنظمات الدولية الأخرى .و ُيتاح حيازتها وا�ستخدامها للبلدان الأع�ضاء
و�صندوق النقد الدويل وكيانات ر�سمية حمددة ُي�شار �إليها با�سم «احلائزين
املعتمدين» -ولكن ال تتاح حيازتها للكيانات اخلا�صة �أو الأفراد ،على
�سبيل املثال.
وتحُ دد قيمة حقوق ال�سحب اخلا�صة يف الوقت الراهن اعتمادا على �سلة
من �أربع عمالت دولية �أ�سا�سية (اليورو والني الياباين واجلنيه اال�سرتليني
والدوالر الأمريكي) .ويقوم املجل�س التنفيذي مبراجعة التقييم كل خم�س
�سنوات (كان �آخرها يف عام  ،2005ومن املقرر �إجراء املراجعة التالية
يف �أواخر عام  .)2010و ُتن�رش يوميا القيمة الدوالرية حلقوق ال�سحب
اخلا�صة يف موقع ال�صندوق على �شبكة الإنرتنت .وحت�سب هذه القيمة
ب�أنها جمموع املبالغ املحددة للأربع عمالت ح�سب قيمتها بالدوالر
الأمريكي ،على �أ�سا�س �أ�سعار ال�رصف املعرو�ضة ظهر كل يوم يف �سوق
لندن.
وحقوق ال�سحب اخلا�صة لي�ست عملة وال ا�ستحقاقا على ال�صندوق� .إمنا
هي ا�ستحقاق حمتمل على العمالت القابلة للتداول احلر اخلا�صة بالبلدان
الأع�ضاء ،حيث يقوم ال�صندوق بدور الو�سيط بني الأع�ضاء واحلائزين
املعتمدين للت�أكد من �إمكانية مبادلة حقوق ال�سحب اخلا�صة بالعمالت
القابلة للتداول احلر .وكثريا ما يحتاج البلدان الأع�ضاء �إىل �رشاء حقوق
�سحب خا�صة ال�ستخدامها يف �سداد التزاماتها جتاه ال�صندوق� ،أو قد
ترغب يف بيعها لتعديل مكونات احتياطياتها .وقد عمل �سوق حقوق
ال�سحب اخلا�صة لأكرث من عقدين عن طريق اتفاقات املبادلة االختيارية،
ومبقت�ضى هذه االتفاقات ،كان عدد من البلدان الأع�ضاء و�أحد احلائزين
املعتمدين يتطوعون ببيع و�رشاء حقوق ال�سحب اخلا�صة �ضمن حدود
تن�ص عليها االتفاقات ذات ال�صلة .وعقب توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة
يف عام ( 2009راجع منت الن�ص يف هذا الف�صل) ،مت التو�سع يف هذه
االتفاقات من حيث العدد واحلجم بغية الت�أكد من ا�ستمرار �سيولة �سوق
التداول التطوعي حلقوق ال�سحب اخلا�صة .و�إذا مل تكن الإمكانات التي
تتيحها اتفاقات املبادلة االختيارية كافية ،ميكن �أن يكلف ال�صندوق
بلدانا �أع�ضاء من ذوي املراكز اخلارجية القوية بالقدر الكايف ب�أن ت�شرتي
حقوق �سحب خا�صة من �أع�ضاء ذوي مراكز خارجية �ضعيفة مقابل
عمالت قابلة للتداول احلر ،على �أال تتجاوز قيمة املعاملة حدودا معينة.
وي�ساهم هذا الرتتيب بدور داعم ي�ضمن �سيولة حقوق ال�سحب اخلا�صة
والطابع الذي مييز دورها ك�أ�صل احتياطي.

ويجوز لل�صندوق مبوجب اتفاقية ت�أ�سي�سه �أن يوزع خم�ص�صات من حقوق
ال�سحب اخلا�صة على البلدان الأع�ضاء امل�شاركة يف �إدارة حقوق ال�سحب
اخلا�صة (جميع الأع�ضاء يف الوقت الراهن) ،فيتيح ح�صول كل بلد ع�ضو
على �أ�صل بدون مقابل .و�إذا ازدادت حقوق ال�سحب اخلا�صة لدى �أحد
البلدان مبا يتجاوز املخ�ص�ص املوزع عليه ،يبد�أ البلد يف اكت�ساب فوائد
على هذا املقدار الزائد .وبالعك�س� ،إذا كانت حيازاته �أقل من هذا املخ�ص�ص
يبد�أ يف دفع فائدة على مقدار النق�ص .ويجب �أن تكون التوزيعات العامة
قائمة على احتياج عاملي طويل الأجل لتكميل الأ�صول االحتياطية
املتوافرة .وقد �صدر القرار بتوزيع حقوق �سحب خا�صة ثالث مرات،
الأوىل بقيمة �إجمالية قدرها  9,3مليار وحدة مت توزيعها على �أق�ساط
�سنوية يف الفرتة  ،1972-1970والثانية بقيمة  12,1مليار وحدة مت
توزيعها على �أق�ساط �سنوية يف الفرتة � .1981-1979أما التوزيع العام
الثالث فقد متت املوافقة عليه يف � 7أغ�سط�س  2009بقيمة قدرها 161,2
مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (راجع منت الن�ص يف هذا الف�صل).
ووافق جمل�س حمافظي �صندوق النقد الدويل يف �سبتمرب  1997على
اقرتاح بتوزيع خا�ص ال يتكرر ملخ�ص�صات حقوق ال�سحب اخلا�صة ،وذلك
مبقت�ضى التعديل الرابع املقرتح التفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق .والغر�ض
من هذا التوزيع هو متكني جميع �أع�ضاء ال�صندوق من امل�شاركة يف نظام
حقوق ال�سحب اخلا�صة على قدم امل�ساواة وت�صحيح الو�ضع القائم الذي
مل ت�سنح فيه للبلدان الأع�ضاء التي ان�ضمت �إىل ال�صندوق بعد عام 1981
ـ �أي �أكرث من ُخم�س الأع�ضاء احلاليني ـ فر�صة احل�صول على �أي توزيع
�سابق .ومت تنفيذ التوزيع اخلا�ص حلقوق ال�سحب اخلا�صة يف �سبتمرب
 ،2009بعد املوافقة على التعديل الرابع التفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق من
عدد البلدان الأع�ضاء الذي ميثل احلد الأدنى الالزم من القوة الت�صويتية
يف ال�صندوق (راجع منت الن�ص يف هذا الف�صل).
ومع التوزيع العام واخلا�ص حلقوق ال�سحب اخلا�صة يف �أغ�سط�س و�سبتمرب
 ،2009على التوايل ،ارتفع مقدار حقوق ال�سحب اخلا�صة املوزعة من
نحو  21,4مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة �إىل نحو  204,1مليار وحدة
حقوق �سحب خا�صة (ما يعادل نحو  308مليار دوالر �أمريكي يف نهاية
�إبريل .)2010
ويتحدد �سعر الفائدة على حقوق ال�سحب اخلا�صة �أ�سبوعيا ويقوم على
متو�سط مرجح لأ�سعار الفائدة املمثِّلة على الدين ق�صري الأجل يف �أ�سواق
املال التي تتداول فيها العمالت املكونة ل�سلة حقوق ال�سحب اخلا�صة،
وي�شكل �أ�سا�سا حل�ساب الفائدة التي حت�صل من البلدان الأع�ضاء على
قرو�ض ال�صندوق العادية (�أي غري املي�رسة) ،والفائدة التي ت�سدد للأع�ضاء
على حيازاتهم من حقوق ال�سحب اخلا�صة والفائدة التي حت�صل على
خم�ص�صاتهم من هذه احلقوق ،والفائدة التي ت�سدد للأع�ضاء على ن�سبة
من ا�شرتاكات ع�ضويتهم.
1

لالطالع على مزيد من املعلومات عن حقوق ال�سحب اخلا�صة ،راجع «�صحيفة وقائع :حقوق ال�سحب
اخلا�صة».)http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.htm( ،
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و�أُجري التوزيع العام حلقوق ال�سحب اخلا�صة يف �أواخر �شهر �أغ�سط�س بعد
�صدور موافقة جمل�س املحافظني يف وقت مبكر من نف�س ال�شهر 10.ومت
التوزيع على البلدان الأع�ضاء بالتنا�سب مع ح�ص�ص الع�ضوية الراهنة
لكل منها يف ال�صندوق مما �أدى �إىل زيادة متزامنة يف حيازة كل بلد
ع�ضو من حقوق ال�سحب اخلا�صة ويف املخ�ص�صات الرتاكمية لدى هذا
البلد بنحو  %74من ح�صة ع�ضويته.
وح�صلت الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل على نحو  100مليار
دوالر �أمريكي ،وبلغ ن�صيب البلدان منخف�ضة الدخل منها �أكرث من 18
مليار دوالر �أمريكي .وكان هذا التوزيع ذا �أهمية خا�صة للبلدان التي
ت�رضرت ب�شدة من الأزمة االقت�صادية العاملية .وب�شكل �أعم� ،أدى التوزيع
�إىل رفع م�ستوى الثقة يف قدرة البلدان �أع�ضاء ال�صندوق والنظام النقدي
الدويل على مواجهة هذه الأزمة غري امل�سبوقة.
و�إذ �أيد املجل�س التنفيذي اقرتاح التوزيع العام حلقوق ال�سحب اخلا�صة،
�شدد على �رضورة �أال يت�سبب يف �إ�ضعاف العمل على تنفيذ �سيا�سات
اقت�صادية كلية حذرة و�أال يكون بديال للربامج املدعمة مبوارد ال�صندوق
�أو مف�ضيا �إىل ت�أجيل التعديالت الالزمة على م�ستوى ال�سيا�سات.
و�أُجرى توزيع خا�ص منف�صل مبقدار  21,5مليار وحدة حقوق �سحب
خا�صة ،وهو ما يعادل حوايل  34مليار دوالر �أمريكي يف مطلع �شهر
�سبتمرب  .2009وجاء تنفيذ هذا التوزيع اخلا�ص وفقا للتعديل الرابع
التفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل ،املقرتح يف �سبتمرب  ،1997والذي
دخل حيز التنفيذ يف �أغ�سط�س � 2009أي بعد مرور �أكرث من عقد ،بعد
الو�صول �إىل احلد الأدنى الالزم للموافقة على التعديل والبالغ ثالثة
�أخما�س البلدان الأع�ضاء ممن ت�شكل �أ�صواتهم  %85من جمموع الأ�صوات.
وكان الق�صد من التوزيع هو حتقيق درجة �أعلى من التكاف�ؤ يف توزيع
حقوق ال�سحب اخلا�صة ،ومن ثم تزداد ن�سب خم�ص�صات احلقوق الرتاكمية
�إىل ح�ص�ص الع�ضوية ا�سرت�شادا بن�سبة معيارية متعارف عليها ح�سب
الو�صف الوارد يف التعديل ،وت�صحيح الو�ضع القائم الذي مل ت�سنح فيه
للبلدان الأع�ضاء التي ان�ضمت �إىل ال�صندوق بعد عام  1981ـ �أي �أكرث من
ُخم�س الأع�ضاء احلاليني ـ فر�صة احل�صول على �أي توزيع �سابق.
و�سوف تعترب حقوق ال�سحب اخلا�صة املخ�ص�صة للبلدان الأع�ضاء ،اعتبارا
من تاريخ كل توزيع ،جزءا من �أ�صولها االحتياطية لدى ال�صندوق ،بحيث
تكون مبثابة هام�ش �سيولة وقائي منخف�ض التكلفة للبلدان منخف�ضة
الدخل وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة وو�سيلة ممكنة لتخفيف احلاجة �إىل
الت�أمني الذاتي املفرط على املدى الأبعد من خالل �سيا�سات تكوين املزيد
من االحتياطيات التي ميكن �أن ت�سهم يف حدوث اختالالت عاملية.
ويجوز للبلدان الأع�ضاء تبديل حقوق ال�سحب اخلا�صة بعمالت �أخرى فيما
بينها ومع حائزين معتمدين؛ وميكن �إجراء هذا التبديل يف ظل اتفاق
اختياري �أو بتكليف من �صندوق النقد الدويل (راجع الإطار  .)2-3وارتفع
عدد اتفاقات التداول الطوعي حلقوق ال�سحب اخلا�صة �إىل �أكرث من ال�ضعف
فبلغ  31اتفاقا ،وازداد حجمها ب�أكرث من ع�رشين �ضعفا فبلغت حوايل
 68مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة عقب توزيعها يف عام  2009بغية
الت�أكد من ا�ستمرار �سيولة �سوق التداول التطوعي حلقوق ال�سحب اخلا�صة.
ويرجع هذا التو�سع �إىل االرتفاع الكبري يف عدد البلدان التي لديها اتفاقات
قائمة ،وات�ساع نطاق متثيلها الإقليمي واختالف جمموعاتها ،ف�أ�صبحت
الآن ت�شمل عددا من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة البارزة.

من وقت التوزيع حتى نهاية ال�سنة املالية  ،2010فبلغ نحو  3,1مليار
وحدة حقوق �سحب خا�صة� ،أو �أقل من  %2من القيمة الإجمالية للتوزيع
يف عام  ،2009حيث اختارت الغالبية العظمى من الأع�ضاء االحتفاظ
بحقوق ال�سحب اخلا�صة كجزء من احتياطياتها الأجنبية.

الرقابة
كما �أظهرت الأزمة العاملية بو�ضوح ،ت�ؤثر �سيا�سات كل بلد على كثري من
البلدان الأخرى ،وي�شكل التعاون الدويل مطلبا �رضوريا يف اقت�صاد اليوم
الذي حتكمه العوملة .ويعمل �صندوق النقد الدويل ،بحكم ع�ضويته التي
ت�شمل جميع �أنحاء العامل على وجه التقريب ،على تي�سري هذا التعاون من
خالل الرقابة على النظام النقدي الدويل ،ومراقبة ال�سيا�سات االقت�صادية
واملالية للبلدان الأع�ضاء -و ُي�شار �إىل هذه الأن�شطة جمتمعة بعبارة
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الرقابة ،والتي ميار�سها ال�صندوق كجزء من ال�صالحيات املنوطة به.
وخالل عملية الرقابة التي تجُ رى على امل�ستوى العاملي ،وامل�ستوى
الإقليمي ،وعلى م�ستوى البلدان املنفردة ،ي�سلط ال�صندوق ال�ضوء على
املخاطر التي ميكن �أن تهدد اال�ستقرار الداخلي واخلارجي ،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.
وكان للرقابة دور �أ�سا�سي يف حترك �صندوق النقد الدويل ملواجهة الأزمة.
ووفقا ملا جاء يف «بيان �أولويات الرقابة» ال�صادر يف عام  2008يف
بداية مراحل الأزمة وتعديله يف �سبتمرب  2009يف ذروة الأزمة (راجع
«تعديل �أولويات الرقابة» يف ق�سم الحق من هذا الف�صل)� ،شددت رقابة
ال�صندوق يف ال�سنة املالية  2010على املتطلبات التي يتعني �أن ت�ستوفيها
ال�سيا�سات لتحقيق ا�ستمرارية التعايف العاملي .وكان الت�شديد على تقدمي
الإر�شادات التي من �ش�أنها م�ساعدة البلدان يف �صياغة ال�سيا�سات التي
ت�سهل خروجها من الأزمة والدخول يف التعايف.

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
 4-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) ،وهي عادة ما ُتعقد �سنويا مع كل بلد من
البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق وفقا للمادة الرابعة يف اتفاقية ت�أ�سي�س
�صندوق النقد الدويل (نظامه الأ�سا�سي) .وقد ا�ستكمل ال�صندوق م�شاورات
املادة الرابعة مع  120بلدا خالل ال�سنة املالية ( 2009راجع اجلدول
 5-3يف ال�صفحة الإلكرتونية).
وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية زيادة م�ستمرة يف �شفافية الرقابة الثنائية.
ف�أ�صبحت كل البلدان الأع�ضاء تقريبا توافق على �إ�صدار ن�رشة معلومات
معممة حول م�شاورات املادة الرابعة معها ،تلخ�ص �آراء خرباء ال�صندوق
وجمل�سه التنفيذي 17.ويف الغالبية العظمى من احلاالت يتم �أي�ضا ن�رش
تقرير خرباء ال�صندوق والتحليل امل�صاحب له يف املوقع الإلكرتوين
ل�صندوق النقد الدويل على �شبكة الإنرتنت.

وحتظى ق�ضايا القطاع املايل بتغطية �أو�سع يف �سياق الرقابة الثنائية
وارتفع حجم معامالت حقوق ال�سحب اخلا�صة خالل ال�شهور التالية التي ميار�سها ال�صندوق ،وذلك ا�ستنادا �إىل برنامج تقييم القطاع املايل
للتوزيع مبا�رشة على النحو املتوقع ،وبلغ ذروته يف نوفمرب  .2009غري ( .)FSAPويجري حاليا و�ضع �أدوات حتليلية جديدة لدمج حتليالت القطاع
�أن احلجم الإجمايل ملبيعات حقوق ال�سحب اخلا�صة ظل معتدال يف الفرتة املايل و�أ�سواق ر�أ�س املال يف التقييمات االقت�صادية الكلية .وي�سعى خرباء
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�إىل اليمني� :إحدى امل�ستخدمات تعالج نبات اخليار يف �رشكة لإنتاج و�إعداد البذور للت�صدير بالقرب من مدينة �أرو�شا يف تنزانيا� .إىل الي�سار :عاملتان تعتنيان ب�أ�شجار العنب
بالقرب من العا�صمة املولدوفية «ت�شي�سيناو».

ال�صندوق يف �سياق امل�شورة التي يقدمونها للبلدان املنفردة �إىل ا�ستثمار
التجارب القُطْ رية املختلفة والدرو�س امل�ستخل�صة على م�ستوى ال�سيا�سات،
ا�ستنادا �إىل اخلربة الفريدة التي يتمتع بها ال�صندوق كم�ؤ�س�سة مالية
عاملية .كذلك تلقى الآثار االنت�شارية ل�سيا�سات الأع�ضاء على اقت�صادات
البلدان الأع�ضاء الأخرى اهتماما متزايدا يف حتليل اخلرباء ،وال يزال
ال�صندوق يعمل على تعزيز فعالية تقييماته املعنية ب�أ�سعار ال�رصف.

الرقابة متعددة الأطراف
يقوم ال�صندوق با�ستمرار مبراجعة االجتاهات االقت�صادية العاملية يف
�سياق �أعمال الرقابة متعددة الأطراف التي ميار�سها� ،أو الإ�رشاف على
االقت�صاد العاملي� 18.أما �أدواته الأ�سا�سية للرقابة متعددة الأطراف فتتمثل
يف ثالث مطبوعات ن�صف �سنوية هي �آفاق االقت�صاد العاملي (،)WEO
وتقرير اال�ستقرار املايل العاملي ( ،)GFSRوالرا�صد املايل .وت�صدر تقارير
امل�ستجدات املرحلية لتقرير «�آفاق االقت�صاد العاملي» و»تقرير اال�ستقرار
املايل العاملي» مرتني يف ال�سنة .ويت�ضمن تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي
حتليال مف�صال حلالة االقت�صاد العاملي ،ويجري تقييما للآفاق االقت�صادية
والتحديات على �صعيد ال�سيا�سات عامليا و�إقليميا .ويقدم �أي�ضا حتليال
متعمقا لق�ضايا ال�ساعة امللحة؛ وركز عدد �أكتوبر  2009من التقرير على
مو�ضوع دعم التعايف من الأزمة االقت�صادية العاملية ،وفح�ص عدد �إبريل
 2010م�س�ألة �إعادة التوازن للنمو العاملي .ويقدم «تقرير اال�ستقرار املايل
العاملي» تقييما لآخر امل�ستجدات يف الأ�سواق املالية العاملية والتوقعات
ذات ال�صلة ،ويتناول ق�ضايا التمويل يف الأ�سواق ال�صاعدة �ضمن �سياق
عاملي .والغر�ض من هذا التقرير هو �إلقاء ال�ضوء على االختالالت ومواطن
ال�ضعف التي ميكن �أن تهدد ا�ستقرار الأ�سواق املالية .و�شملت املو�ضوعات
التي غطاها التقرير يف ال�سنة املالية  2010اجتياز التحديات املالية
النا�شئة عن التعايف العاملي (�أكتوبر  )2009ومواجهة حتديات اال�ستقرار
املايل اجلديدة وبناء نظام اقت�صادي عاملي �أكرث �أمانا (�إبريل .)2010
ويغطي الف�صل الثاين الق�ضايا التي طُ ِرحت يف تقرير «�آفاق االقت�صاد
العاملي» و»تقرير اال�ستقرار املايل العاملي» �أثناء ال�سنة املالية .2010

و�أطلق �صندوق النقد الدويل �أثناء ال�سنة املالية  2010تقرير الرا�صد
املايل مل�سح وحتليل �آخر تطورات املالية العامة ،وحتديث البيانات املبلغة
عن انعكا�سات الأزمة على املالية العامة والتوقعات املالية على املدى
املتو�سط ،وتقييم ال�سيا�سات لو�ضع املالية العامة على �أ�س�س �أكرث
ا�ستمرارية .وكما هو احلال بالن�سبة لتقرير «�آفاق االقت�صاد العاملي»
و»تقرير اال�ستقرار املايل العاملي» ،يعد تقرير الرا�صد العاملي جزءا من
�سل�سلة الدرا�سات اال�ستق�صائية للأو�ضاع االقت�صادية واملالية العاملية
التي يجريها �صندوق النقد الدويل .و ُيعد هذا التقرير بالتن�سيق الوثيق مع
هاتني املطبوعتني ويكمل النظرة العامة املقدمة من خاللهما.

الرقابة الإقليمية
�إ�ضافة �إىل م�شاورات املادة الرابعة التي يعقدها �صندوق النقد الدويل
مع البلدان الأع�ضاء منفردةُ ،يجري ال�صندوق �أي�ضا مناق�شات ر�سمية مع
امل�ؤ�س�سات الإقليمية امل�س�ؤولة عن ال�سيا�سات امل�شرتكة يف االحتادات
النقدية ،ال �سيما منطقة اليورو ،واالحتاد االقت�صادي والنقدي لغرب
�إفريقيا ( ،)WAEMUواجلماعة االقت�صادية والنقدية لو�سط �إفريقيا
( ،)CEMACواالحتاد النقدي ملنطقة �رشق الكاريبي ( .)ECCUوخالل
هذه املناق�شات املكملة لأعمال الرقابة الثنائية ومتعددة الأطراف،
يفح�ص �صندوق النقد الدويل ال�سيا�سات املتبعة على م�ستوى االحتاد،
حيث �إن �أع�ضاء هذه االحتادات نقلوا �إىل امل�ؤ�س�سات الإقليمية امل�س�ؤوليات
املنوطة بهم ب�ش�أن جمالني �أ�سا�سيني من جماالت رقابة ال�صندوق-
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ال�سيا�سة النقدية و�سيا�سة �سعر ال�رصف.

�آفاق االقت�صاد الإقليمي
وي�صدر �صندوق النقد الدويل �أي�ضا تقارير �آفاق االقت�صاد الإقليمي ()REOs
ن�صف ال�سنوية ،يف �إطار الدرا�سات اال�ستق�صائية للأو�ضاع االقت�صادية
واملالية العاملية التي يجريها ،وتعر�ض حتليال �أكرث تف�صيال للتطورات
االقت�صادية و�أهم ق�ضايا ال�سيا�سات يف اخلم�س مناطق الرئي�سية يف
العامل� :آ�سيا واملحيط الهادئ ،و�أوروبا ،وال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى،
و�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،ون�صف الكرة الغربي .وتقدم تقارير �آفاق
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التحديات امل�ستقبلية �ستتمثل يف التحول نحو ت�صميم ا�سرتاتيجيات
اخلروج وتوفري متطلبات ال�سيا�سة الالزمة للحفاظ على النمو العاملي.
ومن ثم ،وافق املجل�س على �صياغة الأولويات االقت�صادية لل�صندوق
على النحو التايل:

االقت�صاد الإقليمي حتليال �إقليميا مركزا للتطورات و�أولويات ال�سيا�سات
يكمل التحليل العاملي الذي يعر�ضه ال�صندوق يف تقرير «�آفاق االقت�صاد
العاملي» و»تقرير اال�ستقرار املايل العاملي» وتقرير «الرا�صد املايل ».وال
متثل تقارير «�آفاق االقت�صاد الإقليمي» جزءا ر�سميا من دور ال�صندوق
الرقابي ،ولكنها جزء ر�سمي من �أن�شطة التوا�صل اخلارجي ،وبالتايل
• ال�سماح بال�سحب املنظم لتدخالت ال�سيا�سة التي متت ملواجهة الأزمة
ت�صدر هذه التقارير عادة بالتن�سيق مع لقاءات التوا�صل اخلارجي املو�سعة
ل�ضمان ا�ستمرارية التعايف .وب�صفة خا�صة ،ت�صميم ا�سرتاتيجيات
يف عديد من البلدان يف كل منطقة.
للخروج

وركزت تقارير «�آفاق االقت�صاد الإقليمي» يف ال�سنة املالية  2010على
تقييم ما يلزم من �سيا�سات يف كل منطقة للتغلب على الأزمة العاملية
• ت�ضمن �إتاحة احليز الالزم للت�رصف على �صعيد ال�سيا�سات
ومتهيد الطريق للعودة �إىل حتقيق منو م�ستمر .وميكن االطالع على
م�ستقبال.
الن�صو�ص الكاملة لتقارير «�آفاق االقت�صاد الإقليمي» ،والبيانات ال�صحفية
التي تلخ�ص ا�ستنتاجاتها ،واملحا�رض والبث ال�شبكي للم�ؤمترات ال�صحفية
التي تعقد وقت الإ�صدار يف املوقع الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل • 20.تعزيز النظام املايل العاملي.
ُ
• ت�شجيع �إعادة التوازن بني م�صادر الطلب العاملي ،من خالل ال�سيا�سات
الرقابة على القطاع املايل
االقت�صادية الكلية والهيكلية ،من �أجل حتقيق منو عاملي م�ستمر مع
احلفاظ على االختالالت العاملية قيد ال�سيطرة.
بينت الأزمة املالية العاملية احلاجة �إىل حتليل �أعمق للروابط بني االقت�صاد
َّ
احلقيقي والقطاع املايل ،مما �أدى �إىل الرتكيز على �إدراج ق�ضايا القطاع ومل يدخل املجل�س �أي تغيري على الأولويات الت�شغيلية يف البيان ،والتي
املايل �ضمن �أعمال رقابة ال�صندوق .ومن ثم اكت�سب برنامج تقييم القطاع �أُخِ ذت من التو�صيات الرئي�سية يف مراجعة �أن�شطة الرقابة املقررة كل
املايل (� )FSAPأهمية �أكرب ك�أداة تتيح معلومات تفيد �أعمال الرقابة .ثالثة �أعوام و�أُجريت عام .2008
• تدعم االقت�صاد والنظام املايل ح�سب احلاجة.

وبد�أ برنامج تقييم القطاع املايل يف مايو  1999بناء على جهود م�شرتكة و�صدرت يف دي�سمرب  2009مذكرة لي�سرت�شد بها خرباء �صندوق النقد
بني �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ويهدف �إىل زيادة فعالية اجلهود الدويل في �أعمال الرقابة الثنائية ،وتت�ضمن �أولويات الرقابة املعدلة.
املبذولة لتعزيز �سالمة النظم املالية يف البلدان الأع�ضاء .وحظي الربنامج
بت�أييد خرباء من جمموعة من الهيئات الوطنية والأجهزة املعنية بو�ضع امل�شاركة يف عملية التقييم املتبادل ملجموعة الع�رشين
املعايري ،ويهدف العمل يف ظله �إىل ( )1حتديد مواطن القوة ومكامن تعهد قادة جمموعة الع�رشين يف �سبتمرب  2009ب�إعداد عملية لتحديد
ال�ضعف يف النظام املايل للبلد الع�ضو؛ و( )2حتديد الكيفية التي تدار بها الأهداف من �أجل منو قوي ومتوازن على �أ�سا�س قابل لال�ستمرار ،و�صياغة
م�صادر اخلطر الأ�سا�سية؛ و( )3الت�أكد من احتياجات القطاع �إىل امل�ساعدة ال�سيا�سات الالزمة لتحقيقها ،وتقييم التقدم نحوها («التقييم املتبادل»).
الإمنائية والفنية؛ و( )4امل�ساعدة يف حتديد �أولويات اال�ستجابة على وطُ لِب �إىل �صندوق النقد الدويل تقدمي امل�ساعدة يف هذه العملية ،وخا�صة
�صعيد ال�سيا�سات .وتجُ رى التقييمات على م�ستوى البلدان املنفردة يف حتليل مدى االت�ساق املتبادل بني �أطر ال�سيا�سات القومية والإقليمية
ظل برنامج تقييم القطاع املايل ملعاجلة الق�ضايا ذات الأهمية لدور ملجموعة الع�رشين ،وو�ضع حتليل ا�ست�رشايف ملعرفة ما �إذا كانت ال�سيا�سات
ال�صندوق الرقابي ،ومنها املخاطر التي تن�ش�أ يف القطاع املايل وتهدد التي تنتهجها البلدان املنفردة للمجموعة تتوافق ب�شكل جماعي مع
ا�ستقرار االقت�صاد الكلي ،ومدى قدرة القطاع املايل على امت�صا�ص م�سارات االقت�صاد العاملي باجتاه زيادة اال�ستمرارية والتوازن .وطُ لِب
ال�صدمات االقت�صادية الكلية 21.وتتحدد �أولويات تقييمات الربنامج من �إىل ال�صندوق �أي�ضا تقدمي امل�شورة ،عند احلاجة ،حول كيفية حت�سني
خالل �أ�شكال منوذجية ،مع الرتكيز بقدر �أكرب على البلدان امل�ؤثرة يف احتماالت االقت�صاد العاملي على املدى املتو�سط من خالل التعديالت
املوحدة الالزمة على م�ستوى ال�سيا�سات.
النظام املايل.

دور ال�صندوق الرقابي و�أولويات ال�سيا�سات يف مواجهة
الأزمة
تعديل �أولويات الرقابة
وافق املجل�س التنفيذي يف �سبتمرب  2009على تعديل «بيان �أولويات
الرقابة» ل�صندوق النقد الدويل الذي اع ُتمِ د يف �أكتوبر  2009ويو�ضح
22
الأولويات االقت�صادية والت�شغيلية لرقابة ال�صندوق حتى عام .2011
ومت بذلك تعديل الأولويات االقت�صادية يف البيان ا�ستجابة للتغريات
الكبرية التي �شهدتها البيئة العاملية يف العام التايل على �صدوره .وركزت
الأولويات االقت�صادية املبدئية على ت�سوية ال ُع�رس يف الأ�سواق املالية،
وتعزيز النظام املايل العاملي ،والتكيف مع التغريات احلادة يف �أ�سعار
ال�سلع الأولية العاملية ،وت�شجيع احلد االختالالت العاملية على نحو منظم.
وبرغم ال�شعور ال�سائد با�ستمرار �أهمية الق�ضايا  ،فمن الوا�ضح �أن �أبرز

واجتمع املجل�س التنفيذي يف دي�سمرب  2009ملناق�شة عملية التقييم
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املتبادل التي �أن�ش�أتها جمموعة الع�رشين وم�شاركة ال�صندوق فيها.
ورحب املديرون التنفيذيون بطلب �أع�ضاء جمموعة الع�رشين �أن ي�ساعد
ال�صندوق يف عملية التقييم امل�شرتكة بينها ،واعتمدوا �إطارا عاما مل�شاركة
خرباء ال�صندوق يف هذه العملية ،مبا يف ذلك طبيعة م�ساهمة اخلرباء
ونطاق هذه امل�ساهمة .واتفق املديرون على �أن العملية التي تقودها
جمموعة الع�رشين �ستكمل �أن�شطة ال�صندوق الرقابية 24،و�إن كانت منف�صلة
ومميزة عنها ،كما �أنها تتيح فر�صة خلرباء ال�صندوق كي يتعمقوا يف
مناق�شات ال�سيا�سة ويرفعوا من فعالية امل�شورة التي يقدمونها لأع�ضاء
جمموعة الع�رشين .و�أ�شار املجل�س �إىل �أن رقابة ال�صندوق الثنائية ومتعددة
الأطراف �سوف تظل عمال م�ستقال .و�أيد معظم املديرين الدور املتوخى
للمجل�س التنفيذي 25،والذي ُيق�صد به احلفاظ على ملكية جمموعة الع�رشين
لعملية التقييم املتبادل .و�أُ�شري �إىل �أن املجل�س التنفيذي �سوف يجري
مراجعة لدور ال�صندوق يف هذه العملية خالل عام واحد تقريبا بعد هذه
املناق�شة املبدئية.
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و�أكدت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية من خالل بيانها ال�صادر
يف اجتماعات الربيع يف �إبريل  262010ت�أييدها مل�شاركة ال�صندوق يف
عملية التقييم املتبادل ،و�أ�شارت �إنها « ُينتظر �أن ت�ساعد على توجيه
وع ِر�ضت
الأع�ضاء نحو منو قوي ومتوازن على �أ�سا�س قابل لال�ستمرارُ ».
على جمموعة الع�رشين يف �شهر �إبريل اجلولة الأوىل للعملية ،بينما �أ�شار
تقييم املجل�س �إىل �أن تن�سيق ال�سيا�سة االقت�صادية ميكن �أن يرفع النمو
العاملي على نحو متوازن وقابل لال�ستمرار.

وجتري مناق�شة نتائجها مع املجل�س قبل عر�ضها �أمام اللجنة الدولية
لل�ش�ؤون النقدية واملالية يف اجتماعات الربيع واالجتماعات ال�سنوية.
و�أثناء ال�سنة املالية ُ ،2010ع ِر�ضت هذه امل�ستجدات على املجل�س يف
�سبتمرب  2009و�إبريل  .2010ومتت �أي�ضا �إحاطة �أع�ضاء املجل�س يف
�سبتمرب  2009بالنواحي الفنية للمنهجيات والأدوات التحليلية امل�ستخدمة
وخ ِّ�ص�صت حلقة نقا�ش عقدها املجل�س يف
يف عمليات الإنذار املبكرُ ،
نف�س ال�شهر التخاذ مزيد من اخلطوات يف هذه العمليات.

عملية الإنذار املبكر

العمل على فر�ض �رضيبة القطاع املايل

متثل �أحد الدرو�س امل�ستفادة من الأزمة يف �رضورة �إجراء حتليالت �أف�ضل
للمخاطر الأ�سا�سية التي يتعر�ض لها االقت�صاد العاملي ،مبا يف ذلك
�سيناريوهات �أ�سو�أ احلاالت املحتملة .ودعما لتقييمات املخاطر التي
تهدد �آفاق االقت�صاد العاملي وتت�سم ب�أنها �شديدة الت�أثري و�إن كانت بعيدة
االحتمال ،ومن �أجل حتديد خيارات ال�سيا�سة املتاحة لتخفيف حدتها،
يجري �صندوق النقد الدويل بالتعاون مع جمل�س اال�ستقرار املايل عملية
ن�صف �سنوية للإنذار املبكر تهدف �إىل اجلمع بني املنظورين االقت�صادي
الكلي واملايل ب�ش�أن املخاطر النظامية ،م�ستندة يف ذلك �إىل جمموعة من
الأدوات الكمية وامل�شاورات وا�سعة النطاق (راجع الإطار  .)3-3وتجُ رى
هذه العملية يف �سياق جهود �صندوق النقد الدويل لتقوية �أعماله الرقابية،
ال �سيما حتليل املخاطر االقت�صادية واملالية واملخاطر على املالية
العامة ،ف�ضال على حتليل الآثار االنت�شارية عرب القطاعات واحلدود .ويظل
املجل�س التنفيذي مطلعا على �أحدث التطورات والتقدم يف هذه العملية،

�أناطت جمموعة الع�رشين ب�صندوق النقد الدويل يف �سبتمرب  2009مهمة
�إعداد تقرير حول طائفة اخليارات التي اعتمدتها البلدان� ،أو تنظر يف
اعتمادها ،لكيفية تقدمي القطاع املايل «م�ساهمة عادلة وملمو�سة يف
حتمل الأعباء امل�صاحبة للتدخالت احلكومية من �أجل معاجلة اخللل يف
النظام امل�رصيف 27».وت�ضمن عمل خرباء ال�صندوق ب�ش�أن هذه امل�س�ألة
دمج نتائج الت�شاور مع خرباء يف ال�رضائب والدوائر الأكادميية والنقابات
العمالية ومنظمات املجتمع املدين ،والأطراف املعنية الأخرى ،وكذلك
28
اجتماعات الإدارة العليا مع كبار امل�س�ؤولني يف منظمات املجتمع املدين،
ويدور حموره حول هدفني رئي�سيني هما �ضمان حتمل القطاع املايل
التكاليف املبا�رشة على املالية العامة التي ميكن �أن تفر�ضها يف امل�ستقبل
�أي �إخفاقات �أو �أزمات وتقليل احتماالت وقوع هذه الأحداث وتقليل
التكلفة عند وقوعها.

الإطار 3-3

عملية الإنذار املبكر امل�شرتكة بني �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل
ا�ستجابة للنداءات الداعية �إىل حت�سني حتليل املخاطر النظامية من خالل
الروابط بني القطاع املايل واالقت�صاد احلقيقي ،وكذلك الآثار االنت�شارية
عرب احلدود وغريها من ال�سبل ،بد�أ �صندوق النقد الدويل يف عام 2009
بتنفيذ عملية ن�صف �سنوية للإنذار املبكر ،ببذل جهود مت�ضافرة مع
جمل�س اال�ستقرار املايل 1.وي�ضم جمل�س اال�ستقرار املايل خرباء و�صناع
�سيا�سات من هيئات الرقابة املالية والبنوك املركزية يف البلدان الأع�ضاء ،وتجُ رى هذه العملية بالتن�سيق الوثيق مع تقرير»�آفاق االقت�صاد العاملي»
ومن ثم يقدم عن�رصا مكمال �أ�سا�سيا لأعمال ال�صندوق البحثية والتحليلية و»تقرير اال�ستقرار املايل العاملي» وتقرير «الرا�صد املايل» ،وهي �أهم
متعددة الأطراف.
مطبوعات ت�صدر عن ال�صندوق حول الرقابة العاملية ،وتعتمد على عمله
يف جمايل التحليل وال�سيا�سات .و ُت�ستخدم �أن�شطة ال�صندوق الرقابية
وال ت�سعى عمليات الإنذار املبكر للتنب�ؤ بالأزمات ،و�إمنا حتدد جوانب املنتظمة على امل�ستوى القُطْ ري والإقليمي والعاملي ملتابعة تنفيذ
ال�ضعف ،كما تبحث كلما �أمكن يف العوامل املمكنة التي تت�سبب يف التعجيل اال�ستنتاجات التي تخل�ص �إليها عمليات الإنذار املبكر وما ت�صدره من
بالأزمات النظامية ،و�سيا�سات تخفيف حدة الأزمات ،ومنها ما قد يتطلب تو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات.
التعاون الدويل .وتقوم عملية الإنذار املبكر على طائفة وا�سعة من الأعمال
التحليلية ومعلومات ال�سوق و�آراء اخلرباء ،والتي ت�شتمل على جمموعة وعقب املناق�شات مع املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل ومع جمل�س
كبرية من الأدوات التجريبية والر�ؤى ال�سوقية والقُطرية امل�ستخل�صة من اال�ستقرار املايلُ ،ت َق َّدم النتائج امل�ستخل�صة من العملية �إىل اللجنة الدولية
لل�ش�ؤون النقدية واملالية خالل اجتماعات الربيع واالجتماعات ال�سنوية.
�أن�شطة ال�صندوق املنتظمة يف جمال الرقابة والتعامل مع الأزمات� ،إ�ضافة وت�سهم هذه النتائج �أي�ضا فيما يتم من نقا�ش ب�ش�أن املخاطر �شديدة
�إىل امل�شاورات مع الأطراف امل�شاركة يف ال�سوق ،والأكادمييني ،وال�سلطات الت�أثري و�إن كانت بعيدة االحتمال يف �سياق �أن�شطة ال�صندوق الرقابية
يف البلدان الأع�ضاءُ .
وعقِدت حلقة نقا�ش �أثناء االجتماعات ال�سنوية لعام ب�شكل �أعم.
 2009لإطالع اجلمهور على املنهجية امل�ستخدمة يف عملية الإنذار
 1لالطالع على مزيد من املعلومات عن العملية ،راجع «Factsheet: IMF-FSB Early Warning
املبكر.
 »Exerciseعلى موقع �شبكة الإنرتنت.)www.imf.org/external/np/exr/facts/ewe.htm( :
ويتعاون ال�صندوق وجمل�س اال�ستقرار املايل تعاونا وثيقا ب�ش�أن عملية
الإنذار املبكر ،مبا يتوافق مع جماالت تخ�ص�ص كل منهما ،حيث يتوىل
ال�صندوق القيادة يف امل�سائل االقت�صادية واملالية الكلية واملخاوف
ب�ش�أن املخاطر ال�سيادية ،بينما يتوىل املجل�س القيادة يف ق�ضايا التنظيم
والرقابة املتعلقة بالنظام املايل.
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�إىل اليمني :اثنان من املتعاملني يف �سوق وول �سرتيت يتحدثان �إىل عمالئهما بينما يراقبان معلومات تداول الأ�سهم� .إىل الي�سار :م�ستثمر ُي�صدر ردة فعل �أثناء حديثه مع �أحد
�سما�رسة بور�صة كولومبو للأوراق املالية يف �رسي النكا.

و�أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل �أن االعتبارات ال�رضيبية كانت �أحد العوامل،
و�إن كان غري مهيمن ،وراء ا�ستحداث �أدوات وهياكل مالية مركبة ،لكنه
�أقروا ب�أن �إلغاء هذه املعامالت ذات الدوافع ال�رضيبية �سيكون �إجراء غري
عملي على الأرجح ملا يتطلبه من �إ�صالحات �رضيبية جذرية .ولفت
املديرون االنتباه �إىل املعاملة ال�رضيبية ملختلف �أ�شكال املكاف�آت التي
يح�صل عليها امل�س�ؤولون التنفيذيون ،م�شريين �إىل احتمال �أن تكون هذه
املعاملة قد �ساهمت يف زيادة الإقبال على حتمل املخاطر والر�ؤية ق�صري
الأجل.

وقدم �صندوق النقد الدويل يف �إبريل  2010تقريرا مرحليا �إىل وزراء
مالية جمموعة الع�رشين ركز فيه على خيارين« ،م�ساهمة يف اال�ستقرار
املايل» ترتبط ب�آلية ت�سوية تت�سم بامل�صداقية والفعالية� ،ست�ضمن �أن
يدفع هذا القطاع ح�صة معقولة من تكاليف ت�سوية الأو�ضاع قبل وقوع
الأزمة؛ وميكن �أي�ضا فر�ض ر�سوم الحقة �إذا اقت�ضت احلاجة ،يف حالة
وقوع كارثة .وميكن �أن يقدم القطاع املايل م�ساهمات �أخرى  -ل�سداد
التكاليف الإ�ضافية املرتتبة على وقوع �أزمة مثال -من خالل فر�ض
«�رضيبة الأن�شطة املالية» على جمموع الأرباح واملكاف�آت التي تدفعها
وع ِر�ضت الن�سخة النهائية
امل�ؤ�س�سات املالية و ُت�سدد يف الإيرادات العامةُ .
املرحلية،
للن�سخة
الع�رشين
من التقرير ،التي ا�ستندت �إىل مناق�شة جمموعة
و�أ�شار معظم املديرين �إىل �إمكانية �أن يكون ت�أثري ال�سيا�سات ال�رضيبية
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على �أ�سعار الأ�صول كبريا ،بل �أن يكون معقدا وي�صعب التنب�ؤ به �أي�ضا.
وال�سبيل الأكرث فعالية من التدابري املخ�ص�صة يف معاجلة جذور امل�شكالت
ق�ضايا ال�سيا�سات ال�رضيبية يف مواجهة الأزمات
ذات ال�صلة هو ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية ال�سليمة والتنظيم املوجه بدقة
تناول املجل�س التنفيذي خالل حلقة نقا�ش عقِدت يف يونيو  2009م�س�ألة نحو الهدف.
ُ
ما �إذا كانت الأزمة املالية العاملية قد �أعطت �أي درو�س �أطول �أمدا يف
ت�صميم ال�سيا�سات ال�رضيبية 30.و�أيد املديرون التنفيذيون النتيجة التي �إدارة التدخالت ملواجهة الأزمات يف النظام املايل
خلُ�ص �إليها خرباء ال�صندوق 31ب�أن التحيز للديون والت�شوهات ال�رضيبية
اجتمع املجل�س التنفيذي يف �أغ�سط�س  2009ملناق�شة تدابري مواجهة
الأخرى لي�ست هي التي �أطلقت العنان للأزمة املالية ،ولكنها رمبا �أ�سهمت
الأزمات يف النظام املايل واملخاطر املحيطة بامليزانيات العمومية
يف الإفراط يف الرفع املايل ويف وقوع م�شكالت �أخرى يف الأ�سواق املالية.
ور�أوا �أن لل�صندوق دور يف تقدمي امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات وتوفري ال�سيادية 32.وبينما �أقر املديرون ب�أن الوقت ال يزال مبكرا على �سحب
امل�ساعدة الفنية للبلدان الأع�ضاء يف جمال ال�سيا�سات ال�رضيبية ،م�ستنريا الدعم الكبري املقدم من احلكومات والبنوك املركزية� ،أعربوا عن ر�أيهم
ب�أنه من املالئم البدء يف درا�سة الأ�سلوب الأكرث فعالية ملعاجلة امليزانيات
بخربات امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة الأخرى حيثما �أمكن.
العمومية احلكومية املت�ضخمة والعمل على و�ضع ا�سرتاتيجيات للخروج
ور�أي معظم املديرين �أن ق�ضايا التحيز للديون ت�ستحق االهتمام يف برامج املنظم .و�إزاء هذه اخللفية� ،أ�شاروا �إىل �رضورة توخي ال�شمولية وال�شفافية
الإ�صالح ال�رضيبي للبلدان املختلفة .و�شددوا �أي�ضا على احلاجة �إىل �إحكام يف معاجلة �أثر التدخالت على املالية العامة وخماطرها املالية ،مع
التنظيم يف القطاع املايل وقطاع ال�رشكات حيث توجد خماوف �أكرب تخ�صي�ص مرحلة لإنهاء هذه التدخالت بغية حتقيق التوازن املالئم بني
جتنب اال�ضطرابات يف الأ�سواق من جهة وحتقيق �أق�صى درجات التعايف
ب�ش�أن اال�ستقرار املايل واالقت�صادي الكلي.
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من جهة �أخرى .غري �أن املديرين �أكدوا �أن نطاق ا�سرتاتيجيات اخلروج وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،اتفق املديرون على �أن الأطر القائمة على القواعد
ووتريتها وتوقيتها �سيعتمد اعتمادا كبريا على الظروف ال�سائدة يف كل املالية ميكن �أن ت�ساهم بدور مهم يف تعزيز الثقة وتثبيت التوقعات ب�ش�أن
بلد.
ا�ستمرارية �أو�ضاع املالية العامة .غري �أنه من ال�رضوري تطويع هذه الأطر
لظروف البلدان املعنية.
و�أكد املديرون التنفيذيون �أنه ينبغي �أن يكون هناك حتديد وا�ضح
للجوانب التي تقت�ضي التن�سيق والتعاون على امل�ستويني املحلي والدويل ،اخلروج من �سيا�سات التدخل ملواجهة الأزمة
مبا يف ذلك مع القطاع اخلا�ص ،يف �سياق �إنهاء تدابري دعم القطاع املايل.
وقالوا �إن لل�صندوق دورا حموريا يف متابعة املخاطر و�أوجه ال�ضعف ناق�ش املجل�س التنفيذي يف فرباير  2010مبادئ اخلروج من �سيا�سات
على م�ستوى املايل الكلي ،ور�صد �أثر �سيا�سات �إدارة الأ�صول واخل�صوم التدخل اال�ستثنائية غري امل�سبوقة ملواجهة الأزمة والتي نفذتها البلدان
وعقِدت هذه املناق�شة ا�ستجابة
ال�سيادية ،وتقدمي الإر�شادات حول �إعادة هيكلة امليزانيات العمومية يف �أنحاء العامل �إثر بدء الأزمة العامليةُ ،
و�إنهاء التدابري االقت�صادية الكلية ،والعمل كمحفل ملناق�شة هذه الق�ضايا لطلب اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية تقدمي ال�صندوق م�شورة
املعقدة وامل�ساهمة يف تعميق فهمها على امل�ستوى العاملي.
ور�أي �أكرث حتديدا للخروج من تدابري التدخل ملواجهة الأزمة 35.وركز
معظم النقا�ش على االقت�صادات املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
تقييم الأهمية النظامية للكيانات املالية
متو�سطة وكبرية احلجم حيث كانت التدخالت فيها �أكرب.
عقد املجل�س التنفيذي حلقة نقا�ش يف �سبتمرب  2009فح�ص خاللها
الإر�شادات التي ُو ِ�ضعت بالتن�سيق مع جمل�س اال�ستقرار املايل وبنك
الت�سويات الدولية ،واملقرتحة لتقييم مدى الأهمية النظامية للم�ؤ�س�سة �أو
ال�سوق �أو الأداة املالية .وقامت امل�ؤ�س�سات الثالثة بهذا العمل ا�ستجابة
لطلب جمموعة الع�رشين �إجراء هذا التحليل يف �إبريل  ،2009و ُق ِّدم التقرير
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النهائي �إىل جمموعة الع�رشين يف �شهر �أكتوبر.

قواعد املالية العامة ال�ستمرارية املوارد العامة
ارتفع يف ال�سنوات الأخرية عدد البلدان التي اعتمدت على القواعد املالية
لال�سرت�شاد بها يف و�ضع �سيا�سة املالية العامة ،ومن املرجح �أن يزداد
االهتمام بهذه القواعد يف الفرتة القادمة حيث ت�سعى البلدان �إىل و�ضع
ا�سرتاتيجيات خروج ملواجهة حتديات املالية العامة الناجمة عن الأزمة
املالية .وعقد املجل�س التنفيذي يف دي�سمرب  2009حلقة نقا�ش حول
مو�ضوع تثبيت التوقعات ب�ش�أن ا�ستمرارية املوارد العامة من خالل قواعد
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املالية.

واتفق املديرون التنفيذيون على �أن ا�سرتاتيجيات اخلروج ينبغي �أن تت�سم
بالرتابط وامل�صداقية ،ف�ضال على املرونة ،واال�سرت�شاد ب�آليات ال�سوق
والتكامل على م�ستوى الكيانات املعنية ب�صنع ال�سيا�سات .و�أقروا ب�أن
التوقيت والوترية والطريقة املالئمة للخروج من �سيا�سات مواجهة الأزمة
�ستعتمد على حالة االقت�صاد و�صحة النظام املايل؛ و�أعربوا عن ر�أيهم
عموما ب�أن تن�سيق موعد �سحب التدابري بني البلدان املتقدمة وبلدان
الأ�سواق ال�صاعدة هو �أمر غري ممكن وغري حمبذ .وقالوا �إن التحدي الأكرب
�سوف يتمثل يف ر�سم م�سار بني �سحب هذه التدابري يف وقت مبكر ومن
ثم تهديد التقدم يف ت�أمني التعايف االقت�صادي ،والت�أخر يف �سحبها مبا
ميكن �أن ي�شوه حوافز القطاع اخلا�ص و ُين�شئ خماطر اقت�صادية كلية.

و�أكد املديرون التنفيذيون �أن �ضمان ا�ستمرارية �أو�ضاع املالية العامة
من �أهم الأولويات ،الأمر الذي يدعو �إىل �رضورة البدء يف �ضبط الأو�ضاع
تعاف تتوافر له مقومات البقاء
متى ظهرت دالئل وا�ضحة على حدوث
ٍ
الذاتية .و�أعربوا عن ر�أيهم �أن الأزمة هي فر�صة �سانحة لدفع الإ�صالحات
الالزمة ،مبا يف ذلك يف جمايل امل�ستحقات املرتبطة بتقدم ال�سن
واتفق املديرون التنفيذيون على �أن جودة الأطر وامل�ؤ�س�سات التي ترتكز
عليها �سيا�سة املالية العامة ،ال �سيما النظم املالئمة للإدارة املالية واخل�صخ�صة.
العامة ،ت�شكل عن�رصا حا�سما يف جودة الأداء املايل و�رشطا �أ�سا�سيا و�أعرب املديرون عن ر�أيهم بتوافر الأدوات الالزمة لدى البنوك املركزية
لفعالية تنفيذ القواعد املالية .وقالوا �إن ا�ستخدام القواعد املالية يرتبط ل�سحب تدابري التدخل يف ال�سيا�سة النقدية ملواجهة الأزمة و�ألقوا ال�ضوء
عامة بتح�سن الأداء املايل وال�ضبط الناجح لأو�ضاع املالية العامة برغم
على �أهمية احلفاظ على ا�ستقاللية البنوك املركزية مع �سحب التدابري
�صعوبة ت�أكيد اجتاه العالقة ال�سببية بينهما .و�شدد املديرون على �أن
فعالية القواعد تتطلب املوازنة بني بعث الثقة يف �أن الأهداف �سوف تتحقق امل�ضادة للأزمة .واتفقوا على �أنه ُي َح َّبذ تن�سيق ال�سيا�سات وتبادل
وال�سماح باملرونة الكافية للقيام بالتحرك املالئم ملواجهة �صدمات املعلومات بني البلدان بانتظام عن خطط �سحب التدابري وال�سيا�سات
الناجت وغريها من ال�صدمات .واتفقوا على �رضورة �أن تكون القواعد املالية املالية املحددة ملنع حدوث �آثار انت�شارية تزعزع اال�ستقرار – مع �إعطاء
�شفافة وموثوقة ،مع ارتباطها الوا�ضح بالهدف النهائي املتمثل يف االهتمام الالزم ملجموعات البلدان املعر�ضة لأ�شد املخاطر -وكذلك
ل�ضمان حتقيق نتائج �أف�ضل .واتفق املديرون �أي�ضا على �أنه ف�ضال على
م�ستوى من املديونية ميكن اال�ستمرار يف حتمله.
م�ساندة ال�صندوق جلهود الت�صحيح يف البلدان الأع�ضاء ،ينبغي له ال�سعي
واتفق املديرون التنفيذيون على �أن جمرد و�ضع قواعد للمالية العامة ال لت�شجيع االت�ساق الدويل من خالل املراقبة الدقيقة لعملية اخلروج و�آثارها
ي�ضمن النجاح ،ما مل تكن هناك تكاليف ترتبط بك�رس القواعد .و�أقروا االنت�شارية املحتملة يف �سياق �أن�شطة الرقابة الثنائية ومتعددة الأطراف
بال�ضغوط التي فر�ضتها الأزمة العاملية على القواعد املالية ،م�شريين التي يقوم بها.
�إىل �أن حوايل ربع البلدان التي ال تطبق �سوى قواعد وطنية قامت بتعديل
هذه القواعد �أو تعليق العمل بها .ومع ذلك� ،أقر املديرون ب�أن الأطر الوطنية بناء القدرات
املعمول بها يف بلدان كثرية متكنت من التعامل مع الأزمة ،و�أ�شاروا �أي�ضا
�إىل عدم تغيري �أي من القواعد على امل�ستوى فوق القومي للتحرك يف يت�ألف بناء القدرات من خدمات التدريب وامل�ساعدة الفنية ،وهو �أحد
املجاالت الأ�سا�سية يف عمل ال�صندوق و�أحد العنا�رص ال�رضورية يف
مواجهة الأزمة.
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ال�شكل البياين :4-3
امل�ساعدة الفنية املقدمة ح�سب الإدارات واملو�ضوعات (�سنة عمل�/شخ�ص)
ال�سنة املالية
2007

ال�سنة املالية
2008

ال�سنة املالية
2009

ال�سنة املالية
2010

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

�إدارة �ش�ؤون املالية العامة
ال�سنة املالية 69.4 :2008
ال�سنة املالية 69.7 :2009
ال�سنة املالية 83.1 :2010

12

ال�سنة املالية 9.4 :2008
ال�سنة املالية 8.6 :2009
ال�سنة املالية 12.2 :2010

45
40

10
8

35
30

6

25
20

4

15
10

2

5
�أخرى

ال�سيا�سات املالية
الكلية

�سيا�سة الإنفاق
العام

ال�سيا�سات ال�رضيبية

الإدارة املالية العامة

�إدارة الإيرادات

�أخرى

الإع�سار/حقوق
الدائنني واحلوكمة

تنظيم ال�رصف
الأجنبي

قوانني و�سيا�سات
املالية العامة

الأعمال امل�رصفية

�إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية

مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب

�صفر

�صفر

�إدارة الإح�صاءات
35

ال�سنة املالية 66.2 :2008
ال�سنة املالية 65.6 :2009
ال�سنة املالية 60.8 :2010

30

ال�سنة املالية 35.7 :2008
ال�سنة املالية 29.1 :2009
ال�سنة املالية 27.3 :2010

14

25

12

20

10

15

8
6

10

الق�ضايا ااملنتظمة �/إدارة
الأزمات

تطوير الأ�سواق الر�أ�سمالية

�إدارة االأ�صول/اخل�صوم ال�سيادية

النظم النقدية ونظم �أ�سعار ال�رصف

البنوك املركزية

التنظيم  /الرقابة

ن�رش البيانات

الأ�سعار

�إح�صاءات مالية احلكومة

النقد

�صفر

�صفر

ميزان املدفوعات والقطاع اخلارجي

5

2
احل�سابات القومية

امل�صدر :مكتب �إدارة امل�ساعدة الفنية يف �صندوق النقد الدويل.
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اجلهود املبذولة ل�ضمان حتقيق ا�ستمرارية التعايف العاملي من خالل • �إدارة النقدية و�ضوابط الإنفاق و�أطر املوازنة حلماية ال�سيولة احلكومية
ت�أثريه على ت�صميم ال�سيا�سات وتنفيذها يف كثري من البلدان الأع�ضاء
وامل�ساعدة يف تفعيل م�سارات موثوقة لت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة
يف �صندوق النقد الدويل.
(اليونان و�آي�سلندا وجامايكا والتفيا وبولندا ورومانيا)؛

امل�ساعدة الفنية
• تقوية الإدارة ال�رضيبية كرد فعال �إزاء الرتاجع احلاد يف الإيرادات
ي�ساعد ال�صندوق البلدان الأع�ضاء يف �صياغة ال�سيا�سات وتقوية الرتتيبات الناجم عن الأزمة (اليونان وهنغاريا والتفيا وليتوانيا و�أوكرانيا)؛
امل�ؤ�س�سية من �أجل ت�صميم وتنفيذ �سيا�سات اقت�صادية كلية ومالية وهيكلية
مالئمة ،وذلك ا�ستجابة للطلبات املقدمة منها للح�صول على م�ساعدة • الت�رشيعات امل�رصفية الطارئة ،والعمليات النقدية ملواجهة الأزمة،
فنية .وف�ضال على املنفعة الآنية التي تعود على البلدان املتلقية للم�ساعدة و�إدارة الدين العام (�آي�سلندا)؛
الفنية من ال�صندوق ،ف�إنها ت�سهم �أي�ضا يف بناء اقت�صاد عاملي �أكرث قوة
وا�ستقرارا من خالل م�ساعدة البلدان الأع�ضاء املنفردة يف معاجلة مواطن • �إعادة هيكلة البنوك وتقوية ت�أمني الودائع (هنغاريا والتفيا واجلبل
الأ�سود)؛
ال�ضعف امل�ؤ�س�سي ونق�ص املوارد املطلوبة لت�صميم ال�سيا�سات
وتنفيذها.
• تعزيز �أطر ت�سوية الأو�ضاع يف امل�ؤ�س�سات املالية (التفيا وليتوانيا
ويقدم �صندوق النقد الدويل امل�ساعدة الفنية يف جماالت خرباته الأ�سا�سية
ومولدوفا و�أوكرانيا)؛
وهي �سيا�سة االقت�صاد الكلي ،وال�سيا�سة ال�رضيبية و�إدارة الإيرادات،
�سعر
و�سيا�سة النفقات والإدارة املالية العامة ،وال�سيا�سة النقدية ،ونظام
• حت�سني نظام ا لإع�سار يف قطاع ال�رشكات (التفيا و�رصبيا
حتكم
ال�رصف ،وا�ستمرارية �أو�ضاع القطاع املايل ،والأطر القانونية (التي
و�أوكرانيا)؛
الأن�شطة االقت�صادية) والإح�صاءات (راجع ال�شكل البياين  .)4-3و ُت َق َّدم
امل�ساعدة الفنية �إىل طائفة وا�سعة من البلدان �أع�ضاء ال�صندوق ،فا�ستفاد • تقييم ت�أثري �إعادة هيكلة الديون وحماية البنوك (جامايكا)؛
منها �أكرث من  140بلدا يف ال�سنة املالية  ،2010ومنها اقت�صادات متقدمة
و�أ�سواق �صاعدة .غري �أن حوايل  %85من م�ساعدة ال�صندوق الفنية ُي َو َّجه • تعزيز الت�أهب للأزمات والتخطيط للطوارئ يف القطاع امل�رصيف
�إىل البلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى من (�أرمينيا واجلمهورية الدومينيكية ونيجرييا وبنما)؛
فئة الدخل املتو�سط (راجع ال�شكل البياين )5-3؛ كما متثل البلدان اخلارجة
من دائرة ال�رصاعات واحدة من �أكرث الفئات ا�ستفادة منها.
• تقييم جودة بيانات ميزان املدفوعات وم�ستوى دقتها (كو�سوفو).
امل�ساعدة الفنية ملواجهة الأزمة

�أثبتت امل�ساعدة الفنية التي قدمها ال�صندوق يف ال�سنة املالية � 2010أنها
�أداة حيوية يف م�ساعدة البلدان الأع�ضاء على التحرك يف مواجهة الأزمة
املالية العاملية .و ُق ِّدمت م�ساعدة فنية مكثفة خالل ال�سنة املالية 2010
يف عدد من املجاالت احلا�سمة يف �إجراءات الت�صدي للأزمة وحتقيق
التعايف مثل:
ال�شكل البياين 5

امل�ساعدة الفنية املقدمة يف ال�سنة املالية  2010ح�سب الإدارات
واملناطق (�سنة عمل�/شخ�ص)
83.1

80
70

60.8

60
50
40

27.3

30
20

12.2

�إدارة الإح�صاءات

�إدارة الأ�سواق
النقدية والر�أ�سمالية

ن�صف الكرة الغربي
ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى
مناطق متعددة

�إدارة ال�ش�ؤون
القانونية

�إدارة �ش�ؤون
املالية العامة

�أوروبا
�آ�سيا ،املحيط الهادي
�إفريقيا

امل�صدر :مكتب �إدارة امل�ساعدة الفنية يف �صندوق النقد الدويل.
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�صفر

وركزت هذه امل�ساعدة الفنية على امل�ساندة الوقائية �أوحل امل�شكالت،
ح�سب احلاجة ،و�أكدت ثالث خ�صائ�ص متفردة يف امل�ساعدة الفنية املقدمة
من ال�صندوق ،كان �أولها القدرة على �رسعة اال�ستجابة للطلبات العاجلة
من احلكومات – غالبا مع انتقال فرق خرباء متخ�ص�صني �إيل املوقع يف
غ�ضون فرتة وجيزة وقبل �أي عمليات �أخرى لل�صندوق .وثانيا ،كانت
عمليات الت�شخي�ص الفني والتو�صيات العالجية غالبا ما متثل مدخالت
�أ�سا�سية يف ت�صميم الربامج .و�أخريا ،كانت هناك ا�ستمرارية فعالة بني
امل�ساعدة الفنية و�أعمال الربامج/الرقابة مع وجود خرباء من الإدارات
الوظيفية يف ال�صندوق كانوا ي�شاركون يف فرق امل�ساعدة الفنية والإدارات
املخت�صة ب�ش�ؤون املناطق اجلغرافية معا .ومن العنا�رص املهمة يف
ا�سرتاتيجية ال�صندوق ملنع/ت�سوية الأزمات ت�شديده على ال�رسعة واملرونة
يف اال�ستجابة ،والتكامل الدقيق بني امل�شورة املتخ�ص�صة وامل�شورة
االقت�صادية الكلية العامة ،واالعتماد على خرباء داخليني ممن ميكنهم
التنقل بني �إداراته ،الأمر الذي مييز م�ساعدته الفنية عن امل�ساعدة املقدمة
من الأطراف الأخرى املعنية ببناء القدرات على املدى الطويل.

مبادرات امل�ساعدة الفنية يف ال�سنة املالية 2010
وا�صل �صندوق النقد الدويل يف ال�سنة املالية  2010تطبيق ا�سرتاتيجيته
الرامية �إىل تعزيز فعالية امل�ساعدة الفنية التي يقدمها ،والتي بد�أ تنفيذها
يف ال�سنة املالية  2009وفقا للإ�صالحات التي �أقرها املجل�س التنفيذي
يف مايو  .2008وت�ضمنت هذه اال�سرتاتيجية تو�سعا كبريا يف عالقات
ال�رشاكة مع اجلهات املانحة وتنفيذ �إ�صالحات �إطار امل�ساعدة الفنية.
ويف ظل هذه اال�سرتاتيجيةُ ،ت َق َّدم امل�ساعدة الفنية با�ستخدام الطريقة
املالئمة لكل بلد ،مثل بعثات الت�شخي�ص التي تدعمها زيارات خرباء
ُي َكلَّفون مبهام على �أ�سا�س طويل الأجل و�أ�سا�س ق�صري الأجل.
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�إىل اليمني :مدير عام ال�صندوق ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان وممثال احلكومة النم�ساوية يوقعون اتفاقية تو�سيع نطاق التدريب يف معهد فيينا امل�شرتك ،يف مقر ال�صندوق
بالعا�صمة وا�شنطن ،يف �إبريل � .2010إىل الي�سار :جمموعة من الطالب يح�رضون دورة تدريبية ينظمها معهد �صندوق النقد الدويل بعنوان «�إح�صاءات الدين اخلارجي» يف مقر
ال�صندوق بالعا�صمة وا�شنطن ،يف يوليو .2009

مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية

ال�صناديق اال�ستئمانية املوا�ضيعية

ال يزال التو�سع جار يف امل�ساعدة الفنية التي يقدمها ال�صندوق من خالل
مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية ( )RTACsمبا يف ذلك �إن�شاء مركز �إقليمي
جديد بد�أ عملياته �أثناء ال�سنة املالية  .2010وافتتح ال�صندوق يف مايو
 2009مركز امل�ساعدة الفنية لأمريكا الو�سطى وبنما واجلمهورية
الدومينيكية ( ،)CAPTAC-DRويخدم �سبعة بلدان يف املنطقة 36.ويحظى
هذا املركز بدعم من املفو�ضية الأوروبية و�إ�سبانيا وكندا واملك�سيك
و�أملانيا وم�رصف التكامل االقت�صادي يف �أمريكا الو�سطى ،وبنك التنمية
للبلدان الأمريكية ،كما يح�صل على م�ساهمات من البلد امل�ضيف
(غواتيماال) ،وبلدان املنطقة الأخرى املتلقية للم�ساعدة الفنية و�صندوق
النقد الدويل� .أما برنامج تقدمي امل�ساعدة الفنية من خالل مراكز امل�ساعدة
الفنية الإقليمية ملناطق �رشق وغرب وو�سط �إفريقيا فقد ازدادت ب�شكل
كبري.

تقوم فكرة ال�صناديق اال�ستئمانية املوا�ضيعية يف �صندوق النقد الدويل
على جتميع موارد املانحني خلدمة البلدان الأع�ضاء يف مو�ضوعات
متخ�ص�صة تكميال لعمل مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية .وبد�أت يف مايو
 2009عمليات �أول �صندوق ا�ستئماين موا�ضيعي يف ال�صندوق لدعم
امل�ساعدة الفنية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب (راجع
الإطار  5-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) 38.ويحظى هذا ال�صندوق اال�ستئماين
املوا�ضيعي بدعم من �سوي�رسا والرنويج وكندا واليابان والكويت وقطر
واململكة العربية ال�سعودية واململكة املتحدة ولك�سمربغ وهولندا وكوريا
وفرن�سا و�أملانيا ،وي�سهم يف تعزيز النظم القومية ملكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف �سياق اجلهود اجلارية لتقوية البنيان املايل الدويل
بغية دعم م�ستويات �أعلى من اال�ستقرار املايل واحلوكمة .ف�ضال على ذلك،
ُعقِدت اجتماعات لبحث ق�ضايا التخطيط مع ال�رشكاء يف جهود التعاون
فيما يخ�ص ال�صندوق اال�ستئماين لل�سيا�سة والإدارة ال�رضيبية وال�صندوق
اال�ستئماين لإدارة ثروة املوارد الطبيعية ،كما انطلقت حملة تدبري املوارد
لهما يف �أواخر ال�سنة املالية .2010

ومن املخطط بدء ت�شغيل مركزين �إقليميني �آخرين يف �إفريقيا بنهاية عام
 2010ا�ستكماال للتغطية التامة ملنطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،و ُيتوقع
ت�شغيل مركز �آخر يف �آ�سيا الو�سطى يف مطلع عام ( 2011راجع اجلدول
 .)4-3و�أُطلقت حملة كبرية لتدبري املوارد من �أجل مراكز امل�ساعدة الفنية
الإقليمية يف �إفريقيا ُت ِّوجت يف دي�سمرب  2009بجل�سة ناجحة قُطِ عت
فيها التعهدات ،وا�شرتك يف ا�ست�ضافتها بنك التنمية الإفريقي 37.وبرغم
�أن املناق�شات مع عدد من اجلهات املانحة ال تزال جارية ،ح�صلت مراكز
امل�ساعدة الفنية الإقليمية يف �إفريقيا ،مبا فيها املركزان اجلديدان ،على
تعهدات وم�ساهمات كبرية من اململكة املتحدة و�سوي�رسا وفرن�سا وبنك
التنمية الإفريقي و�أ�سرتاليا وهولندا و�أملانيا وبنك اال�ستثمار الأوروبي
جار �أي�ضا على
وفنلندا والكويت ولك�سمربغ و�إيطاليا والربازيل .والعمل ٍ
تدبري املوارد للمركز اجلديد يف �آ�سيا الو�سطى ومركز امل�ساعدة الفنية
الإقليمي القائم يف منطقة ال�رشق الأو�سط.

تو�سيع عالقات ال�رشاكة مع اجلهات املانحة
بد�أ خالل ال�سنة املالية  2010تنفيذ اتفاقية ال�رشاكة يف تقدمي امل�ساعدة
الفنية بني ال�صندوق واملفو�ضية الأوروبية التي �شاركت يف مركز امل�ساعدة
الفنية لأمريكا الو�سطى وبنما واجلمهورية الدومينيكية ومركز امل�ساعدة
الفنية الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط .كذلك ازدادت عالقات ال�رشاكة
القائمة مع عدد من اجلهات املانحة ،ومن �أبرزها �سوي�رسا واململكة
املتحدة وهولندا و�أملانيا وبنك اال�ستثمار الأوروبي ولك�سمربغ ،وات�سع
نطاقها �إىل حد بعيد .ف�ضال على ذلك ،اكت�سب عدد من اجلهات املانحة
النا�شئة اجلديدة �أهمية متزايدة ك�رشكاء يف امل�ساعدة على بناء القدرات
التي يقدمها من ال�صندوق ومن �أبرزها الربازيل وكوريا والكويت وقطر
واململكة العربية ال�سعودية.
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مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية القائمة واملزمع �إن�شا�ؤها
ا�سم املركز

املوقع

�سنة الت�أ�سي�س

عدد البلدان التي يخدمها

ن�سبة بلدان الدخل املنخف�ض
يف ع�ضوية ال�صندوق

مركز امل�ساعدة الفنية املالية ملنطقة املحيط الهادئ
		
مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة الكاريبي

�سوفا ،فيجي

1992

15

7

بريدج تاون ،بربادو�س

2001
2004
2002
2003
2007
2009

20
10
7
10
7
7

5
20
100
91
50
�صفر

13
6
7

33
67
43

مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط

بريوت ،لبنان

مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة �رشق �إفريقيا

دار ال�سالم ،تنزانيا

مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة غرب �إفريقيا

باماكو ،مايل

مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة و�سط �إفريقيا

ليربفيل ،غابون

مركز امل�ساعدة الفنية لأمريكا الو�سطى وبنما واجلمهورية
الدومينيكية
مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة جنوب �إفريقيا

غواتيماال ،غواتيماال
بورت لوي�س ،موري�شيو�س

مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة غرب �إفريقيا

�أكرا ،غانا

مركز امل�ساعدة الفنية الإقليمي ملنطقة �آ�سيا الو�سطى

ط�شقند� ،أوزبك�ستان
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تنفيذ �إ�صالحات امل�ساعدة الفنية
م�ضى ال�صندوق خالل ال�سنة املالية  2010يف فتح ح�سابات فرعية حتت
�أداة احل�ساب الإطاري املُدار اجلديد ل�صالح �إدارة املوارد املالية اخلارجية
لأن�شطة ال�صندوق املختارة والتي وافق عليها املجل�س التنفيذي يف �إبريل
 2009بغية تعزيز عالقات ال�رشاكة مع اجلهات املانحة .وتقوم �أداة
�أن�شطة ال�صندوق املختارة على منوذج جديد حل�ساب التكلفة يت�سم
بال�شفافية ويتيح قدرا �أكرب بكثري من املرونة يف عدد من املجاالت .و ُفتِح
حتى الآن خم�سة ع�رش ح�سابا فرعيا حتت �أداة �أن�شطة ال�صندوق املختارة،
�ستة منها متعددة الأطراف وت�سعة ثنائية.
وت�أ�س�س برنامج تقييم امل�ساعدة الفنية بقرار من املجل�س التنفيذي يف
عام  2002ل�ضمان موا�صلة تلبية امل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق
الحتياجات البلدان الأع�ضاء وت�أكيد كفاءتها وفعاليتها ،و�أُجريت يف
ظله تقييمات خارجية م�ستقلة خالل ال�سنة املالية  2010لأن�شطة مراكز
امل�ساعدة الفنية الإقليمية ملناطق الكاريبي واملحيط الهادئ وال�رشق
الأو�سط (راجع الإطار  6-3يف ال�صفحة الإلكرتونية) وللم�ساعدة الفنية
املقدمة حتت احل�سابني الفرعيني الثنائيني لليابان و�سوي�رسا .كذلك �أجرى
ال�صندوق مراجعة لقائمة خرباء امل�ساعدة الفنية الذين يعملون معه -والتي
اعتمدت عليها الإدارات املعنية بتقدمي امل�ساعدة الفنية يف تكليف خرباء
خارجيني مبهام يف جمال بناء القدرات -من �أجل حت�سني ال�شفافية يف
عملية التوظيف وت�سهيل عملية تقدمي الطلبات.
ويف ظل الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية وما نتج عنها من احتياجات
لبناء القدرات يف عدد من البلدان الأع�ضاء ،عمدت الإدارة العليا لل�صندوق
يف دي�سمرب � 2009إىل تعليق العمل ب�سيا�سة م�ساهمة البلدان الأع�ضاء
يف التدريب وت�أجيل تطبيق هذه ال�سيا�سة على امل�ساعدة الفنية حتى نهاية
�إبريل  .2011وكان املجل�س التنفيذي قد اعتمد يف عام � 2008سيا�سة
جديدة ُي َح ِّ�صل ال�صندوق مبوجبها ر�سوما من البلدان الأع�ضاء لقاء ما
يقدمه لها من م�ساعدة فنية وتدريب ،وتتحدد الأتعاب على �أ�سا�س جدول

متدرج ي�ستند �إىل ن�صيب الفرد من دخل البلد املعني .وبد�أ ال�صندوق
ُي َح ِّ�صل ر�سوم التدريب مبوجب ال�سيا�سة اجلديدة يف مايو  ،2009بينما
كان من املقرر حت�صيل الأتعاب لقاء امل�ساعدة الفنية من ال�صندوق اعتبارا
من يناير  .2010وتبلورت فكرة �سيا�سة حت�صيل الر�سوم كاختبار يف
ال�سوق للطلب على امل�ساعدة الفنية من ال�صندوق .وكما تبتني مع هذا
كان النجاح يف تو�سيع نطاق التمويل املقدم من املانحني مبثابة �إ�شارة
بديلة على قوة الطلب يف ال�سوق.

التدريب
ميثل تدريب امل�س�ؤولني يف البلدان الأع�ضاء جزءا �أ�سا�سيا من جهود
ال�صندوق لبناء القدرات .و ُت َ�ص َّمم الدورات التدريبية واحللقات التطبيقية
والدرا�سية لتبادل اخلربات التي اكت�سبها خرباء ال�صندوق يف طائفة وا�سعة
من املو�ضوعات التي تكت�سب �أهمية حا�سمة يف التحليل االقت�صادي الكلي
واملايل الفعال و�صنع ال�سيا�سات ،وكذلك يف مو�ضوعات �أدق تخ�ص�صا
تتعلق ب�إعداد الإح�صاءات االقت�صادية الكلية وخمتلف ق�ضايا املالية
العامة والق�ضايا النقدية والقانونية (راجع الإطار  7-3يف ال�صفحة
الإلكرتونية) .و ُيقدم معظم التدريب من خالل برنامج ينظمه معهد �صندوق
النقد الدويل (بالتعاون مع �إدارات �أخرى) ،و ُت َنظَّ م ب�صفة رئي�سية يف املقر
الرئي�سي لل�صندوق ،ويف �سبعة مراكز تدريب �إقليمية يف �أنحاء العامل،
ومن خالل التعلُّم من ُبعد.
وقدم برنامج معهد ال�صندوق � 275أ�سبوعا من الدورات التدريبية يف
ال�سنة املالية  ،2010ح�رضها نحو  4200م�شارك ،وبلغ جمموع �أ�سابيع
التدريب للم�شاركني � 8700أ�سبوع (راجع اجلدول  .)5-3وبعد تراجع
التدريب يف ال�سنة املالية  ،2009نتيجة لعملية �إعادة الهيكلة يف ال�صندوق،
كان هدف ال�سنة املالية  2010هو بدء عملية �إعادة بناء حجم التدريب
مع �ضمان اال�ستمرار يف تطبيق منهج درا�سي مالئم لأولويات �صندوق
النقد الدويل واالحتياجات املتطورة للبلدان الأع�ضاء .وحتقيقا لهذه
الغاية ،ازداد التدريب الذي يقدمه خرباء املعهد عن مو�ضوعات االقت�صاد
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برامج التدريب يف معهد �صندوق النقد الدويل ،ال�سنوات املالية 2010-2007
2007

2008

2009

2010

املقر الرئي�سي
�أ�سبوع تدريب
�أ�سبوع تدريب للم�شاركني

87
3,182

78
2,813

54
1,974

58
1,992

مراكز التدريب الإقليمية
�أ�سبوع تدريب
�أ�سبوع تدريب للم�شاركني

152
4,586

172
5,280

158
4,737

163
5,067

دورات تدريبية خارجية

33
983

35
1,071

42
1,211

36
1,012

�أ�سبوع تدريب للم�شاركني

16
657

18
675

16
570

18
646

�أ�سبوع تدريب

288

303

270

275

�أ�سبوع تدريب
�أ�سبوع تدريب للم�شاركني
التعليم من بعد
�أ�سبوع تدريب
املجموع

امل�صدر :معهد �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات متاما مع املجموع نتيجة للتقريب.

وخ ِّ�ص�صت �أ�سابيع تدريب �إ�ضافية لق�ضايا القطاع
الكلي ب�أكرث من ُ ،%3
املايل (و�شملت دورة تدريبية جديدة متعمقة خلرباء االقت�صاد الكلي عن
وعقِدت حلقة نقا�ش
التمويل) ولل�سيا�سة النقدية و�سيا�سة �سعر ال�رصفُ .
رفيعة امل�ستوى يف �سنغافورة عن «نظم الإنذار املبكر ودورها يف الرقابة»،
وحلقة نقا�ش �أخرى رفيعة امل�ستوى �أي�ضا يف مقر ال�صندوق خالل
اجتماعات الربيع بالتعاون مع بنك الت�سويات الدولية عن «الإطار النا�شئ
للتنظيم املايل وال�سيا�سات النقدية ».وبوجه عام ،ارتفع عدد �أ�سابيع
التدريب ب�أقل من  %2نتيجة لزيادة تراجع الدورات التدريبية املتخ�ص�صة
التي تقدمها الإدارات املعنية بتقدمي امل�ساعدة الفنية يف �إطار برنامج
معهد ال�صندوق ،الأمر الذي يرجع �إىل الطلب املكثف الذي يواجه هذه
الإدارات يف املجاالت الأخرى ذات الأولوية.
ومتثل زيادة التمويل من اجلهات املانحة جزءا �أ�سا�سيا من ا�سرتاتيجية
وعقِدت اتفاقية بني النم�سا و�صندوق النقد
�إعادة بناء حجم التدريبُ .
الدويل �أثناء ال�سنة املالية  2010للتو�سع يف التدريب من خالل معهد
فيينا امل�شرتك تنتج عنها زيادة كبرية يف م�ساندة ال�سلطات النم�ساوية
للتدريب املقدم من ال�صندوق .وتدخل الزيادة يف متويل التدريب �أي�ضا
كجزء من تو�سيع �شبكة مراكز امل�ساعدة الفنية الإقليمية (راجع «مراكز
امل�ساعدة الفنية الإقليمية» يف جزء �سابق من هذا الف�صل).

البيانات ومبادرات ن�رش البيانات
تربز الأزمات املالية ثغرات البيانات حينما ي�ؤدي عدم توافر معلومات
دقيقة يف الوقت املنا�سب �إىل �إعاقة قدرة �صناع ال�سيا�سات والأطراف
امل�شاركة يف ال�سوق على حتديد حتركات فعالة ملواجهتها .و�أكدت الأزمة
العاملية من جديد �أن �سالمة البيانات و�سالمة التحليل هما ع�صب احلياة
للرقابة الفعالة وحتركات ال�سيا�سات على امل�ستويني الوطني والدويل.
وخالل اجتماعات الربيع يف �إبريل � ،2009أيدت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون
النقدية واملالية الدعوة التي وجهتها جمموعة الع�رشين �إىل �صندوق النقد
الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل ال�ستك�شاف ثغرات املعلومات التي
�أظهرتها الأزمة وتقدمي تقرير يطرح اقرتاحات مالئمة لتعزيز عملية جمع
البيانات .وبعد �إجراء م�شاورات وا�سعة النطاق مع امل�ستخدمني الر�سميني
للبيانات االقت�صادية واملالية يف بلدان جمموعة الع�رشين وم�ؤ�س�سات
دولية �أخرى ،وخا�صة امل�س�ؤولة عن حتليل اال�ستقرار املايل� -شملت
م�ؤمترا ُعقِد ملدة يومني يف مقر ال�صندوق يف يوليو  2009وا�شرتكت
امل�ؤ�س�ستان يف رعايته� – 39أ�صدر �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار
املايل تقريرا يف مطلع �شهر نوفمرب  2009ت�ضمن ع�رشين تو�صية حول
40
ثغرات املعلومات الرئي�سية التي يتعني �سدها (راجع الإطار .)4-3
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تو�صيات �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل ل�سد ثغرات البيانات التي ك�شفت عنها الأزمة
قدم �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل تقريرا �إىل جمموعة
الع�رشين حول ق�ضايا البيانات ذات ال�صلة بالأزمة بعنوان «الأزمة املالية
وثغرات البيانات» ()The Financial Crisis and Information Gaps
ت�ضمن ع�رشين تو�صية تخ�ص �سد ثغرات املعلومات التي ك�شفت عنها
وح ِّددت �أربع تو�صيات رئي�سية يف التقرير كما
الأزمة املالية العامليةُ .
يلي:
• حت�سني ر�صد تراكم املخاطر يف القطاع املايل ،من خالل تعزيز
الإبالغ على امل�ستوى الدويل عن م�ؤ�رشات ال�سالمة املالية ،وو�ضع
مقايي�س كلية للرفع املايل وتفاوت �آجال اال�ستحقاق ،وحت�سني نطاق
تغطية �أدوات حتويل املخاطر؛
• حت�سني البيانات يف الو�صالت ال�شبكية املالية الدولية ،من خالل
حت�سني املعلومات عن الروابط بني امل�ؤ�س�سات املالية العاملية املهمة

و�أجرى خرباء امل�ؤ�س�ستني م�شاورات مع الأجهزة الوطنية والدولية املعنية
والقطاع اخلا�ص حول ق�ضايا خمتلفة ،ومنها تكاليف معاجلة الثغرات
املحددة ،وقدمتا تقريرا �إىل جمموعة الع�رشين يف مايو  2010ت�ضمن
حمددين لتنفيذ كل تو�صية من التو�صيات القائمة.
خطة وجدول زمني
ْ

نظاميا وتقوية مبادرات جمع البيانات عن التدفقات امل�رصفية عرب
احلدود و�أو�ضاع اال�ستثمار ،واالنك�شافات؛
• ر�صد خماطر تعر�ض االقت�صادات املحلية لل�صدمات ،من خالل تعزيز
التغطية القطاعية للميزانيات العمومية الوطنية وبيانات تدفق الأموال،
وت�شجيع �إعداد �إح�صاءات مالية احلكومة يف الوقت املنا�سب على
�أ�سا�س موحد وقابل للمقارنة عرب البلدان ،ون�رش بيانات �أكرث قابلية
للمقارنة عن �أ�سعار العقارات؛
• حت�سني الإخطارات ب�ش�أن الإح�صاءات الر�سمية ،والتي كانت متوافرة
يف بع�ض احلاالت ملعاجلة ق�ضايا ال�سيا�سات احلا�سمة وقت الأزمة
ولكن امل�ستخدمني مل يكونوا على دراية بتوافرها.

وعلى جانب املالية العامة� ،أ�صدر املجل�س التنفيذي يف مار�س 2010
قرارا باعتماد عر�ض موحد لبيانات املالية العامة على ن�سق دليل
�إح�صاءات مالية احلكومة لعام  )GFSM 2001( 2001من �أجل معاجلة
املخاوف ب�ش�أن احلاجة �إىل تعزيز بيانات املوارد املالية احلكومية وزيادة
�إمكانية مقارنتها عرب البلدان .ف�ضال على ذلك ،ف�إن بيانات املالية العامة
يف تقرير “�آفاق االقت�صاد العاملي” ُتعد الآن وفقا لل�صيغة الواردة يف
دليل �إح�صاءات مالية احلكومة لعام  .2001و ُق ِّدمت امل�ساعدة الفنية
والتدريب الالزمينْ للبلدان الأع�ضاء دعما لهذا العمل.

وكانت �إحدى التو�صيات التي نتجت عن امل�ؤمتر والتقرير (راجع الإطار
 )4-3تنطوي على تعزيز الإبالغ الدويل عن م�ؤ�رشات ال�سالمة املالية
( .)FSIsو�أطلق �صندوق النقد الدويل يف يوليو  2009موقعا �إلكرتونيا
لإتاحة االطالع العام يف بلدانه الأع�ضاء على قاعدة بيانات هذه
امل�ؤ�رشات ،الأمر الذي ي�صب �إىل حد ما يف م�صلحة التقدم نحو حتقيق
هذا الهدف (راجع الإطار  8-3يف ال�صفحة الإلكرتونية).

معايري ال�صندوق لن�رش البيانات

وكان امل�ؤمتر والتقرير جزءا من عدد من املبادرات التي �أطلقها �صندوق
النقد الدويل يف جمال الإح�صاءات املالية يف ال�سنوات الأخرية ،ومنها
ت�أ�سي�س جمموعة العمل امل�شرتكة بني الوكاالت املعنية بالإح�صاءات
االقت�صادية واملالية ( )IAGالتي �أعلنت يف دي�سمرب  2009عن �إطالق
املوقع الإلكرتوين “امل�ؤ�رشات العاملية الرئي�سية” ،ا ُ
مل َع َّزز بهدف �إتاحة
االطالع العام على البيانات االقت�صادية واملالية القت�صادات جمموعة
الع�رشين (راجع تعزيز املوقع الإلكرتوين “امل�ؤ�رشات العاملية الرئي�سية”
يف ق�سم الحق من هذا الف�صل).

ت�ساعد معايري ن�رش البيانات يف تعزيز توافر �إح�صاءات �شاملة يف الوقت
املنا�سب وهو ما ي�سهم يف اتباع �سيا�سات اقت�صادية كلية �سليمة 40.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.
ويقدم الإطار  9-3يف ال�صفحة الإلكرتونية مزيدا من املعلومات عن
املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات ( )SDDSالذي و�ضعه �صندوق النقد الدويل،
وهو منوذج مرجعي لن�رش البيانات االقت�صادية الكلية لالطالع العام،
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كتيب �إح�صاءات الأوراق املالية

والنظام العام لن�رش البيانات ( ،)GDDSوهو �إطار للبلدان الأع�ضاء التي
لديها نظم �إح�صائية �أقل تطورا لكي ت�ستخدمه يف تقييم احتياجاتها
ا�شرتك كل من بنك الت�سويات الدولية والبنك املركزي الأوروبي و�صندوق
لتح�سني البيانات.
النقد الدويل يف �إ�صدار اجلزء الأول من كتيب �إح�صاءات الأوراق املالية
وجتري امل�شاركة يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات والنظام العام لن�رش يف مطلع �شهر مايو  2009والذي يغطي ق�ضايا �سندات الديون 47.والكتيب
البيانات على �أ�سا�س طوعي .وبد�أت كل من �رصبيا وليبيا والعراق وهايتي هو �أول مطبوعة من نوعها تتناول ب�شكل ح�رصي الإطار املفاهيمي
خالل ال�سنة املالية  2010امل�شاركة يف النظام العام لن�رش البيانات ،لإعداد �إح�صاءات الأوراق املالية وعر�ضها .ويهدف اجلزء الأول من الكتيب
وبذلك �أ�صبح جمموع البلدان امل�شاركة فيه  42.98عالوة على ذلك ،ا�شرتكت �إىل م�ساعدة الهيئات الوطنية والدولية يف �إنتاج �إح�صاءات الأوراق املالية
تكون ذات �أهمية ن�سبية ومرتابطة وقابلة للمقارنة دوليا ال�ستخدامها يف
قرب�ص ومالطة يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات يف دي�سمرب  2009حتليل اال�ستقرار املايل و�صياغة ال�سيا�سة النقدية .و�سوف ميتد نطاقه
واتخذت الأردن اخلطوة ذاتها يف يناير  ،2010ف�أ�صبح جمموع البلدان تدريجيا ليغطي حيازات �سندات الديون وكذلك �إ�صدار الأنواع الأخرى
امل�شاركة يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيان 43 67بلدا� ،شامال جميع البلدان من الأوراق املالية وحيازتها.
�أع�ضاء منطقة اليورو البالغ عددها �ستة ع�رش.
ويف �سياق جهود تعزيز النظام املايل الدويل ب�سد فجوات البيانات من
خالل حت�سني ن�رشها ،اتفق املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل عموما
يف مار�س  2010على عدد من اخلطوات ،بعد العمل املكثف الذي قامت
به �إدارة الإح�صاءات يف ال�صندوق 39،للبدء يف معاجلة فجوات البيانات
45
يف �سياق املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات:
•

•

•

•

تعزيز املوقع الإلكرتوين «امل�ؤ�رشات العاملية
الرئي�سية»

�أعلنت يف دي�سمرب  2009جمموعة العمل امل�شرتكة بني الوكاالت املعنية
بالإح�صاءات االقت�صادية واملالية ( ،)IAGالتي ير�أ�سها �صندوق النقد
الدويل وت�ضم كال من بنك الت�سويات الدولية والبنك املركزي الأوروبي
ومكتب الإح�صاء الأوروبي (يورو�ستات) ومنظمة التعاون والتنمية يف
 46امليدان االقت�صادي والأمم املتحدة والبنك الدويل ،عن القيام بتطوير كبري
ت�ضمني �سبعة م�ؤ�رشات لل�سالمة املالية ،على �أ�سا�س �أنها حمبذة ،للموقع الإلكرتوين “امل�ؤ�رشات العاملية الرئي�سية 48”،الذي �أُطْ لِق يف �إبريل
لتعزيز املعلومات عن القطاع املايل وحت�سني ر�صد املخاطر التي تهدد  2009وي�ست�ضيفه �صندوق النقد الدويل .ويوفر هذا املوقع الإلكرتوين
النظام؛
بيانات اقت�صادية ومالية عن اقت�صادات جمموعة الع�رشين ،ويهدف �إىل
امل�ساعدة يف ر�صد التطورات االقت�صادية واملالية يف البلدان ذات الأهمية
التحول �إىل نظام الإبالغ ربع ال�سنوي (من نظام الإبالغ على �أ�سا�س النظامية.
�سنوي) (بفرتة انتقالية ت�صل �إىل �أربع �سنوات) لبيانات و�ضع اال�ستثمار
الدويل وبفرتة ت�أخر ربع �سنة واحد بحد �أق�صى (حداثة ربع �سنوية) ،ومن �أجل تلبية احتياجات امل�ستخدمني ،يعر�ض املوقع ا ُ
مل َع َّزز البيانات
بطريقة �أ�سهل وذلك بو�سائل من �أبرزها التحول للرتكيز على املقارنة بني
ليت�سنى حت�سني فهم الروابط عرب احلدود؛
امل�ؤ�رشات القُطْ رية وت�ضمينه عددا من اخل�صائ�ص اجلديدة مثل �إ�ضافة
�إ�ضافة جدول مب�سط عن الديون اخلارجية للبلدان ح�سب �آجال اال�ستحقاق مزيد من اجلداول القُطْ رية املقارنة للم�ؤ�رشات الرئي�سية مع زيادة �إمكانية
املتبقية ،على �أ�سا�س �أنه حمبذ وبحداثة ربع �سنوية ،لتح�سني مراقبة حتويل البيانات لت�سهيل التحليل املقارن ،واحل�صول على بيانات تاريخية
عن فرتات �أطول من خالل االطالع الآين على قاعدة البيانات الأ�سا�سية،
مدى تعر�ض االقت�صادات املحلية لل�صدمات؛
وحت�سني الواجهة �أمام امل�ستخدم من خالل تو�سيع �إمكانية الت�صفح،
التعجيل ب�إجراء املراجعة الثامنة ملبادرات معايري البيانات خالل و�إتاحة الو�صول �إلكرتونيا �إىل البيانات الو�صفية؛ والعر�ض املرئي
للم�ؤ�رشات القُطْ رية الرئي�سية با�ستخدام �أداة عر�ض البيانات بال�صورة يف
� 24شهرا ،وذلك يف وقت �سابق ملا كان متوقعا من قبل بعام ون�صف
�صندوق النقد الدويل وهي نظام ا�ستح�ضار البيانات على خريطة (IMF
على الأقل.
.)Data Mapper
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تعزيز دور ال�صندوق ملواجهة
التحديات املقبلة
�صادقت اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية �أثناء االجتماعات
ال�سنوية يف ا�سطنبول يف �أكتوبر  2009على الأولويات العامة التالية
لل�صندوق يف الفرتة القادمة� )1( :إعادة تقييم �صالحياته بحيث تغطي كل

�أنواع ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية و�سيا�سات القطاع املايل امل�ؤثرة على اال�ستقرار
العاملي؛ ( )2موا�صلة تعزيز قدرته التمويلية مل�ساعدة �أع�ضائه على التعامل مع
م�شكالت ميزان املدفوعات ،مبا يف ذلك التقلب املايل ،واحلد من احلاجة املت�صورة
ملراكمة احتياطيات مفرطة؛ ( )3زيادة تركيز الرقابة متعددة الأطراف وحت�سني
�إدراجها �ضمن الرقابة الثنائية ،وزيادة تعزيز الرقابة ال ُقطْ رية والإقليمية ومتعددة
ا لأطراف؛ (� )4إ�صالح نظام حوكمة ال�صندوق لتعزيز �رشعية امل�ؤ�س�سة
وفعاليتها.
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احلاجة .و�أعرب بع�ضهم عن تف�ضيله اتباع منهج من مرحلتني ،بحيث
�إعادة تقييم �صالحيات ال�صندوق
ينطوي يف املرحلة الأوىل على الإ�صالحات املمكن �إجرا�ؤها يف ظل
ت�أتي جهود ال�صندوق املعنية ب�صالحياته ا�ستجابة منه لدعوة اللجنة اتفاقية الت�أ�سي�س ،وتتبعها عند اللزوم الإ�صالحات التي تقت�ضي تعديل
الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية �أثناء االجتماعات ال�سنوية يف �أكتوبر االتفاقية ،وحذر بع�ضهم من ا�ستحداث التزامات جديدة تنتهك ال�سيادة
 2009للقيام “مبراجعة �صالحياته بحيث تغطي كل �أنواع ال�سيا�سات الوطنية ،م�شريين �إىل خماطر التمادي يف التعديالت.
االقت�صادية الكلية و�سيا�سات القطاع املايل امل�ؤثرة على اال�ستقرار
العاملي ،وعر�ض تقرير يف هذا اخل�صو�ص على اللجنة يف موعد اجلهود الالحقة
االجتماعات ال�سنوية القادمة 49 ”.وت�شمل جهود ال�صندوق املعنية
ب�صالحياته ثالثة جماالت عامة ،هي الرقابة والتمويل وا�ستقرار النظام بعد اجتماع فرباير املبدئي للمجل�س التنفيذي ُعقد عدد من املناق�شات
النقدي الدويل .وبعد حتديد الر�ؤى املبدئية لل�صالحيات خالل ال�سنة الأخرى املرتبطة بال�صالحيات خالل �شهري مار�س و�إبريل  ،2010حيث
املالية  ،2010قام املجل�س ببذل جهد �إ�ضايف يف بع�ض املجاالت املحددة مت النظر يف خمتلف �أوجه ال�صالحيات ب�شكل �أكرث حتديدا .وا�ستعر�ض
ال�ستكمال التقرير وعر�ضه على اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية املديرون التنفيذيون ب�صفة مبدئية موارد ال�صندوق املتاحة لتقدمي
خالل االجتماعات ال�سنوية يف �أكتوبر  .2010وقد ا�سرت�شد التقرير كذلك التمويل لبلدانه الأع�ضاء ،وذلك يف �سياق املراجعة العامة الرابعة ع�رشة
باالت�صاالت اخلارجية املكثفة مع ال�سلطات القُطرية والأكادمييني للح�ص�ص .ونظروا كذلك يف عدد من االقرتاحات املبدئية ب�ش�أن دور
واملجتمع املدين.
ال�صندوق التمويلي .وعقد اجتماع �آخر حول ال�صالحيات وكان مو�ضوعه
هو و�سائل حتديث رقابة ال�صندوق وتعزيز رقابته على القطاع املايل.
مناق�شات املجل�س التنفيذي املبدئية
ويتناول هذا الف�صل هذه املناق�شات بالتف�صيل يف �أق�سامه التالية حول
التمويل املقدم من ال�صندوق ،ورقابته ،ونظام حوكمته ،على التوايل.
عقد املجل�س التنفيذي يف �شهر فرباير  2010جل�سة مناق�شات مبدئية
إحراز
حول كيفية تعزيز �صالحيات ال�صندوق 50.و�أكد املديرون �رضورة �
اخلطوات التالية
التقدم يف حتديث �صالحيات ال�صندوق على التوازي مع �إجراء �إ�صالحات
احل�ص�ص
�أو�سع نطاقا يف نظام احلوكمة ،ال �سيما فيما يتعلق بحجم
امتدت مداوالت املجل�س التنفيذي حول �صالحيات ال�صندوق �إىل ال�شهور
و�إعادة مواءمتها.
الأوىل من ال�سنة املالية  ،2011حيث ُعقدت جل�سة �إحاطة غري ر�سمية
حول اخلطوات التالية ب�ش�أن دور ال�صندوق التمويلي يف امل�ستقبل ،ونوق�شت
ويف جمال الرقابة� ،أيد معظم املديرين التنفيذيني� ،أو مل ميانعوا بحث االعتبارات الإ�ضافية لإعادة مواءمة �أن�صبة احل�ص�ص ،يف �سياق املراجعة
اتخاذ قرار ر�سمي من املجل�س ب�ش�أن الرقابة متعددة الأطراف ،مبا يف
وعقدت مناق�شات �إ�ضافية حول �إ�صالح
ذلك طرائق مناق�شة التقارير التي تركز على �آثار ال�سيا�سات املعتمدة يف العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�صُ ،
نظام احلوكمة.
البلدان املنفردة والتي تخلف �آثارا �أو�سع نطاقا على النظام ككل .و�أعرب
معظم املديرين �أي�ضا عن اعتقادهم ب�أن املجال متاح لزيادة تعزيز
رقابة توفري التمويل يف القرن
يف
املوا�ضيعية
ال�صندوق الثنائية ،مبا يف ذلك من خالل امل�شاورات
املايل� ،شدد املديرون احلادي والع�رشين
�إطار املادة الرابعة .وبالن�سبة لق�ضايا القطاع
أخرى
ل
ا
الدولية
الهيئات
التنفيذيون على �رضورة التعاون الوثيق مع
يف �أوا�سط �شهر �إبريل  ،2010وبعد فرتة ق�صرية من موافقة املجل�س
من
أكرب
�
قدر
توافر
�رضورة
واجلهات املعنية بو�ضع املعايري� ،إ�ضافة �إىل
التنفيذي على تو�سيع نطاق االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض )( (NABراجع
البيانات املالية.
“التو�سع املقرتح يف نطاق االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض” الحقا يف هذا
و�أكد املديرون �أن املبادرات اجلديدة يف جمال التمويل تقت�ضي حتليال الف�صل)� ،أجرى املديرون التنفيذيون تقييما مبدئيا لعنا�رص موارد
�شامال لالفرتا�ضات الأ�سا�سية ،و�أنه يتعني �أن يكون لها �أ�سا�س را�سخ يف ال�صندوق ومدى كفايتها وذلك يف �سياق مناق�شة ال�صالحيات واملراجعة
�صالحيات ال�صندوق الأ�سا�سية و�أن ترتكز على تقييم دقيق لأدوات العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص .و�أكدوا �أن ال�صندوق م�ؤ�س�سة تقوم على
ال�صندوق الإقرا�ضية التي مت �إ�صالحها م�ؤخرا (راجع “التمويل املي�رس” احل�ص�ص وينبغي �أن تظل كذلك ،رغم الزيادة الكبرية يف املوارد املتاحة
الحقا يف هذا الف�صل) .و�أبدى معظم املديرين اهتمامهم بالنظر يف مبوجب ال�صيغة املو�سعة لالتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض.
الو�سائل املبتكرة لتقوية �شبكات الأمان املايل العاملية ،مبا يف ذلك
البحث يف مزايا خطوط االئتمان متعددة الأطراف والدعم املتاح ملجمعات و�أفادت مناق�شات املجل�س التنفيذي �أن حجم ح�ص�ص ال�صندوق انكم�ش
انكما�شا حادا مقارنة ب�إجمايل الناجت املحلي والتجارة وتدفقات ر�ؤو�س
ال�سيولة الإقليمية.
الأموال على امل�ستوى العاملي منذ �آخر زيادة عامة يف احل�ص�ص يف
وبينما يرى معظم املديرين التنفيذيني �أن ال�صندوق ميكن �أن يجري  .1998ور�أى معظم املديرين �أن هناك مربرات قوية لإجراء زيادة كبرية
�إ�صالحات م�ؤثرة على ال�صالحيات املنوطة به يف ظل الإطار القانوين يف ح�ص�ص ع�ضوية ال�صندوق بغية توفري املوارد الكافية امل�ستمدة من
القائم ،ف�إنهم مل ميانعوا تعديل اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق حيثما تقت�ضي احل�ص�ص لتلبية احتياجات الأع�ضاء يف �أغلب الأحوال.
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توفري املوارد الكافية لعمل ال�صندوق
مت�شيا مع م�صادقة اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية على الأهداف
التي �أر�ساها زعماء جمموعة الع�رشين يف �إبريل ( 2009راجع “Financial
” Support to Foster Recoveryيف الف�صل الثالث)� ،سارع ال�صندوق
بالعمل على عدة جبهات ل�ضمان ا�ستمرار كفاية املوارد املتاحة له لتلبية
تلك االحتياجات.

�أطر واتفاقات االقرتا�ض الثنائية

ومع ات�ضاح حجم الطلب املحتمل على التمويل املقدم من ال�صندوق
نتيجة الأزمة العاملية ،ورغبة من ال�صندوق يف ت�أمني املوارد الكافية
لتلبية احتياجات بلدانه الأع�ضاء حتى يف �أ�سو�أ ال�سيناريوهات� ،أجرى
ال�صندوق مناق�شات مع عدد من الأع�ضاء بخ�صو�ص عقد اتفاقات
االقرتا�ض الثنائية املحتملة .وركزت هذه املناق�شات على الق�ضايا
الت�شغيلية يف اقرتا�ض ال�صندوق ،ويف �شهر يونيو  2009قام املجل�س
التنفيذي مبناق�شة الإطار الت�شغيلي ال�ستخدام ال�صندوق للموارد املقرت�ضة
واملوافقة عليه 52.ويت�سم هذا الإطار ب�أربع �سمات رئي�سية هي )1( :حد
�أق�صى مبدئي قدره  15مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة لكل اتفاقية
اقرتا�ض بالن�سبة لإمكانية حت�صيل املطالبات مبوجب اتفاقيات االقرتا�ض
�أو �رشاء �سندات الدين عند ظهور م�شكلة يف ميزان املدفوعات؛ ( )2ر�صيد
احرتازي بن�سبة  %20من املبالغ املتاحة مبوجب اتفاقيات االقرتا�ض؛
( )3ال�رصف بنف�س الن�سبة من املوارد املقرت�ضة واملوارد امل�ستمدة من
احل�ص�ص؛ ( )4التكاف�ؤ يف اقت�سام الأعباء بني املقر�ضني .واختار املجل�س
التنفيذي عدم و�ضع حدود القرتا�ض ال�صندوق ولكنه �أكد �أن مثل هذه
احلدود ميكن و�ضعها يف �أي وقت� ،إذا ا�ستدعى الأمر.

رغم �أن ا�شرتاكات ح�ص�ص البلدان الأع�ضاء هي امل�صدر الرئي�سي ملوارد
ال�صندوق امل�ستخدمة يف تقدمي التمويل لأع�ضائه - 51حيث �أكد املجل�س
التنفيذي �أن هذا هو احلال و�أنه ينبغي �أن يظل كذلك – ف�إن ال�صندوق
ميكنه �أن ي�ستكمل موارده امل�ستمدة من احل�ص�ص ب�صورة م�ؤقتة عن
طريق االقرتا�ض� ،إذا دعت احلاجة (راجع الإطار  1-4حول دور املوارد
املقرت�ضة والقائمة على احل�ص�ص يف متويل ال�صندوق) .ولدى ال�صندوق
نوعان من اتفاقات االقرتا�ض على �أ�سا�س دائم متعدد الأطراف ـ هما وقد ُوقِ عت �أوىل اتفاقيات االقرتا�ض الثنائية التي �أبرمها ال�صندوق بعد
«االتفاقات العامة لالقرتا�ض» ( )General Arrangements to Borrowاندالع الأزمة ،وكانت مع اليابان ،ودخلت حيز التنفيذ خالل ال�سنة املالية
و”االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض” ( .2009 )New Arrangements to Borrowويف ال�سنة املالية  2010دخلت حيز التنفيذ خم�س ع�رشة اتفاقية
و ُيعمل بهما منذ عدد من ال�سنني مل�ساعدة ال�صندوق يف احل�صول على �إ�ضافية ،مبجموع يعادل  61مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة .وقد ُوقِ َعت
املوارد التكميلية (راجع الإطار  1-4على ال�صفحة الإلكرتونية).
هذه االتفاقيات مع كندا ،وبنك الرنويج املركزي ،واململكة املتحدة ،والبنك

الإطار 1-4

دور املوارد املقرت�ضة والقائمة على احل�ص�ص يف متويل ال�صندوق
متثل ا�شرتاكات احل�ص�ص امل�صدر الأ�سا�سي لتمويل ال�صندوق ،و�إن كان
االقرتا�ض ب�صفة م�ؤقتة يوفر لل�صندوق م�صدرا مهما للموارد التكميلية.
ويخول لل�صندوق مبقت�ضى اتفاقية ت�أ�سي�سه �أن يقرت�ض لإعادة تكوين
َّ
حيازاته من العمالت يف ح�ساب املوارد العامة من �أجل القيام مبعامالته
التمويلية (الق�سم الأول ( )1من املادة ال�سابعة).
ورغم �أن تكلفة املوارد القائمة على احل�ص�ص واملوارد املقرت�ضة تكاد
تكون متطابقة يف الوقت احلايل ،فهناك بع�ض املزايا وامل�ساوئ التي
تت�سم بها هذه املوارد وتعك�س تباين دورها يف التمويل املقدم من
ال�صندوق:
• امليزة الأ�سا�سية لالعتماد على املوارد امل�ستمدة من احل�ص�ص تتمثل
يف توافق هذه املوارد مع طبيعة ال�صندوق كم�ؤ�س�سة قائمة على
احل�ص�ص ف�ضال على توافرها ب�صفة دائمة و�سهولة ال�سحب منها.
وعند اختيار ال�صندوق �أع�ضائه من ذوي املراكز اخلارجية القوية
بالقدر الكايف للم�شاركة يف متويل عملياته ،يلتزم ه�ؤالء الأع�ضاء
بتلبية هذه الطلبات يف حدود ح�ص�ص الع�ضوية .ومن خالل توافر
هذه املوارد ب�صفة دائمة �سوف يتمكن ال�صندوق من اال�ستجابة ب�رسعة
الحتياجات بلدانه الأع�ضاء .ومن �أهم م�ساوئ املوارد امل�ستمدة من
احل�ص�ص �أنها ال تتغري يف املدى املتو�سط .وقد ي�ستغرق ت�أمني توافق
الآراء العام الالزم لزيادة احل�ص�ص عدة �سنني.

•	�أما امليزة الأ�سا�سية للموارد املقرت�ضة فتنبع من املرونة التي تتيحها.
ف�إبرام اتفاقات اقرتا�ض مع عدد حمدود من املقر�ضني الر�سميني
�أ�سهل من تنفيذ زيادات احل�ص�ص التي تنطوي على م�شاركة جميع
الأع�ضاء ،وبالتايل ف�إن املوارد املقرت�ضة مالئمة لتوفري م�صدر
تكميلي م�ؤقت للموارد القائمة على احل�ص�ص .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يتوفر
لل�صندوق م�صدرا حيويا للموارد التكميلية من خالل اتفاقات االقرتا�ض
على �أ�سا�س دائم متعدد الأطراف (راجع الإطار  1-4على ال�صفحة
الإلكرتونية) ،غري �أن فرط االعتماد على املوارد املقرت�ضة قد يهدد
بفقدان ال�صندوق طابعه التعاوين والنقدي .وعك�س املوارد القائمة
على احل�ص�ص ،ف�إن املوارد املتاحة مبوجب اتفاقات االقرتا�ض
الدائمة ال تتوافر �إال بعد �رسيان هذه االتفاقات ،حيث يجوز التفاقيات
االقرتا�ض الثنائية �أن ت�ضع حدودا معينة للمبالغ التي ميكن �سحبها
خالل فرتات زمنية ق�صرية (على �سبيل املثال� ،آجال مبدئية ملدة
�سنة �إىل �سنتني ،قابلة للتمديد باالتفاق حتى خم�س �سنوات ،مع حدود
ق�صوى �أ�سبوعية و�/أو �شهرية).
وتت�ضح بع�ض �أهم عنا�رص �إطار االقرتا�ض يف ال�صندوق من خالل
“املبادئ التوجيهية القرتا�ض ال�صندوق” التي و�ضعها املجل�س التنفيذي.
وتخ�ضع طرائق اال�ستخدام العملي للموارد املقرت�ضة ملراجعات متوا�صلة،
ومنها ما هو يف �سياق مراجعات ال�صندوق ربع ال�سنوية للمعامالت
املالية ومراجعات ال�سيولة ن�صف ال�سنوية.
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اتفاقيات الإقرا�ض الثنائية و�رشاء ال�سندات ال�سارية يف � 30إبريل ( 2010باملليار)
التاريخ الفعلي

املبلغ والعملة

 13فرباير 2009
 6يوليو 2009
 14يوليو 2009

100.00
دوالر �أمريكي
10.00
دوالر �أمريكي
وحدة حقوق �سحب خا�صة 3.00

� 1سبتمرب 2009
� 22سبتمرب 2009
� 5أكتوبر 2009
 4نوفمرب 2009
 30نوفمرب 2009
 2دي�سمرب 2009
 12فرباير 2010
 12فرباير 2010
 12فرباير 2010
 31مار�س 2010
� 9إبريل 2010
� 26إبريل 2010
� 26إبريل 2010

وحدة حقوق �سحب خا�صة 9.92
15.00
يورو
5.31
يورو
1.95
يورو
1.06
يورو
11.06
يورو
4.74
يورو
0.12
يورو
0.44
يورو
1.03
يورو
2.47
يورو
1.30
يورو
4.14
يورو

اتفاقيات الإقرا�ض
اليابان
كندا
بنك الرنويج املركزي
االحتاد الأوروبي ،منه:
اململكة املتحدة
البنك املركزي الأملاين
البنك املركزي الهولندي
بنك الدامنرك املركزي
بنك الربتغال املركزي
فرن�سا
البنك الوطني البلجيكي
بنك مالطا املركزي
اجلمهورية ال�سلوفاكية
البنك املركزي الت�شيكي
بنك ال�سويد املركزي
بنك فنلندا املركزي
�إ�سبانيا

200.3

اتفاقيات �رشاء ال�سندات
البنك املركزي ال�صيني
الربازيل
بنك االحتياطي الهندي

ما يعادله بالدوالر الأمريكي

1

100.0
10.0
4.6
85.7
15.5
22.2
7.8
2.9
1.6
16.7
6.4
0.2
0.6
1.4
3.3
1.7
5.5
69.9

� 2سبتمرب 2009
 22يناير 2010
 8مار�س 2010

وحدة حقوق �سحب خا�صة 32.00
10.00
دوالر �أمريكي
10.00
دوالر �أمريكي

جمموع اتفاقيات الإقرا�ض و�رشاء ال�سندات

49.9
10.0
10.0
270.3

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

 1مت التحويل ب�سعر ال�رصف ال�سائد يف التاريخ الفعلي لالتفاقية

املركزي الأملاين ،وبنك هولندا املركزي ،وبنك الدامنرك الوطني ،وفرن�سا ،ويف يوليو  2009بد�أ ال�صندوق بال�سحب من املوارد املتاحة له مبوجب
وبنك الربتغال املركزي ،والبنك الوطني البلجيكي ،وبنك مالطا املركزي ،االتفاقيات املختلفة 54.وخالل ال�سنة املالية  2010و�صل جمموع املوارد
واجلمهورية ال�سلوفاكية ،والبنك املركزي الت�شيكي ،والبنك املركزي التي اقرت�ضها ال�صندوق يف ظل القرو�ض الثنائية واتفاقيات �رشاء
ال�سندات �إىل  6,4مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة.
ال�سويدي ،وبنك فنلندا املركزي ،و�إ�سبانيا (راجع اجلدول .)1-4

التو�سع املقرتح يف نطاق االتفاقات
اجلديدة لالقرتا�ض

و�إ�ضافة �إىل القرو�ض الثنائية ،ف�إن ال�صندوق بو�سعه �أي�ضا �إ�صدار �سندات
للبلدان الأع�ضاء وبنوكها املركزية مبوجب اتفاقيات �رشاء ال�سندات .فقد وافق
53
املجل�س التنفيذي يف �شهر يوليو  2009على �إطار لإ�صدار مثل هذه ال�سندات.
و�أبرمت اتفاقيات �رشاء ال�سندات يف ال�سنة املالية  2010مع البنك املركزي يف نوفمرب  2009تو�صل امل�شاركون احلاليون واملحتملون يف “االتفاقات
اجلديدة لالقرتا�ض” (� )NABإىل اتفاق حول تو�سيع نطاق االتفاقات
ال�صيني ،والربازيل ،وبنك الهند املركزي (راجع اجلدول .)1-4
55
اجلديدة لالقرتا�ض وزيادة مرونتها �إىل  600مليار دوالر �أمريكي.
ومع نهاية ال�سنة املالية  ،2010بلغ جمموع املوارد املتاحة لل�صندوق وبالتايل ،اعتمد املجل�س التنفيذي يف �إبريل  2010قرارا ر�سميا يتم
يف ظل اتفاقيات االقرتا�ض الثنائية و�رشاء ال�سندات  174مليار وحدة مبوجبه تو�سيع نطاق هذه االتفاقات �إىل  367,5مليار وحدة حقوق
حقوق �سحب خا�صة ( 270,3مليار دوالر �أمريكي) ،وا�ستمر العمل لتوفري �سحب خا�صة (حوايل  550مليار دوالر �أمريكي) ،مع �إ�ضافة  13بلدا
موارد تكميلية �إ�ضافية ال�ستخدامها يف �سياق االتفاقيات الثنائية يف م�شاركا جديدا ،منها عدد من بلدان الأ�سواق ال�صاعدة لها م�ساهمات
ال�سنة املالية ( 2011راجع اجلدول  .)1-4وحتى مع بلوغ القرو�ض كبرية يف هذا التو�سع 56.وجلعل هذه االتفاقات يف �صيغتها املو�سعة �أداة
القائمة وااللتزامات غري امل�سحوبة م�ستويات قيا�سية ،فقد �أدى ات�ساع �أكرث فعالية يف منع الأزمات و�إدارتها� ،سيتم �إبدال نظام التفعيل احلايل
طاقة االقرتا�ض يف ظل االتفاقيات الثنائية �إىل زيادة قدرة ال�صندوق القائم على �أ�سا�س كل قر�ض على حدة باعتماد فرتات تفعيل عامة ت�صل
على االلتزام الآجل فبلغت يف نهاية يونيو  2010م�ستوى قيا�سي قدره �إىل �ستة �أ�شهر ،وب�أق�صى حد من م�ستوى االلتزامات املحددة يف كل اقرتاح
 161,9مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 239,4مليار دوالر �أمريكي) تفعيل ،لتمويل االحتياجات التمويلية من ح�ساب املوارد العامة التي
يتم املوافقة عليها �أثناء فرتة التفعيل .وحتى يت�سنى دخول االتفاقات
(راجع ال�شكل البياين .)1-4
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القدرة على االلتزام الآجل ل�سنة واحدة ،دي�سمرب - 1994
يونيو ( 2010مبليار وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة)
180
160
140

مدفوعات احل�ص�ص مبوجب
املراجعة احلادية ع�رشة

120
100
80
60
40

بدون
اقرتا�ض

الأزمة الآ�سيوية 20
�صفر

للدور الذي تقوم به البنوك املركزية وامل�ؤ�س�سات الأخرى عن طريق
امل�ساعدة يف احتواء انتقال العدوى النا�شئة عن �صدمة نظامية.
وقد �ساند املديرون التنفيذيون عموما �إدخال حت�سينات على ت�صميم
“خط االئتمان املرن” ،مبا يف ذلك م�ضاعفة مدة حق ال�رشاء لت�صل �إىل
�سنة واحدة .ورغم التفهم ال�سائد حول تعزيز �إمكانية التنب�ؤ بالأهلية،
ف�إن معظم املديرين مل ي�ؤيدوا االحتفاظ بقائمة متجددة من البلدان
امل�ؤهلة لال�ستفادة من “خط االئتمان املرن” و�أعربوا عن تف�ضيلهم
املرونة املت�ضمنة يف املنهج احلايل املتمثل يف �إجراء التقييمات عند
طلب عقد االتفاقيات .وطلب املديرون التنفيذيون �أي�ضا القيام مبزيد من
العمل يف جمال ا�سرتاتيجيات اخلروج.

دي�سمرب 2009
يونيو 2010

دي�سمرب 2008

دي�سمرب 2006
دي�سمرب 2007

دي�سمرب 2005

دي�سمرب 2004

دي�سمرب 2003

دي�سمرب 2002

دي�سمرب 2001

دي�سمرب 2000

دي�سمرب 1999

دي�سمرب 1998

دي�سمرب 1997

دي�سمرب 1996

دي�سمرب 1995

دي�سمرب 1994

ومل ميانع املديرون التنفيذيون يف النظر يف ال�سبل الكفيلة بزيادة جاذبية
الأدوات الوقائية املتاحة للبلدان الأع�ضاء التي ال ت�ستويف مقيا�س الت�أهل
لال�ستفادة من “خط االئتمان املرن” .و�أعربوا عن اعتقادهم ب�أن هناك فر�صة
كبرية لزيادة دعم عمل ال�صندوق برتتيبات مالية �إقليمية وطلبوا تزويدهم
مبقرتحات خرباء ال�صندوق حول اجلوانب الت�شغيلية خليارات الإقرا�ض.

وطُ لب �إىل اخلرباء النظر جمددا يف الق�ضايا التي �أثريت خالل املناق�شات
امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.
وتزويد املجل�س مبقرتحات حمددة حول تنقيح “خط االئتمان املرن”
اجلديدة لالقرتا�ض يف �صيغتها املو�سعة حيز التنفيذ� ،سوف يتعني على وت�صميم “خط االئتمان الوقائي” وذلك قبل انعقاد االجتماعات ال�سنوية
امل�شاركني احلاليني املوافقة على التعديالت املقرتحة على القرار املعني لعام  .2010كذلك ُعقدت مناق�شات �أخرى حول جمموعة �أدوات ال�صندوق
بهذه االتفاقات والزيادات يف الرتتيبات االئتمانية ،و�سوف يتعني على التمويلية خالل ال�سنة املالية .2011
امل�شاركني اجلدد �إبالغ ال�صندوق بالتزامها باالتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض.
وبالن�سبة للعديد من امل�شاركني احلاليني واجلدد ،ف�إن هذا الأمر �سينطوي التمويل (من ح�ساب املوارد العامة)
على �إجراءات موافقة حملية ،مبا يف املوافقة الت�رشيعية .ووفقا ملا ورد ب�رشوط غري مي�رسة
يف القرار� ،سيقوم ال�صندوق وامل�شاركون ،يف موعد اتخاذ قرار التجديد
القادم لالتفاقات (يف �أواخر  ،)2011مبراجعة خمتلف العوامل مبا يف وافق املجل�س التنفيذي يف نهاية ال�سنة املالية  2009على �إجراء �إ�صالح
ذلك ت�أثري “املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص” على احلجم الكلي �شامل لإطار الإقرا�ض من موارد ال�صندوق ب�رشوط غري مي�رسة ،بغية متكني
للح�ص�ص والت�شاور حول التعديالت املحتملة.
ال�صندوق من الوفاء على نحو �أف�ضل باحتياجات بلدانه الأع�ضاء يف �سياق
58
الأزمة وتعزيز قدرته على منع وقوع الأزمات وحلها عند وقوعها.
تعزيز الدعم املقدم من ال�صندوق
وكخطوة تكميلية ،قام ال�صندوق يف ال�سنة املالية  2010با�ستكمال مراجعة
و�إ�صالح �أدوات الإقرا�ض املي�رس للبلدان الأع�ضاء ذات الدخل املنخف�ض
�أدت حدة التقلبات و�رضاوة انتقال العدوى خالل الأزمة العاملية �إىل (راجع الق�سم التايل بعنوان «التمويل ب�رشوط مي�رسة») .وقد مت تقييم كافة
تركيز االهتمام على احلاجة �إىل تعزيز دور ال�صندوق يف الوقاية من اجلوانب يف �أدوات و�سيا�سات الإقرا�ض من موارد ال�صندوق ب�رشوط غري
الأزمات وتخفيف �آثار الإ�صابة بالعدوى من ال�صدمات .ويف �سياق العمل مي�رسة ،وهي الت�سهيالت القائمة املتعلقة بح�ساب املوارد العامة ،و�إطار
على �إ�صالح نطاق �صالحيات ال�صندوق �أجرى املجل�س التنفيذي يف ال�رشطية ،واحلدود الق�صوى لال�ستفادة من موارد ال�صندوق ،و�آجال
�إبريل  2010مناق�شات مبدئية حول دور ال�صندوق التمويلي يف اال�ستحقاق ،والر�سوم ،والر�سوم الإ�ضافية ،والأتعاب .ومن بني الإ�صالحات
امل�ستقبل 57.ومت النظر يف عدد من الأفكار الأولية ،منها ما يلي:
التي �صدرت املوافقة ب�ش�أنها حتديث �رشطية ال�صندوق بالن�سبة جلميع
البلدان املقرت�ضة ،و�إن�شاء خط ائتمان مرن جديد، وتعزيز مرونة اتفاق
• تنقيح “خط االئتمان املرن” – الذي �سيظل خمت�صا بالبلدان التي اال�ستعداد االئتماين التقليدي لدى ال�صندوق ،وم�ضاعفة احلدود الق�صوى
تتمتع مب�ستوى بالغ القوة من الأ�سا�سيات وال�سيا�سات االقت�صادية االعتيادية لال�ستفادة من موارد ال�صندوق التي تقدم ب�رشوط غري مي�رسة،
– �أ�سا�سا عن طريق م�ضاعفة مدة حق �إجراء عمليات ال�رشاء يف ظل وتب�سيط هياكل التكلفة واال�ستحقاق ،و�إلغاء بع�ض الت�سهيالت التي يندر
“خط االئتمان املرن” ،وتعزيز �إمكانية التنب�ؤ بالأهلية ،و�إلغاء احلد ا�ستخدامها .ونتيجة للإ�صالحات التي �أجريت� ،أ�صبحت الربامج املدعمة
الأق�صى ال�ضمني على حجم اال�ستفادة من املوارد.
مبوارد ال�صندوق م�صممة لكي تتالءم مع ظروف كل بلد مع الرتكيز على
الق�ضايا الأكرث �إحلاحا يف �سبيل ت�سوية الأزمة التي كانت وراء احلاجة
•	�إن�شاء خط ائتمان وقائي ()Precautionary Credit Line
ي�ستهدف لهذه الربامج .وقد توقف تطبيق معايري الأداء الهيكلية (بالن�سبة جلميع
تتوافر
ال
والتي
م�ساعدة البلدان ذات ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سليمة
وبالتايل من �ش�أن خط قرو�ض ال�صندوق ،مبا يف ذلك القرو�ض من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو
فيها �رشوط ا�ستخدام خط االئتمان
املرن .الالحقة التي تركز على واحلد من الفقر لدعم الربامج مع البلدان منخف�ضة الدخل) وحل حملها
االئتمان الوقائي تر�شيد ا�ستخدام ال�رشطية
مراقبة مرنة للإ�صالحات الهيكلية امل�ؤثرة على االقت�صاد الكلي والتي
معاجلة ما يتبقى من مواطن التعر�ض للخطر.
تعترب �رضورية لتعايف البلدان.
• و�ضع �آلية لتمكني ال�صندوق من �إتاحة خطوط �سيولة ملجموعة
حمدودة من البلدان امل�ؤثرة على النظام املايل ح�سب التقديرات بحيث ويف �سياق الإ�صالح ال�شامل ،طلب املجل�س التنفيذي �إىل خرباء ال�صندوق
يرتتب على ا�ستقرارها امل�ساهمة يف احلفاظ على الثقة يف �صميم �إعداد تقرير يعالج م�شكلة “فرتات احلجب” يف ظل االتفاقات امل�ستفيدة
النظام املايل العاملي .ومن �ش�أن هذه الآلية �أن تكون عن�رصا مكمال من “ح�ساب املوارد العامة” 59،والتي لها انعكا�سات مهمة ال �سيما
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�إىل اليمني :ركاب يغادرون حافالت نقل الركاب يف مدينة بوغوتا يف كولومبيا� .إىل الي�سار :عمال يبا�رشون �إ�صالحات �شبكة �أنفاق ال�رصف العميق حتت الأر�ض يف مك�سيكو �سيتي.

بالن�سبة لالتفاقات الوقائية ،نظرا لأن دور هذه االتفاقات يف منع وقوع مع �إ�ضفاء املزيد من املرونة والب�ساطة على ال�رشطية املرتبطة بهذه
الأزمات وتعزيز الثقة يعتمد على وجود �ضمانات قوية ب�أن املوارد القرو�ض.
مبوجب هذه االتفاقات �سوف تكون متاحة �إذا اقت�ضت احلاجة.
وا�ستنادا �إىل هذه التدابري ،وافق املجل�س التنفيذي يف يوليو  2009على
وقد وافق املجل�س على �إطار “حقوق ال�رشاء املمددة” يف �أكتوبر � 2009إجراء تعديالت وا�سعة النطاق لتحديث ت�سهيالت ال�صندوق التمويلية
بهدف معاجلة امل�شكالت الناجمة عن فرتات احلجب 60.ويوفر هذا الإطار ب�رشوط مي�رسة للبلدان منخف�ضة الدخل ،حيث يتم �أ�سا�سا �إ�صالح هيكل
الفر�صة للأع�ضاء لال�ستفادة امل�ستمرة من املوارد مبوجب االتفاق وملدة هذه الت�سهيالت و�رشوطها املالية (راجع الإطار  61.)2-4ومبوجب القرار
الذي اعتمده املجل�س التنفيذي مت �إن�شاء «�صندوق ا�ستئماين للنمو واحلد
 45يوما بعد تاريخ �إجراء االختبار ،بدون احلاجة �إىل �إبداء االمتثال من الفقر» ،لي�صبح بديال مو�سعا لل�صندوق اال�ستئماين امل�شرتك بني
ملعايري الأداء الدورية املحددة لهذا التاريخ .وينبغي �أن ي�ستويف البلد «ت�سهيل النمو واحلد من الفقر» و»ت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية»
الع�ضو عدد من ال�رشوط للت�أهل ،مبا يف ذلك �أن يكون قد ا�ستوفى (�أو القائمني .وقد �أ�صبحت التغيريات املدخلة على ت�سهيالت ال�صندوق
ح�صل على �إعفاء من ا�ستيفاء) كل معايري الأداء الدورية يف تاريخ �إجراء اال�ستئماين �سارية يف يناير  ،2010مبجرد املوافقة عليها من جميع
االختبارات ال�سابق و�أن يكون مواظبا على كل ال�رشوط الأخرى مبوجب املقر�ضني امل�ساهمني يف «ح�ساب القرو�ض» وامل�ساهمني يف ح�سابي
الدعم لل�صندوق اال�ستئماين امل�شرتك بني «ت�سهيل النمو واحلد من الفقر»
هذا االتفاق.
و»ت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية».

التمويل ب�رشوط مي�رسة

�إدخال تعديالت على ت�سهيالت التمويل ب�رشوط مي�رسة
�أ�صيبت البلدان منخف�ضة الدخل بال�رضر خالل عام  2008ويف الن�صف
الأول من  2009من جراء االرتفاعات احلادة يف �أ�سعار الغذاء والوقود
يف البداية ثم الأزمة املالية العاملية .وقد ا�ستجاب �صندوق النقد الدويل
لتوافق الآراء املتنامي على امل�ستوى الدويل واملتمثل يف الدعوات ال�صادرة
عن �أع�ضائه من البلدان منخف�ضة الدخل ومن ر�ؤ�ساء دول جمموعة
الع�رشين الذين طلبوا �إىل ال�صندوق اتخاذ �إجراءات �رسيعة على م�ستوى
ال�سيا�سات لتلبية احتياجات العامل النامي .ويف الن�صف الأول من 2009
زاد ال�صندوق من م�ساعدته �إىل البلدان منخف�ضة الدخل زيادة ملحوظة،

و�أكد املديرون التنفيذيون �أن الت�سهيالت الثالثة اجلديدة املن�ش�أة يف ظل
الإ�صالحات -وهي “ت�سهيل االئتمان املمدد” و”ت�سهيل اال�ستعداد
االئتماين” و”الت�سهيل االئتماين ال�رسيع” -تهدف جميعا �إىل م�ساعدة
البلدان منخف�ضة الدخل على الو�صول �إىل �أو�ضاع اقت�صادية كلية م�ستقرة
وقابلة لال�ستمرار مبا يتوافق مع حتقيق النمو واحلد من الفقر على �أ�سا�س
قوي ودائم ،و�شددوا على مركزية ا�سرتاتيجيات النمو واحلد من الفقر
التي تنتهجها البلدان يف �سياق الربامج املدعمة مبوارد ال�صندوق .ورحبوا
بزيادة عن�رص املنحة يف قرو�ض ال�صندوق �إىل البلدان منخف�ضة الدخل،
مبا يف ذلك تخفيف �أعباء الفوائد م�ؤقتا مل�ساعدتها على التكيف مع
الأزمة العاملية ،كما �أيدوا �إجراء مراجعات دورية لأ�سعار الفائدة املطبقة
للحد من تقلب ال�رشوط املي�رسة وتكاليف الدعم عند تغري �أ�سعار الفائدة
العاملية.
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الإطار 2-4

�أهم جوانب �إ�صالحات عام  2009للإقرا�ض املي�رس
• زيادة امل�ساعدة املالية املي�رسة �إىل البلدان منخف�ضة الدخل،

مبقدار ي�صل �إىل  4مليار دوالر �أمريكي يف كل من عام  2009و،2010
مقارنة مببلغ  1,2مليار دوالر �أمريكي يف  .2008وميكن �أن ي�صل
جمموع املبالغ املتاحة �إىل  17مليار دوالر حتى نهاية عام
.2014

• م�ضاعفة احلدود الق�صوى لال�ستفادة من التمويل املقدم من
ال�صندوق ،مع و�ضع قواعد ال�ستخدام املوارد تكون مت�سقة يف خمتلف
الت�سهيالت .و�إىل جانب ال�سيا�سة اجلديدة التي تي�رس ا�ستخدام االتفاقات
التي جتمع بني موارد التمويل املي�رس والتمويل من ح�ساب املوارد
العامة ،ف�إن هذه الإ�صالحات تقلل من احتياج البلدان منخف�ضة
الدخل �إىل اللجوء �إىل التمويل ب�رشوط غري مي�رسة متاما.

• �إن�شاء هيكل �أكرث فعالية للت�سهيالت املوجهة للبلدان منخف�ضة
الدخل� ،ضمن “ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر” املن�ش�أ
حديثا ،بحيث يجعل �أدوات ال�صندوق للإقرا�ض املي�رس �أكرث مرونة
ومتوائمة مع التنوع املتزايد بني البلدان منخف�ضة الدخل .ويت�ألف
الهيكل اجلديد مما يلي:
•

•

•

الت�سهيل االئتماين ال�رسيع :يوفر مبلغا حمدودا من التمويل ب�رسعة
ا�ستجابة لالحتياجات العاجلة ،مبا يف ذلك امل�ساعدة الطارئة
(ملواجهة الكوارث الطبيعية ويف مرحلة ما بعد ال�رصاع) ،وب�رشطية
خمف�ضة مما يتالءم ب�صفة خا�صة مع الطبيعة امل�ؤقتة لالحتياجات
التمويلية �أو مع حاالت �ضعف القدرة على تنفيذ ال�سيا�سات.

• زيادة تر�شيد ال�رشطية ،مع توخي قدر �أكرب من املرونة يف حتديد
�أهداف الإ�صالحات الهيكلية.

• �إجراء مراجعات منتظمة لأ�سعار الفائدة على ت�سهيالت الإقرا�ض

املي�رس ،للحد من التقلبات يف ال�رشطية وتكاليف الدعم عندما تتغري
�أ�سعار الفائدة العاملية .وملواجهة االهتزازات االقت�صادية بالغة
اخلطورة التي �سببتها الأزمة العاملية ،ح�صلت البلدان منخف�ضة الدخل
�أي�ضا على �إعفاء ا�ستثنائي من كل مدفوعات الفوائد على القرو�ض
املي�رسة القائمة وامل�ستحقة لل�صندوق حتى نهاية  2011ـ ويطبق
�سعر فائدة �صفري بالفعل على هذه القرو�ض خالل هذه الفرتة.

• تعبئة موارد �إ�ضافية للإقرا�ض املي�رس ،مع تدبري موارد �إ�ضافية
للإقرا�ض بقيمة  9مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (�إ�ضافة �إىل ما
ت�سهيل االئتمان املمدد :يخلف ت�سهيل النمو واحلد من الفقر ،ويتيح
قيمته  2مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة من موارد الإقرا�ض كر�صيد
لل�صندوق فر�صة توفري ارتباط براجمي ومتويل م�ستمر للبلدان
احرتازي لتغطية حقوق حت�صيل مقر�ضي ال�صندوق اال�ستئماين للنمو
التي تعانى من �صعوبات متوا�صلة يف ميزان املدفوعات؛
واحلد من الفقر) من امل�ساهمات الثنائية كما كان الأمر يف الإطار
ال�سابق .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف يتعني تدبري موارد دعم �إ�ضافية
ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين :ي�شبه اتفاق اال�ستعداد االئتماين
قيمتها  1,5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة بالقيمة احلالية ال�صافية
امل�ستخدم على نطاق وا�سع يف الأ�سواق ال�صاعدة ،ويوفر امل�ساعدة
يف نهاية  2008وذلك من موارد ال�صندوق الداخلية ـ مبا يف ذلك
املالية ودعم ال�سيا�سات للبلدان منخف�ضة الدخل التي تواجه
املوارد املتحققة من مبيعات جانب من ذهب ال�صندوق ،ومن
احتياجات للتمويل ق�صرية الأجل �أو عار�ضة نا�شئة عن م�صادر
متنوعة ،كما ي�سمح با�ستخدام املوارد على �أ�سا�س وقائي؛
امل�ساهمات الثنائية.

و�أكد املديرون التنفيذيون �رضورة تعبئة موارد �إقرا�ض �إ�ضافية على باال�سرتاتيجية املتفق عليها ب�ش�أن ا�ستخدام املوارد املرتبطة بعمليات
وجه ال�رسعة ودعوا املقر�ضني احلاليني واملحتملني �إىل تقدمي بيع الذهب لتمويل احتياجات الدعم .و�أكدوا �أن �إ�صالح ت�سهيالت
م�ساهمات �إ�ضافية .واتفقوا على �أن ا�ستيعاب موارد الإقرا�ض الإ�ضافية ال�صندوق مل�ساعدة البلدان منخف�ضة الدخل والإطار التمويلي املقرتن
�سيقت�ضي رفع احلد الأق�صى احلايل القرتا�ض ال�صندوق اال�ستئماين بها يتوقف على تنفيذ اال�سرتاتيجية �آنفة الذكر ال�ستخدام املوارد
للنمو واحلد من الفقر من  20مليار �إىل  30مليار وحدة حقوق �سحب املرتبطة بعمليات بيع الذهب.
خا�صة ،ومتديد فرتة التعهد بالإقرا�ض وفرتة ال�سحب من القر�ض
حتى نهاية  2015و نهاية  2018على التوايل .و�أيد معظم املديرين وقد وقع ال�صندوق خالل �شهري فرباير ومار�س  2010اتفاقيات
التنفيذيني جمموعة التدابري التمويلية املقرتحة لت�أمني موارد جديدة اقرتا�ض يقوم مبوجبها كل من بنك �إ�سبانيا املركزي وبنك الدامنرك
للدعم تبلغ قيمتها  1,5مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة (بالقيمة املركزي وحكومة كندا بتوفري املوارد لل�صندوق اال�ستئماين للنمو
احلالية ال�صافية يف نهاية  .)2008واتفق معظمهم كذلك على �أن واحلد من الفقر ،مما يزيد موارد ال�صندوق املتاحة لتقدمي القرو�ض
ا�سرتاتيجية متويل الدعم �سوف تنطوي على ا�ستخدام الأرباح املي�رسة للبلدان منخف�ضة الدخل 63.وقد تعهدت حكومتي ال�صني
اال�ستثنائية املتحققة من عمليات بيع الذهب؛ 62ويف حالة ق�صور والرنويج �أي�ضا خالل ال�سنة املالية  2010بتوفري موارد �إ�ضافية
هذه الأرباح اال�ستثنائية عن توفري امل�ساهمة املطلوبةُ ،ي�س َت َمد املبلغ لل�صندوق اال�ستئماين ،بحيث يتم توقيع االتفاقيتني الر�سميتني� ،أو
الو ْقف املمول من ينتظر توقيعهما يف ال�شهور الأوىل من ال�سنة املالية  .2011وال تزال
املتبقي من الدخل اال�ستثماري الذي يدره �صندوق َ
عائد مبيعات الذهب .و�أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل �أن قرارات اجلهود م�ستمرة لت�أمني موارد �إ�ضافية لل�صندوق اال�ستئماين للنمو
املجل�س املتخذة بعد ا�ستكمال عمليات بيع الذهب �سوف ت�سرت�شد واحلد من الفقر.
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و�أيد املديرون التنفيذيون يف �شهر مار�س � 2010إجراء �إ�صالحات لتي�سري م�ستكمال بذلك �إ�صالح ال�صندوق ال�شامل لت�سهيالته املعنية بتقدمي التمويل
تعبئة املوارد الالزمة للإقرا�ض ب�رشوط مي�رسة ،ال �سيما من الدائنني ب�رشوط مي�رسة �إىل البلدان منخف�ضة الدخل .ويق�رص الإطار اجلديد حق
الراغبني يف تقدمي موارد الإقرا�ض بوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة (الأمر ا�ستخدام التمويل املقدم من ال�صندوق ب�رشوط مي�رسة على الأع�ضاء
الذي مل يكن م�سموحا من قبل) .ولدى دخول هذه الإ�صالحات حيز التنفيذ الأكرث احتياجا له ،مع �ضمان املعاملة املوحدة جلميع البلدان الأع�ضاء
ف�إنها �ستف�سح املجال �أمام قيام ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من بو�ضع معايري �شفافة للت�أهل وللخروج من مرحلة الأهلية 69.ويف ظل
الفقر ب�إ�صدار ال�سندات كما �ست�سمح ب�إن�شاء نظام للتح�صيل للإقرا�ض هذا الإطار الذي دخل حيز التنفيذ يف �إبريل  2010خرجت �ستة بلدان
ب�رشوط مي�رسة.
– هي �ألبانيا و�أنغوال و�أذربيجان والهند وباك�ستان و�رسي النكا  -من
قائمة البلدان امل�ؤهلة للتمويل من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من
مراجعة �إطار ا�ستمرارية حتمل الدين
الفقر.
يف �أعقاب عملية الإ�صالح وا�سعة النطاق التي �أجريت يف �شهر يوليو
لإ�صالح ت�سهيالت ال�صندوق املالية املوجهة للبلدان منخف�ضة الدخل،
ويف �سياق جهود ال�صندوق للت�أكد من ا�ستمرار توا�ؤم �سيا�ساته و�أدواته
مع احتياجات بلدانه الأع�ضاء ،وخ�صو�صا البلدان منخف�ضة الدخل ،قام
املجل�س التنفيذي يف �أغ�سط�س  2010مبراجعة بع�ض جوانب خمتارة
من الإطار امل�شرتك بني ال�صندوق والبنك الدويل ال�ستمرارية حتمل الدين
يف البلدان منخف�ضة الدخل 64.وقد �أن�شئ هذا الإطار يف عام 2005
وخ�ضع لآخر مراجعة يف  ،2006ومن �أهدافه ما يلي )1( :تقدمي الإر�شاد
للبلدان منخف�ضة الدخل فيما يتعلق بقرارات االقرتا�ض والدائنني فيما
يتعلق بقرارات الإقرا�ض ،على نحو يت�سق مع �إحراز التقدم مبا يحقق
للبلدان �أهدافها الإمنائية وا�ستمرارية قدرتها على حتمل الديون يف املدى
الطويل؛ ( )2حت�سني تقديرات ال�صندوق والبنك الدويل وم�شوراتهما على
م�ستوى ال�سيا�سات يف امل�سائل املتعلقة بالدين؛ ( )3امل�ساعدة يف ر�صد
امل�صاعب املحتملة مبكرا حتى ميكن اتخاذ �إجراءات وقائية .وتركزت
مراجعة �شهر �أغ�سط�س ،التي بد�أت يف �شهر مار�س ال�سابق يف �سياق
65
مناق�شات املجل�س للأمناط املتغرية للتمويل يف بلدان الدخل املنخف�ض،
على خيارات زيادة مرونة الإطار� ،سعيا ملعاجلة املخاوف من احتمال
�أن يكون قيد بال داع قدرة البلدان منخف�ضة الدخل على االقرتا�ض،
واحتمال �أن يكون ،يف ظل الأزمة العاملية ،م�سايرا لالجتاهات الدورية
�أكرث من الالزم( .راجع الإطار  3-4لالطالع على �أبرز معامل الإطار
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املع َّدل).
وقد وافق املجل�س التنفيذي على املبادئ التوجيهية املعدلة بالن�سبة
ملعيار �أداء الدين اخلارجي يف اتفاقات ال�صندوق ،وذلك على �أ�سا�س
قائمة من البدائل والركائز التحليلية املعززة 67.وتراعي املبادئ التوجيهية
املعدلة مواطن التعر�ض ملخاطر الدين يف البلدان الأع�ضاء وقدرة هذه
البلدان على �إدارة االقت�صاد الكلي واملالية العامة ،والتي يجري تقديرها
وفقا للمنهجية املحددة يف املبادئ التوجيهية .وال يخ�ضع �أي بلد ع�ضو
ل�رشوط �أكرث ت�شددا من تلك ال�رشوط التي كان ُيعمل بها يف ظل املبادئ
التوجيهية ال�سابقة ،و�إمنا يطبق قدر �أكرب من املرونة يف جميع احلاالت
با�ستثناء احلاالت التي ت�شكل فيها ا�ستمرارية حتمل الدين م�صدرا للقلق
البالغ وتكون قدرة البلد الع�ضو على �إدارة االقت�صاد الكلي واملالية العامة
حمدودة .وحث املديرون التنفيذيون اخلرباء على توخي اليقظة امل�ستمرة
ملخاطر �إحالل التمويل ب�رشوط �أقل تي�سريا حمل التمويل ب�رشوط �أكرث
تي�سريا .وقدموا عدة مقرتحات للخرباء ب�ش�أن الأمناط الت�شغيلية لل�سيا�سة،
مبا يف ذلك ما يتعلق بتقييم القدرات ،وال�شفافية يف وثائق الربامج،
والإعالم اجلماهريي بالتغيريات ،والتي انعك�ست على نحو مالئم يف
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مذكرة توجيهية �إىل خرباء البنك وال�صندوق.

و�أعرب املديرون التنفيذيون عن جمموعة من الآراء حول امل�ستويات
احلدية املقرتحة للت�أهل وللخروج من مرحلة الأهلية للتمويل من ال�صندوق
اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر؛ ويف نف�س الوقت� ،أقروا باملفا�ضالت
يف هذا ال�صدد واحلاجة �إىل حتقيق التوازن املالئم .فمن ناحية� ،سوف
ي�سمح تطبيق معايري �أقل ت�شددا للخروج من مرحلة الأهلية بتبكري خروج
البلدان الأع�ضاء من حالة االعتماد على املوارد ال�شحيحة التي تقدم لهم
ب�رشوط مي�رسة .ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن ي�ؤدي اخلروج على نحو
�سابق لأوانه �إىل تعري�ض ا�ستمرارية الأو�ضاع املالية ملخاطر ال داعي
لها يف البلد امل�ستفيد .و�إذ �أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل العن�رص
اال�ستن�سابي الذي يحكم معيار النفاذ �إىل ال�سوق وتقييمات التعر�ض
للخطر� ،شددوا على �أهمية االت�ساق واملو�ضوعية يف تطبيق الإطار املقرتح،
و�إن �أقروا ب�أن توخي بع�ض املرونة �سوف يكون مالئما �أي�ضا .ورحب
املديرون با�ستمرار حتديد الأهلية على �أ�سا�س يتوافق �إىل حد كبري مع
ممار�سات امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية (�أيدا) ،وب�أن الأغلبية العظمى من
البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من موارد م�ؤ�س�سة التنمية الدولية �سوف تظل
م�ؤهلة للتمويل �أي�ضا من ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر.
كذلك �أيد املديرون تو�سيع نطاق املعاملة اال�ستثنائية التي تتاح حاليا
للجزر ال�صغرية عند حتديد الأهلية للتمويل من ال�صندوق اال�ستئماين
للنمو واحلد من الفقر بحيث ت�شمل جميع البلدان ال�صغرية بغية �ضمان
امل�ساواة يف معاملة كافة الأع�ضاء الذين يعانون من مواطن �ضعف
متماثلة ،و�أيدوا كذلك اقرتاح تعديل قواعد اجلمع بني موارد التمويل
املي�رس والتمويل من ح�ساب املوارد العامة.

مراجعة ا�ستخدام �أداة دعم ال�سيا�سات
�أن�شئت “�أداة دعم ال�سيا�سات” يف �أكتوبر  2005لتمكني ال�صندوق من
دعم البلدان منخف�ضة الدخل التي ال حتتاج مل�ساعدة ال�صندوق املالية.
وقد �صدرت املوافقة على �سبع �أدوات دعم ال�سيا�سات ل�صالح �ستة من
البلدان الأع�ضاء ،وكلها يف �إفريقيا (راجع اجلدول  1-4على ال�صفحة
الإلكرتونية).
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وقد اختتم املجل�س التنفيذي يف يوليو  2009مراجعة جتربة ال�صندوق
يف ا�ستخدام “�أداة دعم ال�سيا�سات” – هي الأوىل منذ �إن�شا�ؤها 71.واتفق
املديرون التنفيذيون عموما مع خرباء ال�صندوق يف ر�أيهم ب�أن «�أداة دعم
ال�سيا�سات» حققت �أهدافها وتوقعاتها ب�صفة عامة 72.و�أ�شاروا �إىل تقييم
اخلرباء ب�أن الأداء االقت�صادي مل�ستخدمى هذه الأداة كان بنف�س جودة
�أداء جمموعات املقارنة الأخرى من البلدان منخف�ضة الدخل �أو �أف�ضل.
وقد �أعربوا عن اطمئنانهم بف�ضل نتائج امل�سوح �إىل �أن البلدان الأع�ضاء
وجدت �أداة دعم ال�سيا�سات مفيدة يف الظروف التي ال تكون هناك حاجة
عاجلة للتمويل من ال�صندوق .وذكروا �أن وجهات النظر التي ا�شتملت
الإطار املعدل لأهلية ا�ستخدام التمويل ب�رشوط مي�رسة
عليها امل�سوح حول الدور الإ�شاري لهذه الأداة مل تكن �إيجابية بنف�س
وافق املجل�س التنفيذي يف يناير  2010على �إطار جديد لتحديد �أي القدر بالن�سبة لغريها من اجلوانب .وعلى وجه العموم� ،أعرب املجل�س
البلدان الأع�ضاء م�ؤهلة ال�ستخدام موارد ال�صندوق املالية ب�رشوط مي�رسة التنفيذي عن ر�أيه ب�أنه ال توجد حالة ملحة لتعديل «�أداة دعم
يف ظل ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر (راجع الإطار  ،)4-4ال�سيا�سات».
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الإطار 3-4

�أبرز املعامل يف �إطار ا�ستمرارية حتمل الدين
• زيادة الإقرار بت�أثري اال�ستثمارات العامة على النمو :اتفق املديرون • زيادة املرونة يف معاملة الدين اخلارجي للم�ؤ�س�سات اململوكة
للدولة� :أيد معظم املديرين التنفيذيني على �أن ت�ستبعد من حتليالت
التنفيذيون على �أن حتليل ال�صلة بني اال�ستثمار والنمو ي�ستلزم اعتماد

ا�ستمراية القدرة على حتمل الدين تلك الديون القائمةعلى امل�ؤ�س�سات
اململوكة للدولة والتي تفر�ض خطرا حمدودا على مالية احلكومة
حيث ميكن لهذه امل�ؤ�س�سات �أن تقرت�ض بدون تقدمي �ضمانات من
احلكومة.

منهج يراعي اخل�صو�صيات القُطرية ،و ُت�ستخدم فيه جمموعة كبرية
من امل�ؤ�رشات ،وتكمله مناهج تقوم على �أ�سا�س النماذج ،ح�سب
االقت�ضاء.

• مراعاة حتويالت املغرتبني بو�ضوح �أكرب عند �إجراء حتليالت

ا�ستمرارية القدرة على حتمل الدين :بينما �أ�شار املديرون �إىل • تب�سيط حتليالت ا�ستمرارية حتمل الدين� :أيد معظم املديرين
التنفيذيني تب�سيط �رشوط حتليالت ا�ستمرارية حتمل الدين ،على النحو
ازدياد �أهمية حتويالت املغرتبني كم�صدر للتمويل اخلارجي يف
التايل� :إجراء حتليالت �شاملة ال�ستمرارية حتمل الدين كل ثالث �سنوات
البلدان منخف�ضة الدخل يف ال�سنوات الأخرية ،اتفقوا على �رضورة
مع �إجراء حتديثات مرحلية مب�سطة على �أ�سا�س �سنوي ،وحجب �أي
توخي قدر �أكرب من املرونة يف ر�صد �أهمية حتويالت املغرتبني عند
تغيري كبري يطر�أ على �آفاق الدين وال�رشوط املرتبطة بالربامج.
ت�صنيف املخاطر.

الإطار 4-4

ال�صيغة املعدلة من معايري الأهلية ال�ستخدام التمويل املي�رس
يحدد الإطار الذي �صادق عليه املجل�س التنفيذي جمموعات متمايزة من
املعايري للت�أهل وللخروج من قائمة البلدان امل�ؤهلة ال�ستخدام موارد
ال�صندوق للتمويل ب�رشوط مي�رسة .ومبوجبه ت�صبح البلدان م�ؤهلة للح�صول
على التمويل املي�رس �إذا كان الدخل ال�سنوي للفرد فيها دون م�ستوى حدي
معني (ذات امل�ستوى احلدي الذي ت�ستخدمه جمموعة البنك الدويل لتحديد
�أهلية البلدان لال�ستفادة من موارد امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية) وال ميكنها
النفاذ بال�شكل الكايف �إىل الأ�سواق املالية الدولية لفرتة زمنية ممتدة.
ومن املتوقع خروج البلدان من قائمة البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من
موارد ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر �إذا حتقق لها ما يلي:
(�أ) �إذا ا�ستمر ارتفاع م�ستوى الدخل فيها ،متجاوزا �ضعف امل�ستوى
احلدي لدخل الفرد امل�ستخدم يف حتديد �أهلية اال�ستفادة من موارد
امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية� ،أو �إذا �أمكنها النفاذ �إىل الأ�سواق املالية
الدولية على �أ�سا�س قابل لال�ستمرار وب�شكل كاف؛
(ب) �إذا مل تكن تواجه احتماالت خطرية يف الأجل القريب بحدوث
انخفا�ض حاد يف م�ستوى دخل الفرد ،وفقدان قدرتها على النفاذ
�إىل الأ�سواق ،وتفاقم �إمكانية تعر�ضها ملخاطر الدين� ،أو �أي من هذه
االحتماالت.

وي�صبح اخلروج من قائمة البلدان امل�ؤهلة لال�ستفادة من موارد ال�صندوق
اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر نافذا بعد ثالثة �أ�شهر من اعتماد قرار
املجل�س التنفيذي ذي ال�صلة وال ي�ؤثر على الدعم القائم املقدم من
ال�صندوق ب�رشوط مي�رسة �أو على املناق�شات اجلارية ب�ش�أن طلبات التمويل
اجلديدة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن البلدان التي لديها اتفاقات مع ال�صندوق
تبقى م�ؤهلة لال�ستفادة من موارد ال�صندوق اال�ستئماين طوال مدة االتفاق،
وخروجها من قائمة البلدان امل�ؤهلة بعد ا�ستكمال الربنامج املدعم مبوارد
ال�صندوق ال ي�ؤثر على �رشوط القرو�ض القائمة �سواء املي�رسة �أو املدعمة.
وجتري مراجعة �أهلية البلدان لال�ستفادة من موارد ال�صندوق اال�ستئماين
للنمو واحلد من الفقر مرة كل عامني.
ول�ضمان امل�ساواة يف معاملة كافة الأع�ضاء الذين يعانون من مواطن
�ضعف متماثلة ،ف�إن الإطار اجلديد يو�سع نطاق املعاملة اال�ستثنائية
التي تتاح حاليا للجزر ال�صغرية عند حتديد الأهلية للتمويل من ال�صندوق
اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر ،والتي تنطوي على معايري �أقل ت�شددا
فيما يتعلق مب�ستوى دخل الفرد ،بحيث ت�شمل جميع البلدان ال�صغرية
(التي يقل عدد �سكانها عن مليون ن�سمة) .وقد مت تعديل �سيا�سة اجلمع
بني موارد التمويل املي�رس والتمويل من ح�ساب املوارد العامة ل�ضمان
ات�ساقها مع �إطار الأهلية اجلديد.
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زيادة الدقة يف رقابة ال�صندوق
نظر املجل�س التنفيذي يف �شهر �إبريل  2010يف كيفية حتديث �صالحيات
وطرائق العمل الرقابي الذي ميار�سه ال�صندوق ويف كيفية تعزيز الرقابة
73
على القطاع املايل.
وعلى م�ستوى الرقابة متعددة الأطراف� ،أعرب معظم املديرين التنفيذيني
عن ت�أييدهم� ،أو على �أ�سا�س التجربة� ،إعداد تقارير حول انتقال التداعيات
�إىل اخلارج من البلدان التي قد ت�ؤثر �سيا�ساتها �أو �أو�ضاعها ت�أثريا ملحوظا
على ا�ستقرار النظام ،بحيث تكون مكملة لتقارير ال�صندوق حول م�شاورات
املادة الرابعة ( راجع “الرقابة الثنائية” يف الف�صل الثالث) .غري �أن عددا
كبريا منهم ذكر �أن مثل هذه الدرا�سة التحليلية وغريها من الق�ضايا
القُطرية املختلفة ميكن دجمها ،ح�سب االقت�ضاء ،يف التقارير احلالية
– مثل تقارير م�شاورات املادة الرابعة� ،أو تقارير �آفاق االقت�صاد الإقليمي،
�أو تقارير �آفاق االقت�صاد العاملي و تقارير اال�ستقرار املايل العاملي
املب�سطة والأق�رص – �أو يف تقرير موحد جديد وق�صري ي�ضم اجلهود احلالية
واملبادرة اجلديدة ب�ش�أن الآثار االنت�شارية .و�أيد عدد كبري منهم� ،أو مل
ميانعوا ،فكرة عقد م�شاورات متعددة الأطراف ،ح�سب احلاجة ،تتناول
مو�ضوعات حمددة ذات انعكا�سات نظامية ،بغية تعزيز التعاون والعمل
اجلماعي .و�أعرب الكثريون �أي�ضا عن اعتقادهم بجدوى اتخاذ قرار ب�ش�أن
الرقابة متعددة الأطراف لتو�ضيح دور ال�صندوق وو�ضع �إطار مل�شاركات
�صناع ال�سيا�سات.
ويف جمال الرقابة الثنائية� ،أعرب العديد من املديرين التنفيذيني عن
ر�أيهم ب�أن التقارير املوا�ضيعية متعددة البلدان �أداة مفيدة لتعميق فهم
الروابط بني خمتلف البلدان .و�أكد املديرون �أهمية القيام ب�أعمال الرقابة
�ضمن �إطار زمني معقول.
وحول م�س�ألة حت�سني �سبل تقدير املخاطر من خالل الرقابة على القطاع
املايل� ،أيد معظم املديرين و�ضع خطط للح�صول على البيانات الالزمة،
عرب ال�شبكات املالية العاملية ،بغية تقدير الآثار االنت�شارية وانعكا�ساتها
على اال�ستقرار املايل الكلي .و�أيد معظمهم �أي�ضا �رضورة �سعي ال�صندوق
لتعزيز قدرته على احل�صول بانتظام على البيانات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات
املالية املنفردة ،م�ستندا يف ذلك �إىل الطرائق املعمول بها يف تقييمات
«برنامج تقييم القطاع املايل» ،وتعميق م�شاركاته مع �أهم امل�ؤ�س�سات
املالية العاملية.

ومع ظهور خماوف من زيادة االحتياج �إىل املوارد نتيجة االقرتاحات
املختلفة� ،أ�شار املديرون �إىل �إمكان متابعة بع�ض الأفكار على �أ�سا�س
التجربة ،الأمر الذي �سي�ساعد ،مع اكت�ساب اخلربة ،يف حت�سني قيا�س
انعكا�ساتها على املوارد .ونبهوا �إىل �أنه ال ينبغي تنفيذ املبادرات اجلديدة
على ح�ساب الرقابة الثنائية.

مراجعة برنامج تقييم
القطاع املايل
توفر التقييمات التي تجُ رى يف �إطار “برنامج تقييم القطاع املايل”
م�ساهمات قيمة ت�ستنري بها م�شاورات املادة الرابعة التي يجريها
ال�صندوق 74،وقد ك�شفت الأزمة �رضورة دمج هذين امل�سارين من �أعمال
ال�صندوق ب�سهولة �أكرب .ويف �سياق مراجعة جتربة ال�صندوق مع برنامج
تقييم القطاع املايل على مدار ال�سنوات الع�رش ال�سابقة ،والتي �أجريت يف
�سبتمرب  ،2009وافق املجل�س التنفيذي على اتخاذ �إجراءات لزيادة دعم
الربنامج وتعزيز دمج حتليالت القطاع املايل يف �أعمال الرقابة ،مع
مراعاة الدرو�س امل�ستخل�صة من جتربة الع�رش �سنوات مع الربنامج و�أثناء
الأزمة العاملية (راجع الإطار  75.)5-4واتفق املديرون على �أن الربنامج
ميكن �أن يعود على الأع�ضاء بنفع �أكرب �إذا ما مت التو�سع يف تغطيته
القُطْ رية وزيادة تركيز التقييمات ذات ال�صلة ومعدل تواترها ،وخا�صة
ما يتعلق منها باال�ستقرار املايل .و�أيد املديرون بوجه عام جمموعة
الإ�صالحات املقرتحة التي تهدف �إىل تعزيز مرونة التقييمات و�سهولة
تطويعها للظروف املتغرية ودقة التحليالت التي تجُ رى يف �سياقها .
واتفق املديرون على �أن �إجراء تقييمات تعتمد على وحدات بيانات
منوذجية منف�صلة ،وكذلك ممار�سة الرقابة امل�ستندية املعززة� ،سوف
ي�ضفيان على برامج تقييم القطاع املايل عن�رص املرونة الذي ي�شكل
�رضورة ملحة وي�ساعدان على زيادة االت�ساق بني التقييمات التي تجُ رى
يف �سياق هذه الربامج وبني احتياجات و�أولويات البلدان الأع�ضاء .و�أيدوا
�إجراء عمليات حتديث جزئية لبيانات “تقارير مراعاة املعايري واملواثيق”
ح�سب حجم املخاطر ،عقب �إجراء تقييم مبدئي �شامل .و�أعرب املديرون
�أي�ضا عن ت�أييدهم ال�ستحداث م�صفوفة موحدة لتقدير املخاطر �ضمن
برامج تقييم القطاع املايل بغية ر�صد الأخطار التي تهدد ا�ستقرار القطاع
املايل وتقدير �إمكانية حتققها واالنعكا�سات التي تحُ ْ دِثها على اال�ستقرار
املايل الكلي .و�أكدوا �أهمية التو�سع يف تغطية الق�ضايا عرب احلدود ،و�أعربوا
عن ت�أييدهم ملوا�صلة العمل يف و�ضع �إطار حتليلي متكامل لر�صد الروابط
املالية الكلية وتقدير املخاطر .وفيما يتعلق بتغطية القطاع املايل يف
البلدان منخف�ضة الدخل� ،أعرب املديرون عن ر�أيهم ب�رضورة توجيه
اهتمام �أكرب لت�أثري الأ�سواق املالية قا�رصة التطور على فعالية ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية وقدرة االقت�صاد على ا�ستيعاب ال�صدمات.

وباالنتقال �إىل حت�سني فعالية الرقابة على القطاع املايل� ،أعرب معظم
املديرين عن ت�أييدهم� ،أو عدم ممانعتهم ،القرتاح اخلرباء ب�أن تكون
وحدة البيانات النموذجية املخ�ص�صة لق�ضايا اال�ستقرار يف “برنامج العمل مع املنظمات الدولية
تقييم القطاع املايل” جزءا �إلزاميا يف الرقابة على البلدان الأع�ضاء الأخرى واتخاذ املبادرات
ذات النظم املالية امل�ؤثرة نظاميا .و�أكد املديرون �أهمية تعاون ال�صندوق
على الرغم من �أن ال�صندوق له تاريخ طويل من العمل الوثيق مع املنظمات
مع الهيئات الدولية الأخرى ،ال �سيما “جمل�س اال�ستقرار املايل” ،على الأخرى ،كالبنك الدويل وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العاملية
�أ�سا�س من الو�ضوح الكبري يف حتديد امل�س�ؤوليات .و�أبدوا ا�ستعدادهم ووكاالت الأمم املتحدة 76،فقد �أدت �أن�شطته يف جماالت الأزمة �إىل دخوله
بوجه عام ال�ستك�شاف �سبل جديدة لتعزيز التعاون بني ال�صندوق يف عالقات تعاونية مع جمموعة من املنظمات والهيئات ،ال �سيما
والهيئات املعنية بو�ضع املعايري يف القطاع املايل ،ا�ستنادا �إىل دور جمموعة الع�رشين وجمل�س اال�ستقرار املايل ،وحفزت من م�شاركته يف
ال�صندوق يف تقييم تنفيذ املعايري و�أهمية هذه املعايري لال�ستقرار مبادرات وا�سعة النطاق مثل “European Bank Coordination
املايل الكلي.
”( Initiativeمبادرة تن�سيق جهود البنوك الأوروبية).
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الإطار 5-4

مراجعات برنامج تقييم القطاع املايل
يف ظل مواطن القوة وال�ضعف التي ك�شفت عنها الأزمة ،قام ال�صندوق • زيادة املرونة يف التقييمات التي تعتمد على وحدات البيانات
النموذجية املنف�صلة ،القائمة على �أ�سا�س احتياجات البلدان الأع�ضاء؛
والبنك الدويل يف �سبتمرب  2009ب�إدخال تعديالت على برنامج تقييم
القطاع املايل ( .)FSAPورغم �أنه مل يطر�أ �أي تغيري على �أهم عنا�رص

الربنامج (اال�شرتاك ال يزال طوعيا ،وال�صندوق ال يزال م�ستمرا يف التعاون • حت�سني املنظورات ملختلف البلدان؛

مع البنك الدويل ب�ش�أن التقييمات التي تدخل فيها البلدان منخف�ضة الدخل
وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة) ،فقد �أدخل عدد من ال�سمات اجلديدة:

• توجيه عمليات التقييم �إىل معايري القطاع املايل الأهم.

• زيادة ال�رصاحة وال�شفافية يف التقييمات ،من خالل ا�ستحداث و�سوف ت�ساهم ال�سمات اجلديدة يف دمج النتائج امل�ستخل�صة من برامج
تقييم القطاع املايل �ضمن �أعمال رقابة ال�صندوق الثنائية ،وذلك بتو�سيع
م�صفوفة لتقدير املخاطر؛
النطاق املتاح لعمليات التقييم الأكرث تواترا وتركيزا وعن طريق ت�شجيع
• حت�سني جمموعة الأدوات التحليلية ،مبا يتيح حت�سني القدرة على زيادة املقارنة بني البلدان .ويجري حاليا �إعادة النظر �أي�ضا يف ت�صميم
حتديد الروابط بني االقت�صاد ككل والقطاع املايل وتغطية جمموعة برنامج تقييم القطاع املايل يف �سياق مناق�شة �صالحيات ال�صندوق على
نطاق �أو�سع.
�أكرب من م�صادر اخلطر؛

ومنذ بداية الأزمة ،دعا زعماء جمموعة الع�رشين �صندوق النقد الدويل لتقدير الأهمية النظامية للم�ؤ�س�سات والأ�سواق والأدوات املالية ،وحتديد
لال�ضطالع بعدد من املهام ،ب�صفة منفردة وبالتعاون مع منظمات �أخرى ،ومعاجلة ثغرات البيانات واملعلومات التي ك�شفت عنها الأزمة.
ل�ضمان اتباع م�سار للخروج من الأزمة بحيث يت�سم بال�سال�سة واالنتظام
والأهم من ذلك �أن يكون امل�سار ال�سليم .ويف مرحلة مبكرة من الأزمة ،وا�شرتك ال�صندوق �أي�ضا يف عدد من جمموعات العمل �أو املبادرات التي
كلفت جمموعة الع�رشين ال�صندوق ،بالتعاون مع جمل�س اال�ستقرار املايل ،ن�ش�أت عن الأزمة �أو التي �شهدت زيادة كبرية يف �أهمية عملها ب�سبب
ب�إن�شاء عملية للإنذار املبكر (راجع “دور ال�صندوق الرقابي و�أولويات الأزمة .ويربز الف�صل الثالث من هذا التقرير جهود ال�صندوق كرئي�س
ال�سيا�سات يف مواجهة الأزمة” يف الف�صل الثالث ،والإطار  .)3-3ويف ملجموعة العمل امل�شرتكة فيما بني الهيئات واملعنية بالإح�صاءات
وقت �أقرب طلبت املجموعة احل�صول على م�شورة ال�صندوق ب�ش�أن �أكرث االقت�صادية واملالية ،وخ�صو�صا فيما يتعلق باملوقع ا لإلكرتوين
الطرق فعالية لت�أمني م�ساهمة القطاع املايل يف حتمل تكاليف احتفاظه “امل�ؤ�رشات العاملية الرئي�سية” ( ،)Principal Global Indicatorsالذي
مبقومات البقاء (راجع “العمل على فر�ض �رضيبة القطاع املايل” يف يعر�ض البيانات االقت�صادية واملالية لبلدان جمموعة الع�رشين .ومن
الف�صل الثالث) .وبطبيعة احلال ،ف�إن ال�صندوق ي�ضطلع بدور رئي�سي يف الأمثلة املهمة ب�صفة خا�صة لتعاون ال�صندوق على امل�ستوى اجلماعي
عملية التقييم املتبادل التي �أن�ش�أتها جمموعة الع�رشين (راجع مرة �أخرى م�شاركته يف “مبادرة تن�سيق جهود البنوك الأوروبية” (European
“دور ال�صندوق الرقابي و�أولويات ال�سيا�سات يف مواجهة الأزمة” يف )( Bank Coordination Initiativeاملعروفة غري ر�سميا با�سم “مبادرة
فيينا”) 77.ففي �سياق رد الفعل �إزاء عدم وجود �إطار للتحركات املن�سقة
الف�صل الثالث).
ملواجهة احتماالت تدفق ر�ؤو�س الأموال خارج �أوروبا ال�صاعدة ب�سبب
و�أدت الأن�شطة املتعلقة بالأزمة �أي�ضا �إىل دخول ال�صندوق يف عالقة الأزمة ،قام ال�صندوق ،بالتعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
تعاون وثيق مع جمل�س اال�ستقرار املايل .فال�صندوق ،كما �أ�سلفنا ،ا�شرتك الأخرى (و�أهمها البنك الأوروبي للإن�شاء والتعمري واملفو�ضية الأوروبية)،
مع جمل�س اال�ستقرار املايل يف �إن�شاء وتنفيذ عملية للإنذار املبكر ،انطبقت بالدعوة لعقد �سل�سلة من االجتماعات ،كان �أولها يف يناير  .2009وقد
جزئيا من عملية ال�صندوق لتقدير املخاطر .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يتعاون التقى يف هذه االجتماعات ممثلو امل�ؤ�س�سات املالية الدولية و�صناع
ال�صندوق مع املجل�س وجلنة بازل للرقابة امل�رصفية لتقييم االنعكا�سات ال�سيا�سات من بلدان املوطن والبلدان امل�ضيفة مبمثلي البنوك التجارية
االقت�صادية الكلية لتنفيذ اقرتاحات جلنة بازل الرامية �إىل تقوية القواعد العاملة يف �أوروبا ال�صاعدة ملناق�شة ما قد يلزم اتخاذه من تدابري لإعادة
التنظيمية العاملية لر�أ�س املال وال�سيولة .وقد تعاون ال�صندوق خالل ت�أكيد تواجدها يف املنطقة بوجه عام ،وعلى الأخ�ص يف البلدان التي
ال�سنة املالية  2010مع جمل�س اال�ستقرار املايل وبنك الت�سويات الدولية كانت حت�صل على الدعم ملوازين مدفوعاتها من امل�ؤ�س�سات املالية
يف �إعداد تقرير للعر�ض على جمموعة الع�رشين حول املبادئ التوجيهية الدولية .وقامت هذه املبادرة بدور مهم يف ا�ستقرار الأو�ضاع وتثبيت
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توقعات الأ�سواق و�إقامة احلوار بني القطاعني اخلا�ص والعام .وعلى
نف�س القدر من الأهمية ،وفرت هذه املبادرة منربا للحوار ،مما �أن�ش�أ قدر
من الثقة يف الأ�سواق اخلا�صة ف�أفادت منه ال�سيا�سات االقت�صادية يف
البلدان املعنية.

التخاذ �إجراءات عاجلة وحددت املجاالت التي ت�ستدعي مزيدا من العمل.
وقد عر�ض املجل�س التنفيذي تقريره �إىل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية
واملالية حول �إ�صالح نظام احلوكمة يف ال�صندوق قبيل االجتماعات
ال�سنوية التي عقدت يف ا�سطنبول يف �أكتوبر  ،2009حيث �أكدت اللجنة
الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية �أهمية �إ�صالح نظام احلوكمة بالن�سبة
لتعزيز �رشعية ال�صندوق وزيادة فعاليته (راجع الإطار  2-4يف ال�صفحة
79
الإلكرتونية).

ويعمل ال�صندوق بن�شاط من خالل مكاتبه الكائنة يف �أوروبا مع
امل�ؤ�س�سات التي يقع مقرها هناك ،ومنها منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي واالحتاد الأوروبي ،حيث تعاون معها يف عدد من
الربامج التي يجري تنفيذها يف �أوروبا الو�سطى وال�رشقية ،وم�ؤخرا يف و�أثناء مناق�شات املجل�س املبدئية ،نظر املديرون التنفيذيون يف خم�س
ق�ضايا جوهرية ،هي �إعادة مواءمة �أن�صبة احل�ص�ص؛ وامل�شاركة رفيعة
حالة اليونان.
امل�ستوى؛ وتوخي الفعالية يف عملية �صنع القرار وم�ستوى التمثيل يف
�إ�صالح نظام احلوكمة يف ال�صندوق
املجل�س التنفيذي؛ وتوافر نظام مفتوح الختيار �إدارة ال�صندوق العليا
(وب�صورة �أعم ،زيادة التنوع بني العاملني)؛ و�إجراء حتديث ل�صالحيات
ال�صندوق .وقد ا�شتمل تقرير �شهر �أكتوبر املرفوع �إىل اللجنة الدولية
الإدارة والتنظيم
لل�ش�ؤون النقدية واملالية على تقييم لهذه املجاالت اخلم�س والتو�صيات
امل�ستخل�صة ب�ش�أنها .واتفق املديرون التنفيذيون على �أن التقرير ينبغي
رفع تقرير �إىل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية
�أن ي�ضع خطوات ملمو�سة لتحقيق م�شاركة رفيعة امل�ستوى من الوزراء
ا�ستجابة لدعوة من اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية يف �إبريل واملحافظني على غرار امل�شاهد يف الأزمات العاملية – باالنتقال مثال
 2009لتزويدها بتقرير حول نظام احلوكمة يف ال�صندوق ،اجتمع املجل�س من الأطر ال�شكلية الجتماعات اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية
التنفيذي يف �شهر يوليو التايل لإجراء مناق�شات مبدئية حول �أهم الق�ضايا �إىل �أطر �أكرث انفتاحا وتفاعلية ،واعتماد منوذج قيادة �أكرث �شمولية مثل
وخيارات الإ�صالح التي ا�ستندت �إىل عدة تقارير ،مبا يف ذلك التقارير هيكل الأقطاب الثالثة يف الإدارة (الرتويكا) املعتمد يف جمموعة الع�رشين،
ال�صادرة عن جلنة ال�شخ�صيات البارزة برئا�سة تريفور مانويل ومكتب والنهو�ض بعملية �صياغة م�سودة البيان النهائي ال�صادر عن اللجنة،
التقييم امل�ستقل ،وامل�شاورات املنعقدة مع املجتمع املدين (راجع الإطار وت�ضمني �آليات جديدة للم�ساءلة.
 78.)6-4واجتمع املجل�س مرة �أخرى يف �شهر �سبتمرب للنظر يف م�سودة
التقرير املعد للعر�ض على اللجنة الدولية ،م�ستندا يف ذلك �إىل الإر�شادات و�إذ �أعرب املديرون التنفيذيون عن ت�أييدهم لر�أي املدير العام ب�أن قوة
العامة الواردة يف املناق�شات املبدئية ،التي طرحت اقرتاحات حمددة املجل�س التنفيذي هي عامل حيوي بالن�سبة للم�ؤ�س�سة� ،أكدوا �أهمية تعزيز

الإطار 6-4

الركيزة الرابعة� :إ�رشاك املجتمع املدين يف �إ�صالح نظام حوكمة ال�صندوق
ويف �سبتمرب  2009التقى ممثلو منظمات املجتمع املدين باملديرين التنفيذيني
يف حلقة نقا�ش غري ر�سمية مبقر ال�صندوق لعر�ض تو�صياتهم حول �إ�صالح
نظام احلوكمة يف ال�صندوق .وقد �أدرجت هذه التو�صيات يف “تقرير الركيزة
الرابعة” النهائي 4،الذي مت عر�ضه ر�سميا على املدير العام يف اجتماع مع
5
منظمات املجتمع املدين �أثناء االجتماعات ال�سنوية لعام .2009

اقرتح مدير عام ال�صندوق يف �سبتمرب  2008تو�سيع نطاق امل�ساهمات
يف عملية �إ�صالح نظام حوكمة ال�صندوق ،ا�ستجابة للدعوة املتكررة من
منظمات املجتمع املدين لإبداء ر�أيها يف العملية 1.وكان الهدف من �إ�رشاك
املجتمع املدين ب�صفته «الركيزة الرابعة» يف عملية �إ�صالح نظام احلوكمة
هو ا�ستكمال العمل الذي ت�ضطلع به «الركائز» الثالثة الأخرى ،وهي:
مكتب التقييم امل�ستقل التابع لل�صندوق ،وجمموعة العمل املنبثقة عن وال تزال م�شاورات الركيزة الرابعة مع منظمات املجتمع املدين متثل
املجل�س التنفيذي حول نظام احلوكمة امل�ؤ�س�سية يف ال�صندوق ،وجلنة عن�رصا �أ�سا�سيا يف م�شاركات ال�صندوق امل�ستمرة مع الأطراف املعنية
ال�شخ�صيات البارزة املعنية ب�إ�صالح نظام احلوكمة يف ال�صندوق.
غري الر�سمية ،التي توفر �إ�سهاماتها عامال مفيدا يف حتديد مالمح مناق�شات
ال�صندوق املعنية بال�سيا�سات.
وقد ت�ضمنت م�شاورات الركيزة الرابعة عددا من الأن�شطة امتدت على مدار
 1لالطالع على معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن «الركيزة الرابعة» ،راجع درا�سة “Engaging Civil Society
خم�سة �أ�شهر مب�شاركة قرابة  200من ممثلي منظمات املجتمع املدين،
” in the Reform of IMF Governance,يف ال�صفحة الإلكرتونية املعنية ب�صندوق النقد الدويل
واملجتمع الدويل ” “The IMF and Civil Societyبتاريخ � 23سبتمرب  2009بالعنوان الإلكرتوين
وحمللي م�ستودعات الفكر ،والأكادمييني من حوايل  50بلدا .وقد �أ�رشف
التايل ).(www.imf.org/external/np/exr/cs/news/2009/CSO91.htm
على تن�سيق هذه امل�شاورات �إحدى منظمات املجتمع املدين الكائنة يف
 2راجع ”“The Fourth Pillar: IMF Consultations with CSOs on Governance Reform
بالعنوان التايل ).(http://thefourthpillar.ning.com/
العا�صمة وا�شنطن ،وهي “حتالف القواعد اجلديدة للتمويل العاملي”،
 3هذه البلدان هي الأرجنتني وغانا والهند و�إندوني�سيا وكازاخ�ستان وكينيا وجمهورية قريغيز�ستان
ومت �إن�شاء موقع خارجي على �شبكة الإنرتنت لتمكني منظمات املجتمع
واملك�سيك وبريو وجنوب �إفريقيا و�أوروغواي.
 4ميكن االطالع على تقرير “Report on the Civil Society (Fourth Pillar) Consultations with the
الدويل من تبادل الآراء وتقدمي �إ�سهاماتها 2.و�إ�ضافة �إىل ذلكُ ،عقدت �ستة
” International Monetary Fund on Reform of IMF Governanceعلى املوقع الإلكرتوين لتحالف
م�ؤمترات مرئية يف  11بلدا� 3شارك فيها �أع�ضاء املجتمع الأكادميي
“القواعد اجلديدة للتمويل العاملي” بالعنوان التايل ).(www.new-rules.org/fourth_pillar.htm
وميكن االطالع على الن�سختني الفرن�سية والإ�سبانية �أي�ضا بنف�س العنوان الإلكرتوين.
ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص .وقد التقى ممثلو منظمات
 5راجع درا�سة ” “IMF Governance Reform: Update from Istanbul,يف ال�صفحة الإلكرتونية املعنية
املجتمع املدين يف �شهر يوليو  2009بخرباء ال�صندوق الذين �أعدوا م�سودة
ب�صندوق النقد الدويل واملجتمع الدويل ” “The IMF and Civil Societyبتاريخ � 14أكتوبر 2009
بالعنوان الإلكرتوين التايل ).(www.imf.org/external/np/exr/cs/news/2009/CSO100.htm
التقارير املرفوعة �إىل املجل�س التنفيذي ب�ش�أن �إ�صالح نظام احلوكمة.
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دور املجل�س ،مع �إيالئ اهتمام �أكرب بالق�ضايا اال�سرتاتيجية ،وهو ما
ميكن �أن يتي�رس حتقيقه بتحديث ممار�سات عمله .وقد يت�ضمن هذا التحديث،
من بني جملة �أمور ،حت�سني اال�ستفادة من اللجان املنبثقة عن املجل�س،
ومن الإجراءات النافذة على �أ�سا�س انق�ضاء الوقت دون اعرتا�ض
والتو�صيات املماثلة ال�صادرة عن جمموعات العمل املنبثقة عن املجل�س
التنفيذي فيما يتعلق ب�إ�صالح نظام احلوكمة ،ف�ضال على النظر يف �إجراءات
بديلة ملمار�سة املجل�س �أعمال الرقابة .غري �أنهم �أعربوا عن اعرتا�ضهم
ال�شديد على اقرتاحات �إعادة ر�سم خطوط امل�س�ؤولية – كتفوي�ض الإدارة الو�ضع احلايل لإ�صالحات �إبريل  2008املعنية بالزيادة
العليا مهمة الرقابة ،حيث ر�أوا �أن هناك �أهمية ق�صوى لإجراء مراجعة املخ�ص�صة يف احل�ص�ص
النظراء يف هذا ال�ش�أن .وفيما يتعلق بقواعد الت�صويت� ،أكد املديرون �أن
ال�صندوق �أفاد كثريا من ممار�سة اتخاذ القرارات على �أ�سا�س توافق الآراء تهدف �آخر الإ�صالحات املعنية باحل�ص�ص ،والتي وافق عليها املجل�س
�إذا �أمكن.
التنفيذي يف �إبريل � ،2008إىل زيادة �أن�صبة احل�ص�ص الت�صويتية للأ�سواق
ال�صاعدة الديناميكية و�إعطاء البلدان منخف�ضة الدخل �صوتا �أقوى يف
ويعتزم املجل�س التنفيذي و�ضع عملية الختيار �إدارة ال�صندوق العليا ال�صندوق .ويف ظل هذه الإ�صالحات املخ�ص�صة ،يح�صل  54ع�ضوا على
يف �صورتها النهائية املنقحة .ويرى املجل�س �أن جناح مثل هذا الإطار زيادات يف ح�ص�ص الع�ضوية ويتم تعديل اتفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق
املنقح يف �صياغة عملية االختيار على �أ�سا�س فعلي من العلنية واجلدارة لزيادة الأ�صوات الأ�سا�سية مبقدار ثالثة �أ�ضعاف وو�ضع �آلية للحفاظ
وال�شفافية ،وفق ما تدعو �إليه اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية ،على ن�سبة الأ�صوات الأ�سا�سية يف جمموع الأ�صوات .واعتبارا من 30
يعتمد على مدى رغبة البلدان الأع�ضاء يف اال�ستفادة منه �إىل �أق�صى �إبريل � ،2010أبدى  35ع�ضوا من الأع�ضاء امل�ؤهلني البالغ عددهم 54
درجة .ورغم �إقرار عدد كبري من املديرين التنفيذيني بالتحدي املتمثل ع�ضوا موافقتهم على هذه الزيادات املخ�ص�صة يف احل�ص�ص والتي
يف التو�صل �إىل توافق يف الآراء حول م�س�ألة بهذه الأهمية ،فقد �أعربوا تت�ضمنها الإ�صالحات .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وافق على التعديل املقرتح
عن تف�ضيلهم القيام مبزيد من العمل يف جمال حتديث �صالحيات التفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق  70ع�ضوا من العدد الالزم وقدره  112ع�ضوا،
ال�صندوق ،الأمر الذي ي�ؤثر على نظام احلوكمة لدرجة �أنه يحدد مالمح ميثلون  %72,9من جمموع القوة الت�صويتية مقارنة بالن�سبة الالزمة
الق�ضايا واملناهج املطروحة على البلدان الأع�ضاء يف �سياق �إدالئهم وقدرها  .%85ويف بيان �إبريل  2010ال�صادر عن اللجنة الدولية لل�ش�ؤون
ب�آرائهم وممار�ستهم حقوقهم الت�صويتية.
النقدية واملالية حثت اللجنة الأع�ضاء على التعجيل باملوافقة على
81
�إ�صالحات عام  2008املعلقة ب�ش�أن نظام احل�ص�ص والأ�صوات.
املايل الدويل مع هيكل االقت�صاد العاملي املتغري .وقد انتهت �آخر هذه
املراجعات ،وهي املراجعة العامة الثالثة ع�رشة ،يف يناير  2008بدون
�أي اقرتاح من جمل�س املحافظني بزيادة احل�ص�ص؛ وقد بد�أت بالفعل
املناق�شات املتعلقة باملراجعة العامة الرابعة ع�رشة ،املتوقع ا�ستكمالها
بجدول زمني �أ�رسع قبل يناير ( 2011راجع “املراجعة العامة الرابعة
ع�رشة” الحقا يف هذا الف�صل).

متابعة العمل ب�ش�أن نظام احلوكمة

عقد املجل�س التنفيذي منذ تقدمي تقريره �إىل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية
وعقد
واملالية عددا من املناق�شات ملتابعة العمل يف ق�ضايا احلوكمةُ .
اجتماع مبدئي ا�س ُت ِهلَت به املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص يف
مار�س  ،2010و�أعقبته يف �شهر �إبريل جل�سة املناق�شات التي �أجراها
املجل�س حول االعتبارات املحيطة بحجم ال�صندوق فيما يتعلق باملراجعة
العامة الرابعة ع�رشة (راجع “ �إعادة تقييم �صالحيات ال�صندوق” يف
مو�ضع �سابق من هذا الف�صل) .وعقد املجل�س �أي�ضا جل�سة مناق�شات يف
�شهر مار�س تناولت ق�ضيتني ،هما الإ�صالحات املقرتحة يف �إجراءات
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية لت�سهيل �إجراء مداوالت �أكرث فعالية،
والأ�سباب الداعية للتحول �إىل نظام املجل�س التنفيذي املنتخب بالكامل.
وتناول املجل�س ق�ضية و�ضع عملية الختيار الإدارة العليا على �أ�سا�س من
العلنية يف جل�سة ر�سمية مغلقة يف �شهر �إبريل ونظر يف تقرير موجز للعر�ض
على اللجنة الدولية ب�ش�أن التقدم املحرز يف �إ�صالح نظام احلوكمة خالل
اجتماع �آخر ُعقد يف �شهر �إبريل �أي�ضا .وقد ُعر�ض هذا التقرير وعنوانه:
“Executive Board Progress Report to the IMFC: The Reform of
80
” Fund Governance,على اللجنة الدولية �أثناء اجتماعات الربيع.

احل�ص�ص والأ�صوات
ا�شرتاكات احل�ص�ص (راجع الإطار  3-4يف ال�صفحة الإلكرتونية) هي
امل�صدر الأ�سا�سي ملوارد ال�صندوق املالية .ويقوم جمل�س حمافظي
ال�صندوق ب�إجراء مراجعات عامة للح�ص�ص على فرتات منتظمة (كل
خم�س �سنوات على الأقل) ،مبا يتيح لل�صندوق تقدير مدى كفاية احل�ص�ص
من حيث احتياجات البلدان الأع�ضاء التمويلية ،وتعديل ح�ص�ص البلدان
الأع�ضاء للتعبري عن التغريات التي تطر�أ على مراكزها الن�سبية يف
االقت�صاد العاملي ،مما ي�ضمن بالتايل تطور �آلية �صنع القرار يف النظام

املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص
يجري حاليا العمل يف تنفيذ �إ�صالحات �إ�ضافية لنظام احل�ص�ص يف
�سياق “املراجعة العامة الرابعة ع�رشة للح�ص�ص” ،املقرر ا�ستكمالها
قبل يناير � ،2011أي قبل املوعد الأ�صلي بعامني .ويف بيان �أكتوبر
 2009ال�صادر عن اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية �أعربت اللجنة
ت�أييدها لإحداث تغري يف احل�ص�ص ل�صالح بلدان الأ�سواق ال�صاعدة
الديناميكية والبلدان النامية عن طريق حتويل ما ال يقل عن  %5من
�أن�صبة ح�ص�ص البلدان املمثلة بالزيادة �إىل البلدان قا�رصة التمثيل
با�ستخدام �صيغة احل�ص�ص احلالية ك�أ�سا�س لبدء العمل .وقد التزمت �أي�ضا
82
بحماية احل�ص�ص الت�صويتية لأفقر البلدان الأع�ضاء.
وقد التقى املديرون التنفيذيون يف مار�س  2010ملناق�شة االعتبارات
الأولية حول �إعادة مواءمة �أن�صبة احل�ص�ص يف �سياق املراجعة العامة
وعقدت مناق�شات مبدئية �أي�ضا يف �شهر �إبريل املا�ضي
الرابعة ع�رشةُ .
حول ق�ضية حجم ال�صندوق (راجع “توفري التمويل يف القرن احلادي
والع�رشين” يف مو�ضع �سابق يف هذا الف�صل) ،التي ت�ؤثر على م�س�ألة
�إعادة مواءمة احل�ص�ص.

ع�ضوية ال�صندوق
قبلت جمهورية كو�سوفو العر�ض املقدم من ال�صندوق و�أ�صبحت الع�ضو
ال�ساد�س والثمانني بعد املائة يف �شهر يونيو  83 .2009وخالل ال�سنة
املالية  2010اعتمد جمل�س املحافظني �أي�ضا قرارا ب�ش�أن منح ع�ضوية
ال�صندوق �إىل «توفالو» ا�ستجابة لطلب الع�ضوية املقدم خالل ال�سنة
املالية ( .2009وبالتايل �أ�صبحت توفالو الع�ضو ال�سابع والثمانني بعد
املائة يف �شهر يونيو .)2010
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املوارد املالية
والتنظيموامل�ساءلة
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املوارد املالية
والتنظيموامل�ساءلة
وا�صل �صندوق النقد الدويل يف ال�سنة املالية  2010تنفيذ الإ�صالحات
الداخلية التي �صدرت املوافقة عليها يف عام  ،2008كما حتقق تقدم يف
العمل املعني ب�إعادة الهيكلة على جانبي الدخل وامل�رصوفات يف ح�سابات
ال�صندوق .و�صدرت موافقة املجل�س على عملية بيع ذهب ال�صندوق املتوخاة يف

�إ�صالحات عام  2008وبد�أت بالفعل بق�صد �إتاحة االنتقال �إىل منوذج جديد لدخل
ال�صندوق وتكميل موارده املتاحة للإقرا�ض ب�رشوط مي�رسة .وعلى جانب امل�رصوفات،
حتقق مزيد من التقدم نحو حتقيق ات�ساق ميزانية ال�صندوق متو�سطة الأجل مع
الأهداف املعدلة التي تنطوي على تخفي�ضات دائمة يف امل�رصوفات وعدد
املوظفني.

وعلى �صعيد املوارد الب�رشية ،ان�ضمت وجوه جديدة �إىل فريق الإدارة العليا يف ظل
التغريات يف مكتب مدير عام ال�صندوق ،ومنها ال�سيد ناويوكي �شينوهارا النائب
اجلديد للمدير العام ،وال�سيد مني جو امل�ست�شار اخلا�ص للمدير العام .و�أُقيم يف �شهر
�إبريل حفل ت�أبني تكرميا لذكرى جاك بوالك وتخليدا لإ�سهامات الرجل الذي �ساعد
يف ت�أ�سي�س ال�صندوق وحتديد مالحمه على امتداد تاريخه.
وجاءت الإ�صالحات املهمة ل�سيا�سة ال�شفافية يف �صندوق النقد الدويل مكملة للتقدم
املحرز على امتداد عقود نحو زيادة االنفتاح ب�ش�أن العمل الذي يقوم به ال�صندوق؛
كما ات�سعت �أن�شطة التوا�صل اخلارجي وازدادت كثافة كرد فعل �إزاء الطلبات الناجتة
عن الأزمة.
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امليزانية والدخل
بيع الذهب دعما لنموذج الدخل اجلديد

نطاق ال�صالحيات اال�ستثمارية لل�صندوق من �أجل تعزيز العائدات على
اال�ستثمار ،وا�ستئناف التقليد الذي يق�ضي بتعوي�ض ال�صندوق عن تكاليف
�إدارة «ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر».
و�سوف يتعني تعديل اتفاقية الت�أ�سي�س ملنح ال�صندوق �صالحيات �أو�سع
يف اال�ستثمار ،وهو ما تنظر فيه حاليا البلدان �أع�ضاء ال�صندوق .ويف
� 30إبريل  ،2010مل يكن قد مت الو�صول �إىل امل�ستوى احلدي الالزم لدخول
هذا التعديل حيز التنفيذ وهو موافقة  112ع�ضوا �أي  %85من جمموع
الأ�صوات؛ فبلغ عدد البلدان التي �أعطت موافقتها على التعديل  67ع�ضوا
وهو ما ميثل  %74من جمموعة الأ�صوات.

من العنا�رص الرئي�سية يف منوذج الدخل اجلديد لل�صندوق ،الذي �أقره
املجل�س التنفيذي يف �إبريل � ،2008إن�شاء وقْف يمُ َ َّول من الأرباح التي
تتحقق من بيع جزء من الذهب املوجود يف حيازة ال�صندوق (راجع «الدخل
والر�سوم والفائدة التعوي�ضية وتقا�سم الأعباء» يف جزء الحق من هذا
الف�صل) .ويف يوليو  ،2009اتفق املجل�س التنفيذي على ا�ستخدام جزء
حمدود من متح�صالت بيع الذهب �أي�ضا يف زيادة موارد ال�صندوق املتاحة
لإقرا�ض البلدان منخف�ضة الدخل ب�رشوط مي�رسة ،و�أ�صدر يف �شهر �سبتمرب
التايل موافقته على عملية لبيع مقدار من الذهب املوجود يف حيازة
ال�صندوق يف �أ�ضيق احلدود (� 403,3أطنان مرتية ،وهو ما ميثل ثُمن
حيازات ال�صندوق الكلية؛ راجع الإطار  1-5يف ال�صفحة الإلكرتونية)
وتجُ رى وفق الطرائق التي تكفل احلماية من �إرباك �سوق الذهب 84ووفق
املبادئ التوجيهية التي اعتمدها املجل�س يف فرباير  .2008ويف ظل
الطرائق املعتمدة ،كان على ال�صندوق �أن يعر�ض الذهب للبيع خارج ال�سوق
على احلائزين الر�سميني مثل البنوك املركزية ،ثم ُيجري عمليات بيع على
مراحل تدريجية يف ال�سوق �إذا لزم الأمر 85.ومن ثم ،ففي �أكتوبر ونوفمرب
 2009قامت ثالثة بنوك مركزية ب�رشاء كميات من الذهب بلغت  212طنا
مرتيا ،وهي بنك الهند املركزي ( 200طن مرتي) ،وبنك موري�شيو�س
86
املركزي (طنان مرتيان) ،وبنك �رسي النكا املركزي (� 10أطنان مرتية).
وبرغم �إجراء معامالت بيع الذهب املذكورة مع حائزين ر�سميني خارج
ال�سوق ،فقد �أُجريت ب�أ�سعار ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت.

ال تزال م�صادر الدخل الرئي�سية لل�صندوق تتمثل يف �أن�شطة الإقرا�ض
واال�ستثمار .ويتحدد معدل الر�سم الأ�سا�سي (�سعر الفائدة) على التمويل
من ال�صندوق يف بداية كل �سنة مالية ح�سب �سعر الفائدة على حقوق
ال�سحب اخلا�صة زائدا الهام�ش الذي ُيعَبرَّ عنه بنقاط الأ�سا�س 88.وبالن�سبة
لل�سنة املالية  ،2011وافق املجل�س على �إبقاء هام�ش معدل الر�سم كما
كان عليه يف ال�سنة املالية  ،2010ويبلغ  100نقطة �أ�سا�س .وات�ساقا
مع منوذج الدخل اجلديد ،ا�سرت�شد هذا القرار باملبادئ التي تقت�ضي تغطية
الهام�ش لتكاليف �أعمال الو�ساطة وبناء االحتياطيات يف ال�صندوق،
و�رضورة مواءمته �إىل حد كبري مع الأ�سعار يف الأ�سواق الر�أ�سمالية.
ويدخل حتقيق ا�ستقرار معدل الر�سم و�سهولة التنب�ؤ به �ضمن الأهداف
الرئي�سية املرجوة يف ظل هذا املنهج.

وبلغ مقدار الذهب املتبقي للبيع � 191,3أطنان مرتية ،ف�أعلن �صندوق
النقد الدويل يف منت�صف فرباير � 2010أنه �سيبد�أ قريبا عمليات البيع
يف ال�سوق 87،وذلك على مراحل تدريجية مبرور الوقت ووفقا للأولوية
املعطاة لتجنب �إرباك �سوق الذهب .وال يتنافى البدء يف بيع الذهب من
خالل ال�سوق مع القيام مبزيد من املبيعات املبا�رشة خارج ال�سوق للبنوك
املركزية الراغبة �أو غريها من احلائزين الر�سميني ،وهي مبيعات من
�ش�أنها تخفي�ض حجم الذهب الذي يدخل ال�سوق.

ويف ظل الإطار اجلديد للر�سوم و�آجال اال�ستحقاق ،الذي �صدرت املوافقة
ب�ش�أنه يف مار�س  ،2009يفر�ض ال�صندوق ر�سوما �إ�ضافية ح�سب م�ستوى
املوارد تبلغ  200نقطة �أ�سا�س على ا�ستخدام مبالغ ائتمانية كبرية (�أكرث
من  %300من ح�صة البلد الع�ضو) �ضمن ال�رشائح االئتمانية 89،ويف ظل
االتفاقات املمددة .ويفر�ض ال�صندوق �أي�ضا ر�سوما �إ�ضافية ح�سب الإطار
الزمني مبقدار  100نقطة �أ�سا�س على ا�ستخدام املبالغ االئتمانية الكبرية
(نف�س امل�ستوى احلدي �أعاله) التي تظل قائمة ملدة تزيد على � 36شهرا.

ويف � 30إبريل  ،2010بلغ مقدار ما مت بيعه  %62,1من جمموع 403,3
طنا مرتيا التي �صدرت املوافقة على بيعها.

وبالإ�ضافة �إىل الر�سوم والر�سوم الإ�ضافية الدورية ،يفر�ض ال�صندوق
�أي�ضا ر�سوم خدمات ،ور�سوم التزام ،ور�سوما خا�صة .و ُيفر�ض ر�سم خدمة
قدره  %0,5على كل عملية �سحب للموارد من ح�ساب املوارد العامة.
وهناك ر�سم التزام قابل للرد على االتفاقات التي ُتعقد يف ظل ح�ساب
املوارد العامة مثل اتفاقات اال�ستعداد االئتماين واالتفاقات املمدة
واالتفاقات يف ظل خط االئتمان املرن ،و ُي َح َّ�صل على املبالغ التي قد
ُت�سحب خالل كل فرتة � 12شهرا مبوجب االتفاق .و ُتفر�ض ر�سوم التزام
تبلغ  15نقطة �أ�سا�س على املبالغ املتعهد بها حتى  %200من ح�صة
الع�ضوية ،و 30نقطة �أ�سا�س على املبالغ املتعهد بها التي تتجاوز %200
وبحد �أق�صى  %1000من ح�صة الع�ضوية ،و 60نقطة �أ�سا�س على املبالغ
املتعهد بها التي تتجاوز  %1000من ح�صة الع�ضوية .و ُترد الر�سوم عند
ا�ستخدام االئتمان بقدر يتنا�سب مع ال�سحوبات الفعلية .ويفر�ض ال�صندوق
�أي�ضا ر�سوما خا�صة على مدفوعات املبلغ الأ�صلي املت�أخرة عن موعد

الدخل والر�سوم والفائدة التعوي�ضية وتقا�سم الأعباء
الدخل
اعتمد ال�صندوق منذ �إن�شائه اعتمادا كبريا على �أن�شطة الإقرا�ض من �أجل
متويل م�رصوفاته الإدارية .و�صدرت موافقة جمل�س املحافظني يف مايو
 2008على �إ�صالح منوذج دخل ال�صندوق مما �سي�سمح بتنويع موارد
دخله من خالل �إن�شاء و ْقف يمُ َ َّول من الأرباح التي تتحقق من عمليات
حمدودة لبيع حيازات الذهب لدى ال�صندوق (التي وافق عليها املجل�س
التنفيذي يف �سبتمرب  ،2009على النحو الواردة مناق�شته �آنفا) ،وتو�سيع
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ا�ستحقاقها وعلى الر�سوم املت�أخرة عن موعد ا�ستحقاقها بفرتات تقل عن
� 6أ�شهر.

الفائدة التعوي�ضية
وعلى 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 على
اقرتا�ض ال�صندوق .ويف عام  ،2009وافق املجل�س التنفيذي على زيادة
قدرة ال�صندوق التمويلية ،من خالل االقرتا�ض ،يف �سياق التحرك على
املدى القريب ملواجهة الأزمة املالية العاملية (راجع «Ensuring
“ Adequate Resources for the IMF’s Workيف الف�صل الرابع).
وبحلول � 30إبريل  ،2010كان ال�صندوق قد اقرت�ض �أمواال من البلدان
الأع�ضاء من خالل قرو�ض ثنائية واتفاقيات ل�رشاء ال�سندات بلغت قيمتها
 6,4مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة� ،إىل جانب توافر مبلغ �آخر كالتزامات
غري م�سحوبة مقداره  167,4مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة.

اقت�سام الأعباء
يتم تعديل معدالت الر�سم والفائدة التعوي�ضية وفق �آلية القت�سام الأعباء
ُو ِ�ضعت يف منت�صف الثمانينات وتوزع تكلفة االلتزامات املالية املت�أخرة
عن موعد ا�ستحقاقها لل�صندوق على نحو مت�ساو بني الأع�ضاء الدائنني
والأع�ضاء املدينني .ويقوم ال�صندوق برفع معدل الر�سم وخف�ض معدل
الفائدة التعوي�ضية ال�سرتداد ر�سوم الفائدة ربع ال�سنوية التي تتجاوز
�أجل ا�ستحقاقها (غري امل�سددة) ب�ستة �أ�شهر �أو �أكرث (تعديالت اقت�سام
الأعباء) .و ُترد املبالغ التي مت حت�صيلها على هذا النحو عند ت�سوية الر�سوم
املت�أخرة .ويف ال�سنة املالية  ،2010بلغ متو�سط التعديالت املقررة
لر�سوم الفائدة ربع ال�سنوية غري امل�سددة نقطة �أ�سا�س واحدة ،وهو ما
يعك�س ارتفاع االئتمان القائم لل�صندوق ب�سبب ت�أثري الأزمة العاملية
التي طالت البلدان الأع�ضاء وحدوث ارتفاع مماثل يف مراكز ال�رشائح
االحتياطية للبلدان الأع�ضاء .وبلغت معدالت الر�سم والفائدة التعوي�ضية
املعدلة  %1,30و ،%0,28على التوايل ،يف ال�سنة املالية .2010

�صايف الدخل

امليزانيتان الإدارية والر�أ�سمالية
يعتمد �صندوق النقد الدويل يف �شهر �إبريل من كل عام ميزانية متو�سطة
الأجل ذات �إطار زمني متحرك مدته ثالث �سنوات وتت�ألف من ميزانية
�إدارية �صافية وميزانية ر�أ�سمالية .ويف �إطار هذه امليزانية التي تغطي
ثالث �سنوات ،يوافق املجل�س التنفيذي على جمموع امل�رصوفات الإدارية
ال�صافية ،واحلد الأق�صى لإجمايل امل�رصوفات الإدارية ،وعلى اعتماد
للم�رشوعات الر�أ�سمالية لل�سنة الأوىل من امليزانية متو�سطة الأجل ويحيط
علما ب�صايف اعتمادات امليزانيتني الإر�شاديتني لل�سنتني التاليتني.
وبالن�سبة لل�سنة املالية  ،2010وافق املجل�س التنفيذي على م�رصوفات
�إدارية �صافية بلغ جمموعها  880مليون دوالر �أمريكي (راجع اجلدول
 ،)1-5مع حد �أق�صى للم�رصوفات الإجمالية يبلغ  1,040مليون دوالر
�أمريكي ،ويت�ألف من ميزانية �إجمالية تبلغ  979مليون دوالر �أمريكي
(راجع اجلدول  )1-5وترحيل للموارد م�رصح به ي�صل �إىل  60مليون
دوالر �أمريكي من املوارد غري امل�ستخدمة من امليزانية الإدارية لل�سنة
90
املالية ( 2009ما يعادل  %6من امليزانية املعتمدة للعام املذكور).
كذلك وافق املجل�س التنفيذي على م�رصوفات ر�أ�سمالية تبلغ  45مليون
دوالر �أمريكي (راجع اجلدول .)2-5
وكانت ال�سنة املالية  2010هي الثانية يف برنامج الإ�صالحات التي
بد�أت مبيزانية ال�سنة املالية  2009بهدف �إعادة �صياغة عمل ال�صندوق
حتى يتمكن من حتقيق نتائج �أكرث تركيزا ب�أ�سلوب يحقق فعالية التكاليف.
ويف �سياق هذه الإ�صالحات ،ف�إن امليزانية الهيكلية اجلديدة امل�ستقرة
لل�صندوق -امليزانية الإر�شادية لل�سنة املالية ( 2011وما بعدها) -تتطلب
تخفي�ضا دائما يف امل�رصوفات يبلغ  100مليون دوالر �أمريكي بالقيمة
احلقيقية ،وتقلي�صا يف عدد الوظائف يبلغ  380وظيفة ،مقارنة ب�إطار
امليزانية متو�سطة الأجل لل�سنوات املالية من .2010-2008
وبرغم ا�ستمرار الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية التي تفجرت بعد
بدء جهود الإ�صالح يف �صندوق النقد الدويل بفرتة وجيزة ،فقد حتقق
مزيد من التقدم نحو حتقيق �أهداف امليزانية متو�سطة الأجل .ومتكن
ال�صندوق من تلبية الطلبات املتزايدة املرتبطة بالأزمة من خالل �سل�سلة
من التدابري امل�ؤقتة� .أوال ،ف�إن بع�ض املوظفني الذين كانوا قد تطوعوا
لرتك العمل يف ال�صندوق ظلوا على ر�أ�س عملهم ب�صفة م�ؤقتة وقدموا
امل�ساعدة خالل املراحل املبكرة من الأزمة .وثانيا ،مت حتويل املوارد
املالية بني ال�سنوات املالية من خالل �آلية للرتحيل ،الأمر الذي �سمح
بخف�ض امل�رصوفات يف �إحدى ال�سنوات لتمويل الإنفاق امل�ؤقت يف �سنة
�أخرى ،مما �أدى �إىل الرتحيل الفعلي ملبلغ  52مليون دوالر �أمريكي بهذا
الغر�ض لل�سنة املالية  .2010وثالثا ،متت اال�ستعانة بخرباء كُ لِفوا مبهام
لفرتات حمدودة للم�ساعدة يف مواجهة الأزمة �أو ل�شغل الوظائف التي
�أ�صبحت �شاغرة نتيجة لتوزيع خرباء ال�صندوق على الإدارات املعنية
مبواجهة الأزمة .و�أخريا� ،أُعيد توزيع املوارد على الإدارات بغية توفري
التمويل للمناطق التي كانت �أكرث ت�أثرا على نحو مبا�رش بالأزمة.

بلغ �صايف دخل ال�صندوق  227مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة يف
ال�سنة املالية  ،2010قبل ح�ساب عمليات بيع الذهب التي �أجراها ،وهو
ما يعك�س الدخل الناجت عن ارتفاع م�ستويات �أن�شطة الإقرا�ض وقوة �أداء
اال�ستثمارات .وحققت ا�ستثمارات ال�صندوق عائدات �صافية من الأتعاب
مقدارها  ،%2,53متجاوزة بذلك امل�ؤ�رش املعياري الذي �أقره املجل�س
مبقدار  31نقطة �أ�سا�س ،و ُيبنى هذا امل�ؤ�رش املعياري بالرجوع �إىل م�ؤ�رشات
مرييل لين�ش لل�سندات احلكومية التي ترتاوح مدتها بني �سنة وثالث �سنوات ويف ال�سنة املالية  ،2010بلغ �صايف امل�رصوفات الإدارية الفعلية 863
باليورو والني واجلنيه اال�سرتليني والدوالر الأمريكي ،مرجحة على �أ�سا�س مليون دوالر �أمريكي� ،أي �أقل من امليزانية مببلغ  69مليون دوالر 91،وهو
الوزن الرتجيحي لكل عملة يف �سلة حقوق ال�سحب اخلا�صة .وبلغت �أرباح ما يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إىل الت�أخر يف �إحالل موظفني حمل الذين تطوعوا
بيع الذهب حوايل  3,8مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة يف ال�سنة املالية لرتك العمل يف ال�صندوق والذين فاقوا العدد امل�ستهدف يف �سياق التقلي�ص
 2010و�سوف يجرى حتويلها �إىل ح�ساب اال�ستثمار اخلا�ص بال�صندوق التنظيمي للعمالة املرتبط بعملية الإ�صالح 92 .وعلى هذه اخللفية ،تتجه
ال�ستثمارها يف �صندوق و ْق ٍف ح�سبما ا ُتفِق عليه يف ظل منوذج الدخل ا�سرتاتيجية امليزانية لل�سنوات املالية � 2013-2011إىل موا�صلة متويل
اجلديد ،بعد نفاذ التعديل املقرتح التفاقية ت�أ�سي�س ال�صندوق ب�ش�أن منح عملية حترك ال�صندوق يف مواجهة الأزمة مع حتقيق حجم املدخرات املتفق
عليها والبالغة  100مليون دوالر �أمريكي .وبالتايل ،ال تزال ميزانية ال�سنة
ال�صندوق �صالحية �أو�سع للقيام ب�أن�شطة اال�ستثمار.
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امليزانية الإدارية ح�سب فئات امل�رصوفات الرئي�سية ،ال�سنوات املالية 2013-2008
ال�سنة املالية 2008
(مباليني الدوالرات الأمريكية)

ال�سنة املالية 2009

ال�سنة املالية 2010

امليزانية نتائج امليزانية امليزانية نتائج
امليزانية

امليزانية 1نتائج
امليزانية

املوظفون
ال�سفر
املباين وم�رصوفات �أخرى
االجتماعات ال�سنوية
احتياطيات الطوارئ
جمموع امليزانية الإجمالية/امل�رصوفات
املقبو�ضات
جمموع امليزانية ال�صافية/امل�رصوفات

723
101
161
0
10
994
71922

(مباليني الدوالرات الأمريكية ح�سب ال�سعر يف
ال�سنة املالية )2008
املوظفون
ال�سفر
املباين وم�رصوفات �أخرى
االجتماعات ال�سنوية
احتياطيات الطوارئ
جمموع امليزانية الإجمالية/امل�رصوفات
املقبو�ضات
جمموع امليزانية ال�صافية/امل�رصوفات

723
101
161
0
10
994
71922

714
94
158
0
0
967
76891

714
94
158
0
0
967
76891

697
98
164
0
8
967
99868

670
94
157
0
8
929
95835

659
77
150
0
—
885
72813

633
74
144
0
—
851
69782

710
89
168
5
7
979
100880

659
83
156
5
6
909
93817

694
89
162
5
—
950
87863

ال�سنة املالية  2011ال�سنة املالية  2012ال�سنة املالية 2013
امليزانية

1

739
104
169
0
0
1,013
122891

660
93
151
0
0
904
109796

644
82
151
5
—
882
81801

امليزانية

امليزانية

789
113
180
0
4
1,086
159927

823
118
191
5
8
1,144
173971

677
97
155
0
3
932
136796

679
97
157
5
6
943
143801

امل�صدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق الأرقام مع املجاميع نظرا للتقريب.
ُ 1ت�ستبعد من امليزانية الإدارية خم�ص�صات امل�رصوفات املرتبطة بالأزمة التي ُت�سدد من خالل الرتحيل.
خم�ص�صات الرتحيل الفعلية لل�سنة املالية  2010وال�سنة املالية  2011تبلغ  52مليون دوالر �أمريكي و 62مليون دوالر �أمريكي ،على التوايل.

اجلدول 1-5

امل�رصوفات الر�أ�سمالية على املدى املتو�سط ،ال�سنوات املالية 2013 – 2008
ال�سنة املالية 2008

مرافق املباين
تكنولوجيا املعلومات
جمموع امل�رصوفات الر�أ�سمالية

(مباليني الدوالرات الأمريكية)

ال�سنة املالية 2009

ال�سنة املالية 2010

امليزانية نتائج امليزانية امليزانية نتائج
امليزانية

امليزانية نتائج
امليزانية

21
26
47

16
28
43

امل�صدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات متاما مع املجموع نظرا للتقريب.

17
32
48

17
32
49

15
30
45

12
33
45

ال�سنة املالية  2011ال�سنة املالية 2012

ال�سنة املالية 2013

امليزانية

امليزانية

امليزانية

17
32
48

23
29
52

24
24
48
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املالية  2011التي اعتمدها املجل�س التنفيذي يف �إبريل  2010متيز بني
امل�رصوفات الهيكلية وامل�رصوفات امل�ؤقتة ،مع متويل امل�رصوفات امل�ؤقتة
من ميزانية ال�سنة املالية  2010التي جاءت دون م�ستوى التقديرات.
ويعتمد �صندوق النقد الدويل املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()IFRS

يف ت�سجيل امل�رصوفات الإدارية لأغرا�ض الإبالغ املايل بدال من ت�سجيل
م�رصوفات امليزانية على �أ�سا�س نقدي .وتقت�ضي هذه املعايري املحا�سبة على
�أ�سا�س اال�ستحقاق وقيد وا�ستهالك تكاليف مزايا العاملني على �أ�سا�س تقييمات
اكتوارية .ويحتوي اجلدول  3-5على مطابقة تف�صيلية بني نتائج تنفيذ
امليزانية الإدارية ال�صافية لل�سنة املالية  2010البالغة  863مليون دوالر
�أمريكي وامل�رصوفات الإدارية على �أ�سا�س املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية البالغة  725مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة ( 1,132مليون دوالر
�أمريكي) على النحو الوارد يف الك�شوف املالية املدققة لل�صندوق.
وبالن�سبة لل�سنة املالية  ،2011تبلغ امل�رصوفات الإدارية ال�صافية املعتمدة
 891مليون دوالر �أمريكي (راجع اجلدول  ،)1-5بينما يبلغ احلد الأق�صى
لإجمايل امل�رصوفات  1,079مليون دوالر �أمريكي ،ويت�ألف من ميزانية
�إدارية �إجمالية تبلغ  1,013مليون دوالر �أمريكي (راجع اجلدول )1-5
�إ�ضافة �إىل املوافقة على ترحيل ما ي�صل �إىل  66مليون دوالر �أمريكي من
ميزانية ال�سنة املالية  93 .2010و�صيغت ميزانية ال�صندوق متو�سط الأجل
لل�سنوات املالية من  2013-2011و ُو ِ�ضعت خطط عمل �إداراته على �أ�سا�س
�إطار جديد للمخرجات -جماالت امل�س�ؤولية (راجع اجلدول  4-5لالطالع
على تق�سيم مف�صل) 94 -والتكاليف القيا�سية اجلديدة ح�سب الدرجات
الوظيفية 95 .ومتثل املبادرتان جزء ال يتجز�أ من �إ�صالحات امليزانية الأو�سع
يف �سياق ا�ستحداث «النظام التحليلي حل�ساب التكلفة وو�ضع التقديرات»
) (Analytic Costing and Estimation Systemاجلديد يف ال�صندوق.

وجاءت خطة عمل �صندوق النقد الدويل لل�سنة املالية  2010انعكا�سا
للطلبات النا�شئة عن الأزمة املالية -زيادة ح�ص�ص املوارد املوجهة
نحو الربامج القُطْ رية والدعم املايل والر�صد العاملي ،مع الرتكيز على
نظم الإنذار املبكر و�شبكات الأمان املايل ،وزيادة تن�سيق امل�ساعدة الفنية
وتوخي الدقة يف توجيهها �إىل م�ستحقيها .ومتثل خطة عمل ال�سنة املالية
 2011انعكا�سا لأولويات �صندوق النقد الدويل الناجتة عن القرارات التي
ا ُتخِ ذت يف االجتماعات ال�سنوية لعام  .2009و�سريكز عمل ال�صندوق
خالل ال�سنة املالية  2011على التو�صل �إىل حلول تعاونية على م�ستوى
العامل لو�ضع ا�سرتاتيجيات فعالة للخروج من مرحلة �سيا�سات التن�شيط
املايل ،وتعزيز الرقابة على النظم االقت�صادية واملالية ،و�إ�صالح البنيان
املايل العاملي .وتوازيا مع هذا امل�سار� ،سوف يواظب ال�صندوق على
تقدمي خدمات مبا�رشة للبلدان الأع�ضاء من خالل توفري امل�ساعدة و�إ�سداء
امل�شورة للبلدان املت�رضرة من الأزمة وتقدمي م�ساعدة فنية مكثفة من
�أجل بناء القدرات يف البلدان الأع�ضاء الأقل تطورا.
وبالن�سبة لل�سنة املالية  ،2010بلغت امل�رصوفات الر�أ�سمالية الفعلية
 45مليون دوالر �أمريكي ،منها  12مليون دوالر �أمريكي للمرافق يف
املباين و 33مليون دوالر �أمريكي مل�رشوعات تكنولوجيا املعلومات
(اجلدول  .)2-5والعمل جار يف الوقت الراهن على و�ضع خطط ا�ستثمارية
تف�صيلية على املدى الطويل لأ�صول ال�صندوق املادية؛ و�إىل حني االنتهاء
من و�ضع هذه اخلطة ،يقت�رص تنفيذ امل�رشوعات يف الوقت احلا�رض على
�أهم م�رشوعات املرافق الر�أ�سمالية وبع�ض امل�رشوعات امل�ستقلة ال�رضورية
الأخرى( .وحتى يف ظل تقلي�ص الإنفاق على امل�رشوعات الر�أ�سمالية،
متكن �صندوق النقد الدويل من الفوز بجائزة مرموقة خالل العام على
التح�سينات البيئية التي �أدخلها على مباين مقره الرئي�سي (راجع الإطار
 .))1-5وت�سري م�رشوعات تكنولوجيا املعلومات يف امل�سار ال�صحيح

الإطار 1-5

املقر الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يفوز بجائزة لييد الذهبية
�أ�صبح �صندوق النقد الدويل يف دي�سمرب � 2009أول منظمة مالية دولية
تفوز بجائزة لييد الذهبية “الريادة يف ت�صميم �أنظمة الطاقة وحماية
البيئة” )(LEEDعن فئة املباين القائمة والتي مينحها املجل�س الأمريكي
للمباين اخل�رضاء ) – (U.S. Green Building Council’sوهي من �أعلى
الألقاب البيئية يف العامل 1.وح�صل املبنيان على هذا اللقب فان�ضم مقر
ال�صندوق ،يف ذلك الوقت� ،إىل �أربعة مباين �أخرى يف وا�شنطن العا�صمة
(ثم ح�صلت �أربعة مباين �أخرى يف منطقة العا�صمة على اجلائزة يف نهاية
ال�سنة املالية .)2010
ونظام لييد لتقدير املراتب معرتف به عامليا يف تقدير مراتب املباين
اخل�رضاء .ويقوم معهد اعتماد املباين اخل�رضاء
) Certification Instituteبالتحقق من �أحقية احل�صول على جائزة لييد
عن فئة املباين القائمة ،ويركز على كفاءة ت�شغيل املباين وفقا لعوامل
حمددة مثل ا�ستخدامها للطاقة واملياه ،و�إعادة التدوير وتقليل النفايات،
وتوفري بيئة عمل �صحية للموظفني.

(Green Building

و�أُجريت عدة تغيريات كبرية يف املقر الرئي�سي لكي يت�سنى لها االمتثال
ل�رشوط جائزة لييد خالل الأ�شهر ال�سابقة على اعتمادها �ضمن املباين

()LEED Gold Award

اخل�رضاء .فتم تطوير تركيبات املياه ،وتغيري �صمامات الرح�ض و�أجهزة
وو ِ�ضعت �سيا�سة �أو�سع نطاقا ملنع التدخني يف املباين حتظر
التهويةُ ،
التدخني على م�سافة  25قدم من املداخل ،والنوافذ القابلة للت�شغيل،
ومداخل الهواء.
والفوز ب�شهادة لييد لي�س �سوى عن�رص واحد يف برنامج ال�صندوق
لال�ستمرارية ككل ،والذي �أُطلِق يف عام  2008ويركز على ثالثة جماالت:
موا�صلة تقليل ا�ستخدام ال�صندوق للطاقة واملياه ،وحت�سني م�ستوى
م�شرتياته القابلة لال�ستمرار ،وتطوير برناجمه لإعادة التدوير .ويف �سياق
مبادرة بارزة �أخرى من �أجل اال�ستمرارية ،وكجزء من جهود احلد من
االنبعاثات الكربونية ،قام ال�صندوق ب�رشاء �أر�صدة ملوازنة ما جنم عنه
من انبعاثات كربونية يف ال�سنوات املالية  2008و 2009و 2010نتيجة
لرحالت �سفر الركاب اجلوية التي مت حجزها عن طريق وكالة ال�سفر
التابعة لل�صندوق.
1

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،09-442بعنوان“IMF Wins Coveted Environmental Award for :
) Headquarters Buildings “(www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09442.htm
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اجلدول 3-5
امل�رصوفات الإدارية املبلغة يف الك�شوف املالية (مباليني الدوالرات الأمريكية ،ما مل يذكر خالف ذلك)
863

نتائج امليزانية الإدارية ال�صافية لل�سنة املالية 2010

		

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

207
41

مبالغ غري مدرجة يف امليزانية الإدارية (امليزانية الر�أ�سمالية وميزانية �إعادة الهيكلة):
امل�رصوفات الر�أ�سمالية – بنود ُت�رصف على الفور وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
1
تكاليف �إعادة الهيكلة يف ال�سنة املالية  2010وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

10
11
		
1.132

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

725

امل�صدر� :إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط.
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات مع املجاميع نظرا للتقريب .ويتم التحويل بناء على متو�سط �سعر �رصف الدوالر الأمريكي/وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة الذي بلغ  1,56يف ال�سنة املالية .2010
 1متثل التكاليف امل�سجلة يف ال�سنة املالية  .2010ووفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،يتم ت�سجيل بع�ض تكاليف �إعادة الهيكلة قبل الإنفاق النقدي الفعلي؛ وت�ضمنت الك�شوف املالية لل�سنة
املالية  2008اعتمادا بلغ  68مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة ،وهو ما يعادل  111مليون دوالر �أمريكي.

اجلدول 4-5

ح�ص�ص امل�رصوفات التقديرية يف امليزانية ح�سب جمال امل�س�ؤولية ،لل�سنوات املالية 2013-2008
(ح�صة  %من جمموع �إجمايل امل�رصوفات ،ما عدا االحتياطيات)

ال�سنة املالية  2008ال�سنة املالية  2009ال�سنة املالية  2010ال�سنة املالية  2011ال�سنة املالية  2012ال�سنة املالية 2013
امليزانية
امليزانية
امليزانية
نتائج امليزانية
نتائج امليزانية
نتائج امليزانية

احللول االقت�صادية التعاونية على امل�ستوى العاملي
قيادة احلوار العاملي حول ال�سيا�سات االقت�صادية
التحليل االقت�صادي العاملي
احللول التعاونية لل�سيا�سات االقت�صادية
�أدوات منع وقوع الأزمات املالية وت�سويتها
املناهج الإقليمية جتاه اال�ستقرار االقت�صادي
الإ�رشاف على النظام االقت�صادي واملايل العاملي
تطوير البنيان املايل الدويل
�شفافية البيانات
دور ال�صندوق يف النظام النقدي الدويل

33
19
8
3
6
3
14
2
4
7

32
20
7
3
6
3
12
2
4
7

33
17
5
3
6
3
16
2
4
9

31
20
7
3
6
4
12
2
4
6

30
19
7
3
6
4
11
2
4
6

30
19
7
3
6
3
11
2
4
6

اخلدمات املبا�رشة للأع�ضاء
�إ�سداء امل�شورة للبلدان الأع�ضاء حول ال�سيا�سات االقت�صادية
تقييم ال�سيا�سات واملخاطر االقت�صادية
تقييمات ال�سالمة املالية
املعايري واملواثيق
دعم ت�صحيح ال�سيا�سات االقت�صادية يف البلدان الأع�ضاء
االتفاقات املدعمة مبوارد ال�صندوق
االتفاقات غري املدعمة مبوارد ال�صندوق
تقدمي خدمات بناء القدرات
امل�ساعدة الفنية
التدريب

67
26
22
2
2
17
17
0
24
17
7

68
25
23
1
1
18
15
3
25
18
7

67
23
21
1
1
21
17
4
24
19
4

69
22
19
2
1
20
20
0
27
20
7

70
21
19
2
1
19
19
0
29
22
7

70
22
19
2
1
18
18
0
31
24
7

امل�صدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات متاما مع املجموع نتيجة للتقريب .وم�رصوفات الدعم واحلوكمة موزعة على املخرجاتُ .ي�ستبعد منها الرتحيل من الإدارات �إىل ال�سنة املالية .2011
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الإطار 2-5

خف�ض التكاليف الإدارية
حتقق ما تعهد به مدير عام ال�صندوق عند تعيينه بخف�ض امليزانية
الإدارية لل�صندوق مبقدار  100مليون دوالر �أمريكي ،وذلك من خالل
التقلي�ص التنظيمي للعمالة وال�سعي بقوة لتحقيق مكا�سب الكفاءة
وتوفري التكاليف الأخرى يف العمليات اجلارية .ومتكن ال�صندوق من
خف�ض التكاليف مع احلفاظ على م�ستويات اخلدمات الأ�سا�سية بف�ضل
تطبيق مبادئ التعهيد اال�سرتاتيجية على العديد من عقود اخلدمات
الرئي�سية .وحتققت �أي�ضا وفورات كبرية بف�ضل اتخاذ مبادرات جديدة

لال�ستعانة مب�صادر خارجية (حملية وعاملية) يف جماالت مثل
خدمات تكنولوجيا املعلومات والرتجمة .وباملثل� ،أدت �إعادة
التفاو�ض ب�ش�أن العقود مع �رشكات الطريان عادت على ال�صندوق
بعدة ماليني من الدوالرات من خالل خ�صومات ال�سفر .وحتقيقا
لأوجه الكفاءة الإدارية الأخرى ،مت تركيز عدد من اجلهود الأخرى
على تر�شيد عملية مراجعة الوثائق وال�سيا�سات �إ�ضافة �إىل ممار�سات
العمل الأخرى.

وت�سهم يف مبادرات الرت�شيد التي �أطلقها ال�صندوق .على �سبيل املثال،
بد�أ العمل بنظام املراجعة الإلكرتونية) (eReviewالذي ا�س ُتحدِث م�ؤخرا
بغية حتديث عملية مراجعة وثائق ال�صندوق الداخلية وت�سهيل زيادة
التعاون بني الإدارات املخت�صة ب�ش�ؤون املناطق اجلغرافية والإدارات
املعنية باملراجعة( .راجع الإطار  2-5لالطالع على مزيد من املعلومات
عن االدخار من خالل جهود خف�ض التكاليف الإدارية يف ال�صندوق).
ووافق املجل�س التنفيذي يف �إبريل  2010على اعتماد بلغ نحو  48مليون
دوالر �أمريكي مل�رشوعات مرافق املباين وتكنولوجيا املعلومات التي
تبد�أ يف ال�سنة املالية ( 2011اجلدول  .)2-5وتبلغ اعتمادات امليزانية
الر�أ�سمالية  148مليون دوالر �أمريكي مت اقرتاحها لتنفيذ اخلطة الر�أ�سمالية
لل�سنوات املالية من.2013-2011

واحلد من الفقر» ( .)PRGTوزمبابوي هو البلد الوحيد الذي عليه مت�أخرات
مطولة قائمة لل�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر .وبف�ضل التوزيع
العام لوحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة الذي مت يف �أغ�سط�س ( 2009راجع
“توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة” يف الف�صل الثالث) متكن ال�صومال من
ت�سوية املت�أخرات امل�ستحقة لإدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة ،وبالتايل مت
�سحب ال�شكوى التي تقدم بها مدير عام ال�صندوق مبوجب القاعدة .S-1
كذلك �أدى توزيع حقوق ال�سحب اخلا�صة �إىل ت�سهيل مواظبة ال�سودان
وال�صومال على �سداد التزاماتهما لإدارة حقوق ال�سحب اخلا�صة .وال تزال
هناك مت�أخرات مطولة على ال�سودان وال�صومال م�ستحقة ال�سداد �إىل
ح�ساب املوارد العامة وال�صندوق اال�ستئماين.

وعلى غرار امليزانية متو�سطة الأجل للفرتة ال�سابقة ،حتددت امليزانية
متو�سطة الأجل لل�سنوات املالية  2013-2011يف ظل بيئة تكتنفها �أوجه
غمو�ض وحتديات غري عادية .و ُيتوقع ا�ستمرار تزايد الطلب على موارد
�صندوق النقد الدويل ،مبا يف ذلك توفري الدعم املايل للبلدان الأع�ضاء،
والعمل على حت�سني البنيان املايل العاملي ،وتعزيز الرقابة يف ال�سنة
املالية  2011وما بعدها .ف�ضال على ذلك ،هناك �أوجه من عدم اليقني
تكتنف نتائج املناق�شات حول ال�صالحيات املنوطة ب�صندوق النقد الدويل
(راجع الف�صل الرابع) .ومن املتوقع �أن ت�ستمر هذه املناق�شات حتى منت�صف
ال�سنة املالية  ،2011وقد ت�ؤثر نتائجها على امليزانية ،الأمر الذي �سيتعني
�أخذه يف االعتبار عند و�ضع خطط امليزانية امل�ستقبلية.

املت�أخرات القائمة لل�صندوق

وطُ ِّبقت تدابري ت�صحيحية يف ظل اال�سرتاتيجية التعاونية املعززة ب�ش�أن
املت�أخرات التي و�ضعها ال�صندوق من �أجل معاجلة املت�أخرات التي طال
�أمدها .وبنهاية ال�سنة املالية ،ظلت ال�صومال وال�سودان غري م�ؤهلتني
لال�ستفادة من موارد ح�ساب املوارد العامة .وقرر املجل�س التنفيذي يف
مايو � 2009إلغاء تعليق امل�ساعدة الفنية من ال�صندوق �إىل زمبابوي يف
جماالت م�ستهدفة ،وا�ستعادت زمبابوي يف فرباير  2010حقوق الت�صويت
واحلقوق ذات ال�صلة و�أهليتها لال�ستفادة من موارد ح�ساب املوارد العامة.
ومع هذا ،لن 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 .وال تزال زمبابوي
خا�ضعة لإعالن 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” كتدابري عالجية تتعلق باملت�أخرات
القائمة غري امل�سددة �إىل “ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر”.

تراجعت االلتزامات املالية غري امل�سددة ل�صندوق النقد الدويل (مبا يف
ذلك �صناديقه اال�ستئمانية) من  1,326مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة �آليات التدقيق
يف نهاية �إبريل � 2009إىل  1,309مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة يف
نهاية �إبريل ( 2010اجلدول  .)5-5وبلغت ح�صة ال�سودان حوايل  %75تت�ألف �آليات التدقيق يف �صندوق النقد الدويل من م�ؤ�س�سة تدقيق خارجية،
من املت�أخرات املتبقية ،وبلغت ح�صتا ال�صومال وزمبابوي  %18و ،%7ووظيفة للتدقيق الداخلي ،وجلنة م�ستقلة للتدقيق اخلارجي ) (EACتقوم
على التوايل .ويف نهاية �إبريل  2010كانت جميع املت�أخرات امل�ستحقة بالإ�رشاف العام على التدقيق ال�سنوي.
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 .وتتوىل م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجية ،التي يختارها املجل�س التنفيذي
وكان �أكرث من �أربعة �أخما�س املت�أخرات م�ستحق ال�سداد �إىل ح�ساب املوارد بالت�شاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ويعينها املدير العام ،م�س�ؤولية
العامة والبقية �إىل ال�صندوق اال�ستئماين ،و»ال�صندوق اال�ستئماين للنمو الإ�رشاف على التدقيق اخلارجي ال�سنوي لل�صندوق ،وي�شمل ذلك �إبداء
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املت�أخرات القائمة لل�صندوق على البلدان التي عليها التزامات غري م�سددة لفرتة � 6شهور �أو �أكرث وموزعة ح�سب النوع
(مباليني الدوالرات الأمريكية؛ ح�سب الو�ضع يف � 30إبريل )2010

ال�صومال
ال�سودان
زمبابوي
املجموع

ح�سب النوع
املجموع

�إدارة العمليات العامة (مبا
يف ذلك الت�سهيل التمويلي
للت�صحيح الهيكلي)

ال�صندوق
اال�ستئماين

ال�صندوق
اال�ستئماين
للنمو واحلد
من الفقر

230.0
990.1
88.7
1 308.8

221.9
909.5
0.0
1 131.4

8.1
80.6
0.0
88.8

0.0
0.0
88.7
88.7

امل�صدر� :إدارة املالية يف �صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق املكونات متاما مع املجاميع نظرا للتقريب.

ر�أيها ب�ش�أن الك�شوف املالية لل�صندوق ،واحل�سابات التي ُتدار مبوجب
الق�سم الثاين (ب) من املادة اخلام�سة ،ونظام تقاعد املوظفني .وعند
انتهاء التدقيق ال�سنوي ،حتيط جلنة التدقيق اخلارجي املجل�س التنفيذي
بنتائج التدقيق وترفع التقرير ال�صادر عن م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجية،
عن طريق املدير العام واملجل�س التنفيذي� ،إىل جمل�س املحافظني للنظر
وعقِدت جل�ستا �إحاطة بهذا الغر�ض �أثناء ال�سنة املالية  ،2010يف
فيهُ .
يوليو  2009ويناير .2010
وعادة ما ُتعينَّ م�ؤ�س�سة التدقيق اخلارجية ملدة خم�س �سنوات .وم�ؤ�س�سة
التدقيق اخلارجية لل�صندوق يف الوقت الراهن هي Deloitte & Touche
 .LLPوقد �أ�صدرت ر�أيا غري متحفظ ب�ش�أن الك�شوف املالية ل�صندوق النقد
الدويل عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل .2010

املجل�س التنفيذي .وتبلغ مدة خدمة الأع�ضاء ثالث �سنوات على �أ�سا�س
التداخل ،وهم م�ستقلون عن ال�صندوق .ويكون �أع�ضاء اللجنة مواطنني
من بلدان �أع�ضاء خمتلفة ،وال بد �أن تكون لديهم اخلربات وامل�ؤهالت
الالزمة لال�ضطالع بالإ�رشاف على عملية التدقيق ال�سنوي .وعادة ما
تت�ألف اللجنة من �أع�ضاء ذوي خربات وا�سعة يف امل�ؤ�س�سات املحا�سبية
العامة على امل�ستوى الدويل �أو القطاع العام �أو الدوائر الأكادميية.
وتختار اللجنة واحدا من �أع�ضائها رئي�سا لها ،وحتدد �إجراءاتها ،وهي
م�ستقلة عن الإدارة العليا لل�صندوق يف الإ�رشاف على عملية التدقيق
ال�سنوي .وعادة ما جتتمع جلنة التدقيق اخلارجي كل عام يف وا�شنطن
العا�صمة يف �شهر يناير ،و�شهر يونيو بعد االنتهاء من عملية التدقيق،
ويف �شهر يوليو لرفع تقاريرها �إىل املجل�س التنفيذي .ويجري خرباء
ال�صندوق واملدقق اخلارجي م�شاورات مع �أع�ضاء اللجنة طوال العام.
و�أع�ضاء جلنة التدقيق اخلارجي لعام  2010هم ال�سيد توما�س �أونيل،
مدير ورئي�س �سابق مل�ؤ�س�سة براي�س ووترهاو�س كوبرز
) ،(PricewaterhouseCoopers Consultingوال�سيد �أورليخ غراف ،مدير
التدقيق امل�س�ؤول عن الدين االحتادي وال�سيا�سة املالية يف الهيئة العليا
للتدقيق يف جمهورية �أملانيا االحتادية ،وال�سيدة �أميليا كابال� ،رشيك
رئي�سي �سابق يف م�ؤ�س�سة  ، SyCip Gorres Velayo & Coوهي م�ؤ�س�سة
منت�سبة �إىل �إرن�ست �آند يونغ غلوبال ).(Ernst & Young Global

ويتوىل �أداء وظيفة التدقيق الداخلي يف ال�صندوق مكتب التدقيق والتفتي�ش
الداخلي ) ،(OIAو ُيجري فح�صا م�ستقال لفعالية عمليات �إدارة املخاطر،
والرقابة ،واحلوكمة يف ال�صندوق .كذلك يعمل مكتب التدقيق والتفتي�ش
الداخلي ك�أمانة للجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة املخاطر ).)ACRM
و�أجرى هذا املكتب نحو  30عملية تدقيق ومراجعة خالل ال�سنة املالية
 2010يف املجاالت التالية :التدقيق املايل لكفاية ال�ضوابط والإجراءات
الالزمة لوقاية الأ�صول واحل�سابات املالية لل�صندوق و�إدارتها ،وتدقيق
تكنولوجيا املعلومات لتقييم كفاية عمل �إدارة تكنولوجيا املعلومات
وفعالية التدابري ب�ش�أن �أمن املعلومات ،ومراجعات العمليات والفعالية �إحاطة املجل�س مب�سائل
يف �إجراءات العمل وال�ضوابط امل�صاحبة ،وكفاءة العمليات يف حتقيق الرقابة والتدقيق
الأهداف الكلية لل�صندوق .ومتا�شيا مع �أف�ضل املمار�سات ،يرفع مكتب
التدقيق والتفتي�ش الداخلي تقاريره للإدارة العليا لل�صندوق و�إىل جلنة تقوم �إدارة املالية يف ال�صندوق ب�إحاطة املجل�س التنفيذي علما بامل�سائل
التدقيق اخلارجي ،وذلك �ضمانا ال�ستقالليته .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم املرتبطة ب�أعمال الرقابة والتدقيق .ويجري يف كل جل�سة �إحاطة تقييم
املكتب �سنويا ب�إطالع املجل�س التنفيذي على برنامج عمله والنتائج م�سائل الرقابة النا�شئة والق�ضايا ذات ال�صلة ،وكما �أُ�شري �آنفاُ ،يحاط
الرئي�سية والتو�صيات التي تنتهي �إليها عمليات التدقيق واملراجعة التي املجل�س علما على �أ�سا�س منتظم بربنامج عمل مكتب التدقيق والتفتي�ش
الداخلي و�أن�شطته ،مبا يف ذلك النتائج الرئي�سية لعمليات التدقيق
يجريها.
واملراجعة ،وتنفيذ تو�صياته .و�أُ ْدخِ ل يف �إبريل  2010تعديل على �سيا�سة
وتت�ألف جلنة التدقيق اخلارجي من ثالثة �أع�ضاء يختارهم املجل�س �إف�صاح مكتب التدقيق الداخلي عن املعلومات ،كخطوة �أخرى �صوب
التنفيذي ويعينهم املدير العام .ومبوجب الالئحة الداخلية لل�صندوق ،تعزيز تبادل املعلومات ،وي�سمح هذا التعديل بن�رش جميع عمليات التدقيق
تتوىل اللجنة القيام ب�أعمال الإ�رشاف العام على التدقيق ال�سنوي على واملراجعة على موقع �إلكرتوين داخلي م�ؤمن ال�ستخدام املديرين التنفيذيني
النحو املحدد مبزيد من التف�صيل يف نطاق االخت�صا�ص املعتمد من واملديرين املناوبني لهم.
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�إدارة املخاطر

�سمات التنوع

تتوا�صل اجلهود نحو تعزيز �إدارة املخاطر يف �صندوق النقد الدويل.
و ُيحاط املجل�س التنفيذي علما بق�ضايا �إدارة املخاطر ب�صورة دورية،
وعقِدت �آخر جل�سات الإحاطة يف فرباير  .2010وا�ست�ضاف �صندوق النقد
ُ
الدويل يف مايو  2009منتدى عن �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة املخاطر،
بالتعاون مع البنك الدويل ،وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،وبنك التنمية
وعقِدت جل�سة
للبلدان الأمريكية� ،شاركت فيه  14م�ؤ�س�سة مالية دوليةُ .
�إحاطة غري ر�سمية للمجل�س يف فرباير  2010وت�ضمنت رفع تقرير عن
املخاطر ال�شاملة وخماطر حمددة وكذلك عن مدى التطور يف الإبالغ
بوقوع الأحداث ،وهي عملية طُ بِقت م�ؤخرا يف �سياق التقييم ال�شامل
للمخاطر .و�أجرى املجل�س مناق�شة عام  2010حول تقييم املخاطر يف
�شهر مايو  .2010و�أيد املديرون بوجه عام تقييم املخاطر الرئي�سية
املقدم يف تقرير اللجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة املخاطر (،)ACRM
واتفقوا على �أن زيادة و�ضوح دور ال�صندوق كان له ت�أثري على املخاطر
املالية والت�شغيلية واال�سرتاتيجية التي واجهته.

يبذل �صندوق النقد الدويل كل ما يف و�سعه ل�ضمان تنوع موارده الب�رشية
على نحو يعك�س ع�ضوية امل�ؤ�س�سة ،وي�سعى حثيثا �إىل اجتذاب مر�شحني
للوظائف من كل �أنحاء العامل .وكان  144بلدا  -من بني البلدان الأع�ضاء
البالغ عددها  186ع�ضوا  -ممثال يف هيئة املوظفني يف نهاية �إبريل
 .2010وتبني اجلداول من � 1-5إىل  3-5يف ال�صفحات الإلكرتونية
توزيع موظفي ال�صندوق ح�سب اجلن�سية ونوع اجلن�س والبلدان منخف�ضة
الدخل والبلدان ال�صناعية.

املوارد الب�رشية
والهيكل التنظيمي

ويحقق ال�صندوق تقدما يف جهود تعزيز التنوع بانتهاج �سبل عديدة.
و�شملت �أن�شطة التوظيف يف ال�سنة املالية � 2010إر�سال بعثات �إىل �إفريقيا
وال�رشق الأو�سط و�رشق �آ�سيا؛ وتعيني جمموعة متنوعة من املر�شحني
من خالل فريق ال�صندوق املعني ب�إجراء مقابالت مع مر�شحني يف
منت�صف حياتهم الوظيفية وتقييم مدة مالءمتهم للتعيني كاقت�صاديني
ذوي خربة؛ والتوا�صل اخلارجي املن�سق مع املناطق غري املمثلة بالقدر
الكايف ،الأمر الذي �أثمر نتائج م�شجعة و�إن كانت خمتلطة .ف�ضال على
ذلك� ،أطلق ال�صندوق يف الآونة الأخرية “�سجل التنوع” لتتبع التقدم نحو
حتقيق �أهداف التنوع على �أ�سا�س من ال�شفافية.

تهدف �إدارة املوارد الب�رشية يف �صندوق النقد الدويل �إىل ( )1دعم �أهداف كذلك ا�ست�ضاف �صندوق النقد الدويل يف �سبتمرب  2009القمة العاملية
عمل ال�صندوق املتطورة عن طريق اجتذاب موارد ب�رشية متنوعة وعالية لقيادات التنوع “التغري يف الواليات املتحدة والعامل :ا�ستثمار ابتكار
التنوع لتحقيق املزايا التناف�سية(Change in the U.S. and Globally: ”،
القدرات ،وتتمتع مبزيج من املهارات واخلربات ذات ال�صلة ،واالحتفاظ
)Leveraging Diversity Innovation for Competitive Advantage
بها� )2( ،إدارة املوارد الب�رشية بكفاءة وفعالية يف بيئة تكافئ التميز
وتعزز العمل اجلماعي .وقد قطع ال�صندوق �شوطا كبريا نحو حتقيق هذه وح�رض القمة حوايل  400م�شارك ،ومنهم كبار �صناع ال�سيا�سات ،وخرباء،
وممار�سني يف جمال التنوع من القطاع اخلا�ص ،ومن هيئات حكومية
الأهداف يف ال�سنة املالية  ،2010من خالل موا�صلة �إطالق حملة توظيف
ومنظمات غري حكومية ،تناولوا �أف�ضل املمار�سات ودرا�سات حالة عن
مكثفة وتنفيذ �إ�صالحات املوارد الب�رشية الرئي�سية وغريها من ال�سبل.
التنوع العاملي ،وكذلك الأطر الت�رشيعية ب�ش�أن التنوع يف �آ�سيا و�إفريقيا
و�أوروبا و�أمريكا الالتينية.
خ�صائ�ص القوى العاملة

التوظيف

هيكل رواتب الإدارة يف ال�سنة املالية 2010
ُيجري املجل�س التنفيذي مراجعة دورية ملكاف�آت الإدارة العليا لل�صندوق؛
ويعتمد جمل�س املحافظني راتب املدير العام .وتجُ رى تعديالت �سنوية
ا�ستنادا �إىل م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلك 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  2009كما يلي:

بلغ ن�شاط التوظيف ذروته يف ال�سنة املالية  .2010و�أدت عملية �إعادة
الهيكلة التي بد�أت عام � 2008إىل تطوع عدد من املوظفني فاق التوقعات
يف عملية الت�رسيح االختياري بينما تزايدت احلاجة �إىل عدد �أكرب من
املوظفني للعمل املعني بالأزمة .وبعد انتهاء مرحلة �أولية من �إعادة
التوزيع الداخلي للموظفني ،ا�ستمرت احلملة املكثفة للتوظيف من خارج
ال�صندوق بوترية مت�سارعة يف ال�سنة املالية  .2010وبلغ التوظيف �أعلى املدير العام
م�ستوياته على الإطالق يف عام  2009حيث ان�ضم �إىل العمل يف ال�صندوق النائب الأول للمدير العام
 281موظفا جديدا.
نائبا املدير العام

 441.980دوالرا �أمريكيا
 384.330دوالرا �أمريكيا
 366.030دوالرا �أمريكيا
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م�ستويات املِالك الوظيفي
وبلغت مكاف�آت املديرين التنفيذيني  230,790دوالرا �أمريكيا ،ومكاف�آت
املديرين التنفيذيني املناوبني  199,650دوالرا �أمريكيا .ويف ال�سنة
بلغ عدد موظفي ال�صندوق يف � 30إبريل  2010من املتخ�ص�صني املالية  ،2010كان متو�سط رواتب كبار امل�س�ؤولني يف �صندوق النقد
واملديرين  1844موظفا و 568موظفا على م�ستويات �أخرى .وانعكا�سا الدويل  291,578دوالرا �أمريكيا (راجع �صفحة )74
الحتياجات ال�صندوق املتطورة ،عينَّ يف عام  2009ن�سبة �أعلى من
االقت�صاديني ذوي اخلربات واملتخ�ص�صني يف القطاع املايل� .إ�ضافة �إىل �أبرز �إ�صالحات املوارد الب�رشية خالل ال�سنة
ذلك ،ونظرا لتوزيع الوظائف ب�صورة م�ؤقتة من �أجل العمل املعني بالأزمة،
االطالع
ات�سع نطاق التعيينات حمددة املدة والتي امتدت لعامني .وميكن
نفذ ال�صندوق �سل�سلة من الإ�صالحات الرئي�سية �أثناء ال�سنة املالية 2010
على قائمة كبار موظفي ال�صندوق وهيكله التنظيمي يف ال�صفحتني  74حفاظا على ثقافة الأداء الإيجابي ومن �أجل �إعطاء الفر�ص ملكاف�أة املوظفني
على �أدائهم العايل و�إتاحة تطورهم املهني،على النحو التايل:
و 75من هذا التقرير ،على التوايل.
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�إىل اليمني :موظفو �إدارة املوارد الب�رشية يف ال�صندوق ي�شاركون يف حلقة تطبيقية عن ا�سرتاتيجيات التوظيف واختيار املر�شحني� .إىل الي�سار :ال�سيد تاكاتو�شي كاتو النائب
ال�سابق ملدير عام ال�صندوق يلقى كلمة �أمام احل�ضور يف حفل وداع �أٌقيم يف املقر الرئي�سي ل�صندوق النقد الدويل يف وا�شنطن العا�صمة ،فرباير .2010

• مراجعات الكفاءات للبت يف ترقيات امل�ستويات الوظيفية العليا:
وت�ضمن هذه املراجعات اتباع منهج �أكرث �شموال وتنظيما يف تقييم
مدى اال�ستعداد والإمكانات لتويل منا�صب عليا ،كما �أنها توفر �إر�شادات
لتطوير املوارد الب�رشية .وازداد الت�أكيد على �أن اكت�ساب كبار املوظفني
خربة من تكليفهم مبهام خارجية هو �أمر حمبذ.
• �إ�صالح نظام تقاعد املوظفني (� :)SRPسيجعل هذا الإ�صالح نظام
تقاعد املوظفني �أكرث جذبا للموظفني املعينني لفرتات �أق�رص؛ �إ�ضافة
�إىل حتديث العوامل امل�ستخدمة يف ح�ساب املبالغ التي ُت�رصف دفعة
واحدة للموظفني املتقاعدين مبوجب اخليار البديل املتاح يف ظل
اخلطة ،وزيادة املدفوعات التي ُت�رصف يف حالة اختيار هذا البديل،
وتعديل ال�صيغ امل�ستخدمة يف «تقدير �إجمايل» رواتب موظفي ال�صندوق
خم�صوما منها ال�رضائب حل�ساب ا�ستحقاقاتهم عند التقاعد� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن �إ�صالح نظام تقاعد املوظفني �سي�سهل انتقال املوظفني
من ال�صندوق و�إليه من خالل ال�سعي لعقد مزيد من االتفاقات مع
منظمات �أخرى ب�ش�أن حتويل ا�ستحقاقات التقاعد و�إ�ضافة خطة
لالدخار الطوعي توفر للموظفني و�سيلة مالئمة ملدخرات التقاعد
تنطوي على مزايا �رضيبية.
• برنامج اجلوائز والتقدير :من �أجل مكاف�أة ال�سلوك املرغوب فيه واجلهود
اال�ستثنائية ،و�ضع ال�صندوق برناجما جديدا للإعراب عن تقديره للموظفني
املتميزين يف جماالت مثل العمل اجلماعي ،واالبتكار ،والقيادة.
• نظام جديد لتقييم الأداء ال�سنوي :يرتكز هذا النظام على حتديد �أهداف
يف بداية العام ،وقيا�س �إجنازات املوظفني مقارنة بهذه الأهداف،
و�إعطاء �إفادات تقييمية بانتظام على مدار العام ،وزيادة الرتكيز على
التطور املهني.
• حتديث �سبل تقدمي اخلدمات للموارد الب�رشية�ُ :صمِ م برنامج �إدارة
ر�أ�س املال الب�رشي لرت�شيد العمليات يف �سياق اال�ستثمار املتوا�صل

لتح�سني الفعالية ،وحقق مزيدا من التح�سن يف �إدارة الأداء وتقدمي
اخلدمات للموارد الب�رشية .و�شملت �أبرز جوانب التقدم التو�صل �إىل
حل �آيل للمراجعة ال�سنوية للأداء ،وتطوير م�ستودع بيانات املوارد
الب�رشية ،و�إر�ساء الأ�س�س لنظم �إدارة املنا�صب .و�شمل حت�سني العمليات
التعهيد اخلارجي لعمليات التحقق من اخللفيات التعليمية و�إجراء
الفحو�ص من خالل الأطراف التي يتم الرجوع �إليها قبل تعيني
املوظفني اجلدد.

التغريات يف مكتب مدير عام ال�صندوق
يف فرباير  ،2010ترك ال�سيد تاكاتو�شي كاتو نائب املدير العام عمله
يف ال�صندوق بعد �ست �سنوات من اخلدمة ليعود �إىل وطنه اليابان .وكان
وعني
ال�سيد كاتو �أثناء فرتة عمله يف ال�صندوق قد �أ�رشف على  73بلدا ُ
بق�ضايا املوارد الب�رشية وامليزانية �أثناء عملية التقلي�ص التنظيمي
للعمالة يف عام  2008وخالل الأزمة املالية العاملية الأخرية .وقبل
ترك ال�سيد كاتو للعمل بفرتة وجيزة ،اجتمع كل من �إدارة ال�صندوق العليا،
و�أع�ضاء املجل�س التنفيذي وعدة مئات من املوظفني للإ�شادة بتفانيه
يف العمل ووداعه .و�أثنى مدير عام ال�صندوق على الروح الطيبة التي
�أبداها ال�سيد كاتو يف عمله ،و�سعيه لبناء توافق الآراء ،و�إن�صافه للموظفني
وتعامله معهم على �أ�سا�س من االحرتام ب�شكل دائم .و�أ�شادت ال�سيدة
�شرييل �سيغل مدير �إدارة املوارد الب�رشية مبا ات�سم به ال�سيد كاتو من
«تفان وو�ضوح يف الرتكيز» على حتديث �إدارة املوارد الب�رشية يف
ٍ
ال�صندوق ،وحتدث املدير التنفيذي ال�سيد ويلي كيكنز نيابة عن املجل�س،
ف�أعرب عن تقديره لل�سيد كاتو على « تفانيه وكفاءته املهنية وفعاليته
املثرية للإعجاب ».وتقديرا لل�سيد كاتو ،قدمت له اللجنة النقابية
للموظفني ،بالنيابة عن موظفي ال�صندوق� ،شهادة م�ساهمة با�سمه يف
م�ست�شفى �أنغكور يف كمبوديا .وقال ال�سيد كاتو �إنه كان «حمظوظا للغاية
�إذ �شهد تغري م�صري ال�صندوق من �أ�سفل املنحنى �إىل �أعاله »،و�أثنى على
خرباء ال�صندوق ملا يت�سمون به من «تفكري �إبداعي ،وتوجه نحو حتقيق
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النتائج ،والعمل بروح الفريق» و�أعرب عن �أمله �أن ُيعد �أحد �أع�ضاء �أ�رسة
ال�صندوق.

و�أعلن مدير عام ال�صندوق يف �شهر فرباير �أي�ضا اعتزامه تعيني ال�سيد
مني جو نائب حمافظ البنك املركزي ال�صيني ،م�ست�شارا خا�صا للمدير
العام 98،م�شريا �إىل �أنه �سوف «ي�ضطلع بدور مهم» يف العمل مع فريق
الإدارة العليا من �أجل «الت�صدي للتحديات التي تواجه بلداننا الأع�ضاء
من جميع �أنحاء العامل يف الفرتة املقبلة ،ويف تعزيز فهم ال�صندوق
للأو�ضاع يف �آ�سيا والأ�سواق ال�صاعدة ب�صورة �أعم ».وال�سيد جو حا�صل
على درجات علمية عليا من جامعتي برين�ستون وجونز هوبكنز ودرجة
البكالوريو�س من جامعة فودان ،وقد ُن�رش له الكثري عن طائفة وا�سعة
من الق�ضايا االقت�صادية واملالية الدولية .وتوىل ال�سيد جو مهام من�صبه
كم�ست�شار خا�ص يف بداية ال�سنة املالية .2011

وخلفا لل�سيد كاتو ،وقع اختيار مدير عام ال�صندوق على ال�سيد ناويوكي
�شينوهارا ،النائب ال�سابق لوزير املالية الياباين لل�ش�ؤون الدولية.
وال�سيد �شينوهارا مواطن ياباين وهو حا�صل على درجة علمية يف
االقت�صاد من جامعة طوكيو ودرجة يف ال�ش�ؤون العامة من جامعة
برين�ستون .ولدى الإعالن عن اختيار ال�سيد �شينوهارا� ،أكد مدير عام
ال�صندوق «خربته الوا�سعة يف جمال التمويل الدويل »،و�أ�ضاف قائال �أن
لديه «معرفة عميقة بال�صندوق وبعملنا من كافة الأوجه ».ويتوىل مدير
عام ال�صندوق اختيار وتعيني نواب املدير العام ،مبوافقة املجل�س جاك بوالك
التنفيذي .وكما جرت العادة يف هذه التعيينات ،ت�شاور املدير العام مع
�أُقيم يف �إبريل  2010حفل ت�أبني جلاك بوالك ،ح�رضه موظفون حاليون
املجل�س ب�ش�أن اختيار ال�سيد �شينوهارا لتويل املن�صب ال�شاغر بعد ترك و�سابقون يف �صندوق النقد الدويل و�أ�شادوا مب�ساهماته الكثرية ،على
ال�سيد كاتو العمل يف ال�صندوق .وتوىل ال�سيد �شينوهارا مهام من�صبه امل�ستويني ال�شخ�صي واملهني ،على امتداد فرتة طويلة ومتميزة من
يف �أواخر �شهر فرباير .2010
التعاون مع ال�صندوق (راجع الإطار .)3-5
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جاك بوالك ()2010-1914
ان�ضم لفيف من املوظفني ال�سابقني واحلاليني ،و�أع�ضاء املجل�س التنفيذي ،يكن �أحد م�ؤ�س�سي ال�صندوق فح�سب ،و�إمنا خدم امل�ؤ�س�سة �أي�ضا على امتداد
والأقارب ،وممثلني للجالية الهولندية ،وكذلك ويل العهد� ،إىل الذين اجتمعوا معظم فرتات تاريخها .و�أ�ضاف“ :مل يكن خبريا اقت�صاديا مت�ألقا فح�سب،
يف �شهر �إبريل للإ�شادة بجاك بوالك ،ذلك العمالق يف تاريخ �صندوق و�إمنا كان �أي�ضا عظيم النزاهة”.
النقد الدويل الذي تويف يف فرباير عن عمر بلغ  95عاما .و�أقيم حفل
ت�أبني خا�ص يف مقر �صندوق النقد الدويل ،ا�ستذكر احل�ضور فيه جاك و�أ�شار ال�سيد جيم�س باوتون م�ؤرخ ال�صندوق �إىل �أن بوالك �أ�سهم على
بوالك ك�شخ�صية �صاحبة ر�ؤية وفكر �أ�سهم يف ت�أ�سي�س ال�صندوق وت�شكيله الأرجح �أكرث من غريه يف ت�شكيل �صندوق النقد الدويل ،وقال« :لقد �أ�ضفى
على امتداد تاريخه ،وكرب �أ�رسة و�صديق ونا�صح.
و�ضوحا فكريا على العمل الذي كان ال�صندوق يقوم به .وهو الذي مكن
خرباء ال�صندوق من زيارة البلدان املختلفة ،و�رشح التغريات التي يتعني
ومل ت�سهم �أفكار بوالك على امتداد �ستة عقود يف حتديد �شكل �صندوق عليها �إجرا�ؤها على �صعيد ال�سيا�سات لكي ت�صبح م�ؤهلة للح�صول على
النقد الدويل على النحو املعروف اليوم فح�سب ،ولكنها �أر�ست �أي�ضا الدعم الدويل ،وجعل حجتهم مقنعة لأن منوذج بوالك كان دائما وراءهم».
ركائز العمل متعدد الأطراف والتعاون االقت�صادي القائم عليهُ .
وولد وقال ال�سري �أندرو كروكيت ،الذي عمل حتت �إ�رشاف بوالك يف من�صب
�شارك
جاك بوالك عام  ،1914وكان ع�ضوا يف الوفد الهولندي الذي
رئي�س ق�سم الدرا�سات اخلا�صة على مدى ثالث �سنوات« :خ�رس ال�صندوق
الدويل
يف م�ؤمتر بريتون وودز عام  .1944وان�ضم �إىل �صندوق النقد
بوفاة بوالك �آخر عظماء – عمالقة – �أيام تكوينه »،و�أ�ضاف قوله �إن
1958
عام  1947حيث توىل من�صب مدير �إدارة البحوث من عام
االقت�صادي كتابات بوالك كان لها ت�أثري وا�ضح بينما هو يف الت�سعينات ،ولكنه
حتى تقاعد عام  ،1979وتوىل �أي�ضا من�صب امل�ست�شار
بدءا من عام  .1966وبعد �أن تقاعد من من�صبه توىل مهام امل�ست�شار �سيظل م�شهورا بف�ضل �أعماله يف مرحلة التكوين ومنها «منوذج بوالك»
اخلا�ص للمدير العام ،ثم مهام املدير التنفيذي للدائرة االنتخابية وحقوق ال�سحب اخلا�صة .وال �أحد «ي�ستطيع �أن يدعي �أن لديه مربرا �أقوى
املمثلة لهولندا يف الفرتة من � 1981إىل  .1986وكان وقت وفاته يثبت �أنه هو من �أ�س�س حقوق ال�سحب اخلا�صة �أكرث من جاك بوالك».
هو �آخر من بقي على قيد احلياة من املندوبني الذين �شاركوا يف م�ؤمتر واختتم كروكيت قائال« :كان هناك جاك بوالك واحد و�إنه لأمر حمزن
�أننا لن نرى �أحدا مثله».
بريتون وودز.
وقال املدير التنفيذي ال�سيد �إيج باكر عريف حفل الت�أبني يف كلمة التقدمي
التي �ألقاها �إن من دواعي �رشفه �أن يكرم رئي�سه ال�سابق و�صديقا قريبا
منه بقوله “ :لقد �ساعدين ب�أفكاره امللهمة وروحه الطيبة يف توجيه
م�ستقبلي املهني ”.وحتدث ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان مدير عام
ال�صندوق فو�صف بوالك ب�أنه “�شخ�ص فريد من نوعه” م�شريا �إىل �أنه مل

�أما ال�سيد �أونو دي بوفور فاينهولد�س املدير التنفيذي ال�سابق لهولندا،
الذي عمل مع بوالك يف ثالث مراحل من حياته املهنية يف ال�صندوق،
فقد حتدث ب�إيجاز عن فراغ ال حدود له �سترتكه وفاة بوالك قائال:
«كان جاك عمالقا ،وها هو العمالق قد �سقط ،و�سيفتقده جميعنا
كثريا».
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امل�ساءلة

التنفيذيون يف �سياق مناق�شتهم عن جمموعة من الآراء جاءت يف جانب
منها انعكا�سا لدرجات القلق املتباينة ب�ش�أن املفا�ضلة بني ال�شفافية
ودور ال�صندوق باعتباره م�ست�شارا م�ؤمتنا.

مراجعة �سيا�سة ال�شفافية يف ال�صندوق

و�أيد معظم املديرين التنفيذيني اعتماد املبد�أ العام املقرتح ملنهج
ال�صندوق ب�ش�أن ال�شفافية الذي طُ ِرح اقرتاح ب�ش�أنه يف تقرير اخلرباء الذي
ا�ستندت �إليه املناق�شة« 100:ال�صندوق �سوف ي�سعى للك�شف عن الوثائق
واملعلومات يف حينها ما مل تكن هناك �أ�سباب قوية وحمددة تتعار�ض
مع الك�شف عنها ».كذلك �أيد معظمهم التحول املقرتح �إىل ن�رش معظم
الوثائق القُطْ رية والوثائق املتعلقة بنوايا ال�سيا�سات على �أ�سا�س عدم
االعرتا�ض ،حيث ر�أوا �أن هذا التحول �سوف ي�شجع التبكري بنظر خرباء
ال�صندوق و�سلطات البلدان الأع�ضاء يف الق�ضايا املتعلقة بالن�رش ،ومن
ثم يعزز حداثة الوثائق املن�شورة.

ال�شفافية
ن�رش �صندوق النقد الدويل منذ �أواخر ت�سعينات القرن املا�ضي عددا متزايدا
من التقارير القُطْ رية وتقارير ال�سيا�سات وغريها من الوثائق ،ف�أتاح
حمفوظات ال�صندوق لالطالع العام ،وعمل مع اجلمهور العام بفعالية
عرب موقع ال�صندوق اخلارجي على �شبكة الإنرتنت ،ومن خالل جل�سات
�إعالم ال�صحافة و�أن�شطة التوا�صل اخلارجي العامة .و�أ�صبح الآن التوا�صل
وامل�شاركة مع العامل ب�أ�رسه جزءا طبيعيا و�أ�سا�سيا من عمل ال�صندوق.

وانتهي املجل�س التنفيذي يف دي�سمرب  2009من �آخر مراجعة �أجراها
ل�سيا�سة ال�شفافية يف �صندوق النقد الدويل 99،فق�ضى بذلك مدة عقد تقريبا و�إدراكا من املجل�س التنفيذي لأهمية الن�رش يف حالة «ا�ستخدام موارد
يف بذل اجلهود لزيادة ال�شفافية يف عمليات ال�صندوق .و�أعرب املديرون ال�صندوق» ( )UFRواال�ستفادة من «�أداة دعم ال�سيا�سات» ( -)PSIمن حيث

الإطار 4-5

التغيريات يف �سيا�سة ال�صندوق ب�ش�أن ال�شفافية
زيادة مقدار املعلومات
املتاحة ودرجة حداثتها

تبكري �إتاحة املحفوظات

ازداد االهتمام يف ال�سنوات الأخرية مبحفوظات ال�صندوق ،وقرر املجل�س
وافق املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل على �سل�سلة من التغيريات التنفيذي تق�صري مدة االنتظار ال�سابقة على �إتاحة الوثائق املحفوظة
لالطالع العام� ،إىل جانب اتخاذ تدابري �أخرى لتعزيز م�ساءلة ال�صندوق،
لتقوية �سيا�ساته وتعزيز االت�ساق فيما بينها ،وت�شمل:
وفيما يلي �أهم التغيريات يف هذا اخل�صو�ص:
•

ن�رش معظم الوثائق القُطرية ما مل يعرت�ض البلد الع�ضو ،فيما ميثل
حتوال يف الرتكيز عن �رضورة الإذن ال�رصيح بالن�رش ،والذي كان
�رشطا مطلوبا �إىل �أن �أجريت املراجعة.

•

يحبذ �أن تن�رشها ال�سلطات الوطنية لت�شمل
تو�سيع نطاق الوثائق التي َّ
التقارير املعنية ب�صحة القطاع املايل يف البلدان الأع�ضاء ومدى
امتثالها للمواثيق واملعايري الدولية.

•	�إر�ساء توقع يف احلاالت التي تت�ضمن منح قرو�ض من ال�صندوق ب�أن
�سلطات البلدان املعنية �سوف تعلن عزمها الن�رش قبل اجتماع املجل�س
التنفيذي ذي ال�صلة.
•

التو�سع يف افرتا�ض الن�رش لي�شمل معظم الوثائق املتعلقة بال�سيا�سات،
ومنها ما ي�صدر من تقارير عن دخل ال�صندوق �أو متويله �أو ميزانيته
(ما مل تت�ضمن معلومات ت�ؤثر على ال�سوق).

•

تق�صري الفا�صل الزمني الذي ي�سبق �إتاحة التقارير التي ُتعر�ض على
املجل�س التنفيذي لالطالع العام من خم�س �سنوات �إىل ثالث
�سنوات.

•

تق�صري الفا�صل الزمني الذي ي�سبق �إتاحة حما�رض اجتماعات املجل�س
التنفيذي لالطالع العام من ع�رش �سنوات �إىل خم�س �سنوات.

•

�إتاحة ن�رش خمتارات من املحفوظات الرقمية على �شبكة الإنرتنت.

•

و�ضع قاعدة عامة تنتفي مبوجبها �صفة ال�رسية عن الوثائق امل�صنفة
يف البداية “�رسي للغاية” عند ا�ستيفاء هذه الوثائق �رشط املدة
1
الزمنية الالزمة.

•

تي�سري الت�صفح والبحث يف موقع ال�صندوق الإلكرتوين ،وي�شمل ذلك
2
�إعداد مر�شد للجمهور حول املعلومات املتعلقة بال�صندوق.

 1ال ُيطَ َّبق هذا ال�رشط �إال على الوثائق املعدة بعد  17دي�سمرب .2009
 2ملزيد من املعلومات عن مراجعات �سيا�سة ال�صندوق ب�ش�أن ال�شفافيةُ ،يرجى مراجعة ن�رشة �صندوق
النقد الدويل الإلكرتونية بعنوان « �صندوق النقد الدويل يزيد مقدار املعلومات املتاحة ودرجة حداثتها»
) .(www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/POL010810A.htm
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�إ�صدار الإ�شارات ومتحي�ص اجلمهور لت�صميم الربامج وحتديد ال�رشطية
املرتبطة بها – �أيد معظم املديرين التنفيذيني �أن يكون املتوقع من البلدان
الأع�ضاء التي تطلب ا�ستخدام موارد ال�صندوق �أو اال�ستفادة من �أداة دعم
ال�سيا�سات هو �أن ت�شري �إىل عزمها املوافقة على ن�رش ما ُيعر�ض على املجل�س
من وثائق يف هذا اخل�صو�ص قبل مناق�شتها يف اجتماع املجل�س �أو تاريخ
اعتماد قرار بن�رشها على �أ�سا�س انق�ضاء مدة االعرتا�ض .وبا�ستثناء ما
يحدث بالفعل يف حالة اال�ستفادة اال�ستثنائية� ،أو اال�ستفادة من موارد
«خط االئتمان املرن»� ،أو املوارد التي تتيحها الت�سهيالت التمويلية للبلدان
منخف�ضة الدخل ،فلن ي�ؤثر قرار البلد الع�ضو بعدم الن�رش على قرار �إدارة
ال�صندوق ب�ش�أن التو�صية باملوافقة على طلب البلد الع�ضو ا�ستخدام موارد
ال�صندوق �أو اال�ستفادة من �أداة دعم ال�سيا�سات �أو عدم املوافقة عليها.

وت�شمل عملية امل�شاورات �إعداد تقريرُ ،يعر�ض على املجل�س التنفيذي
لل�صندوق ملناق�شته ،حول النتائج التي يخلُ�ص �إليها فريق اخلرباء املكلف
ب�إجراء امل�شاورات .ويف �سياق اجلهود املبذولة لتحقيق احلد الأق�صى من
ال�شفافية يف هذه العمليةُ ،تن�رش هذه التقارير ،مبوافقة البلد املعني ،يف
موقع �صندوق النقد الدويل على �شبكة الإنرتنت .ويقدم اجلدول  5-3يف
ال�صفحة الإلكرتونية معلومات عن م�شاورات املادة الرابعة مع البلدان
الأع�ضاء يف ال�صندوق ون�رش ما يقرتن بها من “ن�رشات املعلومات
املعممة” وتقارير خرباء ال�صندوق.

وفيما م�ضى ،مل يكن تقرير م�شاورات املادة الرابعة مع البلد الع�ضو ُين�رش
�إال بعد �أن يعطي البلد الع�ضو موافقته على الن�رش حتديدا .ويف ظل تعديل
�سيا�سة ال�صندوق ب�ش�أن ال�شفافية ،فاعتبارا من مار�س � 2010أ�صبحت
كذلك ر�أى املديرون وجاهة يف اقرتاحات اخلرباء للتن�سيق بني النظام املتبع تقارير م�شاورات املادة الرابعة ُتن�رش على �أ�سا�س عدم االعرتا�ض ،مما
يف ن�رش تقارير خرباء ال�صندوق عن الربامج التي يتابعها خرباء ال�صندوق يعنى افرتا�ض موافقة البلد الع�ضو على الن�رش ما مل يعلم البلد الع�ضو
وما يت�صل بها من وثائق عن نوايا ال�سيا�سات مع النظام املتبع يف ن�رش ال�صندوق حتديدا برغبته يف عدم ن�رش التقرير.
التقارير املتعلقة مب�شاورات املادة الرابعة .و�أيدوا �أي�ضا اقرتاحا طرحه
اخلرباء بالتو�سع يف افرتا�ض الن�رش الذي يغطي وثائق ال�سيا�سات والوثائق مكتب التقييم امل�ستقل
الأخرى غري ال ُقطْ رية التي ُتعد للعر�ض على املجل�س التنفيذي ،لكي ت�شمل
الوثائق املتعلقة بدخل ال�صندوق ومتويله وميزانيته ،والوثائق التي توزع دور مكتب التقييم امل�ستقل وتقييماته
للنظر على �أ�سا�س انق�ضاء املدة والتي ُتعد الجتماعات املجل�س غري الر�سمية،
والوثائق التي يتم �إعدادها حللقات نقا�ش املجل�س التنفيذي ،ما مل تكن هناك �أن�شئ مكتب التقييم امل�ستقل يف عام  2001من �أجل �إجراء تقييمات
�أ�سباب قوية وحمددة لعدم الن�رش ،مثل ت�أثري املعلومات على ال�سوق.
م�ستقلة ومو�ضوعية ل�سيا�سات ال�صندوق و�أن�شطته بغر�ض تعزيز ال�شفافية
وامل�ساءلة وتقوية ثقافة التعلم لديه ،ودعم احلوكمة امل�ؤ�س�سية للمجل�س
و�أ�شار املديرون التنفيذيون �إىل وجود حاجة وا�ضحة لزيادة االت�ساق التنفيذي وم�س�ؤولياته الإ�رشافية .وي�ضطلع مكتب التقييم امل�ستقل بهذا
يف تطبيق �سيا�سة احلذف والت�صحيح فيما يعر�ض على املجل�س من الدور ب�صفة �أ�سا�سية من خالل �إجراء تقييمات م�ستقلة للخدمة التي
وثائق ،رغم مالءمتها ،وتعزيز امل�ساواة يف معاملة البلدان الأع�ضاء
يقدمها ال�صندوق لأع�ضائه ،يف �إطار اخت�صا�صاته .وي�شمل هذا العمل
مبقت�ضاها .و�أكدوا جمددا �أن تقارير خرباء ال�صندوق ينبغي �أال تخ�ضع
للتفاو�ض مع �سلطات البلدان ،من �أجل احلفاظ على نزاهة حتليالت تقييمات منهجية ل�سيا�سات ال�صندوق العامة ،وحتليالت قُطرية مقارنة
اخلرباء ،كما �أكدوا �رضورة االت�ساق واملعاملة املت�ساوية يف تنفيذ �سيا�سة للم�شورة التي يقدمها ال�صندوق ب�ش�أن ال�سيا�سات االقت�صادية  -وت�أتي
التعديل ،داعني خرباء ال�صندوق و�إدارته العليا وبلدانه الأع�ضاء �إىل العمل يف �سياق كل من �أعمال الرقابة والربامج املدعمة مبوارد ال�صندوق-
جميعا معا ل�ضمان االلتزام املتوا�صل بهذه ال�سيا�سة .ومت االتفاق على وتقييمات العمليات القُطْ رية املكتملة .ومكتب التقييم امل�ستقل ،وفقا
�إبقاء العرف احلايل الذي ُيدرج مبوجبه بيان �إخالء امل�س�ؤولية على ما ل�صالحياته ،م�ستقل متاما عن الإدارة العليا لل�صندوق ويعمل دون تدخل
َ
من املجل�س التنفيذي الذي يقدم له النتائج التي يخل�ص �إليها.
ُيحذف يف كافة الوثائق املن�شورة.
و�أيد املديرون التنفيذيون ب�شكل عام اقرتاحات حت�سني الإجراءات املتبعة
يف تعديل ت�صنيف الوثائق وال�سماح بن�رش املحفوظات على �شبكة الإنرتنت،
يف �ضوء نق�ص املوارد .و�أيد املديرون عموما اقرتاح تق�صري املدة الزمنية
التي ت�سبق �إتاحة املحفوظات لالطالع العام على الوثائق التي ُتعر�ض
على املجل�س التنفيذي وحما�رض اجتماعاته.

وين�رش مكتب التقييم امل�ستقل تقريرا �سنويا يحتوي على عر�ض عام
للتطورات املُحرزة وي�سجل �أن�شطته �أثناء ال�سنة املالية ال�سابقة؛ و ُن�شرِ
تقرير عام  2010يف �شهر يوليو  .2010وميكن االطالع على التقييمات
التي ا�ستكملها املكتب ،وتقارير الق�ضايا عن التقييمات اجلارية ،والتقارير
101
ال�سنوية ملكتب التقييم امل�ستقل يف موقع املكتب الإلكرتوين.

ونظرا لأهمية ال�شفافية لفعالية ال�صندوق وم�صداقيته ،حبذ معظم املديرين ويف فرباير  ،2010توىل ال�سيد موي�س�س �شوورت�س مهام املدير الثالث
التنفيذيني مراجعة �سيا�سة ال�شفافية مرة �أخرى يف وقت قريب ن�سبيا ،ملكتب التقييم امل�ستقل ،بعد تعيني املجل�س التنفيذي له من خالل عملية
وكان هناك توقُع ب�أن يتم �إجراء املراجعة القادمة يف عام .2012
اختيار تناف�سية ،وذلك خلفا لل�سيد توما�س برينز الذي انتهت مدة تكليفه
وبعد مناق�شات م�ستفي�ضة وا�ستلهاما لروح التوافق� ،أيد املديرون ب�شكل يف يوليو .2009
عام التعديالت املقرتحة على القرار املعني بال�شفافية
و�سيا�سة برنامج عمل مكتب التقييم امل�ستقل
املحفوظات (راجع الإطار  .)4-5ودخلت التغيريات التي وافق عليها
املجل�س التنفيذي حيز التنفيذ اعتبارا من منت�صف مار�س .2010
�أ�صدر مكتب التقييم امل�ستقل يف مار�س  2010تقريري ق�ضايا نهائيني
حول عمليتي تقييم جاريتني« ،دور �صندوق النقد الدويل يف الفرتة
ن�رش تقارير م�شاورات املادة الرابعة
ال�سابقة على الأزمة املالية واالقت�صادية الراهنة» و»البحوث يف �صندوق
يعقد �صندوق النقد الدويل م�شاورات املادة الرابعة بوجه عام �سنويا مع النقد الدويل� :أهميتها ونفعها ».ومن املتوقع ا�ستكمالهما وعر�ضهما على
كل بلد من البلدان الأع�ضاء (راجع “الرقابة الثنائية” يف الف�صل الثالث) ،املجل�س �أثناء ال�سنة املالية .2011
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ومع اقرتاب ال�سنة املالية  2010من نهايتها ،كان مكتب التقييم امل�ستقل
يعكف على و�ضع برنامج عمل جديد على املدى املتو�سط ،بتوجيه من
مديره الذي ُعينِّ م�ؤخرا (راجع �أعاله).

مراجعة املجل�س التنفيذي لتقارير
مكتب التقييم امل�ستقل وتو�صياته
كما ورد �آنفا ،فربغم �أن مكتب التقييم امل�ستقل يعمل دون تدخل من
املجل�س التنفيذي لل�صندوق ،ف�إنه يبلغ نتائج تقييمات �إىل املجل�س الذي
يراجعها بدوره .وعقب املناق�شة التي يجريها املجل�س ،يقوم خرباء
ال�صندوق و�إدارته العليا ب�إعداد خطة ا�ست�رشافية لتنفيذ التو�صيات
ال�صادرة عن مكتب التقييم امل�ستقل واملعتمدة من املجل�س التنفيذي ثم
عر�ضها على املجل�س .ومتثل خطة التنفيذ جزءا من �إطار ُيحدد بعد �إجراء
تقييم خارجي لعمل مكتب التقييم امل�ستقل ،بغر�ض �ضمان مزيد من
املنهجية يف متابعة ومراقبة تنفيذ تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل
املعتمدة من املجل�س التنفيذي.
واجتمع املجل�س التنفيذي يف يونيو  2009للنظر يف نتائج التقييم الذي
�أجراه مكتب التقييم امل�ستقل مل�شاركة ال�صندوق يف ق�ضايا ال�سيا�سات
التجارية الدولية .و ُن�شرِ تقرير التقييم لالطالع العام بعد اجتماع
املجل�س 102بفرتة وجيزة ،وطرح مكتب التقييم امل�ستقل فيه جمموعة من
التو�صيات تهدف �إىل حتديد �أولويات عمل ال�صندوق ب�ش�أن التجارة.
وا�ستنادا �إىل تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل التي اعتمدها املجل�س يف
اجتماعه يف �شهر يونيو� ،أعد خرباء ال�صندوق و�إدارته العليا خطة تنفيذ
اعتمدها املجل�س يف اجتماع ُعقِد يف �شهر دي�سمرب  103 .2009واتفق
املجل�س التنفيذي يف اجتماعه على �أن االقرتاحات املطروحة يف خطة
التنفيذ ت�ستويف ال�رشوط املحددة يف �إطار مراقبة تنفيذ تو�صيات مكتب
التقييم امل�ستقل.
كذلك نظر املجل�س التنفيذي يف اجتماع دي�سمرب  2009يف تقييم مكتب
التقييم امل�ستقل لتوا�صل ال�صندوق مع البلدان الأع�ضاء الذي ُن�شرِ يف
يناير  104 .2010ومن ثم� ،أعد خرباء ال�صندوق خطة لتنفيذ تو�صيات
املجل�س تناولها املجل�س بالنقا�ش يف ال�سنة املالية .2011

تنفيذ تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل
املعتمدة من املجل�س التنفيذي
�أن�ش�أ املجل�س التنفيذي «تقرير املراقبة الدوري» ( )PMRيف عام 2007
ل�ضمان املتابعة واملراقبة املنهجية لتو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل
التي يعتمدها املجل�س فيما بعد .وقد وثقت التقارير ال�سابقة تدابري متابعة
تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل و�شددت على �أهمية مراقبة تنفيذها عن
كثب للحفاظ على �إطار فعال للم�ساءلة امل�ؤ�س�سية ،وتر�سيخ ثقافة التعلم.
ويركز كل تقرير منها على مدى التقدم يف تطبيق خطط التنفيذ الأخرية
التي ت�ضعها الإدارة العليا وما �إذا كانت التو�صيات املعلقة من تقرير
املراقبة الدوري ال�سابق قد ُنفِّذت.
واجتمعت جلنة التقييم املنبثقة عن املجل�س التنفيذي يف دي�سمرب 2009
للنظر يف “تقرير املراقبة الدوري الثالث” الذي ركز على حالة تطبيق
خطة التنفيذ التي و�ضعتها الإدارة واملتعلقة بالتو�صيات الواردة يف
تقييم مكتب التقييم امل�ستقل لل�رشطية الهيكلية يف الربامج املدعمة
مبوارد ال�صندوق ال�صادر يف مايو ( 105 .2008مل يت�ضمن تقرير املراقبة

فحو�ص لو�ضع خطط التنفيذ الناجتة عن تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل
ا�ستنادا لتقييماته ب�ش�أن التجارة وتوا�صل �صندوق النقد الدويل مع البلدان
الأع�ضاء ).و�أيد املجل�س اال�ستنتاجات التي َخلُ�ص �إليها التقرير ب�أنه)1( :
قد مت ا�ستيفاء جميع معايري الأداء الرئي�سية املرتبطة بخطط الإدارة ب�ش�أن
املعلومات والتي يغطيها التقرير� ،أو كان العمل جار ال�ستكمالها يف
الوقت املنا�سب ،و( )2مل ُيطرح �أي اقرتاح التخاذ �إجراءات عالجية جديدة،
و( )3مل تكن هناك معايري �أداء معلقة ملراجعتها يف التقرير التايل .ومع
هذا� ،شددت جلنة التقييم على �أن التقدم ال يزال جاريا ،يف عدة حاالت،
ويتعني عمل املزيد لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة الأعم التي ترتكز عليها
التو�صية املحددة ملكتب التقييم امل�ستقل .كذلك �أ�شارت اللجنة �إىل �أن
مراقبة العديد من تو�صيات مكتب التقييم امل�ستقل املعتمدة من املجل�س
التنفيذي �سوف ت�ستمر يف �سياق مراجعات املجل�س املنتظمة لق�ضايا
ال�سيا�سات املختلفة.

الإعالم والتوا�صل اخلارجي
الإعالم/العمل مع الأطراف املعنية اخلارجية
التو�سع يف جهود ال�صندوق للتوا�صل اخلارجي
على غرار كثري من اجلوانب الأخرى يف عمل ال�صندوق ،تو�سعت جهوده
للتوا�صل اخلارجي يف �إطار التحرك ملواجهة الأزمة العاملية .و�شهدت
ال�سنة املالية  2010ب�صفة خا�صة تزايد الزيارات التي قام بها املديرون
التنفيذيون و�أع�ضاء فريق الإدارة ال ُعليا �إىل خمتلف البلدان الأع�ضاء.
ومن خالل زيارات التوا�صل اخلارجي ،ت�سنح الفر�صة لأع�ضاء املجل�س
وكبار خرباء ال�صندوق ملعرفة املزيد عن الق�ضايا التي ت�ؤثر على البلدان
الأع�ضاء وطم�أنتها �إىل التزام ال�صندوق بتقدمي الدعم الالزم لها ،والذي
اكت�سب �أهمية متزايدة يف �سياق الأزمة.
و�شملت الزيارات �إىل البلدان الأع�ضاء �أثناء ال�سنة املالية  2010عددا كبريا
من البلدان منخف�ضة الدخل (راجع الإطار  ،)5-5كما هو احلال عادة نظرا
اللتزام ال�صندوق جتاه البلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل ب�صفة خا�صة
(راجع «دعم البلدان منخف�ضة الدخل» يف الف�صل الثالث) .و�إ�ضافة �إىل
الزيارات التي قام بها �أع�ضاء الإدارة العليا واملجل�س التنفيذي �إىل البلدان
منخف�ضة الدخل يف �إفريقيا و�آ�سيا ،قام مدير عام ال�صندوق �أي�ضا بزيارة
بلدين �أوروبيني من �أع�ضاء ال�صندوق ،هما بولندا ورومانيا ،يف مار�س
 ،2010وتلك �أول زيارة يقوم بها للبلدين ب�صفته قائدا للم�ؤ�س�سة .والتقى
مدير عام ال�صندوق يف بولندا مع رئي�س الوزراء دونالد تا�سك ،ووزير
املالية يان�سيك رو�ستوف�سكي ،ورئي�س البنك الوطني �سالفومري �سكرجيبيك
(قبل وفاته املفاجئة يف حادث حتطم الطائرة الذي وقع يف �إبريل 2010
و�أودى بحياة عدد كبري من القادة البولنديني) ،ملناق�شة تطورات االقت�صاد
الإقليمي .كذلك حتدث املدير العام مع طالب كلية االقت�صاد بجامعة وار�سو
حول التحول االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي يف املنطقة منذ انهيار
�سور برلني وحول املنافع والتحديات التي تنطوي عليها زيادة االندماج
مع االحتاد الأوروبي .و�شارك �أي�ضا يف جل�سة نقا�ش حول نف�س املو�ضوع.
ويف رومانيا ،التقى مدير عام ال�صندوق بالرئي�س ترايان با�س�سكو ،ورئي�س
الوزراء �إميل بوك ،ووزير املالية �سيبا�ستيان فالدي�سكو ،وحمافظ البنك
املركزي موغور اي�ساري�سكو ،ملناق�شة �آخر التطورات يف ظل الربنامج
االقت�صادي الذي و�ضعته ال�سلطات .وناق�ش مع طالب �أكادميية الدرا�سات
االقت�صادية دور ال�صندوق يف مواجهة الأزمة العاملية وحتدث �أمام الربملان
عن �آفاق االقت�صاد يف رومانيا.
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وعقِد “منتدى �سيا�سات املجتمع املدين” جمع خرباء من البنك الدويل
ُ
و�صندوق النقد الدويل ،وممثلني للمجتمع املدين ،وم�س�ؤولني حكوميني،
و�آخرين غريهم �شاركوا يف �سل�سة جل�سات احلوار حول ال�سيا�سات ملناق�شة
الق�ضايا املهمة التي كان يجري معاجلتها �أثناء االجتماعات ال�سنوية.
ف�ضال على ذلك ،كان لقاء مدير عام ال�صندوق مع ممثلي منظمات املجتمع
املدين هو اخلطوة التي توجت “الركيزة الرابعة” يف العملية الت�شاورية
ب�ش�أن احلوكمة يف �صندوق النقد الدويل (راجع الإطار .)6-4

وكانت االجتماعات ال�سنوية التي ُعقِدت يف ا�سطنبول عام � 2009أر�ضا
خ�صبة �أي�ضا لأن�شطة التوا�صل اخلارجي التي ت�ستهدف خمتلف الأطراف
وعقِد برنامج
املعنية ب�صنع ال�سيا�سات االقت�صادية على م�ستوى العاملُ .
من حلقات النقا�ش خالل االجتماعات عن مو�ضوع “الأزمة املالية
وت�أثريها على االقت�صاد احلقيقي وتعافيه ”،كان مبثابة منتدى عاملي
رائد للم�س�ؤولني التنفيذيني يف القطاع اخلا�ص من خمتلف �أنحاء العامل،
و�صناع ال�سيا�سات رفيعي امل�ستوى ،وغريهم من القادة يف املجاالت
الإمنائية واملالية الدولية ،للم�شاركة يف حوار حول تعزيز التعاون يف
االقت�صاد العاملي .ومت بث واحدة من �أبرز جل�سات برنامج حلقات النقا�ش التوا�صل اخلارجي يف �إدارة العالقات اخلارجية
تلفزيونيا من خالل “احلوار العاملي على �شبكة البي بي �سي” (BBC
)“ ،World Debateالأزمة املالية العاملية :هل ب�إمكاننا التعامل مع تتوىل �إدارة العالقات اخلارجية يف ال�صندوق امل�س�ؤولية الر�سمية عن
امل�ستقبل؟” والتي ان�ضم فيها مدير عام ال�صندوق �إىل من�صة النقا�ش .برنامج التوا�صل اخلارجي ل�صندوق النقد الدويل .ويعطي الربنامج �أولوية

الإطار 5-5

توا�صل ال�صندوق مع البلدان منخف�ضة الدخل
يركز التوا�صل اخلارجي على �رشح دور �صندوق النقد الدويل والأ�سباب
وراء املواقف التي يتخذها �أو يو�صى بها �إزاء ال�سيا�سات ،وهو م�صمم
لنقل ر�سائل ال�صندوق الرئي�سية �إىل طائفة وا�سعة من الأطراف املعنية
اخلارجية .وعادة ما ت�شمل زيارات التوا�صل اخلارجي �إىل البلدان الأع�ضاء
عقد م�شاورات مع �صناع ال�سيا�سات و�أ�صحاب الر�أي الرئي�سيني– ال�سلطات
احلكومية ،و�أع�ضاء الأجهزة الربملانية ،وممثلي املجتمع املدين ،وقادة
القطاع اخلا�ص -وت�سنح الفر�صة من خاللها لأع�ضاء املجل�س التنفيذي
و�إدارة ال�صندوق العليا لت�أكيد التزام �صندوق النقد الدويل بدعم البلدان
الأع�ضاء ،ال �سيما البلدان منخف�ضة الدخل .ويف ال�سنة املالية ،2010
كانت البلدان منخف�ضة الدخل يف �إفريقيا و�آ�سيا هي حمور تركيز بعثات
التوا�صل اخلارجي املوفدة من ال�صندوق ،وكان مو�ضوعها املتكرر هو
�أف�ضل ال�سبل التي ميكن �أن ينتهجها ال�صندوق يف تقدمي الدعم للبلدان
الأع�ضاء منخف�ضة الدخل للتعايف من الأزمة العاملية.
�إفريقيا :ا�ستند التوا�صل اخلارجي يف �إفريقيا يف ال�سنة املالية � 2010إىل
جناح امل�ؤمتر الذي ا�شرتك �صندوق النقد الدويل يف عقده مع حكومة
تنزانيا« ،التغري� :رشاكة ناجحة نحو مواجهة حتديات النمو يف �إفريقيا»،
يف مار�س  ،2009حيث تو�صل ال�صندوق والقادة الأفارقة جمددا �إىل
�صياغة �رشاكة من �أجل حتقيق النمو يف �إفريقيا .وبعد انعقاد م�ؤمتر تنزانيا
ب�شهور قالئل ،قام ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان مدير عام ال�صندوق ،يف
مايو  ،2009بزيارة جمهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار ،حيث
ا�ستمع و�أعطى رده على اقرتاحات حول �أف�ضل ال�سبل التي ميكن �أن ينتهجها
ال�صندوق مل�ساعدة البلدان يف التحرك ملواجهة الأزمة العاملية .وت�ضمن
برنامج الرحلة كلمة �ألقاها مدير عام ال�صندوق يف جامعة كوكودي عن
الأزمة املالية العاملية وت�أثريها على �إفريقيا .ويف فرباير  ،2010قام
�أي�ضا ال�سيد جون ليب�سكي النائب الأول ملدير عام ال�صندوق بزيارة �إفريقيا،
ف�سافر �إىل ليربيا وغانا لعقد مناق�شات حول كيفية ت�أثر البلدان الإفريقية
بالأزمة االقت�صادية العاملية ،وكيف حتركت ملواجهتها ،وال�سبل التي
ميكن لل�صندوق �أن ينتهجها ك�رشيك مع هذه البلدان لدعم عودتها �إىل
م�سار النمو والتطور على �أ�سا�س قابل لال�ستمرار .و�أثناء هذه الزيارة التقى

ال�سيد ليب�سكي مع الطالب يف جامعة ليبرييا و�شارك يف مناق�شات الطاولة
امل�ستديرة مع منظمات املجتمع املدين يف غانا .و�سافر مدير عام ال�صندوق
مرة �أخرى �إىل �إفريقيا يف مار�س  2010وقام هذه املرة بزيارة كينيا
حيث �شارك يف جل�سة نقا�ش حول «التحول االقت�صادي يف �إفريقيا :امل�سار
امل�ستقبلي» ،كما قام �أي�ضا بزيارة زامبيا .ويف رحلة �شهر مار�س� ،سنحت
الفر�صة �أمام املدير العام ملناق�شة �آخر النجاحات وكذلك التحديات التي
يتعني على القارة مواجهتها ،مبا يف ذلك ت�أثري تغري املناخ العاملي ،وهي
م�شكلة ت�ؤثر على �إفريقيا على نحو غري متنا�سب.
�آ�سيا :قام مدير عام ال�صندوق يف يونيو  2009ب�أوىل زياراته �إىل �آ�سيا
الو�سطى منذ �أن توىل قيادة امل�ؤ�س�سة ،وتوقف خاللها يف طاجيك�ستان،
وجمهورية قريغيز�ستان ،و�أوزبك�ستان (وكذلك كازاخ�ستان التي ال ي�صنفها
ال�صندوق �ضمن البلدان منخف�ضة الدخل) .وت�ضمن برنامج الزيارة كلمة
�ألقاها املدير العام يف جامعة قريغيز�ستان احلكومية عن الأزمة املالية
العاملية وت�أثريها على �آ�سيا الو�سطى .ويف �أكتوبر  2009قامت بعثة
ت�ألفت من �سبعة مديرين تنفيذيني يف ال�صندوق بزيارة �آ�سيا الو�سطى
والقوقاز ،حيث �شمل م�سار الرحلة زيارات �إىل جورجيا و�أرمينيا
و�أوزبك�ستان .وكان حمور تركيز البعثة تكرارا لزيارة املدير العام �إىل
املنطقة يف �شهر يونيو ال�سابق ،و�سنحت الفر�صة من خالل هذه البعثة
لتعزيز فهم املديرين التنفيذيني يف �صندوق النقد الدويل للتحديات التي
تواجه البلدان .و�سافر النائب الأول للمدير العام �إىل فييت نام يف مار�س
 2010حل�ضور م�ؤمتر عقده �صندوق النقد الدويل بالتعاون مع بنك فييت
نام املركزي حول “النمو واحلد من الفقر يف �آ�سيا النامية بعد الأزمة”،
يف هانوي .وح�رض امل�ؤمتر عدد من كبار امل�س�ؤولني احلكوميني ،ورجال
الأعمال ،والأكادمييني ،وممثلي املنظمات غري احلكومية ،والإعالميني
الذين ناق�شوا ق�ضية النمو واحلد من الفقر يف البلدان الآ�سيوية منخف�ضة
الدخل يف �أعقاب الأزمة العاملية .وقال النائب الأول ملدير عام ال�صندوق
يف كلمته �إن �آ�سيا تقود امل�سرية نحو النمو العاملي القوي ،ولكنها تواجه
حتديا ج�سيما يف �ضمان عودة الأداء االقت�صادي الفعال بالنفع على
جميع ال�شعوب يف �آ�سيا.
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�إىل اليمني� :أكريا مونا من منظمة ال�شفافية الدولية يطرح �س�ؤاال خالل اجتماع مع قادة منظمات املجتمع املدين وجمموعات ال�شباب واالحتادات وم�ستودعات الفكر يف العا�صمة
الكينية نريوبي ،مار�س � .2010إىل الي�سار :ال�سيد دومينيك �سرتاو�س-كان مدير عام ال�صندوق مع جمموعة من الطالب من ثماين جامعات يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا بعد لقاء مفتوح نقلته بي بي �سي العربية على الهواء مبا�رشة ،يف العا�صمة الأردنية عمان� ،إبريل .2010

ق�صوى لثالث دوائر خارجية -منظمات املجتمع املدين (مبا يف ذلك
النقابات العمالية) ،وامل�رشعني ،والتوا�صل مع الربامج املدنية واملجتمعية.
وي�شارك ال�صندوق من خالل منظمات املجتمع املدين يف العمل مع
امل�ؤيدين علنا ملو�ضوعات تتعلق بعمله ممن لهم دور حا�سم يف الت�أثري
على الآراء والنقا�شات العامة .ويعمل �صندوق النقد الدويل مع امل�رشعني
على ت�سهيل احلوار وتطويره وبناء القدرات ،ومن ثم ف�إنه ي�شرتك مع
�أجهزة �صنع القرار ،مثل الهيئات الربملانية والت�رشيعية الوطنية ،التي
لها ت�أثري مبا�رش على خيارات ال�سيا�سة االقت�صادية للبلدان ،وتتفاعل
مع النقا�ش العام وت�ؤثر عليه .ويف �سياق الأزمة املالية العاملية� ،شملت
اجلهود املو�سعة عقد حلقات نقا�ش واجتماعات مع امل�رشعني من البلدان
الأوروبية املت�أثرة بالأزمة والعمل مع الكونغر�س الأمريكي الذي وافق
على جمموعة من التدابري املتعلقة ب�صندوق النقد الدويل �أعطت قوة دافعة
للتمويل الدويل من �أجل مكافحة الأزمة االقت�صادية العاملية وتو�سيع
نطاق دعم ال�صندوق للبلدان منخف�ضة الدخل .و�أخريا ،ميثل توا�صل
ال�صندوق مع الربامج املدنية واملجتمعية جانب التوا�صل الإن�ساين مع
جمتمعه .وي�سعى ال�صندوق مل�ساعدة الأطراف املجاورة له يف وا�شنطن
ويف خمتلف �أنحاء العامل من خالل تقدمي املنح ،والعمل التطوعي ،ودعم
املبادرات املجتمعية .وحجر الزاوية يف هذه اجلهود هي «حملة �أيادي
العون» ) ،(Helping Hands Campaignوميكن ملوظفي ال�صندوق التربع
من خاللها لدعم املنظمات التي تخدم املجتمعات املحتاجة ،وي�سهم
ال�صندوق مقابل هذه التربعات مبا يعادل  %50منها.

و�أوروبا ،وال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى ،ون�صف الكرة الغربي) حول
كيفية زيادة فعالية عمل ال�صندوق يف املناطق التي متثلها هذه الإدارات.
وعقِدت اجتماعات مبدئية مع املجموعات املعنية مبناطق ال�رشق الأو�سط
ُ
و�آ�سيا الو�سطى ،و�آ�سيا واملحيط الهادئ ،و�إفريقيا يف ال�سنة املالية ،2010
يليها عقد اجتماعات مبدئية مع املجموعتني املتبقيتني (ن�صف الكرة
الغربي و�أوروبا) يف ال�شهور الأوىل من ال�سنة املالية  .2011ومن املقرر
عقد اجتماع �أو�سع ي�ضم كل املجموعات خالل االجتماعات ال�سنوية لعام
.2011

حوار �صندوق النقد الدويل مع ال�شباب

يهدف حوار �صندوق النقد الدويل مع ال�شباب �إىل العمل مع جيل القادة
القادم ب�ش�أن الق�ضايا االقت�صادية التي تهمهم ب�صفة خا�صة وحثهم يف
مرحلة عمرية مبكرة على التفكري يف تدابري ال�سيا�سة التي �ستكون مطلوبة
لتحقيق منو اقت�صادي قابل لال�ستمرار يف منطقتهم .وت�شكل مناق�شات
الطاولة امل�ستديرة التي ُتعقد يف اجلامعات ويقودها خرباء ال�صندوق
وعقِدت يف فرباير � 2010أوىل هذه املناق�شات
جزءا مهما من احلوارُ .
يف كلية الهور لالقت�صاد يف باك�ستان ،تلتها مناق�شات �أخرى يف م�رص
والأردن ولبنان واملغرب واململكة العربية ال�سعودية وتون�س والإمارات
العربية املتحدة حتى منت�صف مار�س .و ُت ِّوجت هذه ال�سل�سلة الأولية من
مناق�شات الطاولة امل�ستديرة بلقاء مفتوح يف الرابع من �إبريل ُعقِد يف
العا�صمة الأردنية عمان ،بني طالب من املنطقة ومدير عام ال�صندوق،
قدمته ونقلته قناة بي بي �سي العربية على الهواء مبا�رشة عرب املنطقة.
املجموعات اال�ست�شارية الإقليمية
و ُيتوقع ا�ستمرار عقد مناق�شات الطاولة امل�ستديرة يف ال�سنة املالية 2011
بد�أ العمل يف ال�سنة املالية  2010لتكوين «املجموعات اال�ست�شارية تتبعها �أحداث �أخرى ملوا�صلة هذا احلوار وتعميقه .وينطوي حوار ال�صندوق
الإقليمية» التي تت�ألف من خرباء �إقليمني ميكنهم تقدمي امل�شورة للإدارات مع ال�شباب �أي�ضا على ُب ْعد �إلكرتوين من خالل موقع على �شبكة الإنرتنت
106
املخت�صة ب�ش�ؤون املناطق اجلغرافية (�إفريقيا ،و�آ�سيا واملحيط الهادئ ،ميكن للزوار �أن يتبادلوا الر�أي فيه وين�رشوا ما لديهم من �أفكار.
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املديرون التنفيذيون واملناوبون
ح�سب الو�ضع يف � 30إبريل 2010

1

املعينون
ميغ لوند�ساغر
دوغال�س ريديكر
داي�سوكي كوتيغاوا
هريومي ياماوكا
كالو�س �شتاين
�ستيفان فون �ستينغلني
�أمربواز فايويل
امرييك دوكروك
�أليك�سندر غيبز
جيم�س تالبوت

املنتخبون (تابع)
الواليات املتحدة

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

�أملانيا

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

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

دوانغماين فونرباديب
(تايلند)
�أدريان �شوا
(�سنغافورة)

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

هي�-سو يل
(كوريا)
كري�ستوفر ليغ
(�أ�سرتاليا)

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

بري كالي�سن
(ال�سويد)
جاريل بريغو
(الرنويج)

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

اليابان

فرن�سا
اململكة املتحدة

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

النم�سا
بيالرو�س
بلجيكا
اجلمهورية الت�شيكية
هنغاريا
كازاخ�ستان
لك�سمربغ
اجلمهورية ال�سلوفاكية
�سلوفينيا
تركيا

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

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

رامون غوزمان زاباتيه
(�إ�سبانيا)
كارلو�س برييز-فريديا
(املك�سيك)

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

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

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

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

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

عبد اهلل العزاز
(اململكة العربية ال�سعودية)
الن�صار
�أحمد َّ
(اململكة العربية ال�سعودية)

اململكة العربية ال�سعودية

�صامويل ايتام
(�سرياليون)
موكيت�سي ماجورو
(لي�سوتو)

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

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

�أذربيجان
جمهورية قريغيز�ستان
بولندا
�رصبيا
�سوي�رسا
طاجيك�ستان
تركمان�ستان
�أوزبك�ستان

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

االحتاد الرو�سي

املنتخبون (تتمة)
جعفر جمرد
(جمهورية �إيران الإ�سالمية)
حممد دايري
(املغرب)

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

باولو نيغويرا باتي�ستا
(الربازيل)

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

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

بنغالدي�ش
بوتان
الهند
�رسي النكا

بابلو �أندريه برييرا
(الأرجنتني)
ديفيد فوغيل
(�أوروغواي)

الأرجنتني
بوليفيا
�شيلي
باراغواي
بريو
�أوروغواي

لوريني روتاي�سرييه
(رواندا)
كو�سي �أ�سيمايدو
(توغو)

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

�شاغر

 1تظهر القوة الت�صويتية لرئي�س كل دائرة انتخابية يف امللحق الرابع على ا�سطوانة ال�سي دي روم؛ ويرد ح�رص للتغريات يف املجل�س التنفيذي يف ال�سنة املالية  2010يف امللحق اخلام�س على
اال�سطوانة
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كبار موظفي ال�صندوق
ح�سب الو�ضع يف � 30إبريل 2010

�أوليفييه بالن�شار ،امل�ست�شار االقت�صادي
هوزيه فينيالز ،امل�ست�شار املايل

املعلومات واالت�صال

�إدارات املناطق اجلغرافية

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

�أنطوانيت مون�سيو �سايه
مدير الإدارة الإفريقية

�أنوب �سينغ
مدير �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ
ماريك بيلكا
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
�أندرو تويدي
مدير �إدارة املالية

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

كارولني �أتكن�سن
مدير �إدارة العالقات اخلارجية

�إمبانويل فان در من�سربوغ
مدير مكاتب ال�صندوق يف �أوروبا
�إليوت هاري�س
املمثل اخلا�ص لدى الأمم املتحدة

اخلدمات امل�ساندة

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

املكاتب

دانييل �سيرتين
مدير مكتب امليزانية والتخطيط
را�سيل كينكيد
مدير مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
روبرتو رو�سالي�س
مدير مكتب �إدارة امل�ساعدة الفنية
موي�س�س �شوورت�س
مدير مكتب التقييم امل�ستقل
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التنظيمي ل�صندوق النقد الدويل
الهيكل
يف� 30إبريل 2010

اللجنة الدولية لل�ش�ؤون
النقدية واملالية

جمل�س املحافظني

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

املجل�س التنفيذي

مكتب التقييم امل�ستقل

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

�إدارات املناطق اجلغرافية

الإدارات الوظيفية و�إدارات اخلدمات اخلا�صة

مكتب امليزانية
والتخطيط

مكتب التدقيق
والتفتي�ش الداخلي

مكتب �إدارة
امل�ساعدة الفنية

املعلومات واالت�صال

اخلدمات امل�ساندة

الإدارة الإفريقية

�إدارة املالية

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

�إدارة العالقات اخلارجية

�إدارة املوارد الب�رشية

�إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ

�إدارة �ش�ؤون املالية العامة

�إدارة الأ�سواق النقدية
والر�أ�سمالية

مكتب ال�صندوق لدى
2
الأمم املتحدة

�إدارة �أمانة ال�صندوق

املكتب الإقليمي ملنطقة
�آ�سيا واملحيط الهادئ

معهد �صندوق النقد الدويل

�إدارة البحوث

معهد فيينا امل�شرتك

�إدارة الإح�صاءات

معهد التدريب يف
�سنغافورة

�إدارة اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واملراجعة

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

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

�إدارة التكنولوجيا
واخلدمات العامة
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حوا�شي ختامية

الف�صل 1

Poland’s Performance under the Flexible Credit Line “ (www.imf.org/external/np/sec/

).pr/2009/pr09383.htm

1

متتد ال�سنة املالية يف �صندوق النقد الدويل من الأول من مايو حتى � 30إبريل .والتقرير
ال�سنوي لعام  2010يغطي ال�سنة املالية  2010التي بد�أت يف الأول من مايو 2009
وانتهت يف � 30إبريل .2010

9

2

ُوقعت �أوىل اتفاقيات ال�صندوق لالقرتا�ض الثنائي ،مع اليابان ،ودخلت حيز التنفيذ يف
ال�سنة املالية .2009

�	10أرمينيا وبيالرو�س والبو�سنة والهر�سك وكو�ستاريكا وال�سلفادور وجورجيا وغواتيماال
وهنغاريا و�آي�سلندا والتفيا ومنغوليا وباك�ستان ورومانيا و�رصبيا و�أوكرانيا.

3

االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض هي واحدة من جمموعتني التفاقات االقرتا�ض القائمة مع
البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق.

11

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،10-17بعنوان
).Million in Aid to Haiti” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr1017.htm

12

ي�شمل املجموع  0,1مليار وحدة حقوق �سحب خا�صة كقرو�ض من ال�صندوق اال�ستئماين
لل�صومال وال�سودان ومل ُت�سدد.

4

الف�صل 2

ي�ستند هذا الف�صل �إىل املادة املت�ضمنة يف عدد �إبريل  2010من تقرير �آفاق االقت�صاد
العاملي وتقرير اال�ستقرار املايل العاملي .وتت�ضمن املطبوعتان تلخ�صيات ملناق�شات
املجل�س التنفيذي حول عددي �أكتوبر  2009و�إبريل  2010من كل من تقرير �آفاق
االقت�صاد العاملي وتقرير اال�ستقرار املايل العاملي ،وميكن االطالع عليها يف موقع
ال�صندوق الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت (وعناوينها كالتايل www.imf.org/external/
 www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/و pubs/ft/weo/2009/02/pdf/annex.pdf

 pdf/annex.pdf،بالرتتيب ،بالن�سبة لعددي �أكتوبر و�إبريل من تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي،
و  www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/02و
 ،gfsr/2010/01/pdf/annex.pdfبالرتتيب ،بالن�سبة لعددي �أكتوبر و�إبريل من تقرير اال�ستقرار
املايل العاملي) �أو من خالل �صفحة “التقرير ال�سنوي” الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت
(وعنوانها www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2010/eng/index.htm ).

7

Relief Initiative (MDRI)—Status of Implementation 2009”، (www.imf.org/external/pp/
longres.aspx?id=4365).

14

راجع البيان ال�صحفي رقم  ، 264-09بعنوان “املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل
ي�ؤيد تخ�صي�ص حقوق �سحب خا�صة بقيمة  250مليار دوالر لتعزيز ال�سيولة العاملية”،
(http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2009/pr09264a.pdf).

16

لالطالع على مزيد من املعلومات عن دور �صندوق النقد الدويل الرقابي ،راجع «�صحيفة
وقائع :رقابة ال�صندوق» ).(http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/surva.htm

17

حتى وقت قريب كانت ن�رشات املعلومات املعممة التي تغطي م�شاورات املادة الرابعة
ال ت�صدر �أو ُتن�رش �إال يف حالة موافقة البلد الع�ضو �رصاحة على ن�رشها .ويف ظل مراجعات
�سيا�سة ال�شفافية يف ال�صندوق التي اعتمدها املجل�س يف دي�سمرب  2009والتي دخلت
حيز التنفيذ اعتبارا من مار�س � ،2010أ�صبحت هذه الن�رشات الآن ُتعد و ُتن�رش ما مل يطلب
البلد الع�ضو حتديدا عدم الن�رش .راجع “ال�شفافية” يف الف�صل اخلام�س.

لالطالع على مزيد من املعلومات عن خط االئتمان املرن ،راجع «Factsheet: The IMF’s

18

يقت�ضى النظام الأ�سا�سي �أن “يراقب ال�صندوق النظام النقدي الدويل ل�ضمان فعالية
عمله ”.و�أ�صبحت هذه الوظيفة معروفة با�سم “الرقابة متعددة الأطراف”.

“IMF Executive Board Approves US$47

19

ميكن االطالع على تفا�صيل مناق�شات املجل�س التنفيذي حول �سيا�سات االحتاد النقدي
لدول �رشق الكاريبي ( )ECCUومنطقة اليورو يف ن�رشتي املعلومات املعممة اللتني
�صدرتا بعد املناق�شات .راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم “IMF Executive Board ،09-62

االتفاق املربم مع مولدوفا هو اتفاق خمتلط يف ظل «ت�سهيل ال�صندوق املمدد» و»الت�سهيل
االئتماين املمدد».
Flexible Credit Line” (www.imf.org/external/np/exr/facts/fcl.htm ).

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،09-130بعنوان

Billion Arrangement for Mexico under the Flexible Credit Line “ (www.imf.org/external/

؛) np/sec/pr/2009/pr09130.htmوالبيان ال�صحفي رقم  ،09-362بعنوان “ IMF Executive
“ Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line

Concludes 2009 Discussion on Common Policies of Member Countries of the Eastern

؛) (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09362.htmوالبيان ال�صحفي رقم ،10-114

Caribbean Currency Union”، (www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0962.htm)،

ون�رشة املعلومات املعممة رقم “IMF Executive Board Concludes 2009 Article ،09-95

بعنوان “IMF Executive Board Renews US$48 Billion Flexible Credit Line Arrangement

IV Consultation on Euro Area Policies” (www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0995.

with Mexico” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10114.htm).

8

راجع التقرير “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt

15

الف�صل 3
6

“IMF Executive Board Approves US$114

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،283-09بعنوان “حمافظو �صندوق النقد الدويل يوافقون
ر�سميا على تخ�صي�ص حقوق �سحب خا�صة بقيمة  250مليار دوالر” (http://www.imf.
).org/external/arabic/np/sec/pr/2009/pr09283a.pdf

www.imf.org/external/pubs/ft/

5

13

ميكن االطالع على التقرير بعنوان ” ”Review of Recent Crisis Programsيف املوقع
الإلكرتوين ل�صندوق النقد الدويل ).(www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4366

 htm).وعقد املجل�س التنفيذي �أي�ضا مناق�شات حول �سيا�سات اجلماعة االقت�صادية والنقدية
لو�سط �إفريقيا ) (CEMACواالحتاد االقت�صادي والنقدي لغرب �إفريقيا ) (WAEMUخالل
ال�سنة ،ومل ت�صدر ن�رشة معلومات معممة حول هاتني املناق�شتني اللتني عقدهما
املجل�س.

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،09-153بعنوان “ IMF Executive Board Approves US$20.58
Billion Arrangement for Poland under the Flexible Credit Line “ (www.imf.org/external/
)np/sec/pr/2009/pr09153.htm؛ والبيان ال�صحفي رقم  ،09-161بعنوان “IMF Executive

Board Approves US$10.5 Billion Arrangement for Colombia under the Flexible Credit

؛) Line (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09161.htmوالبيان ال�صحفي رقم
 ،09-367بعنوان “IMF Executive Board Completes Review of Colombia’s Performance
،)www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09367.htm( ”under the Flexible Credit Line
والبيان ال�صحفي رقم  ،383-09بعنوان “ IMF Executive Board Completes Review of

20

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.aspx).وميكن كذلك ت�صفح املواد املتعلقة بتقارير “�آفاق االقت�صاد الإقليمي”
خالل ال�سنة املالية  2010يف املوقع الإلكرتوين.
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 وكذلك تقرير ال�سيا�سات الذي ا�ستندت �إليه مناق�شة املجل�س وعنوانهpn09139.htm)،
“Fiscal Rules—Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances” (www.imf.
org/external/np/pp/eng/2009/121609.pdf ).
“IMF Discusses Exiting from Crisis  بعنوان،10-27 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
 وكذلكIntervention Policies” (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1027.htm)،
“Exiting from Crisis تقرير ال�سيا�سات الذي ا�ستندت �إليه مناق�شة املجل�س وعنوانه
 وثالثةIntervention Policies” ، (www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/020410.pdf)
“The Role of Indicators in Guiding the Exit from Monetary :تقارير �سيا�سات تكميلية
and Financial Crisis Intervention Measures—Background Paper” (www.imf.org/
external/np/pp/eng/2010/012810.pdf)،  وStrategies for Fiscal Consolidation in the
Post-Crisis World” “ (www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/020410a.pdf)، “Exiting
from Monetary Crisis Intervention Measures—Background Paper” (www.imf.org/
external/np/pp/eng/2010/012510.pdf ).

35

“IMF Inaugurates Technical Assistance  بعنوان،09-236 راجع البيان ال�صحفي رقم
Center for Central America, Panama and the Dominican Republic” (www.imf.org/
external/np/sec/pr/2009/pr09236.htm).

36

“Pledging Conference Mobilizes US$130  بعنوان،09-454 راجع البيان ال�صحفي رقم
Million for Four IMF African Regional Technical Assistance Centers” (www.imf.org/
external/np/sec/pr/2009/pr09454.htm).

37

“IMF to Start Operations Under Its First  بعنوان،09-108 راجع البيان ال�صحفي رقم
Topical Trust Fund Supporting Technical Assistance in Anti–Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism”، (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09108.
htm).

38

(مباFSAP) ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن تقييمات برنامج تقييم القطاع املايل
يف ذلك قائمة تقييمات الربنامج التي �أُجريت واالطالع على تقييمات ا�ستقرار النظام املايل
) التي ت�ستند �إىل التقارير القُطرية لربنامج تقييم القطاع املايل يف املوقع الإلكرتوينFSSA(
.)www.imf.org/external/np/fsap/fsap.asp( ل�صندوق النقد الدويل

21

“IMF Executive Board Revises Surveillance  بعنوان،09-336 راجع البيان ال�صحفي رقم
.Priorities for 2008–2011”، (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09336.htm)

22

“IMF Executive Board Endorses the  بعنوان،10-06 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
Framework for the Fund’s Involvement in the G-20 Mutual Assessment Process”،
(www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1006.htm).

23

 �أُ ْدرِج النقا�ش حول- العالقة الوثيقة واملكملة لأن�شطة ال�صندوق الرقابية-لهذا ال�سبب
 جتري، ومع هذا.م�شاركة �صندوق النقد الدويل يف عملية التقييم املتبادل يف هذا املو�ضع
.هذه امل�شاركة يف �سياق امل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق

24

مت تو�ضيح هذا الدور يف تقرير عن ال�سيا�سات بعنوان كان نقطة البدء يف مناق�شة املجل�س

25

راجع “بيان اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية املنبثقة عن جمل�س حمافظي �صندوق
،”النقد الدويل يف اجتماعها احلادي والع�رشين
.np/sec/pr/2010/pr10166a.pdf)

26

”Leaders’ Statement: The Pittsburgh Summit, September 24–25, 2009”راجع البيان
 ولالطالع على مزيد من، (www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm).

27

“IMF and Civil Society: Consultation on Financial Sector Tax”(www.imf.org/ راجع
external/np/exr/cs/news/2010/cso112.htm).

28

“A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector: راجع التقرير بعنوان
Final Report for the G-20” (www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b.pdf).

29

“The G-20 Mutual Assessment Process and the Role of the Fund”، (www. بعنوان
imf.org/external/np/pp/eng/2009/120209a.pdf).

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

39

“IMF Works to Plug Data Gapsراجع ن�رشة �صندوق النقد الدويل الإلكرتونية بعنوان
Exposed by Crisis” (www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/NEW072909A.htm
،)) وميكن �أي�ضا االطالع على الربنامج الكامل لأحداث امل�ؤمتر (وروابط للمواد التي ُق ِّدمت.
(www.imf.  وملخ�ص لأهم التو�صيات يف املوقع الإلكرتوين للم�ؤمتر،وقائمة امل�شاركني
.org/external/np/seminars/eng/2009/usersconf/index.htm)

“The Financial Crisis and Information Gaps: Report to the G-20 Finance راجع التقرير
Ministers and Central Bank Governors” (www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.
pdf).

40

“Factsheet: لالطالع على مزيد من املعلومات عن معايري ال�صندوق لن�رش البيانات راجع
IMF Standards for Data Dissemination” (www.imf.org/external/np/exr/facts/data.
.htm)

41

“The Republic of Serbia Begins Participation  بعنوان،09-146 راجع البيان ال�صحفي رقم
in the IMF’s General Data Dissemination System” (www.imf.org/external/np/sec/
“The Socialist People’s“  بعنوان،09-447  والبيان ال�صحفي رقمpr/2009/pr09146.htm)؛
Libyan Arab Jamahiriya Begins Participation in the IMF’s General Data Dissemination
 والبيان ال�صحفي رقمSystem” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09447.htm)؛
“Iraq Begins Participation in the IMF’s General Data Dissemination  بعنوان،09-460
 والبيان ال�صحفي رقمSystem” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09460.htm)؛
“Haiti Begins Participation in the IMF’s General Data” Dissemination  بعنوان،10-1
System “ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr1001.htm).

42

“Cyprus and Malta Subscribe to the IMF  بعنوان،09-437 راجع البيان ال�صحفي رقم
Special Data Dissemination Standard” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr09437.
“Jordan Subscribes to the IMF’s Special Data”  بعنوان،10-19  والبيان ال�صحفي رقمhtm)،
Dissemination Standard “ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr1019.htm).

43

 راجع ن�رشة �صندوق النقد الدويل،املعلومات عن عمل خرباء ال�صندوق ب�ش�أن هذه امل�س�ألة
“IMF Studies How to Pay for Financial Sector Rescues (www.imf. الإلكرتونية بعنوان
.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/int011110a.htm)

“IMF Executive Board Holds Board بعنوان،09-76 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
Seminar on Debt Bias and Other Distortions: Crisis-Related Issues in Tax Policy” ،
(www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0976.htm).

30

“Debt Bias and Other Distortions:ا�ستندت حلقة نقا�ش املجل�س �إىل تقرير اخلرباء بعنوان
Crisis-Related Issues in Tax Policy” (www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/061209.
pdf).

31

“IMF Executive Board Discusses  بعنوان،118-09 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
the Management of Crisis-Related Interventions in the Financial System” (www.imf.
 وكذلك تقرير خرباء ال�صندوق الذي �أجرىorg/external/np/sec/pn/2009/pn09118.htm )،
“Crisis-Related Measures in the Financial System« املجل�س مناق�شته على �أ�سا�سه وعنوانه
and Sovereign Balance Sheet Risks (www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/073109.
pdf).

32

“Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets راجع
and Instruments: Initial Considerations: Report to the G-20 Finance Ministers and
Central Bank Governors” (www.imf.org/external/np/g20/pdf/100109.pdf).

33

“Fiscal Rules Can Help Achieve  بعنوان،09-139 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
Sustainable Public Finances, IMF Says” (www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/

34
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44

ُت ِّوج هذا العمل بن�رش تقرير ا�ستندت �إليه مناق�شات املجل�س؛ راجع التقرير بعنوان

“Broadening Financial Indicators in the Special Data Dissemination Standard” (www.

53

imf.org/external/np/pp/eng/2010/022210a.pdf).

45

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،10-41بعنوان “Broadening Financial Indicators
in the Special Data Dissemination Standard” (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/
pn1041.htm).

46

ُتدرج العنا�رص يف املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات �إما على �أ�سا�س �أنها «مطلوبة» (�أي
�أنها �رضورية لتحليل الأداء االقت�صادي للبلد املعني و�سيا�ساته) �أو على �أ�سا�س �أنها
«حمبذة» (�أي املعلومات الإ�ضافية التي ميكن �أن تزيد من ال�شفافية يف الأداء االقت�صادي
للبلد املعني و�سيا�ساته).

47

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،162-09بعنوان “BIS, ECB and IMF Publish Handbook

48

on Securities Statistics” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr09162.htm).

external/np/exr/facts/imfnotes.htm).

54

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،272-09بعنوان “IMF Begins Drawing on Bilateral Borrowing
 Agreements”،بالعنوان التايل على الإنرتنت (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/
).pr09272.htm

55

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  09-429بعنوان “NAB Participants Agree to Expand
 (www.imf.يلاتلا ناونعلا ىلع ”Fund’s Borrowing Agreements to up to US$600 Billion
org/external/np/sec/pr/2009/pr09429.htm).

56

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10-145بعنوان “IMF Executive Board Approves
Major Expansion of Fund’s Borrowing Arrangements to Boost Resources for Crisis
” Resolutionبالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنت (www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/
pr10145.htm).

57

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  10-51بعنوان “The Fund’s Mandate—Future
” Financing Roleبالعنوان التايل على الإنرتنت (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/
 pn1051.htm)،وتقرير خرباء ال�صندوق الذي ا�ستندت �إليه مناق�شات املجل�س وعنوانه
” “The Fund’s Mandate—Future Financing Roleبالعنوان التايل على الإنرتنت (www.
) ،imf.org/external/np/pp/eng/2010/032510aوالدرا�سة التكميلية بعنوان “The Fund’s
Mandate—Future Financing Role: The Current Lending Toolkit and Innovative Reform
” Optionsبالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنت (www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/
032510b).

58

راجع اجلزء املعنون «�إ�صالحات �شهر مار�س» يف الف�صل الثالث من التقرير ال�سنوي
ل�صندوق النقد الدويل لعام  2009بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتhttp://www.( :

59

خالل فرتات حجب التمويل ال ت�ستطيع البلدان الأع�ضاء التي لديها مبالغ غري م�سحوبة
مبقت�ضى اتفاقات �صدرت املوافقة ب�ش�أنها �أن ت�سحب من هذه االتفاقات ،لأن فرتات ت�أخر
البيانات متنعها من �إبداء �أنها ت�ستويف معيار الأداء الدوري املحدد يف ظل االتفاقات،
حيث يتعني عليها �أن تفعل ذلك يف فوا�صل زمنية معينة ُتعرف بتواريخ �إجراء االختبارات.
وكان الهدف من �رشط �إبداء التقدم املحرز يف ا�ستيفاء معايري الأداء هو �ضمان ح�سن
ا�ستخدام موارد ال�صندوق وذلك بوقف ا�ستفادة البلد الع�ضو من هذه املوارد عند تقادم
البيانات التي حتدد ما �إذا كان م�ستوفيا معايري الأداء الدورية ،وبالتايل حتد من احتمال
قيام بلد ع�ضو بال�سحب من موارد ال�صندوق بينما يكون برناجمه قد خرج عن امل�سار
املحدد .غري �أنه ا�ستنادا �إىل طول فرتات ت�أخر البيانات وتواتر تواريخ �إجراء االختبارات
ف�إن فرتات احلجب يحتمل �أن تت�سبب يف حجب اال�ستفادة من املوارد لأكرث من �أربعة
�أ�شهر يف �سنة معينة من �سنوات الربنامج ،حتى و�إن كان الربنامج يف م�ساره ال�صحيح.

60

راجع درا�سة بعنوان ” “Reduction of Blackout Periods in GRA Arrangementsبالعنوان
التايل على �شبكة الإنرتنت (www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/082509.pdf).

61

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،09-94بعنوان “IMF Reforms Financial Facilities
” for Low-Income Countriesبالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنت(www.imf.org/external/
 np/sec/pn/2009/pn0994.htm)،والبيان ال�صحفي رقم  09-268بعنوان IMF Announces
” Unprecedented Increase in Financial Support to Low-Income Countriesبالعنوان
التايل على �شبكة الإنرتنت (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09268.htm).

62

ت�شري عبارة «الأرباح اال�ستثنائية» �إىل املبالغ املتح�صلة من مبيعات الذهب وتزيد عن
املبالغ املتوقعة وقت اتخاذ قرار بيع جانب من ذهب ال�صندوق ،عندما كانت قيمة الذهب
تبلغ  850دوالرا �أمريكيا للأوقية.

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،474-09بعنوان “Inter-Agency Group on Economic and
”Financial Statistics Launches Enhanced G-20 Statistical Web Site, IMF Announces

 (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09474.htm).وميكن االطالع على املوقع
الإلكرتوين يف العنوان التايل.www.principalglobalindicators.org :

الف�صل 4
49

راجع البيان ال�صحفي رقم “ ،347-09بيان اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية
املنبثقة عن جمل�س حمافظي �صندوق النقد الدويل” (www.imf.org/external/np/sec/
pr/2009/pr09347.htm).

50

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم

“The Fund’s Mandate—An Overview of ،10-33

Issues and Legal Framework” (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1033.htm)،

وتقريري خرباء ال�صندوق اللذين ا�ستندت �إليهما مناق�شات املجل�س ،بعنوان “ال�صالحيات

املنوطة بال�صندوق – نظرة عامة” بالعنوان الإلكرتوين التايل (www.imf.org/external/

)np/pp/eng/2010/012210a.pdfو”ال�صالحيات املنوطة بال�صندوق – الإطار القانوين”
بالعنوان الإلكرتوين التايل(www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/022210.pdf).

51

تخ�ص�ص لكل بلد ع�ضو يف ال�صندوق ح�صة معينة على �أ�سا�س حجمه الن�سبي يف االقت�صاد
العاملي عموما ومع مراعاة ح�ص�ص البلدان املماثلة .ويتحدد على �أ�سا�س ح�صة البلد
الع�ضو ،من بني �أمور �أخرى ،احلد الأق�صى ملقدار املوارد املالية التي ينبغي للبلد تقدميها
لل�صندوق .وعند ان�ضمام �أي بلد �إىل ع�ضوية ال�صندوق ،يقوم بدفع ح�صته يف �شكل مزيج
من الأ�صول االحتياطية (�أي حقوق ال�سحب اخلا�صة �أو عمالت بلدان �أخرى �أع�ضاء يحددها
ال�صندوق ،وتكون عادة قابلة للتداول على نطاق وا�سع كالدوالر الأمريكي �أو اليورو �أو
الني �أو اجلنيه الإ�سرتليني) وعملته املحلية .وميكن لل�صندوق بعد ذلك ا�ستخدام حيازاته
املمولة من ح�ص�ص الع�ضوية بعمالت البلدان الأع�ضاء التي تتمتع مبوازين مدفوعات
ومراكز احتياطيات قوية يف تقدمي القرو�ض التمويلية لأع�ضاء �آخرين .وت�شكل هذه
العمالت� ،إىل جانب حقوق ال�سحب اخلا�صة ،موارد ال�صندوق الذاتية القابلة لال�ستخدام.

52

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  09-83بعنوان

“IMF Executive Board Discusses

imf.org/external/arabic/pubs/ft/ar/2009/pdf/ar09_ara.pdf).

Operational Issues Related to Borrowing by the Fund and Reviews the Fund’s Borrowing

” Guidelinesيف املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت(www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/ :

) ،pn0983.htmوتقرير خرباء ال�صندوق الذي ا�ستندت �إليه مناق�شات املجل�س التنفيذي
” “Borrowing by the Fund—Operational Issuesعلى املوقع الإلكرتوين التايل:
) ،imf.org/external/np/pp/eng/2009/061709.pdfواملبادئ التوجيهية املعدلة القرتا�ض
ال�صندوق يذيفنتلا سلجملا تاشقانمل اقفو ةرداصلا ”“Revised Guidelines for Borrowing by the Fund

(www.

: (www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/061709a.pdf).يلاتلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع

راجع البيان ال�صحفي رقم  ،248-09بعنوان “ �صندوق النقد الدويل يعتمد �إطارا لإ�صدار
ال�سندات للقطاع الر�سمي” بالعنوان التايل على الإنرتنت
) .sec/pr/2009/pr09248.htmولالطالع على تفا�صيل �إ�ضافية ،راجع “�صحيفة وقائع:
�إ�صدار �سندات �صندوق النقد الدويل” بالعنوان التايل على الإنرتنت (www.imf.org/
(www.imf.org/external/np/
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 بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتand the Mandate of the Fund”
 ف�ضال على تقريري ال�سيا�سات اللذين ا�ستندت،external/np/sec/pn/2010/pn1052.htm)
“Modernizing the Surveillance Mandate and  بعنوان،�إليهما مناق�شات املجل�س
(www.imf.org/external/np/pp/  وميكن االطالع عليه بالعنوان التايلModalities”
(www.imf.org/

eng/2010/032610.pdf) “وFinancial Sector Surveillance and the Mandate of the Fund”
(www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/031910.pdf). بالعنوان التايل
“Factsheet: The Financial Sector للإطالع على معلومات �إ�ضافية راجع �صحيفة الوقائع
(www.imf.org/  بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتAssessment Program (FSAP)”
external/np/exr/facts/fsap.htm).

74

“IMF Executive Board Reviews  بعنوان،09-123 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
Experience with the Financial Sector Assessment Program, Options for the Future,
and Complementary Reforms in Surveillance and the Assessment of Standards and
(www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/ : بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتCodes”
 وقد ا�ستندت مناق�شات املجل�س �إىل الدرا�سة امل�شرتكة بني خرباء ال�صندوق.pn09123.htm)
“The Financial Sector Assessment Program after Ten Years: والبنك الدويل بعنوان
(www.  بالعنوان التايل على الإنرتنتExperience and Reforms for the Next Decade”
imf.org/external/np/pp/eng/2009/082809b.pdf).

75

 راجع املقال،لالطالع على معلومات عامة حول عمل ال�صندوق مع املنظمات الأخرى
“ على املوقع الإلكرتوينAbout the IMF—Overview: Collaborating with Others” بعنوان
. (www.imf.org/external/about/collab.htm):التايل

76

 راجع،لالطالع على معلومات �إ�ضافية حول عمل ال�صندوق يف �سياق هذه املبادرة
“ يف ن�رشةAgreement with Banks Limits Crisis in Emerging Europe” املقابلة بعنوان
(www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/ :�صندوق النقد الدويل بالعنوان التايل

77

“IMF Executive Board Discusses  بعنوان،98-09 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
(www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/ بالعنوان الإلكرتوين التايلGovernance Reform”
“IMF وتقرير ال�سيا�سات الذي ا�ستندت �إليه مناق�شات املجل�س وعنوانهpn0998.htm)،
 بالعنوان الإلكرتوين التايلGovernance—Summary of Issues and Reform Options”
(www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/070109.pdf).

78

« تقرير املجل�س التنفيذي �إىل اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية حول �إ�صالح نظام
احلوكمة يف ال�صندوق» بالعنوان الإلكرتوين

79

int102809a.htm).

(www.imf.org/external/np/pp/ :التايل

eng/2009/100309.pdf).

ميكن االطالع على التقرير بالعنوان الإلكرتوين

80

 بعنوان “ بيان اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية10-166 راجع البيان ال�صحفي رقم
»املنبثقة عن جمل�س حمافظي �صندوق النقد الدويل يف اجتماعها احلادي والع�رشين
(http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنت

81

 بعنوان “بيان اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية،09-347 راجع البيان ال�صحفي رقم
(http:// :املنبثقة عن جمل�س حمافظي �صندوق النقد الدويل” بالعنوان الإلكرتوين التايل
www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2009/pr09347a.pdf).

82

“IMF Offers Membership to Republic of  بعنوان09-158 راجع البيان ال�صحفي رقم
(www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/  بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتKosovo”
“Kosovo Becomes the International  بعنوان09-240 والبيان ال�صحفي رقمpr09158.htm)
(www.imf. على العنوان التايل على �شبكة الإنرتنتMonetary Fund’s 186th Member”
org/external/np/sec/pr/2009/pr09240.htm).

83

(www.imf.org/external/np/pp/التايل

eng/2010/042110a.pdf).

“IMF Signs SDR 405 Million Borrowing  بعنوان،10-50 راجع البيان ال�صحفي رقم
Agreement with the Bank of Spain to Support Lending to Low-Income Countries”،
(www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr1050. بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنت
IMF Signs SDR 200 Million Borrowing  بعنوان،10-51  والبيان ال�صحفي رقم،htm)
Agreement with the Danmarks Nationalbank to Support Lending to Low-Income
(www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/ بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنت،Countries
“IMF Signs SDR 500 Million  بعنوان،88-10  والبيان ال�صحفي رقم،)pr1051.htm
Borrowing Agreement with the Government of Canada to Support Lending to
www.imf.org/external/(  بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتLow-Income Countries”،
np/sec/pr/2010/pr1088.htm).

63

“IMF Executive Board Reviews the  بعنوان،09-113 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
Low-Income Country Debt Sustainability Framework and Adopts a More Flexible
 بالعنوان التايل على الإنرتنتPolicy on Debt Limits in IMF-Supported Programs”،
 وقد ا�ستندت مناق�شات املجل�س.(www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn09113.htm)
“A Review of Some Aspects�إىل تقرير م�شرتك خلرباء ال�صندوق والبنك الدويل بعنوان
(www.  بالعنوان التايلof the Low-Income Country Debt Sustainability Framework”
imf.org/external/np/pp/eng/2009/080509a.pdf).

64

“IMF Executive Board Discusses  بعنوان09-39 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
Changing Patterns in Low-Income Country Financing and Implications for Fund Policies
(www.imf.org/ بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتon External Financing and Debt”
external/np/sec/pn/2009/pn0939.htm).

65

“Debt Limits in Fund-Supported Programs: Proposed New راجع درا�سة بعنوان
(www.imf.org/external/np/pp/  بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتGuidelines”
 والغر�ض من حدود الدين اخلارجي يف برامج ال�صندوق هو.eng/2009/080509.pdf)

66

ينبغي مالحظة �أنه على الرغم من ارتباط �أهداف «�إطار ا�ستمرارية حتمل الدين» بالبلدان
 ف�إن مبادئ ال�صندوق التوجيهية ب�ش�أن الدين اخلارجي،منخف�ضة الدخل على وجه التحديد
يف الربامج املدعمة مبوارد ال�صندوق ت�رسي على كافة �أ�شكال التمويل مبوجب ترتيبات
. ولي�س البلدان منخف�ضة الدخل فقط،ال�صندوق مع �أي بلد ع�ضو

67

“Staff Guidance Note on the Application of the Joint Bank- راجع املذكرة التوجيهية
 بالعنوان التايل علىFund Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries”
(www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/012210.pdf). �شبكة الإنرتنت

68

“IMF Reviews Eligibility for Using  بعنوان10-16 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
(www.imf.  بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتConcessional Financing Resources”
org/external/np/sec/pn/2010/pn1016.htm).

69

لالطالع على معلومات �إ�ضافية عن «�أداة دعم ال�سيا�سات» راجع �صحيفة الوقائع بعنوان
“بالعنوان الإلكرتوين التايلFactsheet: Policy Support Instrument”

70

“IMF Executive Board Concludes  بعنوان،09-89 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
www.  بالعنوان التايلthe Review of Experience with the Policy Support Instrument”
imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0989.htm

71

“Review of the ا�ستندت مراجعة املجل�س التنفيذي �إىل درا�سة اخلرباء التحليلية بعنوان
 بالعنوان التايل على �شبكة الإنرتنتExperience with the Policy Support Instrument”
(www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/060409.pdf).

72

 مع،حماولة منع مراكمة الديون حتى ت�صل �إىل م�ستويات يتعذر اال�ستمرار يف حتملها
.ال�سماح بقدر كاف من التمويل اخلارجي

(www.imf.org/

external/np/exr/facts/psi.htm).

pr10166a.pdf).

“IMF Executive Board Discusses  بعنوان،10-52 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم
Modernizing the Surveillance Mandate and Modalities and Financial Sector Surveillance

73

80
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الف�صل 5
84

عندما �أعلن البنك املركزي الأوروبي وبنوك مركزية �أخرى عن جتديد “اتفاقية البنوك
املركزية ب�ش�أن الذهب” يف �سبتمرب � ،2009أ�شاروا �إىل �إمكانية ا�ستيعاب املقدار املعلن
عنه من مبيعات ال�صندوق من الذهب �ضمن حدود ال�سقف املقرر يف االتفاقية ،مما ي�ضمن
بالتايل �أال ت�ضيف مبيعات ذهب ال�صندوق �إىل احلجم املعلن ملبيعات امل�صادر
الر�سمية.

85

راجع البيان ال�صحفي رقم  09-310بعنوان

“IMF Executive Board Approves Limited
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تبني �أن املبلغ الفعلي املرحل من ال�سنة املالية  2010و�صل �إىل  62مليون دوالر
�أمريكي.

94

كان احلافز وراء و�ضع الإطار اجلديد هو احلاجة �إىل زيادة الو�ضوح يف التعريف بدور
ال�صندوق ،داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها .وكان الق�صد �أي�ضا هو جعل مناق�شة املخرجات
جزءا �أ�سا�سيا من عملية �صنع القرار عند تقييم املفا�ضالت الالزمة.

95

متثل تكاليف العاملني حوايل  %70من جمموع امل�رصوفات الإدارية لل�صندوق ،ومن ثم
حتول ال�صندوق من �إعداد امليزانية على �أ�سا�س التكاليف القيا�سية لثالث جمموعات
وا�سعة من الدرجات الوظيفية فقط �إىل �إعدادها على �أ�سا�س التكاليف القيا�سية التي تنق�سم
�إىل  17م�ستوى – لكل درجة يف ال�سلم الوظيفي -وذلك لتحقيق مزيد من الدقة يف
ح�ساب تكلفة خمرجات ال�صندوق.

Sales of Gold to Finance the Fund’s New Income Model and to Boost Concessional
Lending Capacity” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09310.htm).
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راجع البيان ال�صحفي رقم  09-381بعنوان“IMF Announces Sale of 200 Metric Tons :
of Gold to the Reserve Bank of India” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09381.
)  ،htmوالبيان ال�صحفي رقم  09- 413بعنوان “IMF Announces Sale of 2 Metric Tons

of Gold to the Bank of Mauritius” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09413.

�	 96إ�ضافة �إىل ذلكُ ،ي�رصف بدل تكميلي قدره  79,120دوالرا لتغطية امل�رصوفات.
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راجع البيان ال�صحفي رقم  ،356- 09بعنوان

Appointment of Naoyuki Shinohara as Deputy Managing Director “ (www.imf.org/

)  ،htmوالبيان ال�صحفي رقم  09-431بعنوان “IMF Announces Sale of 10 Metric Tons
of Gold to the Central Bank of Sri Lanka”(www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/

pr09431.htm ).
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راجع البيان ال�صحفي رقم  10-44بعنوان:

external/np/sec/pr/2009/pr09356.htm ).
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راجع البيان ال�صحفي رقم  ،10-58بعنوان
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راجع الإطار  2-3لالطالع على �رشح حلقوق ال�سحب اخلا�صة والق�ضايا ذات ال�صلة.
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ت�شري ال�رشائح االئتمانية �إىل االئتمان املقدم من ال�صندوق با�ستخدام ح�ساب املوارد العامة
الذي يخ�ضع ملجموعة ال�سيا�سات وال�رشوط العامة املو�ضوعة ب�ش�أن الإقرا�ض من ال�صندوق
ملعاجلة جميع �أنواع م�شكالت موازن املدفوعات ( ُي�شار �إليها �سيا�سات «ال�رشائح االئتمانية»).
وتندرج الدفعات املن�رصفة التي تكون يف حدود  %25من ح�صة الع�ضو �ضمن ال�رشيحة
االئتمانية الأوىل ،وهي تقت�ضي من الأع�ضاء بذل جهود معقولة من �أجل التغلب على امل�شكالت
التي يواجهونها يف موازين مدفوعاتهم .وي�شار �إىل طلبات الدفعات التي تتجاوز  %25من
ح�صة الع�ضوية با�سم امل�سحوبات من ال�رشيحة االئتمانية العليا؛ وهي تتم على �أق�ساط كلما
�أوفى املقرت�ض ب�أهداف �أداء حمددة .وترتبط هذه الدفعات املن�رصفة عادة باتفاق اال�ستعداد
االئتماين (وكذلك خط االئتمان املرن اجلديد) .ويعترب ا�ستخدام موارد ال�صندوق خارج نطاق
االتفاقات �أمر نادر ،ويتوقع له �أن يظل كذلك.

90

تبني �أن املبلغ الفعلي املرحل من ال�سنة املالية  2009و�صل �إىل  52مليون دوالر
�أمريكي.
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كان �إجمايل امليزانية ال�صافية يتكون من  880مليون دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إىل مبلغ
مرحل وقدره  52مليون دوالر �أمريكي ،فبلغ جمموع املوارد املتوافرة املعتمدة 932
مليون دوالر �أمريكي.
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راجع “نتائج التقلي�ص التنظيمي للعمالة يف ال�سنة املالية  ”2009يف التقرير ال�سنوي
 2009ل�صندوق النقد الدويل.

“ IMF Managing Director Dominique

Strauss-Kahn Names China’s Zhu Min as Special Advisor “، (www.imf.org/external/

“IMF To Begin Market Sales of Gold” (www.

imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr1044.htm ).

“ IMF Managing Director Proposes

np/sec/pr/2010/pr1058.htm).
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راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ، 10-04بعنوان“ IMF Executive Board Reviews the
Fund’s Transparency Policy “ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1004.htm ).
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راجع“Review of the Fund’s Transparency Policy “، ( www.imf.org/external.np/pp/
eng/2009.102609.pdf).
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 102راجع «IMF Involvement in International Trade Policy Issues”، (www.ieo-imf.org/eval/
www.ieo-imf.org

) complete/eval_06162009.html
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راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،10-35بعنوان

“IMF Executive Board Discusses

Implementation Plan Following IEO Evaluation of IMF Involvement in International

) ،Trade Policy Issues “ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1035.htmوكذلك
خطة التنفيذ (www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/111209.pdf ).

104
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راجع

«IMF Interactions with Member Countries” (www.ieo-imf.org/eval/complete/

) eval_01202010.html

راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  ،10-23بعنوان

“ IMF Discusses Third Periodic

Monitoring Report on Implementing IEO Recommendations Endorsed by the Executive

) ،Board “ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1023.htmوكذلك “تقرير املراقبة
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�صندوق النقد الدويل

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  187بلدا ع�ضوا (يف
يونيو  )2010مما يجعله منظمة يتعاون من خاللها جميع بلدان العامل تقريبا
لتحقيق ال�صالح امل�شرتك .ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من �صندوق النقد الدويل يف
احلفاظ على ا�ستقرار النظام النقدي الدويل  -نظام �أ�سعار ال�رصف واملدفوعات
الدولية الذي ميكِّن البلدان (ومواطنيها) من �رشاء ال�سلع واخلدمات من بع�ضها
البع�ض .وهو �أمر �رضوري لتحقيق النمو االقت�صادي القابل لال�ستمرار ورفع
م�ستويات املعي�شة.

اللجنة اال�ست�شارية املعنية ب�إدارة املخاطر
املركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية يف
�إفريقيا
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية يف �أمريكا
الو�سطى وبنما واجلمهورية الدومينيكية
اجلماعة االقت�صادية والنقدية ملنطقة
و�سط �إفريقيا
منظمة املجتمع املدين
حتليل ا�ستمرارية حتمل الدين
�إطار ا�ستمرارية حتمل الدين
جلنة التدقيق اخلارجي
االحتاد النقدي ملنطقة �رشق الكاريبي
الت�سهيل االئتماين املمدد
االحتاد النقدي الأوروبي
ت�سهيل مواجهة ال�صدمات اخلارجية
القدرة على االلتزام الآجل
خط االئتمان املرن
برنامج تقييم القطاع املايل
جمل�س اال�ستقرار املايل

وجميع البلدان الأع�ضاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�سه التنفيذي ،الذي ي�ستعر�ض
�آثار ال�سيا�سات االقت�صادية لكل بلد على امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي.
ويغطي هذا التقرير ال�سنوي �أن�شطة املجل�س التنفيذي والإدارة العليا واخلرباء
خالل ال�سنة املالية من �أول مايو � 2009إىل � 30إبريل .2010
ومن �أهم �أن�شطة �صندوق النقد الدويل ،ما يلي:

· و�إتاحة التمويل ب�صفة م�ؤقتة للبلدان الأع�ضاء مل�ساعدتها يف معاجلة
امل�شكالت املتعلقة مبيزان املدفوعات � -أي عندما ال جتد لديها ما يكفي من
النقد الأجنبي ب�سبب جتاوز مدفوعاتها للبلدان الأخرى �إيراداتها من النقد
الأجنبي؛

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

وميكن االطالع على مواد م�ساعدة للتقرير ال�سنوي � -أطر ال�صفحة الإلكرتونية،
وجداول ال�صفحة الإلكرتونية ،واملالحق (مبا يف ذلك الك�شوف املالية لل�صندوق
عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30إبريل  ،)2010وغريها من الوثائق ذات ال�صلة
 يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�سنوي على �شبكة الإنرتنت بالعنوان التايل: .www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2009/engوميكن احل�صول على
الن�سخ املطبوعة من “مكتب العالقات اخلارجية” التابع ل�صندوق النقد الدويل
وعنوانه كالتايل“IMF Publication Services, 700 19th Street, N.W., :
” .Washington, DC 20431وميكن كذلك احل�صول على الن�سخة الإلكرتونية من
التقرير ال�سنوي على ا�سطوانة �سي دي روم ت�ضم املواد امل�ساعدة املن�شورة يف
ال�صفحة الإلكرتونية ،عند الطلب من «مكتب العالقات اخلارجية».
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· وتقدمي امل�ساعدة الفنية والتدريب للبلدان بناء على طلبها ،مل�ساعدتها يف
بناء اخلربات وامل�ؤ�س�سات الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سليمة.

www.designarmy.com

· 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؛

ال�سنة املالية
جمموعة الع�رشين
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
النظام العام لن�رش البيانات
دليل �إح�صاءات مالية احلكومة
تقرير اال�ستقرار املايل العاملي
ح�ساب املوارد العامة
البلدان الفقرية املثقلة بالديون
جمموعة العمل امل�شرتكة بني الوكاالت
املعنية بالإح�صاءات االقت�صادية واملالية
امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية
مكتب التقييم امل�ستقل
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
اللجنة الدولية لل�ش�ؤون النقدية واملالية
املبادرة متعددة الأطراف لتخفيف �أعباء
الديون
امليزانية متو�سطة الأجل
االتفاقات اجلديدة لالقرتا�ض
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي
مكتب التدقيق والتفتي�ش الداخلي
خط ائتمان وقائي
تقرير املراقبة الدوري
ت�سهيل النمو واحلد من الفقر
ال�صندوق اال�ستئماين للنمو واحلد من الفقر
�أداة دعم ال�سيا�سات
الت�سهيل االئتماين ال�رسيع
�آفاق االقت�صاد الإقليمي
تقرير مراعاة املعايري واملواثيق
مركز �إقليمي للم�ساعدة الفنية
ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين
املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات
حق ال�سحب اخلا�ص
امل�ساعدة الفنية
�صندوق ا�ستئماين موا�ضيعي
االحتاد االقت�صادي والنقدي لغرب �إفريقيا
�آفاق االقت�صاد العاملي

Advisory Committee on Risk Management
Africa Technical Assistance Center

ACRM
AFRITAC
AML/CFT

anti-money laundering/combating the financing of
terrorism
CAPTAC-DR Regional Technical Assistance Center for Central
America, Panama, and Dominican Republic
CEMAC
Central African Economic and Monetary Community
civil society organization
debt sustainability analysis
debt sustainability framework
External Audit Committee
Eastern Caribbean Currency Union
Extended Credit Facility
European Monetary Union
Exogenous Shocks Facility
forward commitment capacity
Flexible Credit Line
Financial Sector Assessment Program
Financial Stability Board
financial soundness indicator
financial year
Group of Twenty
Gulf Cooperation Council
General Data Dissemination System
Government Finance Statistics Manual
Global Financial Stability Report
General Resources Account
Heavily Indebted Poor Countries
Inter-Agency Group on Economic and Financial
Statistics
International Development Agency
Independent Evaluation Office
International Financial Reporting Standards
International Monetary and Financial Committee
Multilateral Debt Relief Initiative
medium-term administrative budget
New Arrangements to Borrow
Organization for Economic Cooperation and
Development
Office of Internal Audit and Inspection
Precautionary Credit Line
Periodic Monitoring Report
Poverty Reduction and Growth Facility
Poverty Reduction and Growth Trust
Policy Support Instrument
Rapid Credit Facility
Regional Economic Outlook
Report on Observance of Standards and Codes
Regional Technical Assistance Center
Standby Credit Facility
Special Data Dissemination Standard
Special Drawing Right
technical assistance
topical trust fund
West African Economic and Monetary Union
World Economic Outlook

CSO
DSA
DSF
EAC
ECCU
ECF
EMU
ESF
FCC
FCL
FSAP
FSB
FSI
FY
G-20
GCC
GDDS
GFSM
GFSR
GRA
HIPC
IAG
IDA
IEO
IFRS
IMFC
MDRI
MTB
NAB
OECD
OIA
PCL
PMR
PRGF
PRGT
PSI
RCF
REO
ROSC
RTAC
SCF
SDDS
SDR
TA
TTF
WAEMU
WEO

الإ�سهامات :قام ب�إعداد هذا التقرير ال�سنوي ق�سم التحرير واملطبوعات التابع لإدارة
العالقات اخلارجية يف �صندوق النقد الدويل .وقد �أ�رشف كل من تيم
كالن و�ساندي دونالد�سن على عمل الفريق املعني ب�إعداد التقرير،
واخلا�ضع لإدارة اللجنة املعنية ب�إعداد التقرير ال�سنوي برئا�سة رينيه
ويرب .وبا�رش مايكل هاروب مهام رئي�س التحرير والكاتب الرئي�سي
لهذا التقرير ،كما توىل تن�سيق �إجراءات ال�صياغة الأولية والإنتاج.
وقدم �أنتوين �أنيت م�ساهمات كبرية يف الكتابة ،وقامت مارثا بونيال
بالت�صحيح الإمالئي للن�ص كما �ساعدت يف �أبحاث ال�صور واختيارها.
وتولت �ألي�شيا �إيت�شبارن-بوردان جتميع املالحق واملواد املعدة للن�رش
على �شبكة الإنرتنت؛ و�ساعدت ترييزا �إيفاري�ستو دل روزاريو يف عملية
الإعداد.
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