


صـنــدوق الـنـقــــد الــدولــــــي

صنــدوق النقــد الــدويل هــو املنظمــة العامليــة األساســية التــي يتــم مــن خاللهــا التعــاون 

النقــدي علــى املســتوي الــدويل. ويضــم الصنــدوق يف عضويتــه 188 بلــدا عضــوا ممــا 

الصالــح  لتحقيــق  تقريبــا  العــامل  بلــدان  جميــع  خاللهــا  مــن  يتعــاون  منظمــة  يجعلــه 

املشــترك. ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف احلفــاظ علــى اســتقرار 

الــذي  الدوليــة  واملدفوعــات  الصــرف  أســعار  نظــام  وهــو   — الــدويل  النقــدي  النظــام 

يمكِّــن البلــدان )ومواطنيهــا( مــن شــراء الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا البعــض. وهــو أمــر 

ضــروري لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار ورفــع مســتويات املعيشــة.

يتنــاول  الــذي  التنفيــذي،  الصنــدوق ممثلــة يف جملســه  األعضــاء يف  البلــدان  وجميــع 

واإلقليمــي  الوطنــي  املســتوى  علــى  بلــد  لــكل  االقتصاديــة  السياســات  آثــار  بالنقــاش 

العليــا  واإلدارة  التنفيــذي  اجمللــس  أنشــطة  الســنوي  التقريــر  هــذا  ويغطــي  والعاملــي. 

إبريــل 2013. إىل 30  مايــو 2012  أول  مــن  املاليــة  الســنة  خــالل  واخلبــراء 

ومن أهم أنشطة صندوق النقد الدويل ما يلي:

تقديــم املشــورة للبلــدان األعضــاء حــول اعتمــاد السياســات التــي يمكــن أن تســاعدها 	•

علــى منــع وقــوع األزمــات املاليــة أو حلهــا عنــد وقوعهــا، وحتقيــق االســتقرار االقتصــادي 

الكلــي، وتعجيــل النمــو االقتصــادي، وتخفيــف حــدة الفقــر؛

وإتاحــة التمويــل بصفــة مؤقتــة للبلــدان األعضــاء ملســاعدتها يف معاجلــة املشــكالت 	•

املتعلقــة بميــزان املدفوعــات - أي عندمــا ال جتــد لديهــا مــا يكفــي مــن النقــد األجنبــي ألن 

مدفوعاتهــا إىل البلــدان األخــرى تتجــاوز إيراداتهــا مــن النقــد األجنبــي؛ 

وتقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب للبلــدان بنــاء علــى طلبهــا، ملســاعدتها يف بنــاء 	•

اخلبــرات واملؤسســات الالزمــة لتنفيــذ السياســات االقتصاديــة الســليمة.

 ويقــع املقــر الرئيســي لصنــدوق النقــد الــدويل يف واشــنطن العاصمــة، ونظــرا التســاع 

نطــاق تواصلــه علــى املســتوى العاملــي وروابطــه الوثيقــة مــع بلدانــه األعضــاء فــإن لــه 

مكاتــب منتشــرة يف خمتلــف أنحــاء العــامل.

ويمكــن االطــالع علــى معلومــات إضافيــة عــن صنــدوق النقــد الــدويل وبلدانــه األعضــاء 

.www.imf.org :يف موقــع الصنــدوق اإللكتــروين علــى شــبكة اإلنترنــت بالعنــوان التــايل

ويمكن االطالع باللغة اإلجنليزية على مواد إضافية مساعدة للتقرير السنوي — أي 

املالية  الكشوف  ذلك  يف  )بما  واملالحق  اإللكترونية  الصفحة  يف  واجلداول  األطر 

للصندوق عن السنة املالية املنتهية يف 30 إبريل 2013(، وغيرها من الوثائق ذات 

الصلة - وذلك يف الصفحة اإللكترونية للتقرير السنوي على شبكة اإلنترنت بالعنوان 

النسخ  على  احلصول  ويمكن   ..www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2013/eng التايل: 

وعنوانه  الصندوق«  مطبوعات  خدمات  »مكتب  من  املالية  الكشوف  من  املطبوعة 

كالتايل: ”IMF Publication Services, P.O. Box 92780, Washington, DC 20090“، كما 

يمكن احلصول على النسخة اإللكترونية من التقرير السنوي على اسطوانة سي دي 

روم تضم املواد اإلضافية املساعدة املنشورة يف الصفحة اإللكترونية، وذلك عند 

الطلب من »مكتب خدمات املطبوعات«. 
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اإلسهامات

بــإدارة  واملطبوعــات  التحريــر  قســم  الســنوي  التقريــر  هــذا  بإعــداد  قــام 

الــدويل. وأشــرف كل مــن ديفيــد  النقــد  العالقــات اخلارجيــة يف صنــدوق 

املعنــي  الفريــق  عمــل  علــى  أونغلــي  وكاريــن  كليفــت  وجيريمــي  هــويل 

بإعــداد التقريــر، والتابــع للجنــة التقييــم املنبثقــة عــن اجمللــس التنفيــذي 

برئاســة منــو ســنل. وباشــر مهــام رئاســة التحريــر كل مــن مايــكل هــاروب 

)وهــو احملــرر الرئيســي وقــام بتنســيق إجــراءات الصياغــة األوليــة وعمليــة 

اإلنتــاج( وكاثــي غاغنــت. وقدمــت كاريــن أونغلــي مســاهمات كبيــرة يف 

نيومــان  وروب  كيتــي  وفيبــي  أاليف  ســوزان  مــن  كل  وقدمــت  الكتابــة، 

اللغــوي.  والتحريــر  اإلداريــة  النواحــي  يف  املســاعدة 
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التقرير السنوي ٢٠١٣

من أجل اقتصاد عاملي 

أكثر أمنا واستقرارا

صندوق النقد الدويل
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رسالة من املدير 

العام ورئيس اجمللس 

التنفيذي

أثناء اجتماعاتنا السنوية لعام 2012 يف طوكيو، دعت اللجنة الدولية 

لوضع  بحسم  للتحرك  العاملي  اجملتمع  واملالية  النقدية  للشؤون 

االقتصاد العاملي على مسار النمو القوي املتوازن وعلى أساس قابل 

لالستمرار. وبينما أُمعن التفكير حاليا يف أحداث العام املاضي، وهو 

العام اخلامس منذ بداية األزمة، أجد أن هذه الدعوة احلاشدة من أجل 

اتخاذ اإلجراءات على مستوى السياسات ال تزال ضرورية.

وقد جنح صناع السياسات بفضل اإلجراءات احلاسمة التي اتخذوها 

خالل العام املنصرم يف القضاء على اخملاطر اآلنية التي كانت تهدد 

االقتصاد العاملي. غير أن الطريق إىل التعايف القوي والشامل ال يزال 

مضطربا. فال يزال النمو العاملي ضعيفا وغير متكافئ إىل حد بعيد، 

االقتصادية.  اآلفاق  على  تخيم  واجلديدة  القديمة  اخملاطر  تزال  وال 

فهناك عدد هائل من البلدان مل يترجم فيه حتسن األسواق املالية إىل 

حتسن مقابل يف االقتصاد العيني ـــ ويف حياة املواطنين.

والتحديات القادمة كبيرة واحلاجة إىل تضافر اجلهود هي مسؤولية 

الروح،  البالغ عددها 1٨٨ بلدا. وبهذه  الصندوق مع بلدانه األعضاء 

عرض الصندوق على اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية منتجا 

جديدا يف أكتوبر 2012 ومرة أخرى يف اجتماعات الربيع لعام 2013 

العاملية« الذي يحدد أولويات  السياسات  »جدول أعمال  — أال وهو 
أن  للصندوق  يمكن  التي  والكيفية  السياسات  بشأن  األعضاء  البلدان 

يقدم بها املساعدة يف هذا الشأن.   

التواؤم مع الطبيعة املتغيرة لالقتصاد   ومن أهم مسؤولياتنا يف الوقت احلايل حتقيق 

واملتنوعة  املتغيرة  االحتياجات  وتلبية  بنا،  املنوطة  للمهام  أداؤنا  وحتسين  العاملي، 

وخبرائه  العليا  الصندوق  إدارة  بين  الوثيقة  الشراكة  عالقة  وبفضل  األعضاء.  لبلداننا 

األصعدة  من  واسع  نطاق  على  التقدم  حتقيق  يف  الصندوق  استمر  التنفيذي،  وجملسه 

املتقدمة  االقتصادات  ذلك  يف  بما   – األعضاء  لبلدانها  دعما  املؤسسة  عمليات  لتعزيز 

والصاعدة ومنخفضة الدخل على السواء.

وقد حتقق النجاح لعدة ابتكارات يف إطار رقابة الصندوق، بناء على التوصيات الصادرة 

الرقابة املقررة كل ثالث سنوات« لعام 2011. ومن بين هذه االبتكارات  عن »مراجعة 

»تقرير  وإصدار  اجلديد،  املوحدة«  الرقابة  »قرار  اعتماد  تضمنت  مهمة  حتديثات  ثالثة 

جتريبي بشأن القطاع اخلارجي« و«تقرير التداعيات«. وجمعت هذه املبادرات بين تقريب 

السياسات،  بشأن  الصندوق  مشورة  إطار  يف  األطراف  ومتعددة  الثنائية  النظر  وجهات 

وتعميق حتليلنا للتداعيات واآلثار العابرة للحدود، والتركيز على استقرار النظام ككل.

وعزز الصندوق أيضا جدول أعماله التحليلية ليتيح أساس أقوى للمشورة على مستوى 

السياسات لكل حالة على حدة. وضاعفنا جهودنا يف اجملاالت التي قد يكون أفضل ما 

كريستين الغارد، املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي 

لصندوق النقد الدويل

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



5     التقرير السنوي ٢٠١٣    |

توصف به أنها القضايا املوروثة يف األزمة، مع زيادة التركيز على حتليل العالقة بين 

املايل ذي  القطاع  والنمو، وقضايا  العامة  املالية  أوضاع  والنمو، وضبط  العمل  فرص 

األهمية احليوية. وسوف تتكثف اجلهود أيضا يف هذا اجملال األخير من خالل استراتيجية 

املعني  العمل  استكمال  أيضا  احليوية  اجملاالت  ومن  مؤخرا.  املعتمدة  املايل  القطاع 

رؤية مؤسسية شاملة ومرنة  الصندوق من صياغة  انتهى  الرأسمالية، حيث  بالتدفقات 

وتتسم بالتوازن إلدارة التدفقات الرأسمالية العاملية للمساعدة يف تزويد البلدان بمشورة 

واضحة ومتسقة بشأن السياسات.

فقد  جذوره،  بترسيخ  له  تسمح  ال  لدرجة  بطيئا  يزال  ال  االقتصادي  التعايف  ألن  ونظرا 

األعضاء. وبينما يتسم  لبلدانه  الصندوق  األساسية يف دعم  العناصر  أحد  اإلقراض  ظل 

يكون  أن  بد  األزمة، فال  بؤرة  الواقعة يف  للبلدان  بالنسبة  القصوى  باألهمية  األمر  هذا 

الصندوق قادرا على مساندة كل بلدانه األعضاء. وال تزال إجراءات تعزيز »خط االئتمان 

املرن« يف فترة سابقة تؤكد جدواها، مع عقد اتفاقات الحقة يف املكسيك وبولندا. كذلك 

زاد الصندوق من مستوى تعاونه مع بلدان التحول العربي.

تعهدات  األعضاء  البلدان  أعلنت  العاملية،  املايل  األمان  شبكة  تقوية  يف  وللمساهمة 

دوالر  مليار   461 إىل  جمموعها  ليصل  املقترضة  الصندوق  موارد  لزيادة  إضافية 

ذات  األعضاء  بلدانه  احتياجات  لتلبية  مهمة  خطوات  أيضا  الصندوق  واتخذ  أمريكي. 

الدخل املنخفض، حيث اتخذ اجمللس التنفيذي للصندوق قرارا باستخدام املبلغ املتبقي 

من األرباح االستثنائية من حصيلة مبيعات الذهب وقدره 2.7 مليار دوالر أمريكي يف 

إطار استراتيجية لضمان استمرارية التسهيالت التمويلية امليسرة يف الصندوق يف األجل 

الطويل. وجاء هذا القرار إىل جانب احلصول على التأكيدات الالزمة الستخدام مبلغ قدره 

مواردنا   لتعزيز  الذهب  مبيعات  بأرباح  املرتبطة  املوارد  من  أمريكي  دوالر  مليار   1.1

للتمويل بشروط ميسرة على املدى القريب.

أنشطة  يف  فارقة  عالمات  تمثل  التي  املهمة  اإلجنازات  من  عددا  أيضا  أحرزنا  وقد 

الصندوق يف جمال تنمية القدرات والتدريب، وهي الركيزة الثالثة يف عملنا. فقد بدأت 

هذه السنة باستحداث »معهد تنمية القدرات« اجلديد لدعم اتساق أنشطة املساعدة الفنية 

والتدريب وزيادة فعاليتها. وزاد الصندوق من تواجده الفعلي يف جمال بناء القدرات، مع 

عقد اتفاقية إلنشاء مركز للتدريب اإلقليمي يف موريشيوس واتخاذ االستعدادات إلقامة 

مركز إقليمي جديد للمساعدة الفنية يف غرب إفريقيا.

وهناك نقطة أخيرة ولكنها حاسمة، أال وهي أن الصندوق يجب أن يكون انعكاسا حقيقيا 

اليوم إىل صندوق يمثل  التكرار هي أننا نحتاج  للملكية العاملية. والنقطة التي تستحق 

واستوفينا  العام.  الشأن خالل  هذا  تقدما يف  أحرزنا  وقد  بالعامل.  ويبدو شبيها  العامل، 

معظم الشروط لدخول إصالحات عام 2010 لنظامي احلصص واحلوكمة يف حيز التنفيذ. 

ويجب أن تكون أولويتنا القصوى هي املضي قدما، من أجل استكمال هذه اإلصالحات 

والبناء على ما تم تنفيذه بالفعل يف إطار وضع صيغة جديدة حلصص العضوية بحيث 

تصبح هذه املؤسسة على درجة أعلى من الفعالية يف تمثيل بلدانها األعضاء.

السنة  الدؤوبة على مدار  الصندوق وجهود خبرائه اخمللصين   وإنني ألجد يف إجنازات 

املاضية مصدر فخر كبير، ويشرفني كل التشريف أن أشغل منصب املدير العام. وأتطلع 

ملواصلة العمل الوثيق مع كافة بلداننا األعضاء ـــ ومع ممثليها يف اجمللس التنفيذي ـــ من 

أجل التصدي للتحديات الكثيرة التي ال تزال تواجه االقتصاد العاملي.

التقرير السنوي الذي يرفعه اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل إىل جملس حمافظيه 

التنفيذي  الدويل. فاجمللس  النقد  املساءلة يف صندوق  إطار  األهمية يف  بالغة  أداة  هو 

مسؤول عن تسيير أعمال الصندوق ويتألف من 24 مديرا تنفيذيا تعينهم البلدان األعضاء 

كبار  بأحد  عضو  بلد  كل  فيه  املمثل  احملافظين،  جملس  أما  بلدا،   1٨٨ عددها  البالغ 

املسؤولين، فهو صاحب السلطة العليا يف إدارة الصندوق. ونشر التقرير السنوي هو داللة 

على خضوع اجمللس التنفيذي للمساءلة أمام جملس احملافظين.

ديفيد ليبتون، النائب األول للمدير 

العام

ناويوكي شينوهارا، نائب املدير العام

مِن زو، نائب املدير العام

نعمت شفيق، نائب املدير العام
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اجمللس التنفيذي حسب الوضع يف 30 إبريل 2013
أسماء املديرين التنفيذيين املناوبين مبينة باخلط املائل 

ميغ لوندساغر

شاغر

الواليات املتحدة

دايكيتشي موما

توميوكي شيمودا

اليابان

هوبرت تيماير

ستفن ماير

أملانيا

هيرفيه دي فيليروشيه

آليس تيراكول

فرنسا

 ديرجيون شيا

رشيد عبد الغفور

إندونيسيا، فيجي،  كمبوديا،  السالم،  دار   بروناي 

ماليزيا، الشعبية،  الديمقراطية  الو   جمهورية 

 ميانمار، نيبال، الفلبين، سنغافورة، تايلند، تونغا،

فييت نام

جان تاو 

سون بين

الصين

 جون-وون يون 

إيان دافيدوف

 أستراليا، كيريباتي، كوريا، جزر مارشال، واليات

باالو، نيوزيلندا،  منغوليا،  املوحدة،   ميكرونيزيا 

 بابوا غينيا اجلديدة، ساموا، سيشيل، جزر سليمان،

توفالو، أوزبكستان، فانواتو

 توماس هوكين

ماري أودي

بليز، بربادوس،  البهاما،  جزر  وبربودا،   أنتيغوا 

آيرلندا، جامايكا، سانت  كندا، دومينيكا، غرينادا، 

 كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر

غرينادين

راكش موهان

كوسغاالنا راناسينغ

بنغالديش، بوتان، الهند، سري النكا

باولو نيغويرا باتيستا، جونيور

هيكتور توريس، لويس أوليفيرا ليما

الدومينيكية، اجلمهورية  األخضر،  الرأس   البرازيل، 

 إكوادور، غيانا، هايتي، نيكاراغوا، بنما، سورينام،

تيمور-ليشتي، ترينيداد وتوباغو

أحمد اخلليفي

فهد الشثري

اململكة العربية السعودية

رينيه ويبر

دومينيك رادزيويل

قيرغيزستان، جمهورية  كازاخستان،   أذربيجان، 

بولندا، صربيا، سويسرا، طاجيكستان، تركمانستان
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ستيفن فيلد

كريستوفر ييتس

اململكة املتحدة

خوزيه روجاس

فيرناندو فاريال، ماريا أجنليكا أربيليز

كولومبيا، كوستاريكا، السلفادور، غواتيماال، 

هندوراس، املكسيك، إسبانيا، فنزويال

منو سنيل

ويلي كيكنز، يوري ياكوشا
بلغاريــا،  والهرســك،  البوســنة  بلجيــكا،  أرمينيــا، 

لكســمبرغ،  إســرائيل،  جورجيــا،  قبــرص،  كرواتيــا، 

جمهوريــة مقدونيــا اليوغســالفية الســابقة، مولدوفــا، 

أوكرانيــا رومانيــا،  هولنــدا،  األســود،  اجلبــل 

 أندريا مونتانينو

ثانوس كاسامباس

ألبانيــا، اليونــان، إيطاليــا، مالطــة، البرتغــال، ســان 

مارينــو

أودون غرون

بيرنيال مييرسون

 الدانمرك، إستونيا، فنلندا، آيسلندا، التفيا، ليتوانيا،

النرويج، السويد

ممودو ساهو 

شيليش كابويبوي، أوكو جوزيف نانا

أنغوال، بوتسوانا، بوروندي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، 

كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مالوي، موزامبيق، ناميبيا، 

نيجيريا، سيراليون، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، 

السودان، سوازيلند، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، زمبابوي

عبد الشكور شعالن

سامي جدع

لبنان، الكويت،  األردن،  العراق،  مصر،   البحرين، 

 ليبيا، جزر ملديف، عُمان، قطر، اجلمهورية العربية

اجلمهورية املتحدة،  العربية  اإلمارات   السورية، 

اليمنية

يوهان برادر

ميروسالف كوالر

هنغاريا، التشيكية،  اجلمهورية  بيالروس،   النمسا، 

كوسوفو، اجلمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، تركيا

أليكسي موجين

أندريه لوشين

روسيا

حممد جعفر جمرد 

حممد الدايري

غانا، اجلزائر،  اإلسالمية،  أفغانستان   جمهورية 

جمهورية إيران اإلسالمية، املغرب، باكستان، تونس

بابلو غارسيا-سيلفا

سيرجيو شوداس

بيرو، باراغواي،  شيلي،  بوليفيا،   األرجنتين، 

أوروغواي

كوسي  أسيمايدو

نغويتو تيرانيا يامباي، ووري ديالو

جمهورية الكاميرون،  فاسو،  بوركينا   بنن، 

القمر، جمهورية الوسطى، تشاد، جزر   إفريقيا 

 الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت

الغابون، االستوائية،  غينيا  جيبوتي،   ديفوار، 

النيجر،  غينيا، مايل، موريتانيا، موريشيوس، 

رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، توغو
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29 يوليو 2013

السيد رئيس جملس احملافظين،

يشــرفني بالنيابــة عــن اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل أن أرفــع إىل جملــس احملافظيــن )1( الكشــوف 

إبريــل 2013، والتــي تتضمــن تقاريــر  الســنة املاليــة املنتهيــة يف 30  الــدويل عــن  النقــد  املاليــة لصنــدوق 

املدققيــن اخلارجييــن الصــادرة عــن شــركة التدقيــق اخلارجــي املعينــة مــن جانــب الصنــدوق، وهــي شــركة 

»ديلويــت آنــد تــوش« )Deloitte & Touche(، و)2( خطــاب اإلرفــاق مــن جلنــة التدقيــق اخلارجــي إىل جملــس 

احملافظيــن، وذلــك للنظــر فيهــا.

وقــد أجــرت شــركة »ديلويــت آنــد تــوش« أعمــال التدقيــق وفقــا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة، ومعاييــر التدقيــق 

املتعــارف عليهــا عمومــا يف الواليــات املتحــدة، وأحــكام القســم العشــرين )ب( مــن النظــام الداخلــي للصنــدوق. 

وقــد تولــت جلنــة التدقيــق اخلارجــي، املؤلفــة مــن الســيد عرفــان أيــاس )رئيســا(، والســيد جيان-شــي وان والســيد 

غونزالــو رامــوس، اإلشــراف العــام علــى إجــراءات التدقيــق الســنوي، وفقــا ألحــكام القســم العشــرين )ج( مــن 

النظــام الداخلــي للصنــدوق.

مع فائق االحترام والتقدير،

كريستين الغارد

املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي

خطاب اإلرفاق املوجه 

إىل جملس احملافظين
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نظرة عامة

— وهي السنة  شهدت الفترة من مايو 2012 حتى نهاية إبريل 2013 

لآلثار  العامل  تصدي   —1  2013 لعام  الدويل  النقد  لصندوق  املالية 

املطولة ألزمة عاملية امتدت لفترة أطول مما كان متوقعا يف البداية وسط 

أجواء كثيفة من التغيير العاملي. ومع استمرار ضعف النشاط االقتصادي 

وزيادة احتماالت جتدد الضغوط، ظلت اجلهود الرامية إىل تعزيز االستقرار 

العاملي واملستقبل اآلمن تتسم بنفس األهمية كما كانت دائما.

العاملية،  السياسات  بشأن  الصندوق  عام  مدير  أعمال  جدول  ويف 

يف  الالزمة  اإلجراءات  من  جمموعة  الصندوق  عام  مدير  السيدة  حددت 

األساس  ووضع  االقتصادي  التعايف  لتحقيق  األعضاء  البلدان  خمتلف 

الصندوق  لدور  أكثر متانة، وقدمت شرحا تفصيليا  لبنيان مايل عاملي 

يف مساعدة بلدانه األعضاء على القيام بهذه املهام اجلسيمة.

التي  اخملاطر  حتديد  يف  األعضاء  بلدانه  مساعدة  الصندوق  واصل  وقد 

احمليطة  التهديدات  ملواجهة  قوية  سياسات  ووضع  املايل  النظام  تهدد 

عملياته  خالل  من  وذلك  والعاملي،  احمللي  املستويين  على  باالستقرار 

التقييمية يف إطار أنشطته الرقابية الثنائية ومتعددة األطراف إىل جانب 

تعاونه الفعال مع بلدانه األعضاء البالغ عددها 1٨٨ بلدا من خالل الدعم 

على مستوى السياسات والدعم املايل فضال على تنمية القدرات.

االقتصاد العاملي

املتقدمة  االقتصادات  يف  االقتصادي  النشاط  استقرار  بوادر  رغم 

خالل هذه السنة بل وتسارع وتيرته إىل حد ما يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة، فقد كان من الواضح أن االضطرابات ستستمر على األرجح، 

جتنب  السنة  هذه  خالل  أمكن  فقد  تقدير.  أقل  على  القريب  األجل  يف 

اهتزاز  مثل   — العاملي  التعايف  تهدد  التي  اجلسيمة  األخطار  بعض 

األفق  يف  يلوح  كان  الذي  املايل  واملنحدر  أوروبا،  يف  األسواق  ثقة 

يف الواليات املتحدة، كما اكتسب االستقرار املايل قوة إضافية، لكن 

ذي  التعايف  خماطر  وظهرت  مزمنة،  بصورة  متدنية  ظلت  النمو  آفاق 

الترابط.  متزايد  عامل  يف  العاملي  التعايف  مهددا  املتعددة  السرعات 

واملالية  االقتصادية  التطورات  مناقشة  الثاين  الفصل  ويتناول 

على مدار العام على نحو أكثر تعمقا.

الرقابة

بعد إجراء املراجعة الشاملة للرقابة املقررة كل ثالث سنوات يف عام 

أنشطته  إلصالح  العام  هذا  خالل  إجراءات  الصندوق  اتخذ   2011

الرقابية تماشيا مع األولويات احملددة يف هذه املراجعة. وقام بنشر 

خالله  من  عرض  اخلارجي،  القطاع  قضايا  بشأن  جتريبي  تقرير 

ما  أهم  وربما  األطراف.  ومتعددة  الثنائية  النظر  وجهات  من  مزيجا 

الثنائية  الرقابة  يف هذه اإلجراءات أن املؤسسة اعتمدت قرارا بشأن 

ومتعددة األطراف يهدف إىل زيادة التركيز على دمج متابعة الصندوق 

الصندوق  واعتمد  البلدان.  فرادى  إشرافه على  العاملي مع  لالقتصاد 

حتديد  أساليب  حتسين  إىل  تهدف  املالية  للرقابة  استراتيجية  أيضا 

ملواجهة  املوحدة  السياسات  لدعم  أفضل  أدوات  وإنشاء  اخملاطر، 

آثارها.  لتحسين  املعنية  األطراف  مع  التعاون  وزيادة  اخملاطر، 

رقابة  أعمال  بشأن  إضافية  معلومات  الثالث  الفصل  ويعرض 

الصندوق على مدار العام.
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التمويل

مع استمرار األزمة، ظل التمويل يمثل أحد األشكال احليوية للدعم الذي 

خالل  التنفيذي  اجمللس  وافق  فقد  األعضاء.  لبلدانه  الصندوق  يقدمه 

غير  للتمويل  الصندوق  تسهيالت  بموجب  اتفاقات  خمسة  على  العام 

الالحقان  االتفاقان  وكان  باتفاقين.  املاضي  العام  من  أقل  امليسر، 

بموجب »خط االئتمان املرن« مع املكسيك وبولندا يمثالن جانبا كبيرا 

من املبلغ املتعهد به، كما أن نسبة كبيرة من املبالغ املنصرفة ذهبت 

إىل ثالثة بلدان من بلدان منطقة اليورو التي لديها برامج مع الصندوق.

ظل  يف  الدخل  منخفضة  األعضاء  للبلدان  دعمه  الصندوق  وواصل 

وافق  حيث   ،)PRGT( الفقر«  من  واحلد  للنمو  االستئماين  »الصندوق 

على 9 اتفاقات جديدة أو معززة خالل العام، مقارنة بعدد 20 اتفاق 

يف العام السابق. غير أن إجمايل عدد البلدان التي حتظى بالدعم يف 

ظل الصندوق االستئماين تغير تغيرا طفيفا حيث بلغ عدد البلدان التي 

بلدا  بلدا )مقابل 64  العام 62  لديها قروض ميسرة قائمة يف نهاية 

الرابع تفاصيل إضافية حول  ويعرض الفصل  السابق(.  العام  يف 

أنشطة التمويل يف املؤسسة خالل العام املاضي.

جدول أعمال السياسات

املؤسسة  عمل  جاء  واملالية،  النقدية  للشؤون  الدولية  اللجنة  من  بدعم 

احملددة  لألولويات  انعكاسا  ليكون  العام  خالل  السياسات  مستوى  على 

يف جدول أعمال السياسات العاملية للسيدة مدير عام الصندوق. فإىل 

عجلة  لتحريك  والالزمة  القصير  املدى  على  السياسات  إجراءات  جانب 

أولويات  تركيز  انصب  فقد  النمو،  إىل  االستقرار  من  العاملي  االقتصاد 

جمال  ففي  جماالت.  أربعة  على  املتوسط  األجل  يف  املطلوبة  السياسات 

بالنسبة  والتشغيلية  التحليلية  االعتبارات  دراسة  تمت  والنمو،  الوظائف 

العامة  املالية  سياسة  بين  العالقة  جانب  إىل  الدويل،  النقد  لصندوق 

وتوظيف العمالة يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة. 

وامتد العمل املتعلق باستمرارية القدرة على حتمل الدين حتى شمل البلدان 

يف كل مستويات الدخل. ويف إطار مراجعة إلطار الصندوق لتقييم القدرة 

على االستمرار يف حتمل الدين صدرت توصيات بإجراء تغييرات للتشجيع 

اجلديدة  التوجيهية«  »املذكرة  خالل  ومن  املوحدة.  النتائج  زيادة  على 

حول » حتليل استمرارية القدرة على حتمل الدين العام يف البلدان القادرة 

على النفاذ إىل األسواق« تم استحداث منهج قائم على اخملاطر املتمايزة. 

املعني  العمل  تقييم  املالية  النظم  تعزيز  إىل  الرامية  اجلهود  وتضمنت 

باملواصفات األساسية لنظم التسوية الفعالة ومراجعة املبادئ التوجيهية 

لصندوق النقد الدويل بشأن إدارة احتياطيات النقد األجنبي. وأخيرا، يف 

جمال التحليل العاملي والتداعيات، تابع الصندوق تقارير التداعيات التي 

صدرت العام املاضي على أساس جتريبي لعدد خمسة اقتصادات مؤثرة 

االقتصادات بعينها.  النظام املايل مع إصدار تقرير موحد شمل هذه  يف 

ووافق الصندوق أيضا على الرؤية املؤسسية بشأن حترير وإدارة التدفقات 

وتقييماته  السياسات  بشأن  مشورته  يف  بها  سيسترشد  التي  الرأسمالية 

الثالث والرابع دراسة  ويتضمن الفصالن  البلدان األعضاء.  لسياسات 

أكثر تفصيال جلدول أعمال السياسات لهذا العام.

تنمية القدرات

مع بداية السنة املالية، تم دمج وحدتين من وحدات الصندوق القائمة إلنشاء 

»معهد تنمية القدرات« اجلديد، وذلك يف سياق اتباع منهج استراتيجي يف 

املعهد  حقق  وقد  الصندوق.  أنشطة  من  األساسي  اجملال  هذا  مع  التعامل 

خالل عامه األول إجنازات كبيرة تضمنت عقد اتفاق إلنشاء مركز للتدريب 

اإلقليمي يف موريشيوس، والقيام باألعمال التحضيرية األساسية الفتتاح 

ندوة  وتنظيم  إفريقيا،  غرب  يف  الفنية  للمساعدة  جديد  إقليمي  مركز 

فيينا املشترك«. وظل  العشرين إلنشاء »معهد  السنوية  بالذكرى  لالحتفاء 

اجلانب األكبر من املساعدة الفنية يُقدَّم إىل البلدان األعضاء يف الصندوق 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط. وظل الطلب قويا على برامج التدريب التي 

يقدمها الصندوق، بدعم من املانحين اخلارجيين وشركاء التدريب، وظلت 

ويغطي  األساسي.  املستفيد  هي  املتوسط  الدخل  ذات  األعضاء  البلدان 

الفصل الرابع أنشطة هذا العام يف جمال تنمية القدرات.

إىل اليميــن: باعــة اخلضــراوات والفاكهــة يف الســوق املركزيــة بمدينــة 
خــط  يف  عمــال  اليســار:   إىل  موريشــيوس.  عاصمــة  لويــس،  بــورت 

جتميــع ســيارات يف مدينــة » غليفيتســه« يف بولنــدا.
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املوارد

التمويلية  احتياجات األعضاء  لدعم  الكافية  املوارد  إن ضمان توفير 

يعتبر من أحد أولويات الصندوق منذ بداية األزمة. فقد وافق اجمللس 

االقتراض  التفاقيات  طرائق  على  املاضية  السنة  خالل  التنفيذي 

من  املستمدة  الصندوق  موارد  لتعزيز  األعضاء  البلدان  من  الثنائية 

احلصص ومن اتفاقات االقتراض الدائمة؛ وبنهاية شهر إبريل 2013، 

بلغ عدد البلدان التي تعهدت بتقديم املوارد عبر هذا السبيل 3٨ بلدا، 

ووقع  ثنائي.  اتفاق   25 على  التنفيذي  اجمللس  موافقة  صدرت  كما 

خمصصة  مستقلة  ثنائية  اقتراض  اتفاقيات  عضوا  بلدا  عشر  أربعة 

على وجه التحديد لدعم التمويل املقدم من الصندوق بشروط ميسرة. 

ولتهدئة اخملاوف من احتمال جتاوز احتياجات التمويل امليسر طاقة 

التمويل  أنشطة  بوضع  الكفيلة  اخلطوات  املؤسسة  اتخذت  اإلقراض، 

على مسار أكثر قابلية لالستمرار يف األجل الطويل. ووافق اجمللس على 

استخدام اجلزء املتبقي من األرباح االستثنائية من مبيعات الذهب يف 

2009-2010 لتعزيز املوارد املستخدمة يف دعم التمويل الذي يقدمه 

أيضا  اجمللس  واعتمد  الفقر«.  من  واحلد  للنمو  االستئماين  »الصندوق 

استراتيجية ترتكز على ثالث دعائم لوضع الصندوق االستئماين للنمو 

واحلد من الفقر على مسار قابل لالستمرار، وتشمل اعتمادات املوارد 

التي  التمويل  احتياجات  تغطية  أجل  للطوارئ من  وتدابير  األساسية، 

الذاتي يف  البقاء  تتجاوز اعتمادات املوارد األساسية، ومبدأ مقومات 

بشروط  اإلقراض  هيكل  على  املستقبل  يف  إجراؤها  يتم  تعديالت  أي 

الفصل اخلامس معلومات إضافية حول جهود  ويعرض  ميسرة. 

الصندوق يف ضمان توفير املوارد الكافية.

صندوق نقد دويل متغير

ال تزال اجلهود مستمرة منذ فترة لضمان استمرار الصندوق يف التحرك 

جماراة  على  قدرته  ويف  األعضاء  لبلدانه  املتغيرة  االحتياجات  لتلبية 

التغييرات  تزال  فال  األزمة.  بعد  العاملي  االقتصاد  يف  السريع  التطور 

املتفق عليها يف ديسمبر 2010 بشأن هيكل نظام احلصص واحلوكمة يف 

الصندوق بانتظار استكمال البلدان األعضاء اخلطوات الالزمة لدخولها 

العضوية  حصص  مضاعفة  التغييرات  هذه  شأن  ومن  التنفيذ؛  حيز 

األسواق  اقتصادات  لصالح  احلصص  أنصبة  من  كبير  قدر  وحتويل 

التنفيذي  النامية، فضال على استحداث مبدأ اجمللس  الصاعدة والبلدان 

الذي يُختار كل أعضائه باالنتخاب. وباإلضافة إىل ذلك، ويف إطار هذه 

شاملة  مراجعة  بإجراء  العام  هذا  خالل  اجمللس  اضطلع  اإلصالحات، 

تقرير  ورُفِع  العضوية،  حصص  أنصبة  حساب  يف  املستخدمة  للصيغة 

مناقشة  اخلامس  الفصل  ويتناول  احملافظين.  جملس  إىل  بنتائجها 

أنشطة الصندوق يف جمال إصالح نظام احلصص واحلوكمة.
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املستجدات االقتصادية 
واملالية العاملية

من  كان  وإن  املالية  األوضاع  حتسنت   2013 املالية  السنة  انتهاء  مع 

املتوقع أن يظل املسار نحو حتقيق التعايف الشامل واملتين على املستوى 

ألشد  السياسات  إجراءات  تصدت  وبينما  بالعقبات.  حمفوفا  العاملي 

تغيرا  املستقبلية  النمو  توقعات  تتغير  مل  القصير،  املدى  على  اخملاطر 

العاملي يشهد تطورا  إبريل 2013، فقد كان االقتصاد  يذكر بنهاية شهر 

بسرعات خمتلفة — فلم يسفر حتسن األوضاع املالية يف أنحاء العامل عن 

حتقيق مستويات نمو متساوية ــ أو كانت هناك عوامل أخرى تكبح تقدمه.

وقد جنحت اإلجراءات احلاسمة على مستوى السياسات يف القضاء على 

اثنين من أكبر اخملاطر التي كانت تهدد التعايف العاملي. أوال، ساعدت 

منع  على  أوروبا  يف  السياسات  صناع  اتخذها  التي  القوية  اإلجراءات 

اليورو.  منطقة  يف  املنحنى  طرف  أحداث  من  جسيمة  خماطر  وقوع 

الواليات املتحدة جتنب املنحدر  السياسات يف  وثانيا، استطاع صناع 

احلالتين ملكافحة  كلتا  دائمة يف  إيجاد حلول  أنه سيتعين  غير  املايل. 

اخملاطر الكامنة. ويف نفس الوقت، اعتمدت اليابان سياسات اقتصادية 

كلية أكثر توسعية، بما يف ذلك إجراء تغييرات طموحة يف إطار السياسة 

النقدية. كذلك ساهم تيسير السياسات يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

الرئيسية يف مساندة الطلب الداخلي.

اكتسب االستقرار املايل قوة إضافية مع تراجع اخملاطر السوقية وخماطر 

السيولة. فقد انخفضت تقلبات األسواق وارتفعت أسعار األصول، مما حقق 

مكاسب كبيرة لالقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة على 

حد سواء اعتبارا من منتصف عام 2012. ومع ذلك، فقد ظلت مستويات 

الثقة هشة، واجتهت األسواق غالبا نحو حتقيق نمو أسرع من االقتصاد 

العيني. ويف هذا الصدد، ظل التعايف غير متوازن — فكان يمضي »بثالث 

سرعات« — ومل يطرأ على توقعات النمو املستقبلية أي تغيير يذكر، األمر 

الذي يؤكد استمرار بعض العوامل الرئيسية يف إثقال كاهل النمو.

جتاوز املنعطف بسرعات خمتلفة

بلغ النمو العاملي مرحلة القاع بمعدل 2.25% تقريبا يف الربع الثاين 

العام، ليصل إىل  الثاين من  النصف  انتعش يف  من عام 2012، لكنه 

تزايد  إىل  املبكرة  املؤشرات  أشارت   2013 عام  بداية  ويف   ،%2.75

سرعة النشاط. وقد أشارت التنبؤات الواردة يف عدد إبريل 2013 من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل أن معدل نمو إجمايل الناجت احمللي 

سيصل إىل 3.25% يف عام 2013، ثم يرتفع إىل 4% يف 2014. غير 

أن هذه املتوسطات العاملية حجبت التباينات الكبيرة داخل جمموعات 

البلدان وفيما بينها.

أن  املتوقع  من  كان  التحديد،  وجه  على  املتقدمة،  االقتصادات  ويف 

موقع  املتحدة  الواليات  شغل  مع  خمتلفة،  بسرعات  التعايف  يمضي 

الصدارة. فقد أظهر الطلب اخلاص يف الواليات املتحدة بشائر قوة رغم 

معدل  التوقعات سيبقي  يتجاوز  الذي  املايل  التصحيح  بأن  التنبؤات 

 .2013 عام  يف   %2 حدود  يف  احلقيقي  احمللي  الناجت  إجمايل  نمو 

ركود  حالة  يف  ستظل  اليورو  منطقة  أن  إىل  التوقعات  أشارت  كذلك 

التصحيح  الستمرار  اقتصاداتها  من  العديد  تعرض  مع   ،2013 يف 

األوضاع  يف  التشتت  أو  واالختالفات  التنافسية،  ومشكالت  املايل،  

املالية بصفة مستمرة، والضغوط اخلافضة لنسب الرفع املايل النابعة 

من فرط مديونية القطاع اخلاص، بما يف ذلك القطاع املصريف. ويف 

املقابل سوف يشهد النشاط يف اليابان ارتدادا إيجابيا يف عام 2013 

على أثر الدفعة التنشيطية املالية والنقدية. وأفادت التنبؤات بأن النمو 

الكلي لالقتصادات املتقدمة سيصل إىل 1.25% يف 2013 — بحيث 

ال يكون أفضل مما كان عليه يف 2012 — رغم توقع استمرار معدل 

النمو يف اكتساب الزخم، ليبلغ 2.25% يف عام 2014.
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أن  املتوقع  من  كان  النامية  والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  ويف 

يصبح التوسع يف الناجت أوسع نطاقا وأن تتسارع وتيرته بانتظام. وبعد 

تراجع وتيرة النشاط إىل 5.1% يف عام 2012 كان من املتوقع أن تصل إىل 

5.3% يف 2013، لترتد إيجابيا بعد ذلك إىل 5.7% يف عام 2014. وكانت 

العودة إىل النمو األقوى مدفوعة بصالبة الطلب االستهالكي، والسياسات 

االقتصادية الكلية املتماسكة، وانتعاش الصادرات مع تعايف االقتصادات 

كانت  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  اقتصادات  بعض  أن  غير  املتقدمة. 

جتاهد يف الداخل الجتياز مراحلها االنتقالية الصعبة. ويف املقابل، بدت 

آفاق االقتصاد أقوى يف العديد من البلدان الديناميكية منخفضة الدخل مما 

يرجع إىل حد كبير لسالمة أطر سياساتها واإلصالحات الهيكلية املبكرة.

من  التخفيف  يف  ساهمت  السياسات  مستوى  على  اإلجراءات  أن  ورغم 

حدة اخملاطر قريبة األجل، فال تزال األخطار القديمة واحلديثة تخيم على 

اآلفاق املستقبلية. ففي منطقة اليورو، نبعت أكثر اخملاطر اآلنية من عدم 

منطقة  مستوى  على  اإلصالح،  بالتزامات  الوفاء  يف  التلكؤ  أو  استكمال 

قريبة  اخملاطر  كانت  املتحدة،  الواليات  ويف  الوطني.  واملستوى  اليورو 

األجل تتعلق باحتماالت االنكماش املايل األكثر حدة إذا مل يتم إلغاء آلية 

الفشل  فإن  ذلك،  على  وعالوة  قريب.  وقت  يف  التلقائية  اإلنفاق  تخفيض 

 2013 عام  من  الحق  وقت  يف  األمريكية  للديون  األقصى  احلد  رفع  يف 

العامل.  مستوى  على  واملايل  االقتصادي  باالستقرار  كبيرا  ضررا  سيلحق 

وعلى املدى املتوسط، جند أن اخملاطر يف اليابان والواليات املتحدة تتعلق 

األجل  يف  العامة  املالية  أوضاع  لضبط  قوية  موثوقة  خطط  وجود  بعدم 

املتوسط. وهناك خماطر أخرى ذات أهمية تتعلق بحيز احلركة احملدود أمام 

السياسات، ومستوى املديونية املرتفع يف القطاع اخلاص، واستمرار ضعف 

النشاط. فعلى سبيل املثال، من شأن استمرار اآلثار املعاكسة خلفض نسب 

الرفع املايل يف القطاعين العام واخلاص، ورسوخ التشتت املايل، وتأخر 

اليورو. وكان  الركود يف منطقة  الهيكلية أن تؤدي إىل  إجراء اإلصالحات 

هناك تخوف متزايد أيضا من احتمال حدوث تعقيدات من جراء السياسات 

النقدية التيسيرية وغير التقليدية يف العديد من االقتصادات املتقدمة، إىل 

جانب تزايد التحديات التي تواجه االستقرار املايل الداخلي يف العديد من 

اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية.

من أجل اقتصاد عاملي يسير بالسرعة القصوى 

واخملاطر  االختالالت  أكدت  نهايتها،  من   2013 املالية  السنة  اقتراب  مع 

التي يعاين منها التعايف العاملي أهمية اتخاذ موقف استباقي على مستوى 

السياسات االقتصادية. وقد واجه صناع السياسات مهمة صعبة يف حتقيق 

التوازن يف االنتقال من االستقرار املايل إىل تأمين اقتصاد عاملي دائم يسير 

الباقية،  اخملاطر  معاجلة  السياسات  بوسع  يكن  مل  وما  القصوى.  بالسرعة 

ولظل  دورية،  انتكاسات  من  العاملي  النشاط  يعاين  أن  األرجح  من  لكان 

النمو العيني القوي ــ ونمو الوظائف  الذي يمثل احتياجًا ملحًا ــ مطلبا بعيد 

املنال. ومن نفس املنطلق، كان من املمكن أيضا أن يؤدي التحرك األقوى من 

املتوقع على مستوى السياسات إىل تعزيز التعايف يف النشاط بدرجة أكبر.

اخملاوف  لتهدئة  سحرية  حلول  هناك  تكن  مل  املتقدمة،  االقتصادات  ويف 

بشأن الطلب والديون. ونُصِح صناع السياسات بتوخي احليطة يف استخدام 

بالسياسات  تُستكمل  أن  على  والنمو،  الطلب  لتنشيط  املتاحة  الهوامش  كل 

يتعين  وسوف  التنافسية.  والقدرة  العمالة  لتوظيف  دفعة  إلعطاء  الهيكلية 

اعتماد منهج شامل على كافة األصعدة التي جنحت يف معاجلة املفاضالت 

األساسية من أجل حتقيق تعاف قوي ودائم.

وبشكل أعم، كان الضبط املايل ضروريا يف ظل االرتفاع املزمن يف مستوى 

الضروري  أنه كان من  املتقدمة. غير  االقتصادات  العديد من  املديونية يف 

على  يحافظ  الذي  النحو  على  القصير،  األجل  يف  التقييد،  هذا  وتيرة  ضبط 

الراصد  تقرير  من   2013 إبريل  عدد  يف  التأكيد  تم  وقد  التعايف.  استمرار 

مستمر  لكنه  تدريجي  نحو  على  املايل  الضبط  تنفيذ  ضرورة  على  املايل 

لتحقيق األهداف متوسطة األجل، وذلك يف سياق استراتيجيات داعمة للنمو 

بما يالئم كل بلد على حدة. وأكد هذا األمر على الضرورة امللحة لوضع خطط 

واضحة وموثوقة، على سبيل املثال يف اليابان والواليات املتحدة، لتخفيض 

نسب الدين على املدى املتوسط. ويف البلدان التي كان الطلب اخلاص فيها 

خميبًا لآلمال على نحو مزمن، تم تشجيع صناع السياسات على النظر يف 

تخفيف سرعة الضبط املايل إذا توافر لهم احليز الكايف إلجراء هذا التعديل، 

وإذا سمحت ظروف التمويل.

إىل اليميــن: رجــل يقطــف حبــوب البــن بإحــدى املــزارع يف بورونــدي. 
إىل اليســار: خــط إنتــاج احلديــد والصلــب يف مدينــة أصفهــان، إيــران.
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وكان من الضروري أن تظل السياسة النقدية تيسيرية يف االقتصادات 

املتقدمة لدعم النشاط يف ظل إجراءات تشديد سياسة املالية العامة، 

شريطة بقاء التوقعات التضخمية على املدى الطويل مكبوحة. ويف هذا 

السياق، كان التصور السائد هو وجود أهمية قصوى لتحقيق التقدم يف 

إصالح خلل القطاع املايل، وخاصة مع ضعف نقل االئتمان يف منطقة 

السياسات ألهمية مراعاة اخملاطر اجلديدة  تنبيه صناع  اليورو. وتم 

املطول  االستخدام  نتيجة  املايل  باالستقرار  حتيط  التي  واملتطورة 

للسياسة النقدية التيسيرية وغير التقليدية، بما يف ذلك فرط اخملاطرة 

وسوء توزيع املوارد، كما تم نصحهم باتخاذ التدابير االحترازية الكلية 

املالئمة، حسب احلاجة، للتخفيف من حدة هذه اخملاطر. 

الوطني  املستويين  على  املايل  التنظيم  حتسين  يف  التقدم  ورغم 

القيام  ينبغي  الذي  املهم  العمل  من  املزيد  هناك  يزال  فال  والعاملي، 

تقرير االستقرار  به يف الفترة القادمة. وقد أكد عدد إبريل 2013 من 

املايل العاملي على ضرورة إجراء املزيد من أعمال إصالح اخللل املايل 

واتخاذ املزيد من اإلجراءات الستكمال بنود جدول أعمال اإلصالحات 

التي تعد »أكبر من أن تفشل«،  التنظيمية، أال وهي مشكلة املؤسسات 

من  فكان  الظل.  صيرفة  وتنظيم  املصرفية،  غير  املالية  واملؤسسات 

الضروري تنفيذ جدول أعمال اإلصالح على نحو عاجل ومتسق، بما 

املايل يف  االستقرار  لتحقيق  الثالثة،  بازل  اتفاقية  ذلك متطلبات  يف 

التصور  العيني. وكان  املستقبل وتعزيز تدفق االئتمان إىل االقتصاد 

السائد أن وقف التشتت املايل يف منطقة اليورو، مثال، له أهمية قصوى 

يف دعم النمو. كذلك كان بوسع السياسات املالية احملسنة املساعدة 

يف انتقال آثار السياسة النقدية.

األهداف  تمثلت  النامية،  والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  ويف 

السياسات  توفرها  التي  الوقائية  األمان  هوامش  تعزيز  يف  الرئيسية 

والوقاية من التجاوزات املالية. ويف هذا السياق، بدى من املالئم تقييد 

املايل  االستقرار  كان  وأينما  املتوسط.  املدى  على  السياسات  بعض 

تعديل  لدعم  احترازية  تدابير  اتخاذ  باإلمكان  كان  باخملاطر،  مهددا 

السياسة االقتصادية الكلية، ويف بعض األحوال، االستفادة من تدابير 

إدارة التدفقات الرأسمالية. وقد نُصِح صناع السياسات أيضا، بمجرد أن 

تسمح الظروف، بإعادة أرصدة املالية العامة إىل املستويات التي توفر 

حيزا كبيرا ملعاجلة الصدمات املستقبلية. فإذا ظهرت مشكالت هيكلية 

ــ كاختناقات البنية التحتية وسوق العمل أو الثغرات التنظيمية ــ وأدت 

العقبات.  هذه  إلزالة  اجلهود  بذل  الضروري  من  كان  النمو،  إعاقة  إىل 

ويف العديد من االقتصادات، ال سيما البلدان منخفضة الدخل، كان من 

الضروري أيضا مواصلة اجلهود لتوجيه نظم الدعم بصورة أفضل إىل 

املستحقين، وتنويع مصادر االقتصاد، وتعزيز السياسات االجتماعية.

انتقال  باحتماالت  تذكرة  بمثابة  العام  مدار  على  التطورات  وكانت 

االقتصادية،  بالسياسة  املرتبطة  التداعيات  فيها  بما  التداعيات، 

التعايف  فاحتماالت  ترابطا.  يزداد  الذي  العاملي  االقتصاد  ظل  يف 

املضطرب ومزيج السياسات االقتصادية الكلية ذات الطابع امللتوي يف 

االقتصادات املتقدمة يمكن أن تتسبب يف تعقيد عملية صنع السياسات 

العامل، ال سيما يف اقتصادات األسواق الصاعدة. ومع  أنحاء  يف بقية 

انحسار اخملاطر احمليطة باالستقرار املايل على املدى القصير، ارتفعت 

مرة أخرى تدفقات األسهم والسندات إىل اقتصادات األسواق الصاعدة، 

وازدياد  عمالتها  صرف  ألسعار  الرافعة  الضغوط  زيادة  إىل  أدى  مما 

ولتهدئة  الصرف.  ألسعار  التنافسي  اخلفض  احتماالت  من  اخملاوف 

اخملاوف املتعلقة بسعر العملة صدرت توصيات بضرورة تبني جميع 

االقتصادات سياسات لتعزيز أرصدتها الداخلية واخلارجية. كذلك ظلت 

العاملية  االختالالت  من  احلد  لزيادة  اجلهود  لتضافر  قائمة  احلاجة 

اقتصادات  يف  الصرف  سعر  ومرونة  احمللي  الطلب  تعزيز  ومنها   —
لتعزيز  الهيكلية  واإلصالحات  العامة  املدخرات  وزيادة  الفائض، 

التنافسية يف اقتصادات العجز.
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التواؤم مع عامل 

سريع التغير

مراقبة أوجه 

الترابط العاملية

البلدان أكثر ترابطا يف اآلونة األخيرة، كما تبين من التجارب  أصبحت 

أي  يف  فالتطورات  العاملية.  واملالية  االقتصادية  األسواق  يف  األخيرة 

بلد أو منطقة يمكن أن تنتقل آثارها سريعا عبر احلدود. ولدى استعراض 

االجتاهات والتطورات االقتصادية العاملية التي تؤثر على صحة النظام 

النقدي واملايل الدويل، ازداد تركيز الصندوق مؤخرا على نتائج سياسات 

البلدان األعضاء االقتصادية واملالية على املستويين اإلقليمي والدويل.

تقرير التداعيات

يف  مرة  ألول  جتريبي  أساس  على  التداعيات«  »تقارير  الصندوق  أعد 

اقتصادات  يف  االقتصادية  السياسات  أثر  تقييم  بهدف   ،2011 عام 

الصين  وهي   — املايل  النظام  على  املؤثرة  الكبرى  اخلمسة  العامل 

على   — والواليات املتحدة  واليابان واململكة املتحدة  اليورو  ومنطقة 

الذي  الثاين،  التجريبي  التداعيات  تقرير  أما  لها.  الشريكة  االقتصادات 

يجري حاليا دجمه يف وثيقة واحدة، ويغطي نفس االقتصادات اخلمسة 

املؤثرة على النظام املايل، فقد نظر اجمللس التنفيذي يف أمره يف جلسة 
غير رسمية يف شهر يوليو 2012 ونشر يف وقت الحق من ذلك الشهر.2  

التي  السياسات  تقييمات  حول  إضافية  رؤية  املوحد  التقرير  ويعرض 

الرابعة لكل من  املادة  أثناء املناقشات يف سياق مشاورات  إعدادها  تم 

االقتصادات اخلمسة )راجع اإلطار 3-1 على الصفحة اإللكترونية( لتكون 

أحد العناصر املساهمة يف أعمال رقابة الصندوق متعددة األطراف على 

نطاق أوسع. وتمثل املوضوعات التي يغطيها التقرير صورة للمشاورات 

مع صناع السياسات من االقتصادات اخلمسة ومن جمموعة خمتارة من 

وكوريا  والهند  التشيكية  واجلمهورية  )البرازيل  االقتصاديين  الشركاء 

واملكسيك وبولندا وروسيا واململكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب 

إفريقيا وتركيا(. وبدال من رصد كل التداعيات احملتملة، يستند تقرير عام 

2012 إىل نتائج العام السابق، مع التركيز على القضايا االستشرافية.

تقرير القطاع اخلارجي على أساس جتريبي

الرقابة متضمنا  تعزيز  لعام 2011 حول  العام  املدير  السيدة  بيان  جاء 

خطة شملت جمموعة من اجلهود،3 بما يف ذلك املسائل املتعلقة باستقرار 

تقرير  السياق،  هذا  يف  التنفيذي،  اجمللس  ناقش  وقد  اخلارجي.  املركز 

القطاع اخلارجي التجريبي يف اجتماع غير رسمي يف شهر يوليو 2012. 4  

ويتناول هذا التقرير التجريبي حتليل املراكز اخلارجية لعدد 2٨ اقتصادا 

مؤثرا على النظام املايل باإلضافة إىل منطقة اليورو. ومن ثم، فهو يجمع 

بين املنظورين الثنائي ومتعدد األطراف يف تقرير موحد ويشير إىل ردود 

يف  التقرير  ويدمج  االقتصادية.  السياسة  مستوى  على  املمكنة  األفعال 

أسلوب التحليل منهجا جديدا لتقدير األرصدة اخلارجية من إعداد خبراء 

اليقين  عدم  بأوجه  اإلقرار  مع  اخلارجية  االختالالت  لتقدير  الصندوق، 

التي تنطوي عليها مثل هذه العمليات.

وبتطبيق نفس املنهجيات على جميع البلدان، يضمن التقرير إجراء هذه 

األطراف،  املستوى متعدد  باالتساق مع  املنفردة  البلدان  التقييمات مع 

وعلى أساس من الصراحة واإلنصاف. ويف نفس الوقت، تتيح فرق العمل 

التي  بالعوامل  العميقة  املعرفة  من  رصيدا  للصندوق  التابعة  القُطْرية 

ينفرد بها كل بلد، فضال على قدر من التقدير االستنسابي، من أجل حتديد 

العوامل املهمة التي ال ترصدها النماذج االقتصادية.

وانطالقا من هدف الصندوق يف تنقيح املناهج املستخدمة يف رقابته 

بشأن القطاع اخلارجي، عقد خبراء الصندوق مشاورات مع املسؤولين 

والدوائر األكاديمية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين وجهات أخرى 
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القطاع  بشأن  آخر  جتريبي  تقرير  ونُشِر   ،2013 عام  منتصف  يف 

اخلارجي يف أغسطس 2013.

املشورة بشأن السياسات

البلدان  ومساعدة  األعضاء،  البلدان  يف  الدعم  برامج  تنفيذ  سياق  يف 

على  الرقابة  وممارسة  وقدراتها،  مؤسساتها  تقوية  على  اخملتلفة 

الدويل،  النقدي  النظام  على  واإلشراف  األعضاء،  البلدان  اقتصادات 

يقدم صندوق النقد الدويل املشورة بشأن السياسات إىل بلدانه األعضاء 

حول جمموعة متنوعة من القضايا املتعلقة باالستقرار االقتصادي.

هيكل الرقابة

مهمة  الصندوق  تويل  على  الدويل  النقد  صندوق  تأسيس  اتفاقية  تنص 

االقتصادية  السياسات  ومتابعة  الدويل  النقدي  النظام  على  اإلشراف 

واملالية املطبقة يف بلدانه األعضاء البالغ عددها 1٨٨ بلدا، وهو النشاط 

اإلطار ٣-١  

مشاركة الصندوق يف اجلهود مع أوروبا

املشورة  تقديم  حيث  من   — أوروبا  يف  عمله  الدويل  النقد  صندوق  يمارس 

إليه  احلاجة  دعت  إذا  والتمويل  الفنية،  واملساعدة  السياسات،  على مستوى 

األوروبية،  واملؤسسات  األوروبي،  االحتاد  بلدان  مع  الوثيق  بالتعاون   —
كاملفوضية األوروبية والبنك املركزي األوروبي )راجع »املشاركة يف أنشطة 

املنظمات األخرى« يف الفصل الرابع(.أ  

ومنذ بداية األزمة، طلب عدد من البلدان األوروبية احلصول على الدعم املايل 

واحلساب  العامة  املالية  اختالالت  معاجلة  على  للمساعدة  الصندوق  من 

اخلارجي. ويشمل هذا الدعم املستمر لثالثة بلدان أعضاء يف منطقة اليورو 

— هي اليونان وآيرلندا والبرتغال ــ خالل آخر سنة مالية. وقد طلبت قبرص 
ووافق  املمدد«  التمويل  »تسهيل  ظل  يف  اتفاق  عقد  السنة  هذه  خالل  أيضا 

لدى  كان   ،2013 إبريل   30 ويف   .2013 مايو  يف  التنفيذي  اجمللس  عليه 

الصندوق اتفاقات مالية مع ثمانية بلدان يف أوروبا؛ب  وبلغ جمموع املوارد 

امللتزم بها بموجب هذه االتفاقات حوايل 107 مليار يورو )140 مليار دوالر 

أمريكي(. وهذا يعني أن 62% من جمموع موارد الصندوق امللتزم بصرفها 

ولألغراض الوقائية، يف نهاية السنة املالية، كان لصالح أوروبا ككل.

التي  البرامج  من  األوىل  الدفعة  من  األكبر  اجلانب  كان  األزمة  بداية  ويف 

يدعمها الصندوق يتركز يف بلدان من أوروبا الصاعدة، حيث قدم الصندوق 

وارتفاع  الفترة  بداية  يف  وتركزها  باملرونة  اتسمت  تمويلية  مساعدات 

االقتصادات  من  الصغيرة  األوروبية  االقتصادات  من  للعديد  مستوياتها 

هنغاريا  ومنها  سواء،  حد  على  الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة 

يف  االقتصادية  األوضاع  حتسن  ساهم  وقد  ورومانيا.  والتفيا  وآيسلندا 

اتفاقاتهما  املبكر ألجزاء من  السداد  البلدين من  آيسلندا والتفيا يف تمكين 

التمويلية خالل السنة.ج  

ويحدد الصندوق مشورته بشأن السياسات حسب ظروف كل بلد من بلدانه 

األعضاء على حدة، وبالتايل يختلف تصميم البرامج من بلد آلخر يف البلدان 

على  اجلهود  يف  الصندوق  مشاركة  كانت  الوقت،  نفس  ويف  األوروبية. 

املستوى اإلقليمي يف أوروبا تتركز على اإلصالحات الهيكلية بهدف تعزيز 

النمو االقتصادي، مثل إصالحات أسواق املنتجات واخلدمات، وإصالحات 

سوق العمل ونظم التقاعد. وأكدت أهمية توفير شبكات األمان الكافية حلماية 

الفئات األكثر تعرضا للخطر أثناء هذه التصحيحات الصعبة. وباإلضافة إىل 

ذلك، وعلى مستوى املنطقة بأكملها، استمر الصندوق يف الدعوة إىل اتخاذ 

مزيد من اخلطوات الوطيدة نحو إقامة احتاد نقدي كامل، بما يف ذلك إقامة 

نظام مصريف موحد وتعميق التكامل املايل. فقد أكد اجمللس التنفيذي، على 

سبيل املثال، خالل مناقشة سياسات منطقة اليورو يف إطار مشاورات املادة 

التزامهم  إظهار  يف  السياسات  صناع  استمرار  أهمية   2012 لعام  الرابعة 

واضحة  طريق  بخارطة  مستعينين   — التكامل  بتعميق  والقاطع  املشترك 

والفائض  العجز  بلدان  يف  الهيكلية  اإلصالحات  إىل  وباإلضافة  وموثوقة. 

على حد سواء، يتعين اتخاذ اإلجراءات على حمورين واسعي النطاق، أولهما 

أوروبي جامع  يتألف من نظام  إقامة احتاد مصريف،  اتخاذ اخلطوات نحو 

— تدعمهما  البنوك  لتسوية أوضاع  أوروبي جامع  الودائع ونظام  لتأمين 

زيادة  وثانيهما  مشترك؛  رقابي  إطار  إىل  باإلضافة   — املشتركة  املوارد 

التكامل املايل، مع مراعاة اتخاذ ترتيبات أقوى يف جمال احلوكمة واقتسام 

اخملاطر، وموازنتها بالضمانات الوقائية املالئمة.د  

وقد زاد الطلب على املساعدة الفنية يف السنوات األخيرة نتيجة اجلهود التي 

بُذلت لتقوية النظام املايل الدويل، بما يف ذلك يف أوروبا. وخالل هذا العام، 

وافق الصندوق على مراقبة املساعدة املالية األوروبية لبرنامج إعادة رسملة 

البنوك يف إسبانيا. ويف ظل هذه االتفاقية، قدم الصندوق املشورة املستقلة 

لدعم جهود السلطات اإلسبانية واألوروبية يف استعادة صحة القطاع املايل 
يف إسبانيا.هـ

ونظرا ألهمية أوروبا بالنسبة لصحة االقتصاد العاملي واالستقرار املايل يف 

العامل، وانطالقا من عمق مشاركة الصندوق يف اجلهود املبذولة يف املنطقة، 

التنفيذي مطلعا على األمور املتعلقة بأوروبا. وعقد خالل  فقد ظل اجمللس 

هذه السنة ما ال يقل عن سبع جلسات إحاطة للمجلس التنفيذي وحتديثات 

ونوفمبر  وأكتوبر  وسبتمبر  وأغسطس  يونيو  يف  أوروبا،  حول  للمعلومات 

وديسمبر 2012 ويف فبراير 2013.

يقدم موقع صندوق النقد الدويل اإللكتروين على شبكة اإلنترنت معلومات مكثفة  أ   

حول عمل الصندوق يف جميع مناطق العامل. وبالنسبة ملشاركته يف أوروبا، راجع 

”Tackling Current Challenges“ حتت عالمة التبويب ”About the IMF“ )حملة 
(www.imf. اإلنترنت،  الرئيسية على شبكة  الصندوق  الصندوق( على صفحة  عن 

“The IMF and Europe” (www. و   ،org/external/about/onagenda.htm)
 “Factsheet: The IMF and و   ،imf.org/external/region/eur/index.aspx)
إىل  باإلضافة   ،Europe” (www.imf.org/external/np/exr/facts/europe.htm)

الروابط اإللكترونية اخملتلفة على كل من هذه الصفحات.

ب البوسنة والهرسك، وكوسوفو ورومانيا )اتفاق االستعداد االئتماين(، واليونان وآيرلندا 

ومولدوفا والبرتغال )تسهيل الصندوق املمدد(، وبولندا )خط االئتمان املرن(.

 “Iceland Repays Early Some ج راجع البيانين الصحفيين رقم 12/235، بعنوان

Outstanding Obligations to the IMF” (www.imf.org/external/np/sec/
“Latvia Makes Early Repay� ورقم 12/314، بعنوان ،pr/2012/pr12235.htm)
 .ment to the IMF” (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12314.htm)

 “IMF Executive Board بعنوان   ،12/80 رقم  املعممة  املعلومات  نشرة  راجع  د   

Concludes Article IV Consultation on Euro Area Policies” (www.imf.org/
 .external/np/sec/pn/2012/pn1280.htm)

“Statement on the First Finan� ـه  راجع البيانين الصحفيين رقم 12/400، بعنوان

cial Sector Monitoring Mission to Spain” (www.imf.org/external/np/sec/
 “Statement on the Second بعنوان   ،13/34 ورقم   ،pr/2012/pr12400.htm)
Financial Sector Monitoring Mission to Spain” (www.imf.org/external/

 .np/sec/pr/2013/pr1334.htm)
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٢٠  |   التقرير السنوي ٢٠١٣         

الذي يُعْرَف باسم الرقابة.  وتتم أعمال الرقابة على املستويين اإلقليمي 

)الرقابة  املنفردة  البلدان  وعلى  األطراف(  متعددة  )الرقابة  والعاملي 

اخملاطر  على  الضوء  تسليط  على  قادرا  الصندوق  يجعل  مما  الثنائية(، 

السياسة  إجراءات  بشأن  املشورة  وتقديم  والنمو  باالستقرار  احمليطة 

املطلوبة.

ثالث  يف  األطراف  متعددة  للرقابة  األساسية  الصندوق  أدوات  وتتمثل 

مطبوعات هي تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«، و«تقرير االستقرار املايل 

العاملي«، وتقرير »الراصد املايل«. وتشكل هذه املطبوعات نصف السنوية، 

إىل جانب تقارير »آفاق االقتصاد اإلقليمي« )راجع »املساءلة« يف الفصل 

اخلامس(، أدوات الصندوق يف فحص التطورات االقتصادية واملالية على 

مستوى جميع بلدانه األعضاء. ويصدر تقرير مستجدات »آفاق االقتصاد 

العاملي« مرتين يف السنة.

وتمثل مشاورات املادة الرابعة العنصر األساسي يف أعمال رقابة الصندوق 

الثنائية )راجع اإلطار 3-1 يف الصفحة اإللكترونية(، والتي تُعقد سنويا 

واآلفاق  الصلة  ذات  واملالية  االقتصادية  التطورات  لتقييم  العادة  يف 

اإلطار ٣-٢  

املشورة بشأن السياسات واملساعدة إىل بلدان التحول العربي

ـ مصر واألردن وليبيا واملغرب وتونس  العربي  التحول  ال تزال بلدان 

واليمن ـ تواجه حتوالت داخلية صعبة.أ  فال تزال االحتياطيات الدولية 

الضعيف  العاملي  االقتصادي  املناخ  جراء  من  التدهور  تواصل 

االحتياطيات  تضاءلت  بينما  الصرف،  أسعار  يف  احملدودة  واملرونة 

العام  القطاع  الهائلة يف أجور  الزيادات  الوقائية بشدة بسبب  املالية 

وإعانات الدعم، يف مواجهة الضغوط االجتماعية. ويؤكد هذا األمر على 

شأن  ومن  الكلي.  االقتصادي  االستقرار  على  للحفاظ  امللحة  احلاجة 

استمرار عدم اليقين السياسي أيضا أن يعطُل النمو، حتى أن التعايف 

االقتصادي املعتدل املتوقع يف هذه البلدان يف عام 2013 لن يكون 

الكبيرة  البطالة  مشكلة  ملعاجلة  املطلوبة  العمل  فرص  لتوليد  كافيا 

يف املنطقة. وتتفاقم حدة هذه املشكالت إىل حد كبير نتيجة الصراع 

إنسانية  أزمة  أصبح  حتى  تدهور  الذي  سوريا  يف  الدائر  املأساوي 

متنامية  واجتماعية  اقتصادية  تداعيات  من  يصاحبها  بما  خطيرة 

على البلدان اجملاورة.

نتيجة  بالتحديات  بالفعل  احملفوفة  االقتصادية  اآلفاق  تتضرر  وقد 

— وخاصة انخفاض  العاملية واإلقليمية واحمللية  استمرار اخملاطر 

النمو العاملي أو عودة اشتداد العزوف عن اخملاطر املالية على املستوى 

العاملي، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود العاملية، وتصاعد حدة الصراع 

يف سوريا، وانتكاسات التحوالت السياسية. ومن جهة أخرى قد تتأثر 

اآلفاق االقتصادية على نحو أكثر إيجابية يف ظل بيئة عاملية مواتية 

وحتوالت سياسية ناجحة.

تتمثل  الوقائية،  واالحتياطية  املالية  األرصدة  انخفاض  ومع 

التحديات أمام السياسات على املدى القصير يف تطبيق التقشف املايل 

وزيادة مرونة أسعار الصرف، مع العمل على إيجاد طرق أكثر فعالية 

حلماية الفقراء. ويف هذا السياق، جند أن زيادة الشفافية واملساءلة يف 

استخدام املوارد العامة يمكن أن تدعم مصداقية التدابير وقدرتها على 

االستمرار. ومن الضروري أيضا أن يتحرك صناع السياسات سريعا 

يف صياغة وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية الفعالة لبناء اقتصادات

 ديناميكية وشاملة تتمكن من توفير فرص عمل أكثر. وسوف تتضمن 

الدولية فضال  والتجارة  اخلاص  القطاع  نمو  النجاح تشجيع  عناصر 

وبوسع  الداخل.  إىل  املباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  جذب  على 

فرص  حتسين  طريق  عن  اإليجابي  التغيير  يدعم  أن  الدويل  اجملتمع 

التمويل،  وتوفير  املنطقة،  من  واخلدمات  املنتجات  أمام  التجارة 

وتقديم املشورة بشأن السياسات.

الطاقة  البلدان إصالح دعم  القلق بصفة خاصة يف هذه  ومن دواعي 

حماية  بتدابير  واملقترن  الفصل(  هذا  يف  الحقا  مناقشتها  ترد  )التي 

هذا  أعمال  جدول  تنفيذ  يف  بالفعل  البلدان  بعض  بدأ  فقد  الفقراء. 

املالية  على  الضغوط  من  احلد  يف  كبير  تقدم  حتقيق  مع  اإلصالح 

العامة واالحتياطيات.

وقد التزم الصندوق بتوفير أكثر من ٨.6 مليار دوالر أمريكي من موارده 

يف هيئة اتفاقات تمويل مع األردن واملغرب واليمن. ومع اقتراب السنة 

املالية من نهايتها، كان الصندوق يجري املناقشات بشأن عقد اتفاق 

حمتمل مع مصر واتفاق براجمي ثان مع اليمن، إىل جانب املناقشات 

مع تونس التي أدت إىل موافقة اجمللس التنفيذي على اتفاق لالستعداد 

 1.74( مليار وحدة حقوق سحب خاصة  قدره 1.15  بمبلغ  االئتماين 

شاركت  أعم،  وبشكل  قصيرة.  بفترة  ذلك  بعد  أمريكي(  دوالر  مليار 

من  العربي،  التحول  بلدان  جميع  جهود  يف  وثيقة  مشاركة  املؤسسة 

خالل تقديم حتليل السياسات والدعم يف جمال تنمية القدرات.

وظل اجمللس التنفيذي مطلعا على التطورات يف بلدان التحول العربي 

على مدار السنة، مع عقد جلسات غير رسمية إلحاطة اجمللس يف هذا 

اخلصوص يف سبتمبر 2012 ويف يناير وإبريل 2013.

 “Arab Countries in Transition: Economic راجع تقرير خبراء الصندوق بعنوان أ   

دوفيل«  »شراكة  اجتماع  على  للعرض  املعد   ،Outlook and Key Challenges”
.(www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/041613.pdf) الوزاري

املتوقعة والسياسات يف كل بلد من البلدان األعضاء.5 وخالل هذه السنة، 

اجلدول  )راجع  بلدا   114 مع  الرابعة  املادة  مشاورات  الصندوق  استكمل 

3-1 يف الصفحة اإللكترونية(. ويف أغلب احلاالت )100 حالة هذه السنة، 

أو ٨7.7%( يتم أيضا نشر تقرير اخلبراء وغيره من التحليالت املصاحبة 

الدويل على شبكة اإلنترنت )ما مل  النقد  على املوقع اإللكتروين لصندوق 

يعترض البلد العضو(.

ويجري اجمللس التنفيذي مراجعة ملستوى تنفيذ أعمال الرقابة ودرجة 

فعاليتها بصفة دورية، بما يف ذلك من خالل »مراجعة الرقابة املقررة 

ثالث  كل  املقررة  املراجعات  هذه  آخر  أكدت  وقد  سنوات«.  ثالث  كل 

أولويات  خمس  أهمية   6  ،2011 أكتوبر  يف  استكملت  والتي  سنوات، 

واالستقرار  اخملاطر،  وتقييمات  املتبادل،  االرتباط  هي  تشغيلية، 

ذلك،  إىل  وباإلضافة  الفعالية.  ومدى  اخلارجي،  واالستقرار  املايل، 

لتيسير  الصندوق  لرقابة  القانوين  اإلطار  تعديل  املراجعة  اقترحت 

االقتصادي واملايل  لتحقيق االستقرار  اتباع منهج متكامل ومتوازن 

العاملي. وقد اعتمد اجمللس التنفيذي خطة عمل املدير العام ملعاجلة 

هذه القضايا احليوية ونُشرت مع نتائج املراجعة.
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قرار بشأن الرقابة الثنائية ومتعددة األطراف

حتديث  نحو  كبيرة  خطوة  التنفيذي  اجمللس  اتخذ   ،2012 يوليو  يف 

الرقابة  »مراجعة  حددتها  التي  األولويات  ومعاجلة  الصندوق  رقابة 

بشأن  قرار  باتخاذ  وذلك   ،»2011 لعام  سنوات  ثالث  كل  املقررة 

الرقابة  »قرار  باسم  املعروف  األطراف،  ومتعددة  الثنائية  الرقابة 

من  بمزيد  الصندوق  ملشاركة  أساسا  القرار  هذا  ويوفر  املوحدة«. 

الفعالية يف جهود البلدان األعضاء املتعلقة بسياساتها االقتصادية، 

ويعزز من أعمال الصندوق الرقابية من عدة أوجه، فهو:

• يوفر الرابط املفاهيمي بين تقييم الصندوق لالقتصادات املنفردة 	

واالستقرار العاملي ويوضح ضرورة تركيز الرقابة على االستقرار 

واملستوى  املنفردة  البلدان  مستوى  على  واملايل  االقتصادي 

العاملي.

• ويجعل استخدام مشاورات املادة الرابعة بمثابة أداة للرقابة ليس 	

مما  أيضا،  األطراف  متعددة  الرقابة  ولكن  الثنائية  الرقابة  فقط 

يدعم اندماجهما بشكل أفضل، مما يسمح بإجراء حتليل للتداعيات 

اخلصوص،  وجه  وعلى  واتساقا.  تكامال  وأكثر  أشمل  نحو  على 

عضو  بلد  أي  مع  مناقشات  بإجراء  للصندوق  القرار  هذا  يسمح 

أثرا  أن تترك  التداعيات من سياساته عندما يحتمل  بشأن جميع 

كبيرا على االستقرار العاملي. ورغم عدم ممانعة البلدان األعضاء 

استقرارها، فإن  تغيير سياساتها طاملا كانت تساهم يف حتقيق 

االستقرار  على  سياساتها  أثر  مراعاة  على  البلدان  يشجع  القرار 

العاملي.

• ويعمل على معاجلة السياسات الداخلية وسياسات أسعار الصرف 	

بتوازن أكبر عن طريق توفير إرشادات إضافية حول مزاولة البلدان 

القائمة  املبادئ  على  احلفاظ  مع  احمللية،  لسياساته  األعضاء 

لسياسات أسعار الصرف. ويؤكد أيضا على دور مزيج السياسات 

للبلد  املدفوعات  وميزان  الداخلي  الوضع  استقرار  يف  اإلجمايل 

املعني.

• ويحدد، ألول مرة، نطاق الرقابة متعددة األطراف وطرائق تنفيذها، 	

بما يف ذلك عن طريق وضع إطار ملا يمكن إجراؤه من مشاورات 

على أساس متعدد األطراف.

أن  على  التنفيذي  اجمللس  وافق  القرار،7  اتخاذ  نقطة  إىل  وللوصول 

اندماج الرقابة الثنائية ومتعددة األطراف من شأنه املساهمة يف سد 

املديرون  رأى  التحديد،  وجه  وعلى  الرقابة.  أعمال  يف  مهمة  فجوات 

يساعد  سوف  األطراف  متعددة  الرقابة  نطاق  توضيح  أن  التنفيذيون 

على حتسين جودة وفعالية أعمال رقابة الصندوق وزيادة اإلنصاف 

من  قدر  على  يحافظ  القرار  أن  رأوا  الوقت،  نفس  ويف  ممارستها.  يف 

املرونة بما يسمح ألعمال الرقابة بالتواؤم حسبما تقتضي الظروف. 

استخدامه  أو  تفسيره  يمكن  وال  يفسَّر  ال  القرار  هذا  أن  بالذكر  وجدير 

لزيادة التزامات البلدان األعضاء أو تغيير طبيعتها.

وشدد املديرون التنفيذيون على أنه ال ينبغي أن تأتي زيادة االهتمام 

بالرقابة متعددة األطراف على حساب التركيز على القضايا ذات الصلة 

باستقرار االقتصادات املنفردة. ورحبوا بالتوضيح املتضمن يف القرار، 

االقتصادي، فال  استقراره  العضو حريص على  البلد  بأنه طاملا كان 

يمكن مطالبته بتغيير سياساته لضمان فعالية النظام النقدي الدويل. 

املتضمن  األطراف  متعددة  الرقابة  إطار  تطبيق  ينبغي  ال  أنه  وأكدوا 

يف القرار على نحو يؤدي إىل التفحص املفرط للسياسات الداخلية يف 

البلدان األعضاء.

ورأى املديرون التنفيذيون أنه من املهم ضمان سالسة تطبيق القرار 

واتفقوا على أن السماح بفترة ستة أشهر بين اعتماد القرار ودخوله حيز 

القُطرية  والسلطات  الصندوق  خلبراء  كافيا  وقتا  يتيح  سوف  التنفيذ 

لإلملام الكامل باإلطار اجلديد. وقد دخل القرار اجلديد حيز التنفيذ يف 

يناير 2013.

ثالث  كل  املقررة  الرقابة  مراجعة  أولويات  تنفيذ  يف  التقدم 

سنوات لعام ٢٠١١

يف جلسة نقاش عُقدت يف نوفمبر 2012 ،٨ رحب املديرون التنفيذيون 

األولويات احملددة يف مراجعة عام 2011  تنفيذ  بالتقدم احملرز يف 

من  العديد  أن  إىل  وأشاروا  سنوات.  ثالث  كل  املقررة  الرقابة  ألعمال 

املبادرات املتخذة خالل السنة السابقة حققت حتسنا كبيرا يف درجة 

املايل،  واالستقرار  واخملاطر،  املتبادلة،  الروابط  على  الرقابة  تركيز 

واالستقرار اخلارجي.   

الروابط املتبادلة: رحب املديرون التنفيذيون بالتقدم احملرز يف جمال 

حتليل الروابط املتبادلة. واتفقوا على ضرورة دعم العمل يف هذا االجتاه 

لتحسين القدرة على حتديد قنوات انتقال اخملاطر واالستفادة أكثر من 

حتليل التداعيات والعمل املقارن بين البلدان يف جمال الرقابة.   

رقابة  تركيز  مستوى  أن  على  التنفيذيون  املديرون  اتفق  اخملاطر: 

راجع  املثال،  سبيل  )على  كثيرا  حتسن  قد  اخملاطر  على  الصندوق 

االستقرار  وجملس  الصندوق  بين  املشتركة  املبكر  اإلنذار  »عملية 

تقييم  مصفوفات  استخدام  وأن  القسم(  هذا  يف  الحقا  املايل« 

يف  ساعد  مما  التحسن،  هذا  يف  ساهم  اخلبراء  تقارير  يف  اخملاطر 

الرقابة. واتفقوا على  الرسائل بين خمتلف منتجات  اتساق  ضمان 

جميع  يف  اخملاطر  حول  الصريحة  املناقشات  بند  إدراج  ضرورة 

القُطرية. وأيد معظم املديرين العمل على حتقيق مزيد من  التقارير 

أساسا  يوفر  مما  العاملية،  اخملاطر  حجم  حتديد  إطار  يف  التقدم 

ترتكز إليه فرق العمل القُطرية يف حتديد أثر اخملاطر العاملية على 

االقتصادات املنفردة.

االستقرار املايل: شدد املديرون التنفيذيون على احلاجة إىل مواصلة 

الرابعة ويف  الرقابة املالية يف مشاورات املادة  أعمال  اجلهود لدمج 

الرقابة متعددة األطراف، وفقا ملا أبرزته استراتيجية الصندوق بشأن 

الرقابة املالية )التي جتري مناقشتها الحقا يف هذا القسم(. وأشاروا 

إىل التقدم احملرز يف متابعة توصيات  تقرير »برنامج تقييم القطاع 

لكنهم  الرابعة،  املادة  مشاورات  بشأن  اخلبراء  تقارير  يف  املايل« 

ذكروا أن هناك املزيد مما يمكن عمله لدمج تقييمات الروابط املالية 

واالقتصادية الكلية ضمن أعمال الرقابة.

االستقرار اخلارجي: أشار املديرون التنفيذيون إىل أن التقييم التجريبي 

لألرصدة اخلارجية والتقرير التجريبي بشأن القطاع اخلارجي )راجع 

القسم السابق( ربما يكونا قد أسهما يف زيادة التركيز على االستقرار 

اخلارجي يف عدد حمدود من البلدان وأوصوا بتوسيع نطاق املنهجين 

موثوقية  ولتعزيز  األعضاء.  البلدان  من  أكبر  عددا  ليشمل  اجلديدين 

التنقيحات  من  مزيد  إدخال  ضرورة  إىل  املديرون  أشار  اجلهود،  هذه 
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على أساليب التقييم، بما يف ذلك عن طريق مراعاة كافة العوامل ذات 

اخلصوصية القُطرية، وضرورة حتسين عملية التقييم اخلارجي للبلدان 

التي ال تشملها املنهجية اجلديدة.

الفعالية: أكد املديرون التنفيذيون على أهمية جودة أعمال الصندوق 

الرقابية وأهميتها النسبية عند توخي الفعالية. ودعوا إىل إجراء متابعة 

منتظمة للقضايا التي أثيرت يف مشاورات املادة الرابعة السابقة مع 

مع  التواصل  زيادة  من  االستفادة  إمكانية  إىل  وأشاروا  العضو  البلد 

صناع السياسات بشأن أهم الرسائل واخملاطر املتضمنة، بما يف ذلك 

من خالل جدول أعمال مدير عام الصندوق بشأن السياسات العاملية.

خبراء  من  املقترحة  التوصيات  تنفيذ  بأن  املديرون  أفاد  املوارد: 

إىل  ذهب  بعضهم  أن  رغم  ثمن،  بال  األرجح  على  ليست  الصندوق 

وأكد  التكاليف.  يف  وفورات  حتقيق  طريق  عن  املوارد  إتاحة  ضرورة 

كثيرون أهمية التعاون الوثيق فيما بين اإلدارات لتعزيز كفاءة الرقابة 

وجودتها.

إىل  األعضاء  البلدان  بيانات  تقديم  يف  احملرز  التقدم  مراجعة 

الصندوق ألغراض الرقابة

بشأن  دراسة  يف  التنفيذي  اجمللس  نظر  أيضا،   2012 نوفمبر  يف 

الرقابة.  ألغراض  الصندوق  إىل  البيانات  تقديم  حول  السياسات 

وباإلضافة إىل مراجعة االجتاهات العامة األخيرة يف تقديم البيانات 

فجوات  سد  مبادرات  مناقشة  الدراسة  هذه  تناولت  الصندوق،  إىل 

حددتها  التي  األولوية  ذات  للمجاالت  معاجلتها  وكيفية  البيانات 

واقترحت   .2011 لعام  سنوات  ثالث  كل  املقررة  الرقابة  مراجعة 

وزيادة  البيانات  إبالغ  يف  القصور  جوانب  معاجلة  أيضا  الدراسة 

كيفية  الدراسة  ناقشت  وأخيرا،  املايل.  القطاع  بيانات  على  التركيز 

ضمان مزيد من االتساق بين خطط حتسين البيانات يف سياق »النظام 

البيانات«  معايير  ومبادرات  »البيانات  )راجع  البيانات«  لنشر  العام 

يف الفصل الرابع(، واملساعدة الفنية، وأوجه قصور البيانات التي تم 

حتديدها أثناء مشاورات املادة الرابعة.

رأيهم  عن  التنفيذيون  املديرون  أعرب  الدراسة،9  هذه  مناقشة  ولدى 

بأن اإلطار القائم بشأن تقديم البيانات إىل الصندوق ال يزال مالئما. 

ومع ذلك، فقد اتفقوا على أن اجملال يتسع لدعم تطبيق هذا اإلطار يف 

حدود اعتمادات املوارد احلالية، استنادا إىل النتائج التي خلصت إليها 

وفجوات   2011 لعام  سنوات«  ثالث  كل  املقررة  الرقابة  مراجعة   «

البيانات التي تكشفت بفعل األزمة العاملية.

والصراحة  الوضوح  زيادة  املفيد  من  أنه  التنفيذيون  املديرون  ورأى 

وجودتها  الصندوق  إىل  البيانات  تقديم  عملية  كفاية  مدى  تقدير  يف 

ودرجة حداثتها واإلعالم بها، على النحو املقترح يف الدراسة. وأيدوا 

اخلبراء  تقارير  تتضمن  أن  بضرورة  الدراسة  يف  الواردة  االقتراحات 

الرابعة حتديدا واضحا ألهم جوانب القصور يف  عن مشاورات املادة 

البيانات التي تعيق أعمال الرقابة، ومسار التقدم يف تنفيذ التوصيات 

السابقة، ومصادر البيانات.

وشدد املديرون التنفيذيون على أهمية بيانات القطاع املايل بالنسبة 

نقص  أن  على  مشيرين  سواء،  حد  على  األعضاء  والبلدان  للصندوق 

واخلارجي.  املايل  االستقرار  تقييم  عمليات  من  يعيق  قد  البيانات 

تقارير  يف  اإلحصائية  القضايا  ملحق  على  تعديالت  إدخال  وأيدوا 

على  التركيز  زيادة  بغية  الرابعة  املادة  مشاورات  بشأن  اخلبراء 

حسب  تقدم،  وإحراز  املايل،  القطاع  على  للرقابة  الالزمة  البيانات 

االقتضاء، يف تنفيذ مبادرة جمموعة العشرين واللجنة الدولية للشؤون 

النقدية واملالية بشأن فجوات البيانات، وزيادة التركيز على االلتزام 

 (SDDS PLUS) البيانات  لنشر  اخلاص  للمعيار  املعززة  بالصيغة 

يف  البيانات«  معايير  ومبادرات  »البيانات  )راجع  مؤخرا  املعتمدة 

الفصل الرابع( بالنسبة للبلدان التي أعلنت عزمها االلتزام باملبادرة، 

تطوير  تتطلب  التي  اجملاالت  يف  أيضا  التقدم  من  مزيد  حتقيق  مع 

اإلطار اإلحصائي املفاهيمي.

لتحسين  اجلهود  من  مزيد  بذل  عموما  التنفيذيون  املديرون  وأيد 

الدويل،  االستثمار  بيانات وضع  الرئيسية، وهي  البيانات  جمموعات 

املالية،  السالمة  ومؤشرات  الرسمية،  االحتياطيات  عمالت  وتكوين 

إىل اليميــن: توابــل للبيــع يف إحــدى األســواق يف مدينــة القــدس. 
إىل اليســار: باعــة يف إحــدى األســواق العائمــة يف نهــر ميكونــغ 

يف فييــت نــام.
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من  ذلك  يف  بما  واملالية،  النقدية  والبيانات  العامة،  احلكومة  ودين 

خالل اعتماد نماذج موحدة لإلبالغ بالبيانات.

وشدد املديرون التنفيذيون على أهمية التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية 

البلدان.  على  اإلبالغ  أعباء  من  احلد  مع  البيانات  فجوات  لسد  األخرى 

مع  الوثيق  تعاونهم  مواصلة  على  التحديد،  وجه  على  اخلبراء،  وشجعوا 

»جملس االستقرار املايل« يف إعداد جمموعة من البيانات عن املؤسسات 

لتبادل  مالئمة  إجراءات  اتخاذ  مع  العاملي،  النظام  على  املؤثرة  املالية 

البيانات بين املؤسسات الرسمية على أساس من السرية التامة. 

إىل  البيانات  تقديم  لعملية  التالية  املراجعة  إجراء  على  املديرون  واتفق 

الصندوق يف عام 2017.

استراتيجية الرقابة على القطاع املايل 

فإن  والعوملة،  املايل  التعميق  نتيجة  حتققت  التي  الكبيرة  املزايا  رغم 

التدفقات  نطاق  باتساع  مقترنا  وتشعبها،  املالية  النظم  حجم  ازدياد 

الرأسمالية وتسارع وتيرتها، جعل االقتصادات الوطنية ترتبط ببعضها 

البعض ارتباطا وثيقا كما جعلها معرضة للصدمات املالية. وقد اعتمد 

اجمللس التنفيذي يف سبتمبر 2012 استراتيجية للرقابة املالية، تماشيا 

مع إحدى التوصيات الرئيسية ملراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات 

لعام 2011 وخطة عمل املدير العام بشأن الرقابة.10  

من  مالئم  بقدر  تتسم  االستراتيجية  أن  التنفيذيون  املديرون  وذكر 

الشحيحة،  املوارد  استخدام  فعالية  لضمان  مركزة  كانت  وإن  الطموح، 

وأعربوا عن ترحيبهم بأنشطتها املرتبة حسب األولوية وبأطرها الزمنية 

هذه  ركائز  عموما  أيدوا  وقد  املالية.  الرقابة  تعزيز  بهدف  احملددة 

وحتليل  اخملاطر  حتديد  طرق  حتسين   )1( وهي  الثالثة،  االستراتيجية 

السياسات االقتصادية الكلية واملالية، و)2( حتديث أدوات الرقابة املالية 

ومنتجاتها لتشجيع القيام بتحرك موحد على مستوى السياسات ملواجهة 

زيادة  طريق  عن  وتأثيرها  املالية  الرقابة  فعالية  زيادة  و)3(  اخملاطر، 

املشاركة الفعالة يف جهود األطراف املعنية.

وأكد املديرون التنفيذيون أهمية تعزيز الركائز التحليلية لتقييم اخملاطر 

عموما  وأقروا  السياسات  بشأن  واملشورة  واملالية  الكلية  االقتصادية 

بمجاالت السياسات التي حددتها االستراتيجية لتحليلها. ويف ظل سرعة 

أنحاء  خمتلف  يف  الترابط  شديدة  املالية  النظم  عبر  الصدمات  انتقال 

العامل، أكد املديرون على وجه التحديد أهمية تعميق فهم طبيعة الروابط 

ومواطن الضعف والتداعيات عبر احلدود وما لها من انعكاسات. ورحبوا 

عموما بعمل خبراء الصندوق حول وضع إطار موحد للجوانب االقتصادية 

العيني  القطاعين  بين  املتبادل  االعتماد  أوجه  ليبحث  واملالية،  الكلية 

االقتصادية  السياسات  بين  والتفاعالت  الروابط  فهم  وحتسين  واملايل 

الكلية والسياسات االحترازية الكلية.

وتعميم  لدعم  أولوية  هناك  بأن  رأيهم  عن  التنفيذيون  املديرون  وأعرب 

أيضا أهمية متابعة  الرابعة. وأكدوا  املالية يف مشاورات املادة  الرقابة 

التوصيات الصادرة عن برنامج تقييم القطاع املايل يف هذه املشاورات. 

وأبدى معظم املديرين تأييدهم لالقتراح الوارد يف االستراتيجية بزيادة 

تواتر تقييمات برنامج تقييم القطاع املايل يف البلدان التي تطلبها، على 

السياسات  من  تتماشى  واضحة  ملعايير  وفقا  أولوياتها  حتديد  يتم  أن 

احلالية.

تكليف  على  عزم  من  االستراتيجية  تضمنته  ما  إىل  املديرون  وأشار 

العامل، بالقيام بدور  أنحاء  التي تشمل جميع  الصندوق، بحكم عضويته 

إىل  يتطلعون  إنهم  وقالوا  الكلية.  االحترازية  السياسة  جهود  يف  املنسق 

زيادة التعاون بين الصندوق وجملس االستقرار املايل على نحو يتفق مع 

نطاق اختصاص كل منهما. وأيدوا أيضا تعميق التعاون مع البنك الدويل 

يف العمل املعني بالقطاع املايل.

االستراتيجية،  تنفيذ  تواجه  التي  بالتحديات  التنفيذيون  املديرون  وأقر 

ونقص  والبيانات،  املعلومات  وفجوات  التحليلية،  العقبات  ذلك  يف  بما 

فرصة  إىل  يتطلعون  إنهم  وقالوا  الفعالية.  حتقيق  أمام  والقيود  املوارد، 

الرقابة  ملراجعة ما تم إحرازه من تقدم، بما يف ذلك يف سياق مراجعة 

املقررة كل ثالث سنوات لعام 2014.

املادة  مشاورات  ظل  يف  الرقابة  بشأن  التوجيهية  املذكرة 

الرابعة

أصدر الصندوق يف أكتوبر 2012 مذكرة توجيهية بشأن الرقابة يف ظل 

مشاورات املادة الرابعة ملساعدة خبرائه يف إجراء أعمال الرقابة الثنائية 

املذكرة على  املشاورات.11 وتركز هذه  األطراف يف سياق هذه  ومتعددة 

ثالث  كل  املقررة  الرقابة  مراجعة  من  املستقاة  التشغيلية  األولويات 

القرار،  لهذا  وبالنسبة  املوحدة.  الرقابة  قرار  ومن   2011 لعام  سنوات 

أكدت املذكرة استمرار تركيز الرقابة على سياسات أسعار الصرف املطبقة 

نحو  على  الصندوق  مشاركة  كيفية  توضيح  مع  األعضاء  البلدان  يف 

االقتصادية  بسياساتها  املتعلقة  األعضاء  بلدانه  فعالية يف جهود  أكثر 

واملالية احمللية. وتعبر املذكرة أيضا عن جهود الصندوق ملتابعة النتائج 

أداء  التقييم املستقل« لعام 2011 حول  إليها تقرير »مكتب  التي خلص 

الصندوق يف فترة ما قبل األزمة العاملية .12 وقد أحيط اجمللس التنفيذي 

علما بهذه املذكرة التوجيهية يف اجتماع غير رسمي يف سبتمبر 2012.

الدويل وجملس  النقد  اإلنذار املبكر املشتركة بين صندوق  عملية 

االستقرار املايل

لتحديد   — املبكر«  اإلنذار  »عملية   2009 عام  يف  الصندوق  استحدث 

تهدد  التي  االحتمال  بعيدة  كانت  وإن  التأثير  شديدة  اخملاطر  وتقييم 

الضعف  مواطن  لتقييم  حتليلية  أطرا  وضع  كما   — العاملي  االقتصاد 

األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  يف  الناشئة  واخملاطر 

يف  املبكر  اإلنذار  عملية  وجتري  الدخل.  منخفضة  والبلدان  الصاعدة 

وقد  سنويا،  مرتين  املايل«(  االستقرار  »جملس  مع  )بالتعاون  املعتاد 

 2012 أكتوبر  يف  العملية  هذه  بنتائج  علما  التنفيذي  اجمللس  أحيط 

وإبريل 2013. وتُرفع النتائج املستخلصة بشأن عملية اإلنذار املبكر إىل 

التنفيذي  التي جتُرى يف اجمللس  كبار املسؤولين يف أعقاب املناقشات 

الربيع  اجتماعات  خالل  وذلك  املايل،  االستقرار  جملس  ومع  للصندوق 

واالجتماعات السنوية للصندوق.

استمرارية أوضاع املالية العامة واإلصالحات 

الهيكلية

الشفافية واملساءلة واخملاطر يف جمال املالية العامة

شهد العِقد ونصف العقد املاضي تضافرا يف اجلهود لوضع جمموعة 

العامة وملراقبة وتطوير  املالية  لشفافية  دوليا  املقبولة  املعايير  من 

إبالغ  أيضا يف  أيضا حتسنا مطردا  الفترة  هذه  وقد شهدت  تنفيذها. 
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التغطية  نطاق  حيث  من  البلدان  خمتلف  يف  العامة  املالية  بيانات 

واجلودة واحلداثة. ومع ذلك، ال يزال هناك قصور يف فهم مركز املالية 

من  املراكز  هذه  له  تتعرض  وما  احلكومات  لدى  األساسي  العامة 

خماطر.

ويف أغسطس 2012 اجتمع اجمللس التنفيذي بصفة غير رسمية للنظر 

يف دراسة بشأن السياسات املتعلقة بشفافية املالية العامة واملساءلة 

بشأنها واخملاطر التي ترتبط بها.13 وتدعو هذه الدراسة إىل بذل جهود 

املالية ملعاجلة ما كشفت عنه األزمة من  الشفافية  جديدة يف جمال 

الغموض املايل  قصور يف املعايير واملمارسات، وللوقاية من عودة 

إزاء الضغوط املتنامية على مالية احلكومة. وحتدد اإلجراءات الالزمة 

املالية  شفافية  معايير  حتديث  يتعين  أوال،  مستويات.  ثالثة  على 

العامة ملعاجلة الثغرات ونقاط عدم االتساق يف املعايير. ثانيا، ينبغي 

لتقييم  وتدرجا  وحتليال  معيارية  أكثر  منهجا  الصندوق  يعتمد  أن 

أن  ينبغي  ثالثا،  العامة.  املالية  البلدان ملعايير شفافية  امتثال  مدى 

تقوم املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية بزيادة احلوافز لتحسين 

ممارسات الشفافية يف املالية العامة. ومنذ اجتماع اجمللس التنفيذي 

)املقرر  العامة  املالية  شفافية  ودليل  ميثاق  لتحديث  اجلهود  بذل  تم 

ذلك  يف  بما   ،)2013 لعام  السنوية  االجتماعات  قبل  استكمالهما 

العامة حول تعديل امليثاق وتقييمات الشفافية على  التشاور  جوالت 

أساس جتريبي بالنسبة لثالثة بلدان، على أساس اإلطار املعدل.

سياسات االقتصاد الكلي والسياسات املالية يف البلدان النامية 

الغنية باملوارد الطبيعية

هناك انعكاسات مهمة إليرادات املوارد الطبيعية على أطر السياسات 

االقتصادية الكلية وسياسات املالية العامة يف البلدان النامية الغنية 

إيرادات هذه املوارد وإمكانية نفادها.  لتقلب  الطبيعية نظرا  باملوارد 

وتواجه هذه البلدان حتديات متمثلة يف حتويل ثروة املوارد إىل أصول 

أخرى تدعم التنمية القابلة لالستمرار، مع احلفاظ يف ذات الوقت على 

اإليرادات.  تقلبات  عن  الناجتة  والكساد  الرواج  دورات  لتجنب  آليات 

كذلك، فإن السمات املميزة لهذه البلدان — مثل انخفاض دخل الفرد، 

وقلة رأس املال احمللي، والقدرة احملدودة على النفاذ إىل أسواق رأس 

التقليدية  النظريات  على  القائمة  املشورة  جتعل   — الدولية  املال 

— االدخار/االستثمار غير كافية. ويف هذا السياق، فإن  لالستهالك 

يف  االستخراجية  الصناعات  من  اإليرادات  حتقيق  إمكانات  زيادة 

يف  األهمية  متزايد  عامال  أصبحت  الطبيعية  باملوارد  الغنية  البلدان 

مشورة الصندوق بشأن السياسات ومساعدته الفنية.

ويف اجتماع غير رسمي عُقِدَ يف سبتمبر 2012، نظر اجمللس التنفيذي 

يف دراستين بشأن السياسات تعاجلان قضايا متعلقة بالبلدان النامية 

السياسات  بأطر  األوىل  الدراسة  وتتعلق  الطبيعية.  باملوارد  الغنية 

هذه  يف  السياسات  حتليل  وأدوات  العامة  واملالية  الكلية  االقتصادية 
البلدان والتي يمكن أن تعزز من مشورة الصندوق بشأن السياسات.14 

أوضاع  الستمرارية  إطار   )1( هي  ابتكارات،  خمسة  الدراسة  وتطرح 

 — للنمو  الداعم  العامة  االستثمارات  أثر  يف  يساهم  العامة  املالية 

واإليرادات، و)2( أداة لدعم االستثمار القابل لالستمرار عن طريق حتليل 

انعكاسات سيناريوهات زيادة االدخار/االستثمار على املالية العامة 

واالقتصاد الكلي، و)3( جمموعة من مؤشرات املالية العامة املقترحة 

)االستهالك  التدفقات  هذه  واستخدام  املوارد  تدفقات  وفورات  لقياس 

واالستثمار(، و)4( جمموعة جديدة من األدوات لتصميم قواعد املالية 

العامة التي تخفف من حدة تقلب اإليرادات ولتقييم استمرارية املالية 

للحساب  حدية  معايير  لوضع  إطار  و)5(  الطويل،  املدى  على  العامة 

اجلاري من أجل حتليل استمرارية األوضاع اخلارجية لهذه البلدان. 

العامة  املالية  نظم  وتنفيذ  تصميم  على  الثانية  الدراسة  وتركز 

للصناعات االستخراجية.15 وحتدد هذه الدراسة اإلطار التحليلي الذي 

وعناصرها  القُطرية،  الظروف  حسب  املقدمة  املشورة  عليه  ترتكز 

اإليرادات، ال سيما  إمكانات  لتحقيق  السبل  أفضل  األساسية، وتقترح 

يف البلدان النامية. وتشير الدراسة إىل أن تصميم نظم للمالية العامة 

توفير  بين  معقدة  مفاضالت  على  ينطوي  االستخراجية  للصناعات 

فرص العمل، واآلثار البيئية، واألهداف املتعلقة باإليرادات.

الدروس املستقاة واالنعكاسات من إصالح دعم الطاقة 

تفرض إعانات دعم الطاقة تكاليف مالية واقتصادية باهظة يف معظم 

مناطق العامل، مع آثار سلبية معادلة على أرصدة املالية العامة والدين 

العام. وكانت التكاليف باهظة بالنسبة للعديد من البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط كما أنها تفرض خماطر أكبر على املالية العامة 

إذا استمرت أسعار الطاقة الدولية يف االرتفاع.

علما يف جلسة غير رسمية  التنفيذي  أحيط اجمللس  فبراير 2013  ويف 

بما جاء يف دراسة بشأن السياسات تستعرض جتربة أحد البلدان فيما 

يتعلق بدعم الطاقة وتبحث يف انعكاسات إصالح نظام الدعم.16 واستنادا 

إىل التجارب القُطرية، حتدد الدراسة العناصر األساسية يف إصالح الدعم:

• أهدافًا 	 تتضمن  بحيث  الطاقة،  قطاع  إلصالح  شاملة  خطة  وضع 

مع  وتشاورًا  اإلصالحات  لتأثير  وحتليالً  األجل  طويلة  واضحة 

األطراف املعنية؛ 

• يف 	 حتسينات  تدعمها  النطاق  واسع  تواصُل  استراتيجية  ووضع 

الشفافية؛

• يمكن 	 بحيث  املالئم  بالشكل  تدريجية  سعرية  زيادات  وإجراء 

تسلسلها لكل منتج من منتجات الطاقة؛ 

• االعتماد 	 تخفيض  بغية  للدولة  اململوكة  املؤسسات  كفاءة  ورفع 

على الدعم؛

• واتخاذ تدابير موجهة للمستحقين حلماية الفقراء:	

• وإجراء اإلصالحات املؤسسية التي تهدف إىل إبعاد تسعير الطاقة 	

عن االعتبارات السياسية.

إدارة التدفقات الرأسمالية والسياسة االحترازية 

الكلية

على  النقدية  السياسة  جمال  يف  التنفيذي  اجمللس  مناقشات  تناولت 

مدار السنة التدفقات الرأسمالية وتفاعالت السياسة النقدية والسياسة 

االحترازية الكلية.

التدفقات الرأسمالية

املنفردة  للبلدان  بالنسبة  مهمة  بمزايا  الرأسمالية  التدفقات  تتسم 

واالقتصاد العاملي، بما يف ذلك عن طريق قدرتها على تعزيز القدرة 
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وتخفيف  اإلنتاجي،  االستثمار  وتيسير  املايل،  للقطاع  التنافسية 

على  وتقلبها،  التدفقات  حجم  أن  غير  االختالالت.  تصحيح  حدة 

على  حتديات  أيضا  يفرض  األخيرة،  السنوات  يف  املشاهد  النحو 

مستوى السياسة االقتصادية. ومن ثم ينبغي أن يكون الصندوق يف 

موضع يؤهله لتقديم املشورة الواضحة واملتسقة إىل بلدانه األعضاء 

ويف  بها.  املرتبطة  والسياسات  الرأسمالية  بالتدفقات  يتعلق  فيما 

واملالية يف  النقدية  للشؤون  الدولية  اللجنة  هذا اخلصوص، طلبت 

العمل على وضع »منهج شامل ومرن ومتوازن إلدارة  عام 2011 

التدفقات الرأسمالية استنادا إىل التجارب القُطْرية.«

حترير التدفقات الرأسمالية وإدارتها

يف اجتماعين منفصلين يف نوفمبر 2012 اختتم اجمللس التنفيذي 

ويف  الرأسمالية.17  التدفقات  وإدارة  بتحرير  املتعلقة  مناقشاته 

املناقشات،  لهذه  األساس  شكلت  التي  السياسات  بشأن  الدراسة 

البلدان  جتارب  إىل  تستند  مؤسسية  رؤية  الصندوق  خبراء  اقترح 

يف السنوات األخيرة، ودراسات الصندوق السابقة بشأن السياسات 

ومناقشات اجمللس التنفيذي حول التدفقات الرأسمالية،1٨ والبحوث 

التحليلية التي أجريت مؤخرا.

واتفق معظم املديرين التنفيذيين على أن الرؤية املؤسسية املقترحة 

يف الدراسة توفر أساسا جيدا ملشاورات الصندوق بشأن السياسات، 

احلال،  اقتضاء  حسب  األطراف  ومتعددة  الثنائية  وللرقابة 

وأكد  الرأسمالية.  التدفقات  وإدارة  بتحرير  املتعلقة  وللتقييمات 

املَصْدر يف  بلدان  دور  دمج  التنفيذيين ضرورة  املديرين  كثير من 

هذه  أن  املديرون  وأكد  الكايف.  النحو  وعلى  املؤسسية  الرؤية  هذه 

الرؤية املؤسسية ال تتعارض بأي حال مع حقوق والتزامات البلدان 

تأسيس  اتفاقية  فيها  بما  دولية،  اتفاقيات  أي  ظل  يف  األعضاء 

الصندوق.

وأشار املديرون التنفيذيون إىل أن املزايا الصافية املتحققة ألي بلد 

نتيجة التحرير، وبالتايل درجة التحرير املالئمة لهذا البلد، تتوقف 

واملايل.  املؤسسي  تطوره  مرحلة  وأهمها  اخلاصة،  ظروفه  على 

واتفقوا على أنه ال ينبغي االفتراض مسبقا بأن التحرير الكامل هو 

منهم  عددا  أن  رغم  األوقات،  جميع  يف  البلدان  لكل  املالئم  الهدف 

وجدير  األجل  طويل  هدف  هو  الرأسمايل  احلساب  حترير  أن  رأى 

باالهتمام لكل البلدان.

وشدد املديرون التنفيذيون على أن لتحرير التدفقات الرأسمالية يستلزم 

التخطيط اجليد وتوخي الدقة يف اختيار توقيته وحتديد تسلسله للحد 

من التبعات السلبية احملتملة على املستويين احمللي ومتعدد األطراف. 

وأعرب معظم املديرين عن رأيهم بمالءمة »املنهج املوحد« يف حترير 

التدفقات الرأسمالية،19 حسب ظروف كل بلد على حدة، ال سيما مستوى 

التطور املؤسسي واملايل، ومع مراعاة السياسات االحترازية يف قطاع 

االقتصاد الكلي والقطاع املايل.

وشدد املديرون التنفيذيون على ضرورة تويل السياسات االقتصادية 

أسعار  إدارة  العامة وسياسات  واملالية  النقدية  السياسات   — الكلية 

أو  الداخلة  التدفقات  طفرات  معاجلة  يف  رئيسي  دور   — الصرف 

املالية  والرقابة  التنظيم  املُربْكة، بدعم من قواعد  التدفقات اخلارجة 

التدفقات  إدارة  تدابير  أن  على  واتفقوا  القوية.  واملؤسسات  السليمة 

الرأسمالية، وهي تدابير مصممة للحد من التدفقات الرأسمالية، يمكن 

أنه ال ينبغي  أن تكون مفيدة ومالئمة يف ظروف معينة. وأكدوا على 

الكلي  االقتصادي  للتصحيح  بديال  باعتبارها  التدابير  هذه  معاملة 

الذي له مبرراته. 

واتفق املديرون التنفيذيون عموما على ضرورة توخي الدقة يف حتديد 

أهداف تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية والعمل على ضمان شفافيتها 

واستمرار تنفيذها بصفة مؤقتة على أن يوقف العمل بها بمجرد تراجع 

طفرة التدفقات الداخلة أو انحسار ضغوط التدفقات اخلارجة املُرْبكة؛ 

وضرورة توخي عدم التمييز على أساس اإلقامة عند استخدام مثل هذه 

التدابير؛ وضرورة تفضيل أقل هذه التدابير تمييزا مع ضمان فعاليتها. 

واتفقوا على أن هناك بعض تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية يمكن أن 

تظل مفيدة على املدى األطول يف حماية االستقرار املايل.

بلدان  يف  السياسات  تمارسه  الذي  املهم  الدور  املديرين  معظم  أيد  و 

على  يتعين  وأنه  الدويل،  النقدي  النظام  استقرار  تشجيع  يف  املَصْدر 

حتمل  يف  قدراتهم  حتسين  على  العمل  بالتايل  السياسات  صناع 

أن  على  التنفيذيون  املديرون  وشدد  لسياساتهم.  املصاحبة  اخملاطر 

الصلة عبر احلدود، بما يف ذلك  السياسات ذات  التنسيق بين  حتسين 

الســيد  إىل اليســار:  مصفــاة للنفــط يف فيينــا، النمســا.  إىل اليميــن: 
أوليفييــه بالنشــار، املستشــار االقتصــادي للصنــدوق )إىل اليســار( مــع 

الوســط(،  )يف  املركــزي  إســرائيل  بنــك  حمافــظ  فيشــر،  ســتانلي  الســيد 

والســيد تيــد ترومــان، اخلبيــر االقتصــادي )إىل اليميــن( يف نــدوة »حتريــر 

وإدارة التدفقــات الرأســمالية« املنعقــدة علــى هامــش اجتماعــات الربيــع 

لعــام 2013
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خماطر  من  التخفيف  يف  يساهم  أن  يمكن  اإلقليمي،  املستوى  على 

التدفقات الرأسمالية.

وأشار املديرون التنفيذيون إىل أن إطار الرقابة القانوين يف الصندوق 

التي  وبالسياسات  الرأسمالية  التدفقات  بأهمية  طويل  زمن  منذ  أقر 

بتحركات  يتعلق  فيما  املؤسسة  اختصاصات  أن  رغم  إدارتها،  تنظم 

يتعلق  فيما  اختصاصاتها  من  أكثر  حمدودة  الدولية  املوال  رؤوس 

اجلارية.  الدولية  املعامالت  ألغراض  والتحويالت  املدفوعات  بأداء 

الصندوق  أن  إىل  التنفيذيين  املديرين  معظم  أشار  املنطلق،  هذا  ومن 

للقضايا  التقييمات  وإجراء  السياسات،  بشأن  املشورة  لتقديم  مؤهل 

الرقابة  لقرار  ووفقا  االقتضاء  الرأسمالية، حسب  بالتدفقات  املتعلقة 

ومن  هذا اخلصوص(،  وردت سابقا يف  التي  املناقشة  )راجع  املوحد 

ايد  التحديد،  القُطرية. وعلى وجه  السلطات  الوثيق مع  التعاون  خالل 

معظم املديرين التنفيذيين االقتراح الوارد يف دراسة السياسات حول 

والقيام  السياسات  بشأن  املشورة  تقديم  يف  مؤسسية  رؤية  استخدام 

شدد  ذلك،  على  وعالوة  األطراف.  ومتعددة  الثنائية  الرقابة  بأعمال 

بلدان  يف  الرقابة  إىل  احلاجة  على  التنفيذيين  املديرين  من  العديد 

على  احملتمل  السياسات  ألثر  السليم  التقييم  أجل  من  املهمة  املصدر 

التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود.

املذكرة التوجيهية حول حترير التدفقات الرأسمالية وإدارتها

العملي،  املستوى  على  املؤسسية  الرؤية  طبيعة  توضيح  ألهمية  نظرا 

فقد تم إعداد مذكرة توجيهية حول حترير وإدارة التدفقات الرأسمالية، 

إبريل  عُقِدت يف  إحاطة  التنفيذي علما بها يف جلسة  وأحيط اجمللس 

املؤسسية  للرؤية  تفسيرا  التوضيحية  املذكرة  وتقدم   20  .2013

تتعلق  عندما  املتسقة  والتقييمات  للمشورة  أساسا  توفر  باعتبارها 

بالبرامج  يتعلق  فيما  إلزامية  انعكاسات  لها  بالرقابة، ولكن ال توجد 

التي يدعمها الصندوق.  

عند  القُطرية  الظروف  مراعاة  ضرورة  إىل  التوجيهية  املذكرة  وتشير 

الدروس  إدراج  على  الصندوق  خبراء  وحتث  املؤسسية.  الرؤية  تطبيق 

املستخلصة من دراسات احلالة القُطرية بشأن السياسات، والتفاعالت 

التدفقات  وإدارة  حترير  حول  اجلديدة  والتحليالت  السلطات،  مع 

الكفيلة  الطرق  إيجاد  على  والعمل  اخلبراء  تقارير  ضمن  الرأسمالية، 

بنشرها بين خبراء الصندوق.

التفاعل بين السياسة النقدية والسياسات االحترازية الكلية

االستقرار  يضمن  ال  األسعار  استقرار  أن  العاملية  األزمة  كشفت 

االقتصادي الكلي. ومن ثم فإن إدراج االستقرار املايل كهدف إضايف 

اختالالت  مصادر  تستهدف  أن  يمكن  كلية  احترازية  أدوات  يقتضي 

مالية حمددة. وبالتايل فإن السياسات االحترازية الكلية الفعالة )التي 

امليزانيات  ومكونات  فاعلية  مدى  على  القيود  من  جمموعة  تتضمن 

العمومية( قد تؤدي إىل احلد من اخملاطر مسبقا واملساهمة يف بناء 

االحتياطيات الوقائية الستيعاب الصدمات الحقا.         

حول  رسمية  غير  مناقشة  التنفيذي  اجمللس  عقد   ،2013 يناير  ويف 

التفاعل بين السياسة النقدية والسياسات االحترازية الكلية. وتخلُص 

دراسة السياسات التي رفعت إىل اجمللس للمناقشة إىل أنه يف الوقت 

الذي تركز فيه السياسات االحترازية الكلية يف الظروف املثالية على 

تركيز  يبقى  أن  ينبغي  املايل،  االستقرار  تهدد  التي  اخلطر  مصادر 

ينبغي  كان  وإن   — والناجت  األسعار  على  منصبا  النقدية  السياسة 

عند تطبيق السياستين مراعاة ما يترتب عليهما من آثار على أهداف 
بعضهما البعض الرئيسية.21  

النقدية  السياسة  التفاعل بين  الدراسة إىل أن  وإضافة إىل ذلك، تشير 

التصميم املؤسسي،  انعكاسات على  له  الكلية  والسياسات االحترازية 

أن  كما  تماما،  معروفة  ليست  السياسات  بين  التفاعالت  بأن  وأقرت 

االقتصاد  مستوى  على  قيود  تنشأ  وقد  بالقصور،  تتسم  املؤسسات 

السياسات  تنسيق  يسهم  أن  املمكن  فمن  ذلك،  ومع  وغيره.  السياسي 

يف حتسين النتائج، بحيث يصبح تكليف البنك املركزي بالسياستين 

إجراء جمزيا. غير أن تركيز األهداف املتعددة يف مؤسسة واحدة يمكن 

أن يربك اختصاصاتها، ويتسبب يف تعقيد نظام املساءلة فيها، ويحد 

من موثوقيتها. وبالتايل يتعين توفير الضمانات الوقائية للتمييز بين 

وظائف السياستين من خالل الهياكل املستقلة لصنع القرار واملساءلة 

والتواصل.

البلدان منخفضة الدخل

االحتياجات  بتلبية  العاملية  األزمة  طوال  ملتزما  الصندوق  ظل 

املايل  الدعم  زيادة  جانب  فإىل  الدخل.  منخفضة  للبلدان  املتغيرة 

إجراء إصالح شامل  األخرى  البلدان، شملت اإلصالحات  لهذه  املتاح 

يف إطار اإلقراض املعتمد لدى املؤسسة، وترشيد الشرطية املصاحبة 

الصندوق  قروض  على  الصفر  إىل  الفائدة  رسوم  وخفض  للقروض، 
امليسرة للبلدان منخفضة الدخل حتى نهاية 2014. 22 

دعم  يف  املستمرة  الصندوق  جهود  التالية  الفرعية  األقسام  وتتناول 

بالنقاش  يتناول  الرابع  الفصل  أن  غير  السنة.  مدار  على  البلدان  هذه 

اجتماع اجمللس التنفيذي يف مارس 2013 حول حدود املديونية يف 

البرامج التي يدعمها الصندوق مع البلدان منخفضة الدخل.

مراجعة تسهيالت الصندوق اخملصصة للبلدان منخفضة 

الدخل وحالة األهلية لالستفادة من التمويل امليسر

عندما قام الصندوق بإصالح تسهيالته اخملصصة للبلدان منخفضة 

الدخل يف عام 2009، طلب اجمللس التنفيذي مراجعة هذه التجربة مع 

الهيكل اجلديد بعد ثالث سنوات. وقد أتيحت الفرصة إلجراء مثل هذا 

مدار  التنفيذي يف جلستين على  التقييم من خالل مناقشات اجمللس 

السنة.

مراجعة التسهيالت

أعرب   23  ،2012 سبتمبر  يف  املراجعة،  هذه  من  األوىل  املرحلة  يف 

جنحت   2009 عام  إصالحات  بأن  رأيهم  عن  التنفيذيون  املديرون 

بتصميم  ويتمتع  اإلقراض  لتسهيالت  مبسط  هيكل  إقامة  يف  عموما 

يتناسب إىل حد كبير مع احتياجات البلدان منخفضة الدخل. وأشاروا 

الرئيسي يف املرحلة املقبلة سيتمثل يف احلفاظ على  التحدي  أن  إىل 

مواجهة  يف  البلدان  لهذه  املايل  الدعم  تقديم  على  الصندوق  قدرة 

القروض بشروط ميسرة  االنخفاض احلاد احملتمل يف طاقته لتقديم 
بعد عام 2014. 24  

مستويات  أن  املناقشات  هذه  أثناء  التنفيذيون  املديرون  الحظ  وإذ 

رأى  املتوسط،  يف  عام  بوجه  مالئمة  بدت  املوارد  من  االستفادة 

من  تغيير   بدون  املوارد  من  االستفادة  إبقاء  املفيد  من  أنه  معظمهم 
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الرابعة  العامة  املراجعة  تدخل  عندما  اخلاصة  السحب  حقوق  حيث 

انخفاض  قد سينطوي على حدوث  التنفيذ، مما  للحصص حيز  عشرة 

وأقر  احلصص.25  من  مئوية  كنسبة  املوارد  من  االستفادة  يف  مقابل 

التنفيذيون بضرورة زيادة حدود االستفادة من املوارد يف  املديرون 

دقيق  تقييم  إىل  استنادا  التمويلية،  االحتياجات  ازدياد  مع  املستقبل 

شروط  أن  ورغم  املتاحة.  واملوارد  املتوقعة  التمويلية  لالحتياجات 

اتفاقات التمويل من خالل الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر 

كانت يف املتوسط تبدو حمققة التوازن املطلوب بين مستوى التيسير 

يف التمويل والطاقة التمويلية، رأى معظم املديرين أن هناك جدوى من 

زيادة التمييز بين الشروط التمويلية، ال سيما من خالل زيادة استخدام 

املزج بين التمويل امليسر وغير امليسر.

بعض  إدخال  يف  النظر  املفيد  من  بأنه  رأيهم  عن  املديرون  وأعرب 

الطارئ  التمويل  لتوفير  احلالية  األدوات  مرونة  لزيادة  التنقيحات 

بدال  املنخفض،  الدخل  ذات  للبلدان  السياسات  مستوى  على  والدعم 

أن هناك حيزا بوجه عام إلدخال  أيضا  ورأوا  أداة جديدة.  إنشاء  من 

التحسينات على بعض جوانب تصميم هذه التسهيالت — بما يف ذلك 

التنقيحات املقترحة التي تهدف إىل إعادة تركيز »استراتيجية احلد من 

الفقر« على الغاية وليس الوسيلة، وذلك بالتشاور مع البنك الدويل.

اجمللس  26 نظر   ،2013 إبريل  يف  املراجعة،  من  الثانية  املرحلة  ويف 

وحدود  املزج  جماالت  يف  معينة  تنقيحات  إدخال  يف  التنفيذي 

االستفادة، والدعم الوقائي، وإطار »أداة دعم السياسات«،27 واالتفاقات 

يف ظل »تسهيل االستعداد االئتماين« و«التسهيل االئتماين املمدد«. فقد 

أيد معظم املديرين حتسين سياسة املزج بما يتوافق مع املنهج األول 

إمكانية  من  يعزز  والذي  الصلة،  ذات  السياسات  دراسة  أوردته  الذي 

لتحديد  القائمة  القواعد  بوجه عام على  تدريجيا مع احملافظة  املزج 

البلدان املفترض فيها املزج.2٨ وأعرب معظم املديرين عن رأيهم بأن 

معايير وحدود االستفادة باملوارد، التي ازدادت بواقع الضعف يف عام 

2009، كانت مالئمة عموما بالقيمة االسمية. وبالتايل، ومع مراعاة 

املديرون  هؤالء  اتفق  امليسر،  للتمويل  الصندوق  موارد  وندرة  طبيعة 

على أنه بمجرد دخول زيادة احلصص بموجب املراجعة العامة الرابعة 

التنفيذ ينبغي خفض معايير وحدود االستفادة  عشرة للحصص حيز 

باملوارد كنسبة مئوية من احلصص ومستويات احلصص التي حتدد 

املديرون  ورأى  النصف.  بواقع  اإلجرائية  الوقائية  الضمانات  تطبيق 

يف  دورية  بصفة  احلدود  هذه  ملراجعة  حاجة  هناك  أن  التنفيذيون 

وأيدوا  الدخل.  منخفضة  للبلدان  املتطورة  التمويلية  االحتياجات  ظل 

املوارد  من  لالستفادة  التراكمي  األقصى  احلد  يف  املقترحة  الزيادة 

بموجب »تسهيل االئتمان السريع«.

ورحب املديرون التنفيذيون عموما باقتراحات تعزيز حدود االستفادة 

املسار  على  لالتفاقات  بالنسبة  املقررة  املراجعات  بين  املوارد  من 

االستعداد  و«تسهيل  املمدد«  االئتماين  »التسهيل  إطار  يف  الصحيح 

يف  األساسية  املشكالت  يف  احلادة  الزيادة  حالة  يف  االئتماين« 

حتى  االنتظار  يمكنها  ال  التي  األعضاء  البلدان  مدفوعات  موازين 

موعد املراجعة التالية. وأيدوا تيسير القواعد يف ظل »تسهيل االستعداد 

االئتماين« لتشجيع استخدامه على أساس وقائي، بما يف ذلك السماح 

بقدر أكبر من الدعم يف البداية وتيسير القيود الزمنية على االستخدام 

املتكرر لالتفاقات التي تعامل باعتبارها وقائية. واستشعر املديرون 

أن تيسير الشروط املتعلقة بتقديم املستندات، وبتوقيت إصدار تقارير 

الزمنية  الفترة  تمديد  جانب  إىل  الزمنية،  اجلداول  ومراجعة  اخلبراء، 

املبدئية، سيساعد يف ازدياد جاذبية » أداة دعم السياسات«.

التسهيل  بمقتضى  االتفاقات  يف  املقترحة  التعديالت  املديرون  وأيد 

االئتماين املمدد بهدف السماح بإطالة الفترة الزمنية وزيادة املرونة 

باالقتراحات  أيضا  ورحبوا  ملراجعاتها.  الزمنية  اجلداول  حتديد  يف 

الرامية إىل تبسيط اإلجراءات. وذكروا أن سالمة توقيت إنهاء االتفاقات 

على  تساعد  سوف  املمدد  االئتماين  التسهيل  ظل  يف  املستخدمة  غير 

التي سيظل  الفقر  واحلد من  للنمو  االستئماين  الصندوق  حترير موارد 

املعنية.29  البلدان  تصرف  حتت  بقيدها  ملزما  ذلك  الصندوق بخالف 

الشروط  تيسير  تفضيلهم  أيضا  التنفيذيين  املديرين  معظم  وأبدى 

اإلجرائية املتعلقة باستراتيجية احلد من الفقر.

اإلطار ٣-٣ 

 دعوة لزيادة التنسيق بشأن التنمية العاملية

الثالثة  لأللفية  اإلنمائية  املتحدة  األمم  أهداف  من  الغرض  يتمثل 

التعليم  على  احلصول  فرص  وزيادة  واجلوع  الفقر  على  القضاء  يف 

والرعاية الصحية، وزيادة املساواة بين اجلنسين، وكفالة االستمرارية 

هذه  حتقيق  أجل  من  اجلهود  تنسيق  إىل  احلاجة  ولتأكيد  البيئية. 

الدويل وبنك  النقد  األهداف بحلول عام 2015، أصدر قادة صندوق 

التنمية  وبنك  والتعمير  لإلنشاء  األوروبي  والبنك  اإلفريقي  التنمية 

فبراير  يف  مشتركا  بيانا  الدويل  البنك  وجمموعة  األمريكية  للبلدان 

2013، تعهدوا فيه بالتعاون الوثيق لدعم التنمية والنمو.أ وتزامن هذا 

البيان مع انطالق مؤتمر »األهداف اإلنمائية لأللفية« لعام 2013 يف 

بوغوتا، كولومبيا.

وتعهد القادة أيضا بتقديم دعم قوي والتعاون على نحو وثيق فيما 

يتعلق بالعملية التي تقودها األمم املتحدة لتحديد إطار التنمية ملا

 بعد عام 2015، مؤيدين اتباع منهج يحقق التكامل بين استمرارية 

بالعمل معا  وتعهدوا  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع 

لوضع بدائل لالستثمار على املدى الطويل لتقوية أسس النمو ودعوا 

إىل جتديد التركيز على تمويل التنمية، مع رفع كفاءة االستفادة من 

فضال  اخلاص،  القطاع  واستثمارات  الرسمية  اإلنمائية  املساعدة 

على حتسين كفاءة تعبئة وإدارة املوارد احمللية وتقوية املؤسسات. 

وأعربوا عن التزامهم بتسخير قدرات مؤسساتهم التحليلية وطاقتها 

إليجاد حلول لقضايا النمو الشامل، واالستمرارية البيئية، والتمويل 

طويل األجل.

 “International Financial Institutions راجع البيان الصحفي رقم 13/60، بعنوان أ  

Call for More Coordination on Global Development” (www.imf.org/ex�

 . ternal/np/sec/pr/2013/pr1360.htm)
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لتسهيالت  التالية  املراجعة  إجراء  على  التنفيذيون  املديرون  واتفق 

البالغة مدتها  الدورة االعتيادية  الدخل على أساس  البلدان منخفضة 

خمس سنوات، مشيري إىل إمكانية تقديم موعد املراجعة إذا استدعى 

األمر، مع مراجعة معايير وحدود االستفادة باملوارد حسب االقتضاء، 

يف ظل التحديثات الدورية الستخدام موارد الصندوق االستئماين للنمو 

واحلد من الفقر واالحتياجات املتوقعة، وزيادات حصص العضوية يف 

املستقبل.

مراجعة حالة األهلية لالستفادة من التمويل امليسر

إطار  بمراجعة  أيضا  التنفيذي  اجمللس  وقام   ،2013 إبريل  ويف 

الصندوق لتحديد أهلية استخدام موارده للتمويل امليسر، بما يف ذلك 

معايير حتديد أهلية االستفادة من موارد »الصندوق االستئماين للنمو 

»الصندوق  من  لالستفادة  املؤهلة  البلدان  وقائمة  الفقر«  من  واحلد 

عموما  التنفيذيون  املديرون  وأيد  الفقر«.  من  واحلد  للنمو  االستئماين 

االقتراحات يف هذا الشأن، بما يف ذلك الترتيبات االنتقالية.

وأبرز املديرون التنفيذيون ضرورة احلفاظ على إطار يتسم بالشفافية 

»الصندوق  من  االستفادة  أهلية  لتحديد  ثابتة  قواعد  إىل  ويستند 

االستئماين للنمو واحلد من الفقر« بحيث يضمن املساواة يف معاملة 

كافة األعضاء يف الظروف املماثلة. كذلك جددوا تأكيدهم على أهمية 

ميسرة  بشروط  تقدم  التي  الشحيحة  الصندوق  موارد  على  احملافظة 

الضعف  ومواطن  املنخفضة  الدخل  مستويات  ذات  األعضاء  للبلدان 

ذات الصلة، فضال على مواصلة العمل على توافق معايير األهلية إىل 

حد كبير مع أهداف الصندوق االستئماين وممارسات املؤسسة الدولية 

الصغيرة  للدول  املقترحة  اخلاصة  بالشروط  عموما  ورحبوا  للتنمية. 

موارد  من  االستفادة  أهلية  إطار  يف  الصغر(  متناهية  )الدول  جدا 

الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر،30 يف ظل التحديات الفريدة 

التي تواجه هذه الدول.

واتفق املديرون التنفيذيون على إجراء املراجعة القادمة حلالة أهلية 

يف  الفقر  من  واحلد  للنمو  االستئماين  الصندوق  موارد  من  االستفادة 

عام 2015، مشيرين إىل أن اإلطار يسمح بإجراء حتديثات مرحلية إذا 

ما اقتضت املعايير واملتطلبات اجلارية ذلك.

عملية تقدير اخملاطر يف البلدان منخفضة الدخل

أعد صندوق النقد الدويل يف عام 2011 إطارا حتليليا لتقدير مواطن 

ويستخدم  الدخل.  منخفضة  البلدان  يف  الناشئة  واخملاطر  الضعف 

الصندوق هذا اإلطار يف إجراء عملية سنوية لتقدير اخملاطر يف البلدان 

منخفضة الدخل.

حول  تقرير  ملناقشة  التنفيذي  اجمللس  اجتمع   ،2012 نوفمبر  ويف 

بأن  رأيهم  عن  املديرون  31  وأعرب   .2012 لعام  العملية  هذه  نتائج 

تركيز التقرير على اخملاطر التي تهدد البلدان منخفضة الدخل نتيجة 

الهبوط احلاد يف النمو العاملي، والتباطؤ املطول يف النمو، واالرتفاع 

احلاد يف أسعار الغذاء والوقود كان مالئما وجاء يف الوقت املناسب. 

مشددين  السياسات،  بشأن  الصندوق  خبراء  توصيات  على  واتفقوا 

أهمية إجراء حتليل أكثر تمييزا يقوم على أساس الفروق على مستوى 

البلدان املنفردة واملستوى اإلقليمي. ودعوا اخلبراء إىل اتخاذ إجراءات 

حاسمة لدمج هذه التوصيات يف رقابة الصندوق، وبراجمه التمويلية، 

ومساعدته الفنية.

بناء  مواصلة  على  الدخل  منخفضة  البلدان  التنفيذيون  املديرون  وشجع 

على  للمحافظة  احلاجة  بين  التوازن  حتقيق  مع  الواقية،  السياسة  مصدّات 

وقد  األولوية.  ذات  اإلنفاق  بنود  على  واإلبقاء  رفعها  أو  النمو  مستويات 

سلطوا الضوء على عدة أولويات عامة لتقوية حمركات النمو احمللية لتحل 

حمل الطلب العاملي األضعف واحلد من أثر الصدمات اخلارجية: وهي تعميق 

تنمية التعميق املايل، وتطوير أسواق الدين احمللية، وتعزيز التنظيم والرقابة 

التحتية  البنية  املاليين، وحتسين مناخ األعمال، وتوجيه االستثمارات يف 

بصورة أفضل بهدف زيادة اإلنتاجية والنمو الشامل على املدى الطويل.

لها  تتوافر  التي  البلدان  على  يتعين  أنه  على  التنفيذيون  املديرون  واتفق 

على  احلفاظ  على  تعمل  أن  العامة  املالية  من  لإلنفاق  كافية  مساحة 

التحتية،  البنية  مشروعات  يف  سيما  ال  للنمو،  الداعمة  اإلنفاق  مستويات 

وذلك للحيلولة دون تفاقم اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية للتباطؤ 

احلاد يف النمو العاملي. غير أنهم أشاروا إىل احتمال مواجهة بعض البلدان 

منخفضة الدخل صعوبة يف تمويل عجوزاتها املتزايدة، نظرا لشدة قيود 

املوازنة يف بعض البلدان املانحة، األمر الذي سيحدوها بل ويحتم عليها 

النمو  تباطؤ  أثر  أن  املديرون  وأكد  التصحيحية.  اإلجراءات  بعض  اتخاذ 

العاملي املطول سيكون كبيرا على املدى املتوسط، نظرا الحتماالت حتقيق 

خسائر مستمرة يف الناجت تأخذ يف التراكم مع مرور الوقت.

وأشار املديرون التنفيذيون إىل أن العديد من البلدان منخفضة الدخل ظلت 

معرضة بشدة لصدمات أسعار السلع األولية العاملية. أشاروا إىل إمكانية 

أسعار  لصدمات  العامة  املالية  انكشاف  درجة  يف  كبير  خفض  حتقيق 

مع  احمللية  والوقود  الغذاء  أسعار  ضوابط  إلغاء  طريق  عن  األولية  السلع 

بناء شبكات األمان االجتماعي الفعالة. وأشاروا أيضا إىل ضرورة حترك 

غير  اآلثار  كبح  بهدف  الصدمات  هذه  ملواجهة  سريعا  النقدية  السياسة 

املباشرة للضغوط التضخمية.

وأشار املديرون التنفيذيون إىل احتمال زيادة الطلب على موارد الصندوق 

إذا حتققت هذه اخملاطر. ويف هذا الصدد، أكدوا جمددا أهمية توافر موارد 

التمويل امليسر الكافية للمؤسسة )راجع »الصندوق االستئماين للنمو واحلد 

من الفقر« يف الفصل الرابع(.

منخفضة  البلدان  يف  املايل  للقطاع  املعززة  الرقابة 

الدخل

يف اجتماع غير رسمي عُقِد يف مايو 2012، نظر املديرون التنفيذيون يف 

دراسة بشأن السياسات تتناول الرقابة املعززة للقطاع املايل يف البلدان 

التعميق  بين  بالتفاعل  االهتمام  زيادة  الدراسة  وتؤيد  الدخل.  منخفضة 

املايل واالستقرار االقتصادي الكلي يف رقابة الصندوق، وفقا ملا دعت إليه 

»مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات« لعام 2011. 32 ويبين التحليل 

منخفضة  البلدان  يف  املؤسسية  والعوائق  السياسة  مستوى  على  العراقيل 

واالستقرار  الكلية،  االقتصادية  السياسات  فعالية  على  تؤثر  والتي  الدخل 

يف  السياسات  دور  على  التركيز  مع  والنمو،  الكلي،  واالقتصادي  املايل 

تيسير التعميق املايل القابل لالستمرار.

للسوق،  الداعمة  اإلجراءات  اتخاذ  بين  توازن  حتقيق  إىل  الدراسة  وتشير 

لتاليف  املالئمة  الكلية  االحترازية  التدابير  باستخدام  اإلشراف  وممارسة 

مصادر االختالالت اجلديدة، وتوخي الدقة يف ضبط التدخالت على مستوى 

السياسات العامة. ومن خالل تسليط الضوء على جوانب النظم املالية التي 

يتعين مراعاتها عند صياغة املشورة بشأن السياسة االقتصادية الكلية، 

البلدان  يف  املالية  للرقابة  منهج  اعتماد  نحو  أوىل  خطوة  الدراسة  تقطع 
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وفعالية  املؤسسية  املالءة  على  التركيز  يتجاوز  بحيث  الدخل  منخفضة 

البنية التحتية لألسواق لينظر يف أبعاد التعميق املايل. 

مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون/املبادرة 

متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون

املثقلة  الفقيرة  البلدان  »مبادرة  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  أطلق 

أعباء  لتخفيف  شامل  منهج  إطار  يف   1996 عام  يف  )“هيبيك”(  بالديون« 

ال  ديون  أعباء  الدخل  منخفض  بلد  أي  مواجهة  عدم  لضمان  مُصَمَّم  الديون 

يقدر على حتملها. وحتى ينظر يف منح املساعدة لبلد ما بموجب هذه املبادرة، 

يجب أن يستويف معايير حمددة.33 وتقدم مساعدة التخفيف من أعباء الديون 

يف عملية مؤلفة من خطوتين: املساعدات املرحلية لتخفيف أعباء الديون يف 

املرحلة املبدئية، ويشار إليها باسم نقطة اتخاذ القرار، وعندما يستويف البلد 

نقطة  عند  الديون  أعباء  لتخفيف  الكاملة  املساعدات  على  يحصل  التزاماته 

اإلجناز. وخالل هذه السنة مل تبلغ أي بلدان أخرى نقاط اتخاذ القرار، بينما 

بلغت ثالثة بلدان — هي جزر القمر وكوت ديفوار وغينيا — نقاط اإلجناز 

يف إطار املبادرة.

ويف 30 إبريل 2013، هناك 36 بلدا من جمموع البلدان البالغ عددها 39 بلدا 

أعباء  أن تكون مؤهلة لالستفادة من مساعدات تخفيف  أو احملتمل  املؤهلة 

بلدا  القرار، منها 35  اتخاذ  نقطة  بلغت  الديون بمقتضى مبادرة »هيبيك«،  

وصلت إىل نقطة اإلجناز. ويف اجململ، بلغ جمموع مساعدات تخفيف أعباء 

الديون بموجب مبادرة »هيبيك« املقدمة لهذه البلدان 2.6 مليار وحدة حقوق 
سحب خاصة.34  

الديون«  أعباء  ويف عام 2005، جاءت »املبادرة متعددة األطراف لتخفيف 

إحراز  نحو  التقدم  وتيرة  تعجيل  املساعدة يف  بغية  »هيبيك«  مبادرة  لتكمل 

متعددة  املبادرة  وتغطي  الثالثة.  لأللفية  اإلنمائية  املتحدة  األمم  أهداف 

األطراف لتخفيف أعباء الديون الرصيد الكامل للدين املستحق للصندوق يف 

نهاية 2004 وظل قائما وقت تأهل البلد املعني ملثل هذه املساعدات لتخفيف 

أعباء الديون. وبلغ جمموع املساعدات التي قدمها الصندوق لتخفيف أعباء 

الديون 2.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة )3.4 مليار دوالر أمريكي( يف 

الديون، بما يف ذلك مساعدات  ظل املبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء 

تخفيف أعباء الديون لبلدين من خارج فئة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون. 

ورغم وصول أفغانستان وجزر القمر وهايتي وتوغو إىل نقطة اإلجناز بموجب 

تؤهلها  للصندوق  مستحقة  ديون  منها  أي  على  تكن  فلم  »هيبيك«،  مبادرة 

متعددة  املبادرة  بمقتضى  الديون  أعباء  تخفيف  مساعدات  من  لالستفادة 

أعباء  لتخفيف  الصندوق  من  مساعدات  على  حتصل  مل  ثم  ومن  األطراف، 

الديون يف ظل هذه املبادرة. وباإلضافة إىل ذلك، تمكنت كوت ديفوار وغينيا 

بمقتضى  الديون  أعباء  تخفيف  ملساعدات  املؤهلة  ديونها  كامل  سداد  من 

املبادرة متعددة األطراف يف الوقت الذي بلغت فيه نقطة اإلجناز ومل حتصال 

على مساعدات لتخفيف أعباء الديون من الصندوق بموجب املبادرة.35  

الدول الصغيرة

الصفات  من  عدد  يف  الصندوق  يف  األعضاء  البلدان  أصغر  تشترك 

ونظرا  اإلنمائية.  التحديات  من  جمموعة  بمثابة  تعتبر  التي  اجلوهرية 

الثابتة  التكاليف  ارتفاع  من  تعاين  فإنها  البلدان،  هذه  حجم  لصغر 

واملتغيرة، مع ضيق احليز املتاح لالستفادة من وفورات احلجم. ويتضح 

ذلك يف ارتفاع تكاليف اخلدمات املقدمة يف القطاع العام وانخفاض 

درجة  وتتراجع  األسواق  تركز  يزداد  اخلاص،  القطاع  ويف  حجمها؛ 

التنوع؛ ويف التجارة، ترتفع تكاليف النقل )التي تتفاقم يف معظم الدول 

الصغيرة النائية(. ويؤثر صغر احلجم أيضا على القطاع املايل وكيفية 

اجمللس  ونظر  الطبيعية.  للكوارث  النكشافها  الصغيرة  الدول  معاجلة 

دراسة  أول  يف   — الصغيرة  بالدول  املتعلقة  القضايا  يف  التنفيذي 

مستفيضة حول هذا املوضوع منذ عام 2000 — يف جلسة إحاطة غير 

رسمية يف ديسمبر 2012 ويف مناقشة رسمية يف مارس 2013.

قضايا االقتصاد الكلي يف الدول الصغيرة وانعكاساتها 

على مشاركة الصندوق

التنفيذي يف اجتماعه املنعقد يف شهر مارس 2013 دراسة  ناقش اجمللس 

بشأن السياسات حول قضايا االقتصاد الكلي يف الدول الصغيرة وانعكاساتها 

الكلية  االقتصادية  التحديات  الدراسة يف  الصندوق.36 وتبحث  على مشاركة 

يف  الصندوق  مشاركة  وتستعرض  الصغر،  متناهية  الدول  بها  تنفرد  التي 

الدول الصغيرة وتقدم املقترحات لتعزيز فعاليتها.

خــارج  التربــة  ليحــرث  زراعيــا  جــرارا  يقــود  مــزارع  اليميــن:  إىل 
زو،  مِــن  الســيد  اليســار:   إىل  هايتــي.  يف  بورت-أو-برنــس  منطقــة 

الهــادئ  احمليــط  جــزر  نــدوة  يف  يتحــدث  الصنــدوق  عــام  مديــر  نائــب 

بعنــوان »الصدمــات العامليــة، والتحديــات قريبــة األجــل، والنمــو القابــل 

لالســتمرار«، املنعقــدة علــى هامــش االجتماعــات الســنوية لعــام 2012.
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األداء  حتسن  تواكب  مل  الصغيرة  الدول  بأن  التنفيذيون  املديرون  أقر 

لبطء  ونتيجة  التسعينات.  أواخر  منذ  األكبر  البلدان  يف  االقتصادي 

وارتفاع  األكبر  بنظرائها  مقارنة  الدول  هذه  يف  تقلبه  وزيادة  النمو 

من  عددا  أن  إىل  املديرون  أشار  فقد  الفترة،  هذه  أثناء  العام  اإلنفاق 

الدول الصغيرة واجه ارتفاعا يف أعباء الديون وانخفاضا يف مصدات 

السياسة الواقية. كذلك أدى ضعف النظم املالية يف هذه الدول الصغيرة 

الدول  وتواجه  االقتصادية.  للصدمات  التصدي  على  قدرتها  إعاقة  إىل 

متناهية الصغر حتديات خاصة، أبرزها زيادة تقلب النمو واحلسابات 

اخلارجية وارتفاع تكاليف اخلدمات املصرفية.

وذكر املديرون التنفيذيون أن األدلة تشير إىل استفادة الدول الصغيرة 

التمويلية  والتسهيالت  الفنية  واملساعدة  الرقابة  أعمال  من  عموما 

املعنية   2009 عام  إصالحات  منذ  وخاصة  الصندوق،  يتيحها  التي 

بالتسهيالت املتاحة للبلدان منخفضة الدخل. واتفقوا على أن مشورة 

الصندوق بشأن السياسات ينبغي أن تساعد الدول الصغيرة على إعادة 

بناء مصدات السياسة الواقية قدر اإلمكان وتقوية املؤسسات وتعزيز 

زيادة  يف  النظر  التنفيذيين  املديرين  من  كبير  عدد  واقترح  احلوكمة. 

تواتر التواصل مع خبراء الصندوق يف الفترات الفاصلة بين مشاورات 

املادة الرابعة، فضال على زيادة تواتر هذه املشاورات. ورأى املديرون 

التنفيذيون أن اجملال متاح إلعداد مذكرة توجيهية إىل اخلبراء حول 

مشاركة الصندوق يف جهود الدول الصغيرة أو إضافة ملحق للمذكرة 

التوجيهية احلالية عن مشاورات املادة الرابعة.  

واتفق املديرون التنفيذيون على أن وضع جدول أعمال حتليلي قوي، 

وكذلك إجراء حوار فعال مع جمموعات الدول الصغيرة سيكون مرشدا 

ويساعد  الصغيرة  الدول  إىل  السياسات  بشأن  مشورته  يف  للصندوق 

وزيادة  االقتصادي  التصحيح  برامج  تصميم  عملية  تعزيز  على 

مع  حتليالتهم  مناقشة  على  الصندوق  خبراء  وشجعوا  فعاليتها. 

التواصل  بهذا  القيام  وبعد  املعنيين.  التنمية  الصغيرة وشركاء  الدول 

منقحة  جمموعة  مناقشة  إىل  يتطلعون  إنهم  املديرون  قال  اخلارجي، 

من النتائج التشغيلية وانعكاساتها على املوارد.

تصميم البرامج

يتألف البرنامج الذي يدعمه الصندوق من جمموعة من التدابير على 

مستوى السياسات، مقترنة بالتمويل املعتمد، ويتمثل الغرض منها يف 

تنفيذ أهداف حمددة، مثل التصحيح اخلارجي املنظم، والنمو الشامل 

واسع النطاق، واحلد من الفقر. وتتوىل البلدان املعنية صياغة البرامج 

بالتشاور مع الصندوق ويتم دعمها يف معظم احلاالت باتفاق تمويلي 

معتمد من اجمللس التنفيذي.

وقد نظر اجمللس التنفيذي يف بعض جوانب تصميم برامج الصندوق 

يف عدة مناسبات خالل السنة املاضية. فإىل جانب مراجعة الشرطية 

الفرعي  القسم  يتناولها  والتي  الصندوق،  من  املدعمة  البرامج  يف 

التنفيذي يف يوليو 2012 مناقشات غير رسمية  التايل، عقد اجمللس 

حول برامج الصندوق املرتبطة باألزمة كما ناقش سياسة الصندوق 

بشأن حدود املديونية يف البرامج املدعمة من الصندوق )راجع الفصل 

الرابع(.

مراجعة الشرطية لعام ٢٠١١ 

تشمل شرطية الصندوق كال من تصميم البرامج التي يدعمها الصندوق 

— أي السياسات االقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية األساسية ـ 
واألساليب احملددة التي تستخدم يف متابعة التقدم نحو حتقيق األهداف 

إىل  وباإلضافة  الصندوق.  مع  ببرامج  املرتبطة  البلدان  التي حتددها 

املؤقت  لالستخدام  وقائية  ضمانات  وضع  يف  الشرطية  تسهم  ذلك، 

ملوارد الصندوق. ويجري الصندوق مراجعة دورية للشرطية يف إطار 

جهوده لتقييم السياسات والتواؤم مع البيئة االقتصادية املتغيرة. وقد 

أجريت آخر مراجعة للشرطية يف الفترة من 2005-2004.

دراسات  من  جمموعة  التنفيذي  اجمللس  ناقش   ،2012 سبتمبر  ويف 

الصندوق  يدعمها  التي  البرامج  شرطية  مراجعة  تتناول  السياسات 

سبتمبر  إىل   2002 من  الفترة  خالل  وآثارها  البرامج  هذه  وتصميم 

املبادئ  أن  على  عموما  التنفيذيون  املديرون  واتفق   37  .2011

التوجيهية بشأن شرطية الصندوق ال تزال مالئمة بوجه عام، رغم أنه 

عموما  وأيدوا  جماالت.  عدة  يف  تنفيذها  مستوى  حتسين  املمكن  من 

ترحيبهم  عن  وأعربوا  الدراسات  يف  وردت  التي  احملددة  املقترحات 

ضوء  يف  الشرطية«  بشأن  التشغيلية  التوجيهية  »املذكرة  بتعديل 

النتائج التي تم التوصل إليها يف االجتماع، وتكملها اجلهود املتواصلة 

لتحسين حتليالت استمرارية القدرة على حتمل الديون.

وأكد املديرون التنفيذيون ضرورة االلتزام بقوة بمعيار احلاجة املاسة 

على مستوى االقتصاد الكلي يف حتديد شرطية الصندوق، مع الفحص 

الرئيسية.  الصندوق  مسؤوليات  نطاق  خارج  الشرطية  لبنود  الدقيق 

وأيدوا وضع منهج لتحسين وسائل تشخيص اخملاطر يف جمموعة من 

األبعاد اخملتلفة وإعداد اختبارات الثبات يف كل بلد على حدة وفقا لهذا 

التقييم. ورأوا كذلك أن اجملال متاح لتعزيز مناقشات اخملاطر املؤثرة 

تنطوي  التي  البرامج  يف  العدوى  انتقال  وخماطر  املايل  النظام  على 

على االستفادة االستثنائية من املوارد، ال سيما إذا كانت هذه اخملاطر 

تؤثر على ثبات استمرارية القدرة على حتمل الديون.

ورحب املديرون بإجراء مزيد من التحليالت لألثر االجتماعي لتدابير 

القُطرية  السلطات  مع  الوثيق  بالتعاون  وذلك  البرامج،  يف  السياسات 

وجمديا،  مالئما  ذلك  كان  حيثما  كذلك،  وأيدوا  الشريكة.  واملؤسسات 

إدماج تدابير على مستوى السياسات للتخفيف من حدة اآلثار املعاكسة 

قصيرة األجل على فئات اجملتمع الضعيفة، وخاصة يف البرامج عالية 

اخملاطر والتي تنطوي على تصحيحات كبيرة يف املالية العامة.

املؤسسات  مع  والتعاون  التنسيق  أهمية  التنفيذيون  املديرون  وأبرز 

كفاية  لضمان  االقتضاء،  حسب  املانحة  واجلهات  األخرى،  الدولية 

التمويل واتساق الشرطية مع جتنب االزدواجية يف اجلهود.

إليها  انتهت  التي  التوصيات  تنفيذ  أن  التنفيذيون  املديرون  وذكر 

على  االنعكاسات  بعض  على  األرجح  على  ينطوي  سوف  املراجعة 

املوازنة. وقالوا إنهم يتطلعون إىل استعراض اقتراح حمسوب التكاليف 

يف سياق مناقشات املوازنة، مع مراعاة مناقشات اجمللس والنتائج 

املعنية  العمل  »جمموعة  حول  اخلبراء  تقرير  بشأن  إليها  خلص  التي 
بالوظائف والنمو الشامل«.3٨ 
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جدول أعمال مدير عام الصندوق بشأن 

السياسات العالمية

قدمــت الســيدة مديــر عــام الصنــدوق يف أكتوبــر 2012 »جــدول أعمــال 

السياســات العاملية« األول إىل اللجنة الدولية للشــؤون النقدية واملالية 

أثناء فترة انعقاد االجتماعات السنوية. وحدد جدول األعمال جمموعة 

األعضــاء  البلــدان  مســتوى  علــى  اتخاذهــا  يتعيــن  التــي  التدابيــر  مــن 

لضمــان التعــايف مــن األزمــة العامليــة الراهنــة ووضــع األســس لتشــييد 

بنيــان مــايل عاملــي أقــوى.٣٩ كذلــك يتضمــن جــدول األعمــال تفاصيــل 

دور صنــدوق النقــد الــدويل يف مســاعدة البلــدان األعضــاء يف االضطــاع 

بهــذه املهــام الكبيــرة، بنــاء علــى اإلصاحــات الداعمــة إلطــار املؤسســة. 

ورحــب بيــان اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة٤0 باالجتاهــات 

احملــددة يف جــدول األعمــال، وأشــار إىل تأييــد مــا ورد فيــه مــن ضــرورة 

مواجهــة األزمــة الراهنــة وبنــاء أســاس قــوي للنمــو يف املســتقبل. وتــم 

حتديــد أهــم األولويــات والتــي تتمثــل يف اعتمــاد سياســات لتوفيــر فــرص 

العمــل وحتقيــق النمــو، واســتمرارية حتمــل الديــن، وإصــاح النظــم املاليــة، 

التقــدم  بمراجعــة  اللجنــة  وســتقوم  العامليــة.  االختــاالت  مــن  واحلــد 

احملــرز يف تنفيــذ هــذه التدابيــر خــال اجتماعهــا القــادم.

الربيــع  اجتماعــات  انعقــاد  أثنــاء  حتقــق  الــذي  التقــدم  مراجعــة  ولــدى 

يف إبريــل 201٣، حظــي »جــدول أعمــال السياســات العامليــة٤١« الــذي 

عرضتــه الســيدة مديــر عــام الصنــدوق يف إبريــل 201٣ بترحيــب اللجنــة 

الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة. وحــث هــذا اجلــدول صنــاع السياســات 

علــى مواصلــة تغذيــة التعــايف، وإصــاح النظــم التــي تضــررت مــن األزمــة، 

وتقويــة أدوات الدفــاع ملنــع تكرارهــا، وتَوَقُّــع ظهــور حتديــات جديــدة مــن 

االجتاهــات االقتصاديــة العامليــة الناشــئة. ونبــه جــدول األعمــال إىل أن 

تأخــر زخــم السياســات يف بعــض أنحــاء هــذا العــامل املترابــط ســوف يؤثــر 

يف وقــت قريــب علــى العــامل أجمــع. 

دعم توفير فرص العمل وحتقيق النمو

اتفاقيــة تأسيســه بالعمــل علــى  الــدويل ملتــزم بموجــب  النقــد  صنــدوق 

أعقــاب  ففــي  احلقيقــي.«  الدخــل  مســتوى  ورفــع  العمــل  فــرص  »زيــادة 

األزمــة العامليــة بلغــت البطالــة مســتويات غيــر مســبوقة يف كثيــر مــن 

فــرص  الظــروف إليجــاد  أبــرز احلاجــة إىل تهيئــة  الــذي  البلــدان، األمــر 

للجميــع.  الشــامل  النمــو  وحتقيــق  العمــل 

اعتمــاد  األزمــة  بــدء  وقــت  الــدويل  النقــد  صنــدوق  أيــد  الســبب،  ولهــذا 

جمموعــة مــن السياســات، حســب ظــروف كل بلــد علــى حــدة، لدعــم الطلــب 

املؤقــت  املــايل  التنشــيط  ذلــك  يف  بمــا   — العمــل  فــرص  ثــم  مــن   —
وخفــض أســعار الفائــدة األساســية. وعلــى املــدى األطــول، فــإن دفــع النمــو 

وإيجــاد فــرص العمــل قــد يقتضيــان إجــراء تغييــرات يف جمموعــة أوســع 

مــن السياســات واملؤسســات التــي تؤثــر علــى أداء أســواق العمــل ومــدى مــا 

يمكــن توفيــره مــن فــرص عمــل.

التحليليــة  االعتبــارات  الســنة  أثنــاء  التنفيــذي  اجمللــس  وناقــش   

الــدويل يف إســداء املشــورة  والتشــغيلية املرتبطــة بــدور صنــدوق النقــد 

العامــة  املاليــة  بشــأن سياســة  العمــل  وكذلــك  والنمــو،  الوظائــف  حــول 

وتوفيــر فــرص العمــل يف االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق 

الصاعــدة.

الوظائف والنمو: اعتبارات تحليلية وتشغيلية

أجــرى اجمللــس التنفيــذي يف مــارس 201٣ مناقشــة غيــر رســمية حــول 

إحــدى الدراســات بشــأن السياســات تناولــت الــدور الــذي يمكــن لصنــدوق 

النقــد الــدويل القيــام بــه يف مســاعدة البلــدان علــى وضــع اســتراتيجيات 

العمــل  فــرص  توفيــر  يف  والكامنــة  املتشــابكة  التحديــات  ملواجهــة 
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إليــه  توصلــت  مــا  أحــدث  اســتعراض  خــال  ومــن  النمــو.٤2  وحتقيــق 

الدراســات النظرية والتجريبية يف جمال بحوث السياســات ذات الصلة، 

يحــاول صنــدوق النقــد الــدويل أن يســدي للبلــدان األعضــاء أفضــل مشــورة 

تقــوم علــى األدلــة. وتفيــد النتيجــة الرئيســية التــي خلُصــت إليهــا الدراســة 

بأنــه ليــس ثمــة اســتراتيجية »كاملــة واحــدة« ألي بلــد مــن البلــدان، كمــا ال 

يوجــد أي »حــل واحــد مناســب للجميــع« يمكــن أن تنتهجــه جميــع البلــدان. 

ومــع هــذا، وكمــا تشــير الدراســة، هنــاك قــدر يســير مــن عــدم االتفــاق علــى 

أن االســتقرار االقتصــادي الكلــي - انخفــاض التضخــم وتقلــب النــاجت -  

هــو الركيــزة األساســية ألي اســتراتيجية معنيــة بالنمــو.         

السياســات  وبشــأن  البلــدان  مــع  الصنــدوق  عمــل  الدراســة  وتســتعرض 

وجتــد جمــاال لتحســين التحليــل واملشــورة بشــأن السياســات، حيثمــا كان 

ذلــك مناســبا ومتســقا مــع اختصاصــات الصنــدوق، وبعــدة طــرق هــي:

· إجــراء حتليــل أكثــر انتظامــا للتحديــات أمــام حتقيــق النمــو وتوظيــف 	

الشــامل  النمــو  علــى حتقيــق  امللزمــة  القيــود  أكثــر  العمالــة، وحتديــد 

للجميــع وتوفيــر فــرص العمــل.

· دمــج املشــورة بشــأن إصــاح السياســة الضريبيــة وسياســة اإلنفــاق 	

بطريقــة أكثــر منهجيــة لتهيئــة الظــروف التــي تشــجع مشــاركة القــوى 

العاملــة، بمــا فيهــا مشــاركة املــرأة، والعمــل بقــوة أكبــر لتوفيــر فــرص 

العمــل، وزيــادة العدالــة يف توزيــع الدخــل، وتوفيــر مزيــد مــن احلمايــة 

للفئــات األضعــف. 

· األدلــة 	 إىل  اســتنادا  العمــل  ســوق  سياســات  بشــأن  املشــورة  تعزيــز 

التجريبيــة املتوافــرة حاليــا وزيــادة التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة 

األخــرى. 

اإلطار 1-4

املوازنة بين النمو والضبط املايل

ظهرت مشكلتان مزدوجتان مع استمرار األزمة تمثلتا يف انخفاض النمو 

وارتفاع مستويات الدين فأصبحتا أكثر إحلاحا، وازدادتا تشابكا. ويف 

هذا السياق، كانت وتيرة التصحيح املايل هي موضوع الساعة يف احلوار 

صندوق  وكان  املتقدمة.  االقتصادات  يف  وخاصة  السياسات،  بشأن 

النقد الدويل يؤكد باستمرار أن هذا اخليار بين التقشف والنمو ليس خيارا 

بسيطا، وإنما املسألة هي حتقيق التوازن الصحيح. 

وعمد كثير من االقتصادات املتقدمة إىل تخفيض عجز املالية العامة 

باطراد، واقترب بعضها من حتقيق فوائض أولية حتقق استقرار نسب 

الدين. وحتى يف حالة االستقرار، فإن ارتفاع معدالت العجز واملديونية 

يقلل النمو احملتمل ويجعل االقتصادات عرضة للصدمات. وقد أكد هذا 

األمر ضرورة االستمرار يف التصحيح املايل. ويف نفس الوقت، ال تزال 
آفاق توفير فرص العمل وحتقيق النمو تشكل مصدر قلق.أ

وعلى هذه اخللفية، بحث عدد أكتوبر 2012 من تقرير »آفاق االقتصاد 

ثاثة  إىل  وخلُص  العام،  الدين  الرتفاع  السابقة  املوجات  العاملي« 

استنتاجات رئيسية. أوال، تخفيض الدين العام يستغرق وقتا، ال سيما 

يف سياق ضعف البيئة اخلارجية. وثانيا، النجاح يف تخفيض الدين 

يقتضي ضبط أوضاع املالية العامة وتوافر مزيج من السياسات الداعمة 

للنمو. وثالثا، ال بد أن يؤكد الضبط املايل على أهمية إجراء إصاحات 

هيكلية مستمرة يف املوارد العامة أكثر من تدابير املالية العامة املؤقتة 
أو قصيرة األمد.ب

وبناء على ذلك، ارتكزت املشورة التي قدمها الصندوق بشأن السياسات 
يف هذا اجملال على عدة مبادئ عامة هي:ج

· أهــم عنصــر هــو االلتــزام بخطــة واضحــة وحمــددة متوســطة األجــل 	

الديــن. لتخفيــض 

· يتعيــن معايــرة وتيــرة التصحيــح علــى أســاس ظــروف كل بلــد علــى 	

حــدة — زيــادة تركيزهــا يف نهايــة الفتــرة إذا ســمح التمويــل، وزيــادة 

تركيزهــا يف بدايــة الفتــرة إذا كان البلــد املعنــي واقعــا حتــت ضغــوط 

مــن الســوق، - لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق بالنمــو إىل أدنــى حــد. 

· يف 	 بالغــة  أهميــة  يكتســب  والضرائــب  اإلنفــاق  إصاحــات  مزيــج 

تخفيــض عــبء الفئــات األضعــف وضمــان زيــادة دعــم سياســة املاليــة 

العامــة للنمــو علــى املــدى األطــول. 

· سياســة املاليــة العامــة يتعيــن أن تكــون جــزءا مــن جمموعــة سياســات 	

مــن  الــذي  األمــر  والهيكليــة،  النقديــة  السياســات  فيهــا  بمــا  شــاملة، 

شــأنه أن يســاعد يف تعزيــز النمــو مــع تصحيــح العجــز.  

وانعكاسا لهذه املبادئ، فإن املشورة بشأن املالية العامة التي يقدمها 

صندوق النقد الدويل للبلدان األعضاء، بما فيها البلدان التي لديها برامج 

حسب  وللتعديل  املستمرة  للمراجعة  خضعت  قد  الصندوق،  يدعمها 

االقتضاء. على سبيل املثال، يف سياق مشاورات املادة الرابعة لعام 

2012 مع البرتغال، أعرب املديرون التنفيذيون عن رأيهم بأن أهداف 

حسب  االقتصادية  التطورات  ظلت  إذا  مائمة  ستكون  العامة  املالية 

التوقعات، ولكنهم أكدوا أهمية حتقيق التوازن الصحيح بين ضبط أوضاع 

املالية العامة والتدابير الداعمة للنمو االقتصادي.د ويكتسب هذا املنهج 

للبلدان األعضاء  العملي أهمية بالغة يف تلبية االحتياجات اخملتلفة 

ومواكبة الظروف املتغيرة بمرور الوقت، بما يف ذلك حينما يكون هناك 

احتمال بتفاقم آثار ضبط األوضاع يف حاالت الهبوط االقتصادي.هـ 

الســيدة  عنهــا  أعلنــت  التــي  العامليــة«  السياســات  أعمــال  »جــدول  راجــع  أ  
www.imf.org/exter(  201٣ إبريــل  يف  الصنــدوق  عــام   مديــر 

»الراصــد  تقريــر  مــن   201٣ إبريــل  وعــدد   )nal/np/pp/eng/2013/042013.pdf
    .)www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/01/pdf/fm1301.pdf( املــايل« 

تقريــر  مــن   2012 أكتوبــر  عــدد  يف  الثالــث  الفصــل  راجــع  ب  
www.imf.org/exter( العاملــي«  االقتصــاد   »آفــاق 

nal/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/c3.pdf(. ويتوصــل عــدد إبريــل 201٣ مــن تقريــر 
www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/01/pdf/fm1301.( »الراصــد املــايل«

pdf( إىل نتائــح مماثلــة حــول الضبــط املــايل. 
Jobs and Growth: Ana�“ : راجــع امللحــق الثامــن يف تقريــر السياســات بعنــوان ج  
lytical and Operational Considerations for the Fund“ (www.imf.org/
external/np/pp/eng/2013/031413.pdf)، وعــدد إبريــل 201٣ مــن تقريــر »آفــاق 
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.( »االقتصــاد العاملــي

الدوليــة للشــؤون  اللجنــة  pdf)، والبيــان الصحفــي رقــم 12٩/1٣، بعنــوان »بيــان 
www.imf.org/external/np/(  ،»النقديــة واملاليــة يف اجتماعهــا الســابع والعشــرين

 .)sec/pr/2013/pr13129.htm
 IMF Executive Board“ راجــع نشــرة املعلومــات املعممــة رقــم 07/1٣، بعنــوان د  
www.imf.org/( ، ”Concludes 2012 Article IV Consultation with Portugal

 .)external/np/sec/pn/2013/pn1307.htm
www.imf.org/external/( »عدد أكتوبر 201٣ من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي هـ  

 .)pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf
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سياسة المالية العامة وتوفير فرص العمل في االقتصادات 

المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة

ناقــش اجمللــس التنفيــذي يف يوليــو 2012 دراســة بشــأن سياســة املاليــة 

واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  العمــل يف  فــرص  وتوفيــر  العامــة 

األســواق الصاعــدة.٤٣ وحتــدد الدراســة أبــرز مواطــن الضعــف الهيكليــة يف 

أســواق العمــل يف هــذه االقتصــادات وتناقــش تأثيــر سياســات املاليــة 

العامة على  توفير فرص العمل، وتعرض قائمة من التدابير يف جمايل 

لاقتصــادات  وبالنســبة  العمالــة.  توظيــف  لزيــادة  واإلنفــاق  الضرائــب 

املتقدمــة، تشــير الدراســة إىل أن سياســات الضرائــب واإلنفــاق املصممــة 

بصــورة أفضــل يمكــن أن حتقــق زيــادة كبيــرة يف فــرص توظيــف العمالــة. 

إىل  الدراســة  فتخلُــص  الصاعــدة،  األســواق  القتصــادات  بالنســبة  أمــا 

أن دور اإلصاحــات الهيكليــة ألســواق العمــل ورأس املــال واملنتجــات 

غالبــا مــا تكــون أهــم مــن دور إصاحــات املاليــة العامــة يف تعزيــز نتائــج 

توظيــف العمالــة. 

وكمــا جــاء يف الدراســة، قــد تختلــف فعاليــة اإلصاحــات بشــكل كبيــر بيــن 

االقتصــادات، وتتوقــف علــى مؤسســات ســوق العمــل، وطبيعــة البطالــة، 

والقدرات اإلدارية. وتقول الدراســة إن سياســات تشــجيع توظيف العمالة 

قــد تنطــوي يف بعــض األحيــان علــى مفاضــات مــع أهــداف السياســات 

العامــة األخــرى، ويجــب تقديــر املســألة بنــاء علــى قيــود املاليــة العامــة.

استمرارية حتمل الدين

يشــهد الديــن العــام ارتفاعــا منــذ عــام 2008، وال ســيما يف االقتصــادات 

املتقدمــة حيــث وصــل إىل مســتويات بالغــة االرتفــاع. ويــؤدي فــرط أعبــاء 

املديونيــة الناجــم عــن هــذا االرتفــاع إىل نشــأة حتديــات أمــام االســتقرار 

القضايــا  كانــت  اخللفيــة،  هــذه  وعلــى  االقتصــادي.  والنمــو  املــايل 

املرتبطــة بتقييــم اســتمرارية حتمــل الديــن واحلــد مــن مواطــن الضعــف 

املقترنــة بارتفــاع املديونيــة هــي أهــم مــا ركــز عليــه عمــل صنــدوق النقــد 

الــدويل خــال العــام.   

 مراجعــة سياســة حــدود املديونيــة يف البرامــج املدعمــة بمــوارد 

الصنــدوق

 201٣ مــارس  يف  الــدويل  النقــد  لصنــدوق  التنفيــذي  اجمللــس  قــام 

مــن   ،200٩ يف  اعتُمِــدت  التــي  املديونيــة٤٤  حــدود  سياســة  بمراجعــة 

أجــل ضمــان اســتمرار البرامــج املدعمــة بمــوارد الصنــدوق يف مســاعدة 

البلــدان منخفضــة الدخــل علــى حتقيــق التــوازن املائــم بيــن اســتمرارية 

حتمــل الديــن وإتاحــة حيــز لاقتــراض ألغــراض االســتثمارات املنتجــة 

التــي تدعــم النمــو. ونظــرا لتركيــز هــذه املراجعــة بالدرجــة األوىل علــى 

البلــدان منخفضــة الدخــل، فلــم تُدْخـِـل أي تغييــر يُذكــر علــى سياســة حــدود 

املديونيــة املطبقــة علــى بقيــة البلــدان األعضــاء. وكان تقريــر السياســات 

يف  األوىل  املرحلــة  يمثــل  اجمللــس  اجتمــاع  يف  ملناقشــته  أُعِــد  الــذي 

يتضمــن  عــام 201٤  مطلــع  ثــاٍن يف  تقريــر  إعــداد  ويُتوقــع  املراجعــة، 

اقتراحــات حمــددة يف هــذا الشــأن. 

تطبيــق  عمليــة  مراجعــة  أن  علــى  التنفيذييــن  املديريــن  معظــم  واتفــق 

إصــاح عــام 200٩ أشــارت إىل ضــرورة إدخــال مزيــد مــن التعديــات 

التعقيــد  مســائل  ومعاجلــة  النتائــج  تبايــن  مــن  للحــد  السياســة  علــى 

وتقليــص احتمــاالت تشــويه قــرارات االســتثمار والتمويــل التــي تثيرهــا 

السياســة الراهنــة. وخلُــص معظمهــم إىل أن إنشــاء إطــار موحــد حلــدود 

املديونيــة عــن طريــق توســيع نطــاق سياســة حــدود املديونيــة ليضــم كل 

القــروض، بغــض النظــر عــن شــروطها، ســيوفر ضمانــات أقــوى الســتمرار 

القــدرة علــى حتمــل الديــون دون أن يــؤدي دونمــا داع إىل تقييــد قــدرة 

البلــدان علــى تأميــن قــدر كاٍف مــن التمويــل اخلارجــي لدعــم براجمهــا 

اإلنمائيــة.

للبلــدان  تســمح  التــي  احلوافــز  علــى  احلفــاظ  أهميــة  املديــرون  وأكــد 

كــي  ملقرضيهــا  وكذلــك  ميســرة  بشــروط  االقتــراض  الدخــل  منخفضــة 

يقدمــوا هــذا التمويــل كلمــا أمكــن. وأعــرب كثيــر مــن املديريــن عــن رأيــه 

بــأن هــذا الهــدف ســيتحقق مــن خــال الهــدف اإلرشــادي املقتــرح ملتوســط 

املقتــرح  النحــو  علــى  اجلديــدة،  التمويــل  عمليــات  يف  التيســير  درجــة 

إلجمــايل  املقتــرح   األقصــى  احلــد  جانــب  إىل  السياســات،  تقريــر  يف 

االقتــراض، ورحبــوا بمــا ســيحققه اإلصــاح املقتــرح مــن منــح البلــدان 

املعنيــة  سياســاتها  إدارة  يف  املرونــة  مــن  مزيــد  الدخــل  منخفضــة 

باالقتــراض. 

إدخــال  إىل  يدعــو  مــا  هنــاك  ليــس  أنــه  علــى  املديريــن  معظــم  واتفــق 

البرامــج املدعمــة بمــوارد  تغييــرات علــى تصميــم حــدود املديونيــة يف 

الصنــدوق واملمولــة مــن خــال حســاب املــوارد العامــة )برامــج حســاب 

 .)“  GRA”– العامــة  املــوارد 

وشــجع املديــرون خبــراء الصنــدوق علــى التواصــل اخلارجــي مــع الدوائــر 

واملقرضيــن،  البلــدان،  ســلطات  ذلــك  يف  بمــا  الرئيســية،  االنتخابيــة 

اإلطار 2-4

نظم تقاعد قابلة لاستمرار ماليا وحتقق العدالة يف آسيا

اجتمع يف طوكيو يف يناير 201٣ خبراء ومهنيون بارزون من أنحاء 

العامل معنيون بقضايا التقاعد مع صناع السياسات من 16 بلدا آسيويا 

انعقد ملدة يومين بعنوان: » تصميم نظم تقاعد  للمشاركة يف مؤتمر 

قابلة لاستمرار ماليا وحتقق العدالة يف آسيا يف عامل ما بعد األزمة.«أ 

وتوىل تنظيم املؤتمر إدارة شؤون املالية العامة واملكتب اإلقليمي ملنطقة 

احلكومة  من  بدعم  الدويل،  النقد  صندوق  يف  الهادئ  واحمليط  آسيا 

اليابانية.

ويتمثل التحدي أمام االقتصادات املتقدمة يف احتواء الزيادات املستقبلية 

بينما  السكان،  شيخوخة  زيادة  مع  العامة  التقاعد  معاشات  نظم  يف 

يتعين على اقتصادات األسواق الصاعدة توسيع نطاق تغطية نظم التقاعد 

على نحو قابل لاستمرار من منظور املالية العامة مع الزيادة السريعة 

يف شيخوخة السكان. كذلك ركز املؤتمر على قضايا حتقيق العدالة، وال 

سيما تأثير اخليارات اخملتلفة إلصاح نظام التقاعد على العدالة ضمن 

اجليل الواحد وبين األجيال.

وتذهب إحدى الرسائل الرئيسية للمؤتمر إىل أن نظم معاشات التقاعد 

يتعين أن تقدم دعما كافيا لدخل الفقراء املسنين بينما تظل تكلفتها 

معقولة وقابلة لاستمرار من منظور املالية العامة. وناقش املشاركون 

املزايا التي تترتب على رفع أعمار التقاعد، يف حتسين مقومات البقاء 

يف نظم التقاعد ودفع النمو االقتصادي من خال زيادة عرض العمالة. 

الضروري كذلك زيادة  الصاعدة على وجه اخلصوص، من  ويف آسيا 

نسبة السكان املسنين الذي يحصلون على معاشات تقاعد وحتسين إدارة 

نظم  إصاحات  فعالية  حتقيق  أجل  ومن  اخلاصة.  التقاعد  صناديق 

التقاعد ، يجب أن يُنظر إليها على أنها عادلة، وأن يكون معلوما أنها 

متى طُبِّقت لن تُلغى. 

 IMF Gathers Experts to Discuss“ راجع البيان الصحفي رقم 08/1٣، بعنوان
  
أ

 ،”Design of Fiscally Sustainable and Equitable Pension Systems in Asia
 .)www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1308.htm(
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واألطــراف األخــرى املعنيــة بالتنميــة للتعــرف علــى آرائهــا يف تصميــم 

النهائــي. اإلصــاح  اقتــراح 

مذكرة توجيهية عن تحليل استمرارية تحمل الدين العام في 

البلدان القادرة على النفاذ إلى السوق

علــى خلفيــة تزايــد اخملــاوف بشــأن اســتمرارية حتمــل الديــن العــام يف 

االقتصــادات املتقدمــة، أجــرى اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل 

العامــة  املاليــة  سياســة  حتليــل  إلطــار  مراجعــة   2011 أغســطس  يف 

إىل  النفــاذ  علــى  القــادرة  البلــدان  يف  العــام  الديــن  حتمــل  واســتمرارية 

الســوق.٤٥ وحددت املراجعة عددا من اجملاالت التي يمكن فيها حتســين 

حتليــات اســتمرارية حتمــل الديــن يف البلــدان القــادرة علــى النفــاذ إىل 

الســوق، ومنهــا مــدى واقعيــة افتراضــات الســيناريو األساســي، واخملاطــر 

املقترنــة بخصائــص الديــون، وحتليــل اخملاطــر املاليــة الكليــة، ومواطــن 

جممــات  تغطيــة  ونطــاق  العــام،  الديــن  بمســتوى  املرتبطــة  الضعــف 

املاليــة العامــة والديــن العــام. 

ووضــع خبــراء الصنــدوق بعــد ذلــك مبــادئ توجيهيــة مبنيــة علــى هــذه 

املراجعــة، وأُحيــط اجمللــس التنفيــذي علمــا يف إبريــل 201٣ بمــا ورد 

العــام  الديــن  حتمــل  اســتمرارية  حتليــل  عــن  التوجيهيــة  »املذكــرة  يف 

يف البلــدان القــادرة علــى النفــاذ إىل الســوق«.٤6 واتســاقا مــع مراجعــة 

ثــاث  كل  املقــررة  الرقابــة  و«مراجعــة   2011 أغســطس  يف  اجمللــس 

التوجيهيــة  املذكــرة  تضــع   ،2011 عــام  يف  أُجريــت  والتــي  ســنوات« 

منهجــا يقــوم علــى مســتوى اخملاطــر ويقتضــي إجــراء مزيــد مــن التحليــل 

يف البلــدان التــي تواجــه خماطــر أكبــر وحتليــا أقــل علــى نحو متناســب يف 

البلــدان التــي تواجــه خماطــر أقــل. وتعالــج املذكــرة مســألة نطــاق تغطيــة 

البيانــات وقضايــا أخــرى متعلقــة بالتصميــم، وتعــرض عناصــر التحليــل 

النموذجيــة  الوحــدات  وتناقــش  الديــن،  حتمــل  الســتمرارية  األساســي 

التــي تُســتخدم عندمــا يقتضــي األمــر إجــراء حتليــل أعمــق، وتضــع شــروط 

اإلبــاغ واإلجــراءات التــي تُتبــع يف حتليــات اســتمرارية حتمــل الديــن. 

تقوية النظم املالية

يف أعقــاب األزمــة العامليــة، أصبحــت تقويــة النظــم املاليــة أحــد أولويــات 

العمــل يف صنــدوق النقــد الــدويل نظــرا للــدور الــذي قامــت بــه املؤسســات 

املاليــة الضعيفــة، وعــدم كفايــة التنظيــم والرقابــة، ونقــص الشــفافية. 

وهنــاك احتمــال قائــم بــأن يفضــي ذلــك إىل إضعــاف فعاليــة السياســة 

النقديــة يف دعــم التعــايف ممــا يؤكــد احلاجــة إىل إحــراز تقــدم يف هــذا 

اجملــال.

وباإلضافــة إىل العمــل الــواردة تفاصيلــه يف األقســام الفرعيــة التاليــة، 

أُحيــط اجمللــس التنفيــذي علمــا بصــورة غيــر رســمية يف ديســمبر 2012 

والــذي كان  املــايل  القطــاع  أعمــال إصــاح  تنفيــذ جــدول  بالتقــدم يف 

نتــاج اجلهــود املبذولــة للتعلــم مــن األزمــة واتخــاذ خطــوات لتجنــب وقــوع 

أزمــة أخــرى. كذلــك أجــرى اجمللــس مناقشــة غيــر رســمية حــول الرقابــة 

املعــززة علــى القطــاع املــايل يف البلــدان منخفضــة الدخــل فيمــا يتعلــق 

بالتعميــق املــايل واالســتقرار الكلــي )راجــع الفصــل الثالــث(. 

ألوضــاع  الفعالــة  التســوية  لنظــم  األساســية  املواصفــات 

املاليــة املؤسســات 

ُأحيــط اجمللــس التنفيــذي علمــا بصــورة غيــر رســمية يف أكتوبــر 2012 

باجلهــود الدوليــة لتحديــد املمارســات الســليمة فيمــا يتعلــق بنظــم تســوية 

لنظــم  األساســية  »املواصفــات  وتمثــل  املاليــة.  املؤسســات  أوضــاع 

وأيدتهــا  املــايل  االســتقرار  جملــس  اعتمدهــا  التــي  الفعالــة«،  التســوية 

جمموعــة العشــرين، معيــارا دوليــا غيــر ملــزم، وحتــدد إطــارا فعــاال لتســوية 

أوضــاع املؤسســات املاليــة عبــر احلــدود. وحتــدد املواصفــات األساســية 

التســوية  إطــار  مــن  جــزءا  تكــون  أن  ينبغــي  التــي  اجلوهريــة  الســمات 

علــى املســتويين القُطْــري والــدويل، لكــي يتســنى تســوية األوضــاع دون 

حــدوث اضطرابــات نظاميــة حــادة ودون تعريــض املكلفيــن الضريبييــن 

خلســائر. وتتضمــن هــذه الســمات جمموعــة أدوات شــاملة مــن صاحيــات 

التســوية التــي تُمنــح للســلطات القُطْريــة لكــي تتــوىل زمــام الســيطرة علــى 

املؤسســة املاليــة بــدال مــن املديريــن واملــاك القائميــن، أوبيــع املؤسســة 

أو دجمهــا، أو حتويــل أصولهــا وخصومهــا إىل أطــراف ثالثــة، أو إعــادة 

هيكلــة ديونهــا مــن جانــب واحــد؛ ودعــم تســوية أوضــاع املؤسســة مــن 

خــال وقــف مؤقــت لتنفيــذ حقــوق اإلنهــاء التــي نصــت عليهــا مــن قبــل يف 

العقــود املاليــة. وقُدِّمــت الدراســة بشــأن السياســات إىل اجمللــس لتقديــم 

معلومــات موجــزة عــن مشــاركة صنــدوق النقــد الــدويل بفعاليــة يف عمــل 

جملــس االســتقرار املــايل لتطبيــق املواصفــات األساســية، كمــا أن اخلبــراء 

بونفي  مرفأ  يف  جديدة  صيد  شبكة  يحيك  سمك  صائد  اليمين:  إىل 
بمدينة كوناكري، غينيا. إىل اليسار: تاجر مضارب يف سوق العقود 

املستقبلية يف شيكاغو، والية إلينوي.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



36  |   التقرير السنوي ٢٠١٣         

سيســعون، عنــد انتهــاء هــذا العمــل، إىل احلصــول علــى صاحيــة مائمــة 

يف ظــل إطــار احلوكمــة يف الصنــدوق الســتخدام املواصفــات األساســية 

كمعيــار جديــد يف ظــل برنامــج »تقاريــر مراعــاة املعاييــر واملواثيــق«.٤7   

املبادئ التوجيهية املنقحة إلدارة احتياطيات النقد األجنبي 

صــادق اجمللــس التنفيــذي يف فبرايــر 201٣ علــى »املبــادئ التوجيهيــة 

خبــراء  وضعهــا  التــي  املنقحــة  األجنبــي«  النقــد  احتياطيــات  إلدارة 

مــن  تتألــف  صغيــرة  عمــل  جمموعــة  مــن  بدعــم  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

مســؤولين يف بنوك مركزية وســلطات نقدية يف عدد من البلدان، وكذلك 

يف البنــك املركــزي األوروبــي، وبنــك التســويات الدولية.٤8وجــاءت عمليــة 

األساســية  الهيكليــة  بالتغيــرات  مدفوعــة  التوجيهيــة  املبــادئ  تنقيــح 

املُشــاهدة يف تراكــم االحتياطيــات والتغيــرات التــي تطــرأ علــى ممارســات 

إدارة االحتياطيــات كــرد فعــل ملواجهــة التطــورات اجلاريــة يف األســواق 

املاليــة والتصــدي لألزمــة العامليــة. ويركــز التنقيــح علــى أهــداف إدارة 

االحتياطيــات واســتراتيجيتها، والشــفافية واملســاءلة، وقضايــا األطــر 

املؤسســية والتنظيميــة، وإطــار إدارة اخملاطــر. 

تقويــة  إىل  املنقحــة  التوجيهيــة  املبــادئ  تطبيــق  يــؤدي  أن  ويُتوقــع 

التــي  واملمارســات  السياســات  وتشــجيع  العاملــي،  املــايل  البنيــان 

القطــاع املــايل، وتقليــص  تســهم يف حتقيــق االســتقرار والشــفافية يف 

مواطــن تعــرض البلــدان األعضــاء للخطــر اخلارجــي. وسيســتخدم خبــراء 

الصنــدوق املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة كإطــار لتقديــم املســاعدة الفنيــة 

وإلجراء املناقشــات يف ســياق أنشــطة الرقابة التي يمارســها الصندوق.

االختالالت العاملية وانتشار التداعيات

كمــا أشــار الفصــل الثالــث، فــإن صنــدوق النقــد الــدويل بمثابــة منتــدى 

االقتصاديــة  سياســاتها  نتائــج  حــول  األعضــاء  البلــدان  بيــن  للحــوار 

التقريــر  هــذا  غطــى  وقــد  والــدويل.  اإلقليمــي  املســتويين  علــى  واملاليــة 

يف أجــزاء ســابقة التقــدم بشــأن العناصــر األساســية لعمــل الصنــدوق يف 

هــذا اجملــال خــال العــام —  مثــل »تقريــر القطــاع اخلارجــي التجريبــي« 

و«تقريــر التداعيــات«. والعديــد مــن اجملــاالت ذات األولويــة التــي حددتهــا 

أُجريــت يف عــام  الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات« والتــي  »مراجعــة 

2011 — وخاصــة الترابــط واخملاطــر واالســتقرار اخلارجــي — تؤثــر 

تأثيــرا مباشــرا أيضــا علــى االختــاالت العامليــة وانتشــار التداعيــات. 

جســيمة  خماطــر  يفــرض   أن  فيمكــن  الرأســمالية  التدفقــات  تقلــب  أمــا 

حتديــد  قضيــة  وكانــت  ككل،  والعــامل  املنفــردة  البلــدان  اســتقرار  علــى 

توقيــت وحجــم وســرعة حتريــر التدفقــات الرأســمالية مــن أهــم القضايــا 

اخلافيــة يف اجلــدل العاملــي حــول السياســات االقتصاديــة علــى مــدى 

عقــود. وخــال هــذه الســنة، أقــر اجمللــس التنفيــذي رؤيــة مؤسســية إلدارة 

التدفقــات الرأســمالية العامليــة للمســاعدة علــى إعطــاء البلــدان مشــورة 

»حتريــر  بعنــوان  القســم  )راجــع  السياســات  بشــأن  ومتســقة  واضحــة 

الثالــث(.  الفصــل  يف  وإدارتهــا«  الرأســمالية  التدفقــات 

السياســات  علــى  الترابــط  انعكاســات  بشــأن  مســتمرا  العمــل  يــزال  وال 

والرقابــة. وقــد تعــزز بصفــة خاصــة حتليــل اتســاق السياســات متعــددة 

األطــراف وانتشــار التداعيــات عبــر احلــدود معتمــدا علــى إطــار الرقابــة 

املعــدل.

الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر

البلــدان  الــدويل بتقديــم تمويــل ميســر إىل  النقــد  عندمــا يقــوم صنــدوق 

لهــذا  املتوافــرة  املــوارد  مــن  فإنــه يســحب  الدخــل،  األعضــاء منخفضــة 

النــوع مــن التمويــل مــن خــال »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن 

مــن  لاســتفادة  املؤهلــة  األعضــاء  البلــدان  الصنــدوق  ويحــدد  الفقــر«. 

االســتئماين  »الصنــدوق  مــن  ميســرة  بشــروط  املتاحــة  املاليــة  املــوارد 

للنمــو واحلــد مــن الفقــر« وذلــك باســتخدام إطــار تــم إعــداده لهــذا الغــرض 

يف عــام 2010. ويقــدم هــذا اإلطــار، الــذي تتــم مراجعتــه مــرة كل عاميــن 

)لاطــاع علــى نتائــج أحــدث املراجعــات راجــع القســم بعنــوان »مراجعــة 

الثالــث(،  الفصــل  امليســر » يف  التمويــل  مــن  األهليــة لاســتفادة  حالــة 

القــرارات  اتخــاذ  عنــد  التنفيــذي  اجمللــس  إليهــا  يســتند  شــفافة  معاييــر 

ويتضمــن  املؤهلــة.٤٩  البلــدان  قائمــة  مــن  واخلــروج  بالتأهــل  املتعلقــة 

اإلطــار كذلــك معاييــر خاصــة لتأهــل وخــروج البلــدان الصغيــرة والــدول 

األصغــر وهــي أقــل تشــددا فيمــا يتعلــق بحصــة الفــرد مــن الدخــل ملراعــاة 

مواطــن اخلطــر األشــد التــي تواجههــا.  

وأضــاف اجمللــس التنفيــذي يف أغســطس 2012 جنــوب الســودان، أحــدث 

املؤهلــة  األعضــاء  البلــدان  قائمــة  إىل  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  أعضــاء 

للحصــول علــى تمويــل ميســر مــن الصنــدوق.٥0 وبتطبيــق اإلطــار املعــدل 

الــذي يحــدد أهليــة االســتفادة مــن مــوارد »الصنــدوق االســتئماين للنمــو 

واحلــد مــن الفقــر« والــذي تمــت املوافقــة عليــه يف إبريــل 201٣ )راجــع 

القســم بعنــوان »مراجعــة حالــة األهليــة لاســتفادة مــن التمويــل امليســر » 

يف الفصــل الثالــث( أيــد املديــرون التنفيذيــون كذلــك اقتــراح تأهُّــل كل مــن 

جــزر مارشــال، وميكرونيزيــا، وتوفالــو للدخــول ضمــن قائمــة البلــدان 

املؤهلــة لاســتفادة مــن مــوارد »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن 

الفقــر«، وكذلــك اقتــراح خــروج كل مــن أرمينيــا وجورجيــا. وأدت هــذه 

القــرارات إىل وصــول عــدد البلــدان منخفضــة الدخــل املؤهلــة لاســتفادة 

مــن التمويــل امليســر إىل 7٣ بلــدا.  

وعندمــا كان صنــدوق النقــد الــدويل يقــوم بإصــاح تســهياته التمويليــة 

املتاحــة للبلــدان منخفضــة الدخــل يف 200٩، كانــت التوقعــات تشــير 

القــروض مــن »الصنــدوق  يف ذلــك الوقــت إىل أن إجمــايل الطلــب علــى 

االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر« علــى امتــداد الفتــرة مــن 200٩ – 

 17( خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار   11.٣ إىل  ســيصل   201٤

مليــار دوالر أمريكــي(. ومــن أجــل توفيــر مــوارد إضافيــة لتمويــل البلــدان 

علــى   2012 فبرايــر  يف  التنفيــذي  اجمللــس  وافــق  الدخــل،  منخفضــة 

مليــار  )حــوايل 1.1  مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة  توزيــع 700 

دوالر أمريكــي( مــن احتياطيــات الصنــدوق العامــة علــى بلدانــه األعضــاء، 

الذهــب.  مبيعــات  مــن  حتققــت  التــي  االســتثنائية  األربــاح  مــن  كجــزء 

وأُجــري هــذا التوزيــع يف أكتوبــر 2012 )راجــع القســم بعنــوان »مبيعــات 

الفصــل اخلامــس(.  الذهــب« يف 

حصيلــة  مــن  املتبقيــة  االســتثنائية  األربــاح  توزيــع 

الذهــب مبيعــات 

»الصنــدوق  اســتمرارية  لضمــان  وُضِعــت  اســتراتيجية  مــن  كجــزء 

االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر« علــى املــدى األطــول، وافــق املديــرون 

التنفيذيــون يف ســبتمبر 2012 علــى  توزيــع 1.7٥ مليــار وحــدة حقــوق 

االحتياطيــات  توزيــع  مــن  أمريكــي(  دوالر  مليــار   2.7( خاصــة  ســحب 

الذهــب، وذلــك علــى  التــي تمثــل األربــاح االســتثنائية مــن بيــع  العامــة 

)راجــع  احلصــص  مــن  األعضــاء  البلــدان  أنصبــة  مــع  يتناســب  نحــو 

الفصــل اخلامــس(. وينــص القــرار علــى أنــه لكــي يتــم التوزيــع، يجــب أن 

علــى   %٩0 يعــادل  مبلــغ  بتحويــل  مرضيــة  ضمانــات  األعضــاء  يقــدم 

األقــل مــن املبلــغ املــوزّع )1.٥7٥ مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة، 

أو 2.٤٣ مليــار دوالر أمريكــي( إىل »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد 
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مــن الفقــر«. ويف ٣0 إبريــل 201٣، كان الصنــدوق قــد تلقــى ضمانــات 

مــن البلــدان األعضــاء بتقديــم 1.٣ مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )2 

مليــار دوالر أمريكــي( مــن التوزيــع يف شــكل مــوارد جديــدة للمســاهمة يف 

دعــم »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر«.

الصنــدوق  خبــراء  اقتــراح طرحــه  علــى  التنفيــذي  اجمللــس  وافــق  كذلــك 

»الصنــدوق  يف  البقــاء  مقومــات  توافــر  لضمــان  اســتراتيجية  بوضــع 

مــوارد  توافــر  إىل ضمــان  تهــدف  الفقــر«  مــن  واحلــد  للنمــو  االســتئماين 

كافيــة لــدى املؤسســة لتلبيــة الطلــب املتوقــع علــى التمويــل الــذي تقدمــه 

هــذه االســتراتيجية علــى  األطــول. وتقــوم  املــدى  علــى  بشــروط ميســرة 

ركائــز:  ثاثــة 

· طاقــة تمويــل يبلــغ جممــوع مواردهــا األساســية املتاحــة حــوايل 1.2٥ 	

أمريكــي(  دوالر  مليــار   1.٩٣( خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار 

كمتوســط لطاقــة التمويــل الســنوية التــي يُتوقــع أن تغطــي احتياجــات 

التمويــل امليســر خــال الفتــرات العاديــة.

· تدابيــر للطــوارئ، تتضمــن بــذل جهــود ثنائيــة لتعبئــة األمــوال، وتعليــق 	

ســداد املبالــغ املســتحقة حلســاب املــوارد العامــة نظيــر املصروفــات 

اإلداريــة املتعلقــة بتشــغيل »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن 

الفقــر«، يمكــن تفعيلهــا عندمــا يتجــاوز متوســط احتياجــات التمويــل 

مســتوى املــوارد األساســية املتاحــة بفــارق كبيــر لفتــرة زمنيــة ممتــدة.

· مبــدأ مقومــات البقــاء الذاتــي، أي تَوَقُّــع أن يتــم إدخــال أي تعديــات 	

علــى التســهيات التمويليــة املتاحــة للبلــدان منخفضــة الدخــل بطريقة 

تراعــي تلبيــة الطلــب علــى اإلقــراض امليســر مــن الصنــدوق اعتمــادا 

علــى املــوارد املتاحــة يف ظــل أول ركيزتيــن لهــذه االســتراتيجية ويف 
ظــل جمموعــة معقولــة مــن الســيناريوهات.٥1

املديريــن  بعــض  أعــرب  القــرار،٥2  لهــذا  اجمللــس  مناقشــة  وخــال 

التنفيذييــن عــن قلقهــم مــن أن تطبيــق اإلطــار يمكــن أن يــؤدي إىل احلد من 

تقليــل االســتفادة و/أو تقييــد أهليــة احلصــول علــى مــوارد مــن التســهيات 

املتاحــة للبلــدان منخفضــة الدخــل، فشــددوا علــى أن أي قــرارات تُتخــذ 

بشــأن هــذه اجلوانــب ينبغــي أن توجــه العنايــة الواجبــة الحتياجــات هــذه 

البلــدان للحصــول علــى تمويــل. وأكــد عــدد مــن املديريــن التنفيذييــن أن 

تعزيــز عمليــة جمــع األمــوال مــن جمموعــة كبيــرة مــن املانحيــن سيســاعد 

مــن  واحلــد  للنمــو  االســتئماين  »الصنــدوق  إكســاب  ضمــان  علــى  أيضــا 

الفقــر« مقومــات البقــاء علــى املــدى البعيــد.  

قــروض  الفائــدة علــى  أســعار  مــن  اإلعفــاء املؤقــت  فتــرة  تمديــد 

الدخــل منخفضــة  البلــدان 

كان اجمللــس التنفيــذي قــد صــادق يف 200٩ علــى منــح تخفيــف مؤقــت 

مــن مدفوعــات الفائــدة علــى كافــة القــروض امليســرة القائمــة للبلــدان 

األعضــاء املؤهلــة لاســتفادة مــن »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد 

مــن الفقــر«، ومــن ثــم اإلعفــاء مــن جميــع مدفوعــات الفائــدة علــى قــروض 

»الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر« حتــى ديســمبر 2011. 

وتــم الحقــا تمديــد فتــرة اإلعفــاء مــن أســعار الفائــدة حتى ديســمبر 2012. 

التنفيــذي  اجمللــس  وافــق  العامليــة،  االقتصاديــة  األزمــة  ضــوء  ويف 

الــدويل يف ديســمبر 2012 علــى تمديــد فتــرة اإلعفــاء  النقــد  لصنــدوق 

االســتثنائية مــن أســعار الفائــدة علــى قــروض ميســرة ملــدة عاميــن حتــى 

نهايــة ديســمبر ٥1.201٤ ووافــق اجمللــس أيضــا علــى تأجيــل املراجعــة 

للنمــو  االســتئماين  »الصنــدوق  قــروض  علــى  الفائــدة  ألســعار  القادمــة 

واحلــد مــن الفقــر« ملــدة عــام واحــد، حتــى نهايــة 201٤. 

التمويل

أنشطة التمويل غير امليسر خالل السنة

وافــق اجمللــس التنفيــذي خــال الســنة علــى عقــد خمســة اتفاقــات جديــدة 

كلــي  بإجمــايل  امليســر،  غيــر  للتمويــل  الصنــدوق  تســهيات  بموجــب 

قــدره 7٥.1 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )11٣.٣ مليــار دوالر 

أمريكــي(.٥٤ وخُصِّــص أكثــر مــن ٩0% مــن إجمــايل االلتزامــات اجلديــدة 

دوالر  مليــار   10٤.6 أو  خاصــة،  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار   6٩.٣(

أمريكــي( التفاقيــن الحقيــن بموجــب »خــط االئتمــان املــرن«  مــع كل مــن 

املكســيك وبولنــدا. ووافــق اجمللــس أيضــا علــى عقــد اتفاقيــن لاســتعداد 

االئتمــاين )مــع األردن والبوســنة والهرســك( بقيمــة تصــل إىل 1.7 مليــار 

وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )2.6 مليــار دوالر أمريكــي(. وباإلضافــة 

إىل ذلــك، تمــت املوافقــة علــى عقــد اتفــاق جديــد بقيمــة ٤.1 مليــار وحــدة 

حقــوق ســحب خاصــة )6.2 مليــار دوالر أمريكــي( بموجــب خــط الوقايــة 

والســيولة مــع املغــرب، والــذي عاملتــه الســلطات باعتبــاره وقائيــا. 

إىل  ديفوار.  كوت  ديفو،  يف  كاكاو  ثمرة  يقطع  مزارع  اليمين:  إىل 
اليسار: عمال يشتغلون يف مصنع بمدينة أيوتايا، تايلند.
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اجلدول 1-4

التسهيات التمويلية يف صندوق النقد الدويل

التقسيم املرحلي واملراقبة الشروط  الغرض  التسهيل االئتماين  
)سنة االعتماد(1

الشرائح االئتمانية وتسهيل الصندوق املمدد٣

اتفاق االستعداد 
االئتماين )1٩٥2(

 

مساعدة متوسطة األجل للبلدان التي تعاين 
من مشكات متعلقة بميزان املدفوعات 

ذات طابع قصير األجل.

اعتماد سياسات تقوم بتوفير الثقة إلمكانية حل 
مشكات ميزان املدفوعات يف البلد العضو خال 

فترة زمنية معقولة.

عمليات شراء رُبع سنوية )مبالغ منصرفة( مرتهنة 
بمراعاة معايير األداء وغيرها من الشروط.

تسهيل الصندوق املمدد 
)1٩7٤( )اتفاق ممدد(

مساعدة أطول أجا لدعم اإلصاحات 
الهيكلية يف البلدان األعضاء ملعاجلة 

املشكات املتعلقة بميزان املدفوعات ذات 
الطابع طويل األجل. 

اعتماد برنامج ملدة تصل إىل أربع سنوات، بجدول 
أعمال هيكلي، مع بيان سنوي تفصيلي للسياسات 

املتبعة يف االثني عشر شهرا التالية.

عمليات شراء رُبع سنوية أو نصف سنوية )مبالغ 
منصرفة( مرتهنة بمراعاة معايير األداء وغيرها من 

الشروط. 

خط االئتمان املرن 
 )200٩(

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانية 
ملعاجلة جميع املشكات املتعلقة 

باحتياجات ميزان املدفوعات، سواء 
احملتملة أو الفعلية.

أساسيات اقتصادية كلية سابقة، وأطر للسياسات 
االقتصادية، وسجات أداء على مستوى السياسات 

تتسم بالقوة البالغة.

املوافقة على االستفادة من موارد الصندوق متاحة 
مقدما طوال مدة االتفاق شريطة استكمال مراجعة 

منتصف الفترة بعد عام واحد.

خط الوقاية والسيولة 
)2011(

أداة للبلدان التي تتميز بأساسيات 
وسياسات اقتصادية سليمة..

قوة أطر السياسات واملركز اخلارجي والقدرة على 
النفاذ إىل األسواق، بما يف ذلك سامة أوضاع 

القطاع املايل

صرف موارد كبيرة يف بداية الفترة، ويخضع 
ملراجعات نصف سنوية )بالنسبة خلط الوقاية 

والسيولة ملدة تتراوح بين سنة وسنتين(.

التسهيات اخلاصة

أداة التمويل السريع 

)2011(

مساعدة مالية سريعة جلميع البلدان 

األعضاء التي تواجه احتياجات ملحة يف 

ميزان املدفوعات.

اجلهود املبذولة حلل مشكات ميزان املدفوعات 

)ربما تتضمن إجراءات مسبقة(

عمليات شراء مباشرة دون احلاجة إىل برنامج 

كامل أو مراجعات.

التسهيات املوجهة للبلدان األعضاء منخفضة الدخل يف ظل الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر 

التسهيل االئتماين املمدد 
٥)2010(

مساعدة متوسطة األجل ملواجهة 

املشكات املزمنة املتعلقة بميزان 

املدفوعات.

الدخول يف اتفاقات يف إطار التسهيل االئتماين 

املمدد ملدة من ٣-٤ أعوام. وتستند البرامج املدعمة 

بموارد هذا التسهيل إىل«تقرير استراتيجية احلد من 

الفقر« من إعداد البلدان املعنية يف سياق مشاركتها 

ويتضمن سياساتها االقتصادية الكلية والهيكلية 

واملتعلقة باحلد من الفقر.

صرف مبالغ نصف سنوية )أو ربع سنوية 

أحيانا( مشروطة بمراعاة معايير األداء واستكمال 

املراجعات املطلوبة

تسهيل االستعداد 

االئتماين )2010(

حلل مشكات ميزان املدفوعات وتلبية 

االحتياجات الوقائية على املدى القصير.

عقد اتفاقات يف ظل تسهيل االستعداد االئتماين 

تتراوح مدتها بين 12 و2٤ شهرا.

صرف مبالغ نصف سنوية )أو ربع سنوية 

أحيانا( مشروطة بمراعاة معايير األداء واستكمال 

املراجعات )يف حالة السحب(

التسهيل االئتماين 

السريع )2010(

مساعدة سريعة لتلبية احتياجات ملحة 

يف ميزان املدفوعات حيث ال تكون هناك 

حاجة فيها إىل برنامج يفي بشروط 

الشريحة االئتمانية العليا أو ال يكون ذلك 

ممكنا.

ال يلزم وضع برنامج قائم على أساس املراجعة أو 

الشرطية الاحقة. 

عادة دفعة واحدة.

باســتثناء القــروض املمولــة مــن »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر«، تُمــوَّل القــروض املقدمــة مــن الصنــدوق أساســا مــن رأس املــال الــذي تكتتــب فيــه البلــدان األعضــاء؛ وتخصــص لــكل بلــد حصــة    1

معينــة تمثــل التزامــه املــايل. ويدفــع البلــد العضــو جــزءا مــن حصتــه يف شــكل عمــات أجنبيــة مقبولــة للصنــدوق - أو حقــوق الســحب اخلاصــة - ويدفــع الباقــي بعملتــه احملليــة. ويُصــرف القــرض املقــدم 
مــن الصنــدوق أو يُســحب عــن طريــق قيــام املقتــرض بشــراء أصــول بالعمــات األجنبيــة أو بحقــوق الســحب اخلاصــة مــن الصنــدوق بعملتــه احملليــة. ويتــم ســداد مبلــغ القــرض عــن طريــق قيــام املقتــرض 
بإعــادة شــراء عملتــه احملليــة مــن الصنــدوق بعمــات أجنبيــة أو بحقــوق الســحب اخلاصــة. أمــا القــروض امليســرة بموجــب التســهيل االئتمــاين املمــدد، والتســهيل االئتمــاين الســريع، وتســهيل االســتعداد 
االئتمــاين فتُمـَـوَّل بصفــة مســتقلة مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر. وفيمــا يخــص اإلقــراض مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر، اتفــق اجمللــس التنفيــذي يف إبريــل 201٣ 
علــى أنــه بمجــرد تفعيــل زيــادة احلصــص يف إطــار املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة للحصــص، ينبغــي تخفيــض معاييــر وحــدود االســتفادة مــن املــوارد كنســبة مئويــة مــن حصــة العضويــة إىل النصــف 

)راجــع الفصــل اخلامــس(. 

يقــرر معــدل الرســم علــى املبالــغ املنصرفــة مــن »حســاب املــوارد العامــة« بهامــش يزيــد علــى ســعر الفائــدة األســبوعي علــى حقــوق الســحب اخلاصــة. ويطبــق معــدل الرســم علــى الرصيــد اليومــي جلميــع    
2

الســحوبات القائمــة مــن حســاب املــوارد العامــة يف كل رُبــع ســنة ماليــة يف الصنــدوق. وباإلضافــة إىل ذلــك، يتــم حتصيــل رســم خدمــة بنســبة 0.٥% علــى كل عمليــة ســحب مــن مــوارد الصنــدوق يف »حســاب 
املوارد العامة«، بخاف عمليات الســحب من شــريحة االحتياطي. ويطبق رســم التزام يدفع مقدما )1٥ نقطة أســاس للمبالغ امللتزم بها حتى 200% من حصة العضوية؛ و٣0 نقطة أســاس على املبالغ 
التــي تزيــد علــى 200% وحتــى 1000% مــن حصــة العضويــة؛ و60 نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تتجــاوز 1000% مــن حصــة العضويــة( علــى املبلــغ احملتمــل ســحبه خــال كل فتــرة زمنيــة )ســنويا( يف 
إطار اتفاق لاستعداد االئتماين، أو اتفاق بموجب »خط االئتمان املرن«، أو »خط الوقاية والسيولة«، أو اتفاق ممدد؛ ويتم رد هذا الرسم على أساس تناسبي مع إجراء عمليات السحب الحقا يف االتفاق 
االئتمــاين املعنــي. وبالنســبة لتســهيات اإلقــراض امليســر للبلــدان منخفضــة الدخــل يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر، تــم اســتحداث آليــة لســعر الفائــدة يف عــام 200٩ بحيــث تربــط بيــن 
أســعار الفائــدة امليســرة وأســعار الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة واملراجعــات املنتظمــة. ويف هــذه املراجعــات، يتــم حتديــد أســعار الفائــدة املطبقــة علــى النحــو التــايل: إذا كان متوســط ســعر الفائــدة علــى 
حقــوق الســحب اخلاصــة يف آخــر فتــرة زمنيــة تبلــغ اثنــي عشــر شــهرا أقــل مــن 2%، فــإن ســعر الفائــدة علــى القــروض بموجــب التســهيل االئتمــاين املمــدد، والتســهيل االئتمــاين الســريع ســوف حتــدد بنســبة 
صفــر% ســنويا، وبنســبة 0.2٥% ســنويا بالنســبة لقــروض تســهيل االســتعداد االئتمــاين؛ أمــا إذا كان متوســط ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة هــو 2% أو أكثــر، حتــى ٥%، فــإن ســعر الفائــدة علــى 
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األقساط حدود االستفادة من املوارد1                               الرسوم2                                                         اجلدول الزمني )سنوات( 

سنويا: 200% من حصة العضوية؛ تراكميا: 

600% من حصة العضوية.

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس 

على املبالغ التي تتجاوز ٣00% من حصة العضوية؛ و100 

نقطة أساس إضافية عندما يبقى االئتمان القائم أكثر من 
٣00% من حصة العضوية ملدة تتجاوز ثاث سنوات(٤

رُبع سنوية2٥.٣-٥

سنويا: 200% من حصة العضوية؛ تراكميا: 

600% من حصة العضوية.

نصف سنوية٤.٥-10كما يف الفقرة أعاه

رُبع سنوية٣.2٥-٥كما يف الفقرة أعاه ال توجد حدود مسبقة

يُتاح 2٥0% من حصة العضوية ملدة 6 أشهر؛ 

ويُتاح ٥00% من حصة العضوية عند صدور 

املوافقة على اتفاقات مدتها بين عام وعامين؛ 

ويصل اجملموع 1000% من قيمة احلصة بعد 

12 شهرا بشرط حتقيق تقدم مرٍض.

رُبع سنوية٣.2٥-٥كما يف الفقرة أعاه

سنويا: 100% من حصة العضوية؛ تراكميا: 

٣00% من حصة العضوية.

نصف سنوية٥.٥-10حتى نهاية 201٤

سنويا: 100% من حصة العضوية؛ تراكميا: 

٣00% من حصة العضوية؛ الوقاية: سنويا 

7٥% من حصة العضوية ومتوسط سنوي ٥0%  

من احلصة 

نصف سنوية٤-8كما يف الفقرة أعاه

سنويا: 2٥% )نافذة مواجهة الصدمات، ٥0% 

من حصة العضوية(؛

تراكميا: )بدون مدفوعات السداد اجملدولة(: 

100% )نافذة مواجهة الصدمات، 12٥% من 

حصة العضوية(.

نصف سنوية٥.٥-10كما يف الفقرة أعاه

سنويا: ٥0% من حصة العضوية؛ تراكميا: 

100% من حصة العضوية.

رُبع سنوية٣.2٥-٥كما يف الفقرة أعاه

 

القــروض بموجــب التســهيل االئتمــاين املمــدد، والتســهيل االئتمــاين الســريع ســوف حتــدد بنســبة 0.2٥% ســنويًا، وبنســبة 0.٥% ســنويا للقــروض بموجــب تســهيل االســتعداد االئتمــاين. وإذا كان متوســط 
ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة أعلــى مــن ٥%، يُحــدد ســعر الفائــدة علــى قــروض التســهيل االئتمــاين املمــدد والتســهيل االئتمــاين الســريع بنســبة 0.٥% ســنويا وبنســبة 0.7٥% ســنويا بالنســبة 
لقــروض تســهيل االســتعداد االئتمــاين. ويخضــع أي اتفــاق وقائــي يف ظــل تســهيل االســتعداد االئتمــاين لرســم إتاحــة قــدره 1٥ نقطــة أســاس ســنويا علــى اجلــزء املســحوب مــن املبالــغ املتوافــرة خــال 
كل ســتة أشــهر. ونظــرا لألزمــة االقتصاديــة العامليــة، اتفــق اجمللــس التنفيــذي يف ديســمبر 2012 علــى تمديــد فتــرة اإلعفــاء املؤقــت مــن أســعار الفائــدة علــى قــروض ميســرة ملــدة عاميــن حتــى نهايــة 

ديســمبر 201٤. 

الشــرائح االئتمانيــة تشــير إىل حجــم عمليــات الشــراء )املبالــغ املنصرفــة( مــن حيــث تناســبها مــع حصــة عضويــة البلــد العضــو يف الصنــدوق؛ علــى ســبيل املثــال، املبالــغ املنصرفــة حتــى 2٥% مــن حصــة    
٣

عضوية البلد العضو هي مبالغ منصرفة يف إطار شريحة االئتمان األوىل وتقتضي من البلدان األعضاء إبداء ما تبذله من جهود معقولة للتغلب على مشكاتها املتعلقة بميزان املدفوعات. أما طلبات 
صرف مبالغ تتجاوز نســبة 2٥% فيطلق عليها ســحوبات يف الشــرائح االئتمانية العليا؛ ويتم صرفها يف شــكل أقســاط مع حتقيق املقترض بعض أهداف املقررة املتعلقة باألداء. وعادة ما تقترن مثل 

هــذه املبالــغ املنصرفــة باتفــاق لاســتعداد االئتمــاين أو اتفــاق ممــدد. أمــا االســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق بــدون أي اتفــاق فهــو أمــر نــادر احلــدوث ومــن املتوقــع أن يظــل كذلــك.

اســتُحدِث نظــام الرســوم اإلضافيــة يف نوفمبــر 2000، وطُبِّــق النظــام اجلديــد للرســوم اإلضافيــة اعتبــارا مــن األول مــن أغســطس 200٩ ليحــل حمــل اجلــدول الســابق: 100 نقطــة أســاس فــوق معــدل الرســم     
4

األساسي بالنسبة لائتمان القائم الذي يتجاوز 200% من حصة العضوية، 200 نقطة أساس فوق معدل الرسم األساسي بالنسبة لائتمان القائم الذي يتجاوز ٣00% من حصة العضوية. وبالنسبة 
للبلــدان األعضــاء التــي كانــت لديهــا ائتمانــات قائمــة يف إطــار الشــرائح االئتمانيــة أو بموجــب »تســهيل الصنــدوق املمــدد« يف األول مــن أغســطس 200٩، أو صــدرت لهــا املوافقــة علــى اتفاقــات فعليــة يف 

تاريــخ ســابق، فقــد أتيحــت لهــا حريــة اختيــار االلتــزام بنظــام الرســوم اإلضافيــة اجلديــد أو القديــم.

التسهيل االئتماين املمدد كان يُعرف يف السابق باسم تسهيل النمو واحلد من الفقر.   
5

اجلدول 1-4

التسهيات التمويلية يف صندوق النقد الدويل

التقسيم املرحلي واملراقبة الشروط  الغرض  التسهيل االئتماين  
)سنة االعتماد(1

الشرائح االئتمانية وتسهيل الصندوق املمدد٣

اتفاق االستعداد 
االئتماين )1٩٥2(

 

مساعدة متوسطة األجل للبلدان التي تعاين 
من مشكات متعلقة بميزان املدفوعات 

ذات طابع قصير األجل.

اعتماد سياسات تقوم بتوفير الثقة إلمكانية حل 
مشكات ميزان املدفوعات يف البلد العضو خال 

فترة زمنية معقولة.

عمليات شراء رُبع سنوية )مبالغ منصرفة( مرتهنة 
بمراعاة معايير األداء وغيرها من الشروط.

تسهيل الصندوق املمدد 
)1٩7٤( )اتفاق ممدد(

مساعدة أطول أجا لدعم اإلصاحات 
الهيكلية يف البلدان األعضاء ملعاجلة 

املشكات املتعلقة بميزان املدفوعات ذات 
الطابع طويل األجل. 

اعتماد برنامج ملدة تصل إىل أربع سنوات، بجدول 
أعمال هيكلي، مع بيان سنوي تفصيلي للسياسات 

املتبعة يف االثني عشر شهرا التالية.

عمليات شراء رُبع سنوية أو نصف سنوية )مبالغ 
منصرفة( مرتهنة بمراعاة معايير األداء وغيرها من 

الشروط. 

خط االئتمان املرن 
 )200٩(

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانية 
ملعاجلة جميع املشكات املتعلقة 

باحتياجات ميزان املدفوعات، سواء 
احملتملة أو الفعلية.

أساسيات اقتصادية كلية سابقة، وأطر للسياسات 
االقتصادية، وسجات أداء على مستوى السياسات 

تتسم بالقوة البالغة.

املوافقة على االستفادة من موارد الصندوق متاحة 
مقدما طوال مدة االتفاق شريطة استكمال مراجعة 

منتصف الفترة بعد عام واحد.

خط الوقاية والسيولة 
)2011(

أداة للبلدان التي تتميز بأساسيات 
وسياسات اقتصادية سليمة..

قوة أطر السياسات واملركز اخلارجي والقدرة على 
النفاذ إىل األسواق، بما يف ذلك سامة أوضاع 

القطاع املايل

صرف موارد كبيرة يف بداية الفترة، ويخضع 
ملراجعات نصف سنوية )بالنسبة خلط الوقاية 

والسيولة ملدة تتراوح بين سنة وسنتين(.

التسهيات اخلاصة

أداة التمويل السريع 

)2011(

مساعدة مالية سريعة جلميع البلدان 

األعضاء التي تواجه احتياجات ملحة يف 

ميزان املدفوعات.

اجلهود املبذولة حلل مشكات ميزان املدفوعات 

)ربما تتضمن إجراءات مسبقة(

عمليات شراء مباشرة دون احلاجة إىل برنامج 

كامل أو مراجعات.

التسهيات املوجهة للبلدان األعضاء منخفضة الدخل يف ظل الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر 

التسهيل االئتماين املمدد 
٥)2010(

مساعدة متوسطة األجل ملواجهة 

املشكات املزمنة املتعلقة بميزان 

املدفوعات.

الدخول يف اتفاقات يف إطار التسهيل االئتماين 

املمدد ملدة من ٣-٤ أعوام. وتستند البرامج املدعمة 

بموارد هذا التسهيل إىل«تقرير استراتيجية احلد من 

الفقر« من إعداد البلدان املعنية يف سياق مشاركتها 

ويتضمن سياساتها االقتصادية الكلية والهيكلية 

واملتعلقة باحلد من الفقر.

صرف مبالغ نصف سنوية )أو ربع سنوية 

أحيانا( مشروطة بمراعاة معايير األداء واستكمال 

املراجعات املطلوبة

تسهيل االستعداد 

االئتماين )2010(

حلل مشكات ميزان املدفوعات وتلبية 

االحتياجات الوقائية على املدى القصير.

عقد اتفاقات يف ظل تسهيل االستعداد االئتماين 

تتراوح مدتها بين 12 و2٤ شهرا.

صرف مبالغ نصف سنوية )أو ربع سنوية 

أحيانا( مشروطة بمراعاة معايير األداء واستكمال 

املراجعات )يف حالة السحب(

التسهيل االئتماين 

السريع )2010(

مساعدة سريعة لتلبية احتياجات ملحة 

يف ميزان املدفوعات حيث ال تكون هناك 

حاجة فيها إىل برنامج يفي بشروط 

الشريحة االئتمانية العليا أو ال يكون ذلك 

ممكنا.

ال يلزم وضع برنامج قائم على أساس املراجعة أو 

الشرطية الاحقة. 

عادة دفعة واحدة.
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واحلــد مــن الفقــر«. ويف ٣0 إبريــل 201٣ بلــغ جممــوع القــروض امليســرة 

القائمــة املقدمــة إىل 62 عضــوا ٥.٩ مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 

)8.٩ مليــار دوالر أمريكــي(. ويعــرض اجلــدول ٤-٣ معلومــات مفصلــة 

إطــار  يف  املــوارد  مــن  لاســتفادة  واملعــززة  اجلديــدة  االتفاقــات  عــن 

التســهيات التمويليــة امليســرة يف الصنــدوق. ويوضــح الشــكل البيــاين 

٤-٣ املبالــغ القائمــة التــي مُنِحــت وفــق اتفاقــات التمويــل امليســر علــى 

مــدار العقــد األخيــر.

ويواصــل الصنــدوق تخفيــف أعبــاء الديــون عــن البلــدان املؤهلــة يف ظــل 

و«املبــادرة  )»هيبيــك«(  بالديــون«  املثقلــة  الفقيــرة  البلــدان  »مبــادرة 

متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون« )”MDRI“( )راجــع الفصــل 

الثالــث(. 

االســتئماين  »الصنــدوق  خــال  مــن  الســنة  أثنــاء  مســاعدات  تُقَــدَّم  ومل 

لتخفيــف أعبــاء الديــون يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث«، الــذي أنشــئ يف 

يف  باملشــاركة  الــدويل  النقــد  لصنــدوق  ليســمح   2010 يونيــو  شــهر 

تصــاب  التــي  الفقيــرة  البلــدان  ديــون  أعبــاء  لتخفيــف  الدوليــة  اجلهــود 

جســامة. الطبيعيــة  الكــوارث  بأكثــر 

حســاب  مــن  املشــتريات٥٥  بلغــت   201٣ إبريــل  نهايــة  ففــي  وإجمــاال، 

املــوارد العامــة )GRA( 10.6 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )16 

مــن  مســتفيدة  بلــدان  ثاثــة  مشــتريات  وهــي  أميركــي(،  دوالر  مليــار 

البرامــج يف منطقــة اليــورو )اليونــان وآيرلنــدا والبرتغــال( وبلغــت نســبتها 

٩0% مــن اجملمــوع. ووصلــت عمليــات إعــادة الشــراء خــال هــذه الفتــرة 

إىل 1٤.6 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )22 مليــار دوالر أمريكــي(. 

والتســهيات  األدوات  عــن  عامــة  معلومــات   1-٤ اجلــدول  ويعــرض 

البيــاين ٤-1  والشــكل  اجلــدول ٤-2  ويقــدم  الصنــدوق،  التمويليــة يف 

تفاصيــل عــن االتفاقــات التــي صــدرت املوافقــة بشــأنها خــال الســنة، 

والشــكل البيــاين ٤-2 يعــرض معلومــات عــن مبالــغ التمويــل التــي ظلــت 

قائمــة علــى مــدى العشــر ســنوات األخيــرة.

أنشطة التمويل امليسر خالل السنة

تعهــد صنــدوق النقــد الــدويل خــال الســنة بتقديــم قــروض تبلــغ قيمتهــا 

للبلــدان  أمريكــي(  0.٤ مليــار وحــدة حقــوق خاصــة )0.6 مليــار دوالر 

للنمــو  االســتئماين  »الصنــدوق  خــال  مــن  الدخــل  منخفضــة  األعضــاء 

اجلدول 2-4 

االتفاقات بموجب التسهيات األساسية واملعتمدة خال السنة املالية 201٣ 
)بمايين وحدات حقوق السحب اخلاصة(

املبلغ  تاريخ النفاذ  نوع االتفاق   البلد العضو 

املعتمد     
اتفاقات جديدة

26 سبتمبر 2012  ٣٣8.2   اتفاق االستعداد االئتماين ملدة 2٤ شهرا  البوسنة والهرسك 

٣ أغسطس 2012                      0.٣6٤,1  اتفاق االستعداد االئتماين ملدة ٣6 شهرا  األردن 

٣0 نوفمبر 2012                   ٤7,2٩2.0 خط االئتمان املرن ملدة 2٤ شهرا  املكسيك  

٣ أغسطس 2012                      ٤.117,٤ خط الوقاية والسيولة  ملدة 2٤ شهرا    املغرب 

18 يناير 201٣                     22,000.0 خط االئتمان املرن ملدة 2٤ شهرا  بولندا 

اجملموع                     75,111.6  

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل. 

اإلطار 3-4

تقييم الضمانات الوقائية: السياسات والتواصل اخلارجي

عندما يقدم صندوق النقد الدويل تمويا إىل أحد البلدان األعضاء، جتُرى 

عملية تقييم للضمانات الوقائية من أجل التأكد من قدرة البنك املركزي 

النقد  التي يحصل عليها من صندوق  املوارد  إدارة  البلد على  يف هذا 

الضمانات  وتقييمات  توفير معلومات موثوقة.  بكفاءة، وعلى  الدويل 

الوقائية هي مراجعات تشخيصية للحوكمة وأطر املراقبة يف البنوك 

املركزية وهي مكملة للضمانات األخرى التي يطلبها الصندوق، وتتضمن 

وضع حدود لاستفادة من موارده، والشرطية، وتصميم البرامج، وتدابير 

معاجلة عدم الدقة يف إباغ البيانات، واملراقبة الاحقة للبرامج. وجتُرى 

عمليات التقييم بصورة مستقلة عن أنشطة الصندوق األخرى مثل الرقابة، 

واملناقشات حول البرامج، واملساعدة الفنية. وحتى اآلن، استُكمِلت 2٤٩ 

اجمللس  ويُجري  السنة.  هذه  استُكْمِلت  عملية   11 منها  تقييم،  عملية 

الوقائية،  الضمانات  لسياسة  دورية  مراجعات  للصندوق  التنفيذي 

وأُجريت آخر مراجعة عام 2010 يف الذكرى العاشرة للسياسة. 

واتساقا مع التوصية التي وضعتها مراجعة عام 2010 بتعزيز التعاون 

مع األطراف املعنية، عقد صندوق النقد الدويل يف دبي خال شهر مارس 

201٣ منتدى رفيع املستوى عن احلوكمة يف البنوك املركزية، جمع 

أكثر من ٩0 مسؤوال كبير من البنوك املركزية ومدققين خارجيين من 

إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط. وركز املنتدى على وظيفتين تدعمان 

احلوكمة يف البنوك املركزية: اإلشراف على أعمال التدقيق، وهو ضروري 

ألغراض املساءلة والشفافية، وإدارة اخملاطر. وركز احلوار عبر اإلقليمي 

على التحديات واملمارسات الرائدة التي حددتها عمليات تقييم الضمانات 

الوقائية يف هذين اجملالين. وأعرب املشاركون عن تقديرهم الكبير لهذه 

الفرصة التي أُتيحت لاستفادة من خبرات مشاركين آخرين، مشيرين 

إىل عدم وجود »حل واحد يناسب اجلميع« يف حالة البنوك املركزية وأن 

تقوية احلوكمة هى عملية مستمرة. وجاء عقد هذا املنتدى مكما لسلسلة 

الدويل  النقد  ينظمها صندوق  التي  الوقائية  الضمانات  الندوات حول 

بانتظام، والتي تمكن املشاركين من تبادل خبراتهم يف جماالت تعزيز 

احلوكمة، وإدارة اخملاطر، والشفافية يف بنوكهم املركزية. وأُدخِل العام 

املاضي برنامج الندوات حول الضمانات الوقائية ضمن املنهج الدراسي 

يف »مركز صندوق النقد الدويل لاقتصاد والتمويل يف الشرق األوسط« 

حديث التأسيس. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



41     التقرير السنوي ٢٠١٣    |

العمل مع مؤسسات أخرى

يعمل الصندوق بالتعاون مع عدد من املؤسسات األخرى معنية هي 

أيضا بالقضايا االقتصادية العاملية، ينفرد كل منها بمسؤوليات 

وجماالت تخصص معينة.    

املفوضية األوروبية والبنك املركزي األوروبي

العامليــة  املاليــة  األزمــة  مــن  مبكــر  وقــت  الصنــدوق يف  مشــاركة  أدت 

يف تمويــل  البلــدان أعضــاء االحتــاد األوروبــي التــي تواجــه احتياجــات 

مــع  الصنــدوق  تعــاون  نطــاق  اتســاع  إىل  املدفوعــات  ميــزان  لتمويــل 

مؤسســات االحتــاد األوروبــي، وخاصــة مــع املفوضيــة األوروبيــة والبنــك 

املركــزي األوروبــي، يف وقــت الحــق مــن األزمــة، حينمــا طلبــت بلــدان 

وهــذا  اإلطــار ٣-1(.  )راجــع  الصنــدوق  مــن  الدعــم  اليــورو  مــن منطقــة 

األوروبيــة،  واملفوضيــة  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  بيــن  الوثيــق  التعــاون 

والبنــك املركــزي األوروبــي، يف البلــدان املرتبطــة ببرامــج مــع الصنــدوق 

تنســيق  وبرغــم   .)”Troika“( الثاثــي«  »الهيــكل  باســم  يُعــرف  أصبــح 

يف  اآلخريْــن  العضويــن  مــع  وثيــق  نحــو  علــى  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

»الهيــكل الثاثــي«، فــإن اجمللــس التنفيــذي يف نهايــة املطــاف هــو الــذي 

يتخــذ قــرارات املؤسســة املعنيــة بالتمويــل واملشــورة بشــأن السياســات. 

كذلــك يعمــل الصنــدوق بالتعــاون الوثيــق مــع املفوضيــة األوروبيــة بشــأن 

القضايــا التــي تؤثــر علــى البلــدان منخفضــة الدخــل، بمــا فيهــا قضايــا 

تمويــل أنشــطة تنميــة القــدرات.

جمموعة العشرين

ازداد تعــاون الصنــدوق مــع جمموعــة العشــرين منــذ بــدء األزمــة العامليــة. 

التحليــل  الصنــدوق  يقــدم  العشــرين،  جمموعــة  قــادة  طلــب  علــى  وبنــاء 

الفنــي الــذي يدعــم عمليــة التقييــم املتبــادل )MAP( التــي تضــم أطــراف 

الصنــدوق يف  تكليــف خبــراء  وتــم  العشــرين.  متعــددة ضمــن جمموعــة 

البدايــة — بمســاهمات مــن مؤسســات دوليــة أخــرى-  بتحليــل مــا إذا 

كانت السياســات املتبعة يف كل بلد من بلدان جمموعة العشــرين تتســق 

 اتفاق االستعداد االئتماين     تسهيل الصندوق املمدد   
 خط االئتمان املرن      خط الوقاية والسيولة

الشكل البياين 1-4

الترتيبات املعتمدة خال السنوات املالية املنتهية يف 

٣0 إبريل، 200٤ - 201٣
)بمليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة( 
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املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
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الشكل البياين 2-4

التمويل غير امليسر القائم، السنوات املالية 200٤ - 

 201٣
)بمليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة( 

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
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الشكل البياين 3-4

التمويل امليسر القائم، السنوات املالية 200٤ - 201٣ 
)بمليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة( 
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املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

مساعدات تخفيف أعباء الديون 

بموجب »املبادرة متعددة األطراف 

لتخفيف أعباء الديون« 

اجلدول 3-4

االتفاقات املعتمدة واملعززة يف إطار الصندوق االستئماين 

للنمو واحلد من الفقر خال السنة املالية 201٣ 
)بمايين وحدات حقوق السحب اخلاصة(

تاريخ النفاذ                            املبلغ املعتمد  البلد العضو 

اتفاقات جديدة بموجب التسهيل االئتماين املمدد1 تغطي ثاث 

سنوات
2٥ يونيو 2012  ٤1.8 جمهورية إفريقيا الوسطى 

18.7 2٥ مايو 2012  غامبيا 

٥1.7 1٩ نوفمبر 2012  ليبريا 

10٤.1 2٣ يوليو 2012   ماوي 

2.6 20 يوليو 2012  سان تومي وبرينسيبي 

1.0 7 ديسمبر 2012  جزر سليمان 

اجملموع الفرعي   219.8  

اتفاقات معززة بموجب التسهيل االئتماين املمدد2
8 يونيو 2012  ٣6.1 بوركينا فاسو 

اجملموع الفرعي   36.1

اتفاقات جديدة بموجب تسهيل االستعداد االئتماين 
6 يوليو 2012  2.1٤٩ تنزانيا 

اجملموع الفرعي   149.2

املبالغ املنصرفة بموجب التسهيل االئتماين السريع 
٥ فبراير 201٣  12.0 مايل 

اجملموع الفرعي   12.0

  
اجملموع                                                             417.1

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.    

1 تسهيل النمو واحلد من الفقر سابقا.

2 ألغراض بيان التعزيز، ال يظهر سوى مبلغ الزيادة. 

200٥ 2006 20122007200٤ 2008 200٩ 20112010 201٣

200٥ 2006 20122007200٤ 2008 200٩ 20112010 201٣
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لتقديمــه إىل جمموعــة العشــرين حــول آثــار اإلصاحــات التنظيميــة علــى 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.

جمموعة البنك الدويل

يواصــل خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل التعــاون الوثيــق 

يف جمــاالت تقديــم املســاعدة القُطْريــة وقضايــا السياســات ذات الصلــة 

بعمــل املؤسســتين. وتمثــل التقييمــات التــي يجريهــا الصنــدوق لألوضــاع 

مــن  عنصــرا  األعضــاء  البلــدان  يف  العامــة  االقتصاديــة  والسياســات 

أو  التنميــة  ملشــاريع  الــدويل  البنــك  تقييمــات  يف  الداخلــة  العناصــر 

مــن  يقدمــه  فيمــا  الصنــدوق  يراعــي  وباملثــل،  احملتملــة.  اإلصاحــات 

البنــك  للبلــدان األعضــاء مشــورة  السياســة االقتصاديــة  مشــورة بشــأن 

العمــل  ظــل »خطــة  والقطاعيــة. ويف  الهيكليــة  اإلصاحــات  بشــأن  لهــا 

املشــتركة للتعــاون بيــن إدارتــي صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل«، 

تناقــش فــرق العمــل القُطْريــة يف الصنــدوق والبنــك الــدويل برامــج عملهــا 

احلاســمة  القطاعيــة  القضايــا  حتــدد  والتــي  القُطْــري،  املســتوى  علــى 

الكلــي، وتقســيم املهــام بيــن املؤسســتين، والعمــل  بالنســبة لاقتصــاد 

املطلــوب مــن كل منهمــا يف العــام التــايل.

ويتعــاون الصنــدوق والبنــك الــدويل معــا أيضــا يف تخفيــف أعبــاء الديــون 

بالديــون،  املثقلــة  الفقيــرة  البلــدان  معظــم  تتحملهــا  التــي  اخلارجيــة 

وذلــك مــن خــال املبــادرة املعنيــة بالبلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون 

 ،)MDRI( واملبــادرة متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون )HIPC(

)راجــع الفصــل الثالــث(. وتتعــاون املؤسســتان علــى تخفيــف وطــأة الفقــر 

مــن  احلــد  اســتراتيجية  »تقاريــر  إلعــداد  مشــترك  منهــج  علــى  اعتمــادا 

الفقــر«— وهــي خطــة تقودهــا البلــدان األعضــاء للربــط بيــن سياســاتها 

الوطنيــة والدعــم املقــدم مــن اجلهــات املانحــة ونتائــج التنميــة الازمــة 

للحــد مــن الفقــر يف البلــدان منخفضــة الدخــل. ويُجــري »تقريــر الرصــد 

للتقــدم صــوب حتقيــق  إعــداده تقييمــا  الــذي يتعاونــان علــى  العاملــي« 

األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة اجلديــدة؛ وكان املوضــوع احملــوري الــذي 

تناولــه عــدد 201٣ مــن التقريــر هــو الديناميكيــات بيــن املناطــق الريفيــة 

واملناطــق احلضاريــة. كذلــك تتعــاون املؤسســتان مــن خــال »برنامــج 

تقييــم القطــاع املــايل« إلكســاب القطاعــات املاليــة يف البلــدان األعضــاء 

درجــة مــن الصابــة يف مواجهــة الصدمــات وضمــان خضوعهــا ملســتوى 

جيــد مــن التنظيــم. 

األمم املتحدة 

الــدويل لديــه ممثــل خــاص يف األمم املتحــدة ويحتفــظ  النقــد  صنــدوق 

بمكتــب لــه يف نيويــورك. ويغطــي التعــاون بيــن الصنــدوق واألمم املتحــدة 

عــددا مــن اجملــاالت ذات االهتمــام املشــترك منهــا التعــاون يف جمــال 

وكذلــك  يقدمانهــا،  التــي  اإلحصائيــة  واخلدمــات  الضريبيــة  القضايــا 

املنتظمــة  االجتماعــات  أســاس متبــادل يف  علــى  احلضــور واملشــاركة 

ويف مؤتمــرات وأنشــطة حمــددة. وشــارك صنــدوق النقــد الدوليــة بفعاليــة 

يف »مؤتمــر األمم املتحــدة للتنميــة املُســتدامة« الــذي عُقِــد يف ريــو دي 

جانيــرو يف يونيــو 2012. ويشــارك خبــراء مــن صنــدوق النقــد الــدويل 

أيضــا يف فرقــة العمــل التابعــة ملنظومــة األمم املتحــدة والتــي تأسســت 

البلــدان  يقودهــا  التــي  للعمليــة  والتحليــل  الفنــي  الدعــم  تقديــم  بغــرض 

األعضــاء وأُطْلِقــت ملتابعــة االلتزامــات التــي قُطِعــت يف املؤتمــر وحتديــد 

جــدول أعمــال األمم املتحــدة بشــأن التنميــة بعــد عــام 201٥، بمــا يف 

ذلــك »أهــداف التنميــة املســتدامة« للفتــرة التــي تعقــب انتهــاء »األهــداف 

لأللفيــة«. اإلنمائيــة 

شراكة دوڤيل 

يف  أُطلِقــت  التــي  دوڤيــل«  »شــراكة  يف  الــدويل  النقــد  صنــدوق  يشــارك 

مايــو 2011 بيــن البلــدان العربيــة التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، والبلــدان 

جمتمعــة مــع أهــداف النمــو التــي تنشــدها اجملموعــة. ثــم طُلِــب إىل خبــراء 

الصنــدوق يف الســنوات األخيــرة املســاعدة يف إعــداد توجيهــات إرشــادية 

األعضــاء  البلــدان  مســتوى  علــى  الكبيــرة  االختــاالت  وتقييــم  لتحديــد 

كل عاميــن. وامتــد التعــاون مــع جمموعــة العشــرين إىل مــا هــو أكثــر مــن 

»مبــادرة  ومنهــا  أخــرى،  جمــاالت  ويشــمل  املتبــادل«  التقييــم  »عمليــة 

جمموعــة العشــرين بشــأن فجــوات البيانــات« املعنيــة بطرائــق معاجلــة 

فجــوات البيانــات التــي كشــفت عنهــا األزمــة العامليــة.

ويف نوفمبر 2012، أحاط مدير عام الصندوق اجمللس التنفيذي بصورة 

غير رسمية بعمل الصندوق مع جمموعة العشرين، كما يُحاط اجمللس 

بانتظام بمشاركة إدارة الصندوق العليا يف اجتماعات جمموعة العشرين. 

ويُحاط اجمللس بصفة دورية بتطورات »عملية التقييم املتبادل« ومشاركة 

الصندوق فيها. 

جملس االستقرار املايل

يضــم جملــس االســتقرار املــايل مســؤولين حكومييــن معنييــن بتحقيــق 

االســتقرار املــايل يف املراكــز املاليــة الدوليــة الكبــرى، واألجهــزة الدوليــة 

احملــددة للمعاييــر، وجلــان خبــراء البنــوك املركزيــة، واملؤسســات املاليــة 

الدوليــة.

جملــس  يف  العضويــة  رســميا  قبــل  قــد  الــدويل  النقــد  صنــدوق  وكان 

بمجلــس  االعتــراف  وعقــب   .2010 ســبتمبر  يف  املــايل  االســتقرار 

االســتقرار املــايل كرابطــة يف ظــل القانــون السويســري يف ينايــر 201٣، 

دعــا اجمللــس كل أعضــاءه إىل االنضمــام إىل عضويــة الرابطــة اجلديــدة، 

ووافــق اجمللــس التنفيــذي علــى قبــول الصنــدوق للعضويــة يف جملــس 

يف  السويســري  القانــون  بموجــب  تأسســت  كرابطــة  املــايل  االســتقرار 

مــارس ٥6.201٣ وذكــر املديــرون التنفيذيــون أن التعــاون بيــن الصنــدوق 

فيتــوىل  منهمــا،  مؤسســة  كل  بصاحيــة  يسترشــد  ســيظل  واجمللــس 

الصنــدوق قيــادة أعمــال الرقابــة علــى النظــام املــايل العاملــي، ويتــوىل 

اجمللــس القيــادة يف املســائل التنظيميــة واإلشــرافية. وأشــار املديــرون 

إىل أن عضوية الصندوق يف اجمللس لن تؤثر على استقالية الصندوق 

لــه  املمنوحــة  واحلصانــات  االمتيــازات  بحمايــة  متمتعــا  ســيظل  وأنــه 

يف  العضويــة  قبــول  أن  أيضــا  وذكــروا  السويســري.  القانــون  بموجــب 

برغــم  الصنــدوق،  علــى  حمــددة  قانونيــة  التزامــات  يُنشــئ  لــن  الرابطــة 

أنــه يجــب علــى األعضــاء بطبيعــة احلــال توخــي العمــل علــى أســاس النيــة 

الرابطــة.  احلســنة يف تعاماتهــم مــع 

وبموافقــة اجمللــس التنفيــذي علــى قبــول عضويــة الصنــدوق يف جملــس 

الرابطــة  يف  الصنــدوق  مشــاركة   )1( املديــرون  أكــد  املــايل،  االســتقرار 

وفقــا لإلطــار القانــوين للصنــدوق وسياســاته، و)2( احتفــاظ الصنــدوق 

بحقــه يف عــدم املشــاركة يف صنــع قــرارات الرابطــة املتعلقــة بصناعــة 

السياســات واألنشــطة ذات الصلــة، أو عــدم االلتــزام بهــا، يف حالــة عــدم 

يف  السياســات  إطــار  أو  القانــوين  اإلطــار  مــع  املشــاركة  هــذه  اتســاق 

أمــر يتعلــق  قــرار حــول  الرابطــة إىل  الصنــدوق، و)٣( يف حالــة توصــل 

بالسياســات، ســيكون الصنــدوق مســتعدا لدعــم هــذا القــرار فقــط إذا كان 

يتســق مــع اإلطــار القانــوين للصنــدوق وإطــار سياســاته.

كذلــك يتعــاون صنــدوق النقــد الــدويل مــع جملــس االســتقرار املــايل يف 

إعــداد »عمليــة اإلنــذار املبكــر« و«قائمــة اإلنــذار املبكــر« مرتيــن يف الســنة 

)راجع القسم بعنوان »عملية اإلنذار املبكر املشتركة بين صندوق النقد 

الــدويل وجملــس االســتقرار املــايل« يف الفصــل الثالــث(. » وصنــدوق النقد 

التوجيهيــة جمللــس االســتقرار املــايل.  اللجنــة  الــدويل مُمَثَّــل أيضــا يف 

ويشــارك الصنــدوق بانتظــام يف جمموعــات العمــل اخملتلفــة، ويتعــاون 

جمموعــة  مبــادرة  يخــص  فيمــا  املــايل  االســتقرار  جملــس  مــع  أيضــا 

العشــرين بشــأن فجــوات البيانــات؛ كمــا شــارك يف إعــداد تقريــر مشــترك 

الــدويل  الــدويل والبنــك  النقــد  بيــن جملــس االســتقرار املــايل وصنــدوق 
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الشــريكة يف املنطقــة، وجمموعــة الثمانيــة، ومؤسســات ماليــة إقليميــة 

ودوليــة. ومــن خــال منبــر تنســيقي خمصــص لشــراكة دوڤيــل، تضمــن 

املؤسســات املاليــة اإلقليميــة والدوليــة األطــراف يف هــذه الشــراكة الدعــم 

الفعــال للبلــدان الشــريكة، وتيســير تبــادل املعلومــات والفهــم املشــترك؛ 

واحلــوار حــول العمليــات مــع البلــدان الشــريكة؛ وتنســيق أعمــال املراقبــة 

وإعــداد التقاريــر عــن تنفيــذ اإلجــراءات املشــتركة لدعــم الشــراكة؛ وحتديــد 

والعمــل  والسياســة  الفنيــة  واملســاعدة  التمويــل  يف  التعــاون  فــرص 

مســاعدة  خاصــة  بصفــة  وتونــس  املغــرب  مــن  كل  وتلقــت  التحليلــي. 

للعملــة  املــال  رأس  أســواق  تطويــر  جمــال  يف  الســنة،  خــال  فنيــة 

احملليــة، وقُدِّمــت بالتعــاون بيــن صنــدوق التنميــة اإلفريقــي، وصنــدوق 

االســتثمار  وبنــك  والتعميــر،  لإلنشــاء  األوروبــي  والبنــك  العربــي،  النقــد 

الــدويل.  الــدويل، والبنــك  النقــد  األوروبــي، وصنــدوق 

تنمية القدرات

بأفضــل  والتعريــف  الفنيــة  املعرفــة  نقــل  وتعنــي   — القــدرات  تنميــة 

املمارســات - هــي أحــد األنشــطة الرئيســية لصنــدوق النقــد الــدويل ولهــا 

دور متكامــل مــع أنشــطة الرقابــة واإلقــراض. وتســهم أنشــطة املســاعدة 

الفنيــة والتدريــب التــي يقدمهــا الصنــدوق يف مســاعدة البلــدان األعضــاء 

علــى اكتســاب القــدرة علــى تصميــم وإدارة السياســات التــي تعــزز النمــو 

االقتصــادي القابــل لاســتمرار. 

ولكــي يعــزز الصنــدوق منهجــه االســتراتيجي يف تنميــة القــدرات، قــام يف 

مايــو 2012 بدمــج معهــد صنــدوق النقــد الــدويل ومكتــب إدارة املســاعدة 

الفنيــة، وأســس »معهــد تنميــة القــدرات« )ICD( اجلديــد. وخــال عامــه 

األول، شــملت أهــم إجنــازات معهــد تنميــة القــدرات مــا يلــي: 

· التوصل إىل اتفاق لتأســيس مركز تدريب إقليمي هو »معهد التدريب 	

إفريقيــا  بلــدان  خلدمــة  موريشــيوس  يف   ،)ATI( إفريقيــا«  لصالــح 

جنــوب الصحــراء.٥7 وســيقوم معهــد التدريــب لصالــح إفريقيــا بتصميــم 

التدريــب الــذي يقدمــه الصنــدوق علــى نحــو يتــاءم مــع االحتياجــات 

وبالتــايل  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  لبلــدان  واخلاصــة  املتناميــة 

التدريــب يف  مســاٍو ملســتويات  املنطقــة  التدريــب يف  يصبــح حجــم 

املناطــق األخــرى. ومــن خــال اشــتراك هــذا املركــز يف املــكان مــع 

  )AFRITAC(مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا

التابــع لصنــدوق النقــد الــدويل، فــإن معهــد التدريــب لصالــح إفريقيــا 

ســيتيح كذلــك التكامــل بصــورة أوثــق بيــن املســاعدة الفنيــة والتدريــب 

ويعــزز الوفــورات يف اجلوانــب اإلداريــة.

· الفنيــة يف 	 للمســاعدة  إقليمــي جديــد  وُضِعــت األســس إلنشــاء مركــز 

ملنطقــة  الثــاين  اإلقليمــي  الفنيــة  املســاعدة  مركــز  وســيقوم  غانــا.٥8 

مراكــز  لألربعــة  مكمــل  بــدور   )AFRITAC West 2( إفريقيــا  غــرب 

وموريشــيوس  وغابــون  ديفــوار  كــوت  )يف  إفريقيــا  يف  األخــرى 

 201٣ عــام  أواخــر  يف  عملــه  املركــز  يبــدأ  أن  ويُتوقــع  وتنزانيــا(. 

وســيقدم خدمــات لــكل مــن الــرأس األخضــر وغامبيــا وغانــا وليبريــا 

ونيجيريــا وســيراليون. وســيكون هــذا املركــز هــو التاســع يف شــبكة 

املراكــز اإلقليميــة للمســاعدة الفنيــة علــى مســتوى العــامل والتــي تعمــل 

بالتعــاون الوثيــق مــع البلــدان األعضــاء ويجــري تمويلهــا مــن خــال 

شــراكات بيــن املانحيــن والبلــدان املســتفيدة مــن خدماتهــا وصنــدوق 

مــن  كثيــر  أنشــطة  نطــاق  اتســع  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الــدويل.  النقــد 

املراكــز اإلقليميــة للمســاعدة الفنيــة خــال الســنة بدعــم مــن اجلهــات 

الفنيــة.   للمســاعدة  املتلقيــة  والبلــدان  املانحــة 

· النمســا 	 بنــك  رعايتهــا  يف  اشــترك  نــدوة   2012 يوليــو  يف  ُعقِــدت 

الــدويل،  النقــد  وصنــدوق  النمســا،  يف  املاليــة  ووزارة  املركــزي، 

وجمعــت معــا صنــاع السياســات واألكاديمييــن وممثلــي املؤسســات 

الدوليــة ملناقشــة الــدروس املســتفادة مــن األزمــة العامليــة، ومنهــا مــا 
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يتعلــق باالجتاهــات اجلديــدة لتنميــة القــدرات. وانعقــدت النــدوة يف 

الذكــرى العشــرين إلنشــاء معهــد فيينــا املشــترك٥٩ الــذي قــام بتأسيســه 

عــام 1٩٩2 صنــدوق النقــد الــدويل وأربعــة مؤسســات دوليــة أخــرى، 

النمســاوية.  والســلطات 

مبادرات املساعدة الفنية

مــن أجــل تلبيــة الطلــب املتزايــد، اتســعت أنشــطة صنــدوق النقــد الــدويل 

خــال  مــن  تمويليهــا  يجــري  التــي  الفنيــة،  املســاعدة  بتقديــم  املعنيــة 

الشــراكة مــع اجلهــات املانحــة، ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى مواجهــة 

األزمــة العامليــة بصــورة أفضــل وبنــاء القــدرات املؤسســية. وتتــوىل أربــع 

إدارات يف صنــدوق النقــد الــدويل — هــي إدارات شــؤون املاليــة العامــة، 

واإلحصــاءات  والرأســمالية،  النقديــة  واألســواق  القانونيــة،  والشــؤون 

— املســؤولية األساســية عــن تقديــم املســاعدة الفنيــة. وكانــت البلــدان 
الرئيســية املتلقيــة للمســاعدة الفنيــة أثنــاء الســنة هــي البلــدان منخفضــة 

ومتوســطة الدخــل )راجــع الشــكل البيــاين ٤-٤(.60   

ومنــذ أن بــدأت األزمــة العامليــة ازدادت املســاعدة الفنيــة املقدمــة للبلــدان 

التي لديها برامج أو أشــرفت على االتفاق على برامج يدعمها الصندوق 

اليونــان  مثــل  بلــدان  األمــر  هــذا  وســاعد  البيــاين ٤-٥(.  الشــكل  )راجــع 

والرقابــة  البنــوك  أوضــاع  تســوية  حــول  مشــورة  بتقديــم  والبرتغــال 

املصرفيــة. وقــدم الصنــدوق مشــورة بشــأن املــوارد العامــة لبلــدان مثــل 

قبــرص، فيمــا يخــص إصــاح سياســة املاليــة العامــة واملؤسســات يف 

جمــاالت مثــل إدارة اإليــرادات، والسياســة الضريبيــة، واإلدارة املاليــة 

مــع  الفــور  علــى  الصنــدوق  اســتجاب  كذلــك  اإلنفــاق.  ومراقبــة  العامــة، 

نشــأة طلبــات جديــدة: فقــدم علــى ســبيل املثــال مشــورة حــول إدارة نظــام 

الضمــان االجتماعــي يف اليونــان وترشــيد النفقــات يف البرتغــال. 

 وينصــب تركيــز أنشــطة تنميــة القــدرات بقــدر كبيــر علــى قضايــا املاليــة 

قطــاع  يف  الفنيــة  املســاعدة  وركــزت  املــايل.  القطــاع  وتقويــة  العامــة 

إصــاح  اســتراتيجيات  بشــأن  املشــورة  تقديــم  علــى  العامــة  املاليــة 

املاليــة العامــة ودعــم اإلصاحــات األساســية لسياســة املاليــة العامــة 

املاليــة  قضايــا  ملواجهــة  أيضــا  واســتجابت  ومؤسســاتها.  وإدارتهــا 

العامــة الناشــئة، مثــل تصميــم القواعــد املاليــة، وتعزيــز إدارة اخملاطــر 

علــى املاليــة العامــة، وقضايــا الضرائــب الدوليــة )كالتســعير التحويلــي، 

وتــآكل األوعيــة الضريبيــة ونقــل األربــاح(، وإدارة اجلوانــب املاليــة يف 

نظــم املــوارد الطبيعيــة — وســجل الطلــب علــى العمــل يف هــذا اجملــال 

الدخل املنخفض

الشريحة األدنى من 

الدخل املتوسط

الشريحة األعلى من الدخل املتوسط
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األخيــر نمــوا ســريعا بصفــة خاصــة. وتركــز املســاعد الفنيــة يف القطــاع 

املــايل علــى تقديــم مشــورة بشــأن القطــاع املــايل، والسياســة النقديــة، 

وأعمــال البنــوك املركزيــة، وإدارة الديــن. ويف هــذا الســياق، ظــل اجمللــس 

التنفيــذي مطلعــا خــال الســنة علــى اجلهــود املبذولــة ملســاعدة البلــدان 

العــام، بمــا فيهــا تنفيــذ  الديــن  إدارة  التصــدي لتحديــات  الناميــة علــى 

اســتراتيحية  لوضــع  القــدرات  لتنميــة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  برنامــج 

البرنامــج منافــع ملموســة،  الديــن. وحقــق هــذا  متوســطة األجــل إلدارة 

يف  الديــن  إلدارة  وصريحــة  منهجيــة  اســتراتيجيات  وضــع  فيهــا  بمــا 

ومــاوي  وكينيــا  وغانــا  األخضــر  الــرأس  ومنهــا  البلــدان  مــن  عــدد 

ومولدوفــا وموزامبيــق وتنزانيــا. أمــا النتائــج امللموســة التــي حققتهــا 

فتشــمل  العامــة  املاليــة  قضايــا  جمــال  يف  الفنيــة  املســاعدة  أنشــطة 

زيــادة اإليــرادات الضريبيــة )يف بلــدان مثــل إثيوبيــا وموزامبيــق وبيــرو 

واملتأخــرات  اإلنفــاق  حــدود  مســتوى جتــاوز  وانخفــاض  وأوروغــواي( 

)بمــا يف ذلــك يف بلــدان األزمــة(. 

كذلــك حققــت املســاعدة الفنيــة نتائــج ملموســة يف جمــال اإلحصــاءات، 

)بوتــان  األســعار  إحصــاءات  عــن  األوىل  للمــرة  مطبوعــات  كصــدور 

وملديــف(، واحلســابات القوميــة ربــع الســنوية )غانــا وروانــدا وأوغنــدا(، 

وموريشــيوس  )بوتســوانا  املوجــزة  القوميــة  البيانــات  وصفحــات 

وموزامبيــق وتنزانيــا وأوغنــدا(. وبفضــل املســاعدة الفنيــة، ارتفــع عــدد 

البلــدان التــي تبلــغ بيانــات مؤشــرات الســامة املاليــة، والبيانــات النقديــة 

يف الصيغــة املوحــدة، وبيانــات احلصــول علــى خدمــات ماليــة. عــاوة 

علــى ذلــك، وبفضــل املســاعدة الفنيــة، شــاركت ســتة بلــدان يف النظــام 

العــام لنشــر البيانــات خــال الســنة )راجــع »معاييــر نشــر البيانــات« يف 

قســم الحــق مــن هــذا الفصــل(. 

علــى  احلصــول  إىل  األحيــان  مــن  كثيــر  يف  األعضــاء  البلــدان  وتســعى 

مشــورة مــن الصنــدوق حــول قضايــا التنظيــم والرقابــة. ونتيجــة لألزمــة 

مــن  املتضــررة  للبلــدان  مشــورة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  قــدم  العامليــة، 

أوضــاع  وتســوية  الكليــة،  االحترازيــة  الســامة  سياســة  حــول  األزمــة 

البنــوك، وإدارة األزمــات. كذلــك كان هنــاك اهتمــام متزايــد باســتحداث 

وظيفــة لاســتقرار املــايل، بمــا يف ذلــك تقاريــر االســتقرار، واختبــارات 

القــدرة علــى حتمــل الضغــوط، ونظــم اإلنــذار املبكــر. وإضافــة إىل ذلــك، 

هنــاك طلــب أيضــا علــى املشــورة بشــأن القضايــا القانونيــة، وخاصــة 

املتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. كذلــك قــدم صنــدوق 

النقــد الــدويل مشــورة تتعلــق بقوانيــن الضرائــب، واملوازنــات القوميــة، 

وإعســار الشــركات واألســر، وكفــاءة العمليــة القضائيــة. وقُدِّمــت املشــورة 

أيضــا بشــأن إصــاح القضــاء وتدابيــر مكافحــة غســل األمــوال حملاربــة 

الضريبــي.   التهــرب 

اجملــاالت  مــن  عــدد  يف  فنيــة  مســاعدة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  وقــدم 

القابــل  املــايل  التعميــق  تســهيل  أجــل  ومــن  الســنة.  خــال  اجلديــدة 

ــلت بعثــات علــى  لاســتمرار، وخاصــة يف البلــدان منخفضــة الدخــل، أُرسِ

أســاس جتريبــي لفحــص مــدى التأثيــر الســلبي الــذي يمكــن أن يقــع علــى 

النتائــج االقتصاديــة الكليــة والسياســات النقديــة والسياســات األخــرى 

مــن جــراء ضعــف النظــم املاليــة. كذلــك أطلــق صنــدوق النقــد الــدويل أدوات 

الشكل البياين 5-4

تقديم املساعدة الفنية امليدانية خال السنوات 

املالية 2008-201٣ حسب الوضع القُطْري
)سنة عمل/شخص(

 البلدان املرتبطة ببرامج مع الصندوق     أخرى

1٥0

200

2٥0

100

٥0

صفر

املصدر: معهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل استنادا إىل البيانات من إدارة 
شؤون املالية العامة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة األسواق النقدية والرأسمالية، 

وإدارة اإلحصاءات.

السنة املالية

2008

السنة املالية

200٩

السنة املالية

2010

السنة املالية

2011

السنة املالية

2012

السنة املالية

201٣

إىل اليمين: يف اجتماعات الربيع لعام 201٣، السيدة نعمت شفيق 
نائب مدير عام الصندوق تصافح وزير مالية غانا، معايل سيث تيركبر 

بعد توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مركز املساعدة الفنية اإلقليمي الثاين 

ملنطقة غرب إفريقيا )AFRITAC West 2(. إىل اليسار: صبي صغير 

يبيع اخلبز يف بانغي، جمهورية إفريقيا الوسطى.
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الشكل البياين 6-4

تقديم املساعدة الفنية امليدانية خال السنة املالية 

201٣ حسب املوضوعات واملناطق
)سنة عمل/شخص(

شؤون املالية 

العامة

الشؤون القانونية األسواق النقدية 
والرأسمالية

اإلحصاءات

100

120

160

1٤0

80

60

٤0

20

صفر

 نصف الكرة الغربي    
 الشرق األوسط وآسيا الوسطى    

 مناطق متعددة   

 أوروبا    
 آسيا واحمليط الهادئ    

 إفريقيا
املصدر: معهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل استنادا إىل البيانات من إدارة 

شؤون املالية العامة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة األسواق النقدية والرأسمالية، 

وإدارة اإلحصاءات.

الشكل البياين 7-4

التوسع يف تنمية القدرات من خال دعم املانحين
)بمايين الدوالرات األمريكية(

 ممولة من صندوق النقد الدويل     ممولة من املانحين

1٥0

200

2٥0

100

٥0

صفر

املصدر: مكتب امليزانية والتخطيط ومعهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل.

السنة املالية

2008

السنة املالية

2008

السنة املالية

2008

السنة املالية

2008

السنة املالية

2008

السنة املالية

2008

حتليليــة جديــدة علــى أســاس جتريبــي، ومنهــا »أداة معلومــات املاليــة 

إلدارة  التشــخيصية  واألدوات   ،)RA-FIT( اإليــرادات«  إلدارة  العامــة 

طُبِّــق  الــذي    )RA-GAP( الضريبيــة  الفجــوة  حتليــل  وإطــار  اإليــرادات، 

يف البدايــة علــى ضرائــب القيمــة املُضافــة. وعــاوة علــى ذلــك، يجــري 

حاليــا تنفيــذ »برنامــج تقييــم القــدرات« اجلديــد علــى أســاس جتريبــي، 

بهــدف تقييــم القــدرات املؤسســية علــى صياغــة وتنفيــذ سياســات نقديــة 

وسياســات للماليــة العامــة علــى أســس ســليمة.   

تقديــم  عــن  معلومــات  و٤-8  و٤-7   6-٤ البيانيــة  األشــكال  وتقــدم 

املســاعدة الفنيــة امليدانيــة خــال الســنة حســب املوضوعــات واملناطــق، 

والتوســع يف تنمية القدرات من خال دعم املانحين، وتقديم املســاعدة 

الفنيــة امليدانيــة حســب املوضوعــات الرئيســية والفرعيــة، علــى التــوايل. 

التدريب 

تمثــل الــدورات التدريبيــة والنــدوات التــي تُنظَّــم لتدريــب املســؤولين يف 

البلــدان األعضــاء جــزءا أساســيا مــن جهــود الصنــدوق لتنميــة القــدرات. 

مــن  واســعة  طائفــة  يف  وجتاربهــم  خبراتهــم  الصنــدوق  خبــراء  وينقــل 

االقتصــادي  التحليــل  يف  حاســمة  أهميــة  تكتســب  التــي  املوضوعــات 

الكلــي والتحليــل املــايل الفعــال وصنــع السياســات. وينظــم معهــد تنميــة 

ــم بصفــة  القــدرات الــدورات التدريبيــة بالتعــاون مــع إدارات أخــرى وتُنَظَّ

رئيســية يف املقــر الرئيســي للصنــدوق، ويف مراكــز التدريــب اإلقليميــة 

والبرامــج اإلقليميــة وكذلــك يف املراكــز اإلقليميــة للمســاعدة الفنيــة يف 

البيانيــان ٤-٩  )الشــكان  ُبعــد  التعلُّــم مــن  العــامل، ومــن خــال  أنحــاء 

و٤-10(. 

ويواصــل صنــدوق النقــد الــدويل بــذل جهــود متزايــدة للبحــث عــن فــرص 

لتعزيــز التضافــر بيــن املســاعدة الفنيــة والتدريــب. ومــن األمثلــة احلديثــة 

علــى ذلــك التنســيق بيــن مــا يقدمــه مــن مســاعدة فنيــة وتدريــب يف إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء للمســاعدة علــى حتديــث أطــر السياســة النقديــة. 

ما  الصندوق  قدم  اخلارجيين،  التدريب  وشركاء  املانحين  من  وبدعم 

يعادل أعلى بقليل من 12 ألف أسبوع تدريب للمشاركين خال السنة، 

وحضر الدورات التدريبية أكثر من 7700 مسؤول )ال يوجد تغير يُذكر 

عن السنة السابقة(.61 وحصلت البلدان متوسطة الدخل على القدر األكبر 

الذي  التدريب  ثلثي جمموع  الصندوق، حوايل  املقدم من  التدريب  من 

قدمه خال السنة )الشكل البياين ٤-11(. وفيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي، 

ففي ظل نمو التدريب يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى يف السنوات 

األخيرة، فإن مستويات التدريب املقدم لهذه املنطقة وإفريقيا ومنطقة 

آسيا واحمليط الهادئ تكاد تكون متعادلة )الشكل البياين ٤-12(.

مــع  دائمــا  الصنــدوق  يقدمــه  الــذي  للتدريــب  الدراســي  املنهــج  ويتــواءم 

املؤسســة.  أولويــات  ومــع  األعضــاء  للبلــدان  املتطــورة  االحتياجــات 

ومــن أجــل توســيع نطــاق التغطيــة وتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى الــدورات 

التدريبيــة، بــدأ الصنــدوق يقــدم للمشــاركين نمــاذج للتعلــم عبــر شــبكة 

دخــل  الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق  لوجــه.  وجهــا  التدريــب  لتكمــل  اإلنترنــت 

الصنــدوق يف شــراكة مــع مؤسســة غيــر هادفــة للربــح هــي “edX” أسســها 

كل مــن معهــد ماساتشوســيتس للتكنولوجيــا )MIT( وجامعــة هارفــارد 

لتقــدم دورات تدريبيــة عبــر شــبكة اإلنترنــت.  
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الشكل البياين 8-4

تقديم املساعدة الفنية امليدانية خال السنوات املالية 2008-201٣ حسب املوضوعات الرئيسية والفرعية
)سنة عمل/شخص(

 السنة املالية 2008     السنة املالية 200٩      السنة املالية 2010      السنة املالية 2011      السنة املالية 2012      السنة املالية 201٣

املصدر: معهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل.
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شؤون املالية العامة

السنة املالية 2008: 6٩,٤

السنة املالية 200٩: 7,6٩

السنة املالية 2010: 1.8٣

السنة املالية 2011: ٩,٩7

السنة املالية 2012: ٤,122

السنة املالية 201٣: 6,1٤٩
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الشؤون القانونية

السنة املالية 2008: ٩.٤

السنة املالية 200٩: 8,6

السنة املالية 2010: 12,2

السنة املالية 2011: ٩,17

السنة املالية 2012: 17,6

السنة املالية 201٣: 2,1٥
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األسواق النقدية والرأسمالية

السنة املالية 2008: 66,2

السنة املالية 200٩: 6,6٥

السنة املالية 2010: 60,8

السنة املالية 2011: ٥8,1

السنة املالية 2012: 6٥,٤

السنة املالية 201٣: 1,6٥
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السنة املالية 2008: 7,٣٥

السنة املالية 200٩: 1.2٩

السنة املالية 2010: ٣,27

السنة املالية 2011: 2٤,٣

السنة املالية 2012: 28,6

السنة املالية 201٣: ٣7,0
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بتصميــم  للصنــدوق  الفنيــة  للمســاعدة  اإلقليميــة  املراكــز  وتســمح 

املســاعدة الفنيــة لتلبيــة االحتياجــات التــي تنفــرد بهــا املنطقــة املعنيــة، 

للمســاعدة  املقدمــة  األخــرى  اجلهــات  مــع  أوثــق  نحــو  علــى  والتنســيق 

بيــن  ومــن  احتياجــات.  مــن  يُســتجد  ملــا  بســرعة  واالســتجابة  الفنيــة، 

يف  منهــا  أربعــة  يوجــد  الثمانيــة،  اإلقليميــة  الفنيــة  املســاعدة  مراكــز 

إفريقيــا والبقيــة يف منطقــة الكاريبــي وأمريــكا الوســطى والشــرق األوســط 

واحمليــط الهــادئ. وكمــا ورد آنفــا، يجــرى العمــل حاليــا علــى إنشــاء تاســع 

مركــز إقليمــي للمســاعدة الفنيــة ومقــره غانــا وســيبدأ ممارســة عملــه يف 

عــام 201٣.  أواخــر 

الدعم اخلارجي

إن الدعــم الــذي يقدمــه املانحــون أتــاح لصنــدوق النقــد الــدويل إمكانيــة 

القــدرات.  تنميــة  علــى  املتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  بفعاليــة  االســتجابة 

 12٥ الســنة  خــال  املانحــون  مولهــا  التــي  األنشــطة  قيمــة  وجتــاوزت 

مليــون دوالر أمريكــي، أي أعلــى بنســبة 17% مــن العــام الســابق. وأكبــر 

 1٩٩0 عــام  منــذ  الفنيــة  املســاعدة  أنشــطة  لتمويــل  املانحــة  اجلهــات 

األوروبــي.  املتحــدة وسويســرا واالحتــاد  واململكــة  اليابــان وكنــدا  هــي 

ويعــزز الصنــدوق الدعــم اخلارجــي لتنميــة القــدرات مــن خــال وســائل 

منهــا املراكــز اإلقليميــة للمســاعدة الفنيــة، ومراكــز التدريــب اإلقليميــة، 

والبرامــج اإلقليميــة، والصناديــق االســتئمانية املواضيعيــة، والشــراكات 

الثنائيــة.  

الشكل البياين 9-4

التدريب حسب اإلدارة، السنة املالية 201٣
)% من العدد الكلي ألسابيع املشاركة(

املصدر: معهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل. 

 معهد تنمية القدرات )٥7%(
 إدارة اإلحصاءات )%22(    

 املراكز اإلقليمية للمساعدة الفنية )%11(  
 إدارات أخرى )%10(

20122010

املصدر: معهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل. 
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التدريب حسب جهة تقديم التدريب، السنوات املالية 
201٣-2000

)% من العدد الكلي ألسابيع املشاركة(
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 املراكز اإلقليمية للمساعدة الفنية    
 إدارات أخرى     

 إدارة اإلحصاءات  
 املالية )معهد تنمية القدرات(

 إدارة االقتصاد الكلي )معهد تنمية القدرات(
 برجمة وسياسات االقتصاد الكلي )معهد تنمية القدرات(  

معهد  ينظمها  تدريب  جلسة  يف  مستغرقون  متدربون  اليمين:  إىل 
إىل  العاصمة.  واشنطن  يف  الدويل  النقد  صندوق  يف  القدرات  تنمية 

 ٤٥0 بُعد  على  الهواء  حرارة  درجة  يقيس  منجم  يف  عامل  اليسار: 
مترا حتت األرض يف بريزا، البوسنة.
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التدريب حسب فئة الدخل القُطْري، خال السنوات 

املالية 2000 - 201٣ 
)العدد الكلي ألسابيع املشاركة(
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املصدر: معهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل.
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 الدخل املنخفض  
   

   
 الدخل املرتفع

  

األخيــرة تقييمــا خارجيــا للصنــدوق االســتئماين املواضيعــي ملكافحــة 

إجنــازات  حقــق  الصنــدوق  أن  ووجــد  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 

ملموســة يف ســنوات عملــه اخلمســة األوىل، نفــذ خالهــا ٥٩ مشــروعا يف 

٣٣ بلــدا.

وقــام صنــدوق النقــد الــدويل بتعميــق الشــراكات الثنائيــة خــال الســنة 

األوروبــي  واالحتــاد  وسويســرا  املتحــدة  واململكــة  وكنــدا  اليابــان  مــع 

والنرويــج وبلجيــكا، ويمــول كل مــن هــذه األطــراف الشــريكة مشــروعات 

ســريعة  بوتيــرة  جــار  والعمــل  متعــددة.  لبلــدان  ومشــروعات  ُقطريــة 

الصيــن وكوريــا.      مــع  الشــراكة  نطــاق  لتوســيع 

اخلارجــي  التمويــل  نصــف  بنحــو   1٩٩0 عــام  منــذ  اليابــان  وســاهمت 

قيمــة  وبلغــت  الصنــدوق.  يقدمهــا  التــي  الفنيــة  املســاعدة  ألنشــطة 

حــوايل  اليابــان  تمولهــا  التــي  اجلاريــة  الفنيــة  املســاعدة  مشــروعات 

11٣ مليــون دوالر أمريكــي خــال هــذه الســنة وغطــت 6٩ بلــدا. وخــال 

مشــروعات  ألربعــة  دعمــا  املانحيــن،  أكبــر  ثــاين  كنــدا،  قدمــت  الســنة، 

جديــدة للمســاعدة الفنيــة يف منطقــة الكاريبــي وشــمال إفريقيــا، تركــز 

وتقــدم  الديــن.  وإدارة  املصــريف  القطــاع  يف  والتنظيــم  الرقابــة  علــى 

اململكــة املتحــدة دعمــا لصنــدوق النقــد الــدويل يف إعــداد »برنامــج تقييــم 

القــدرات« التجريبــي الــذي سيســاعد يف تقييــم قــدرة البلــدان التــي تشــارك 

العامــة  للماليــة  نقديــة وسياســة  وتنفيــذ سياســة  علــى صياغــة  طوعــا 

تتســم بالفعاليــة. وتدعــم سويســرا 1٤ مشــروعا يف 12 بلــدا، وجتُــرى يف 

الوقــت احلاضــر مناقشــات حــول مشــروع جديــد ملســاعدة تونــس. وثبتــت 

األهميــة البالغــة  للدعــم الــذي يقدمــه االحتــاد األوروبي للمراكز اإلقليمية 

للمســاعدة الفنيــة، والصناديــق االســتئمانية املواضيعيــة، وجمموعــة مــن 

املشــروعات التــي تركــز علــى املاليــة العامــة بصفــة أساســية، كمــا حتقــق 

تقــدم ملمــوس يف تعزيــز شــراكة اســتراتيجية بعيــدة املــدى تنطــوي علــى 

حــوار وثيــق حــول السياســات وكذلــك تنميــة القــدرات القابلــة لاســتمرار 

يف أنحــاء العــامل. 

الفنيــة  املســاعدة  تقديــم  الســنة  خــال  الــدويل  النقــد  صنــدوق  وواصــل 

واإلدارة  املــايل  القطــاع  قضايــا  بشــأن  الــدويل  البنــك  مــع  بالتعــاون 

للبلــدان،  شــاملة  مســاعدة  املشــروعات  هــذه  وتقــدم  العامــة.  املاليــة 

لبعضهــا.  املكملــة  املؤسســتين  خبــرات  مــن  باالســتفادة 

ومــن أجــل زيــادة الوعــي بأنشــطة صنــدوق النقــد الــدويل لتنميــة القــدرات 

وبمســاهمات املانحيــن، نظــم الصنــدوق، بالتعــاون مــع اليابــان، نــدوة 

وأُجريــت مؤخــرا تقييمــات خارجيــة مســتقلة للمراكــز يف شــرق إفريقيــا 

وغربهــا ويف منطقــة الكاريبــي، فأكــدت أن املراكــز اإلقليميــة للمســاعدة 

الفنية تقدم املشورة التي تشتد إليها احلاجة يف املناطق التي تخدمها. 

وذكــر املُقَيِّمــون أن درجــة أداء املراكــز يف إفريقيــا تتــراوح بيــن ممتــاز 

وجيــد يف كل املعاييــر، بينمــا أداء املركــز يف منطقــة الكاريبــي يتــراوح 

بيــن ممتــاز وجيــد جــدا. وحتقــق النجــاح يف جمــع املســاهمات التمويليــة 

لكــي تُتــاح للمراكــز اإلقليميــة للمســاعدة الفنيــة املــوارد الازمــة لتلبيــة 

الطلبــات الكبيــرة علــى املســاعدة الفنيــة، ومعظــم هــذه املراكــز قــادر اليــوم 

علــى توســيع نطــاق أنشــطته. 

وتوجــه مراكــز التدريــب اإلقليميــة أنشــطتها لتلبيــة االحتياجــات احملليــة، 

فتقــوم بــدور مكمــل للتدريــب يف املقــر الرئيســي لصنــدوق النقــد الــدويل. 

وبإضافــة معهــد التدريــب لصالــح إفريقيــا )ATI(، أصبحــت شــبكة مراكــز 

التدريــب  برنامــج  فيهــا  )بمــا  إفريقيــا  تخــدم  اآلن  اإلقليميــة  التدريــب 

املشــترك لصالــح إفريقيــا ومقــره تونــس(، وآســيا واحمليــط الهــادئ )معهــد 

وســنغافورة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  بيــن  املشــترك  اإلقليمــي  التدريــب 

وبرنامــج التدريــب املشــترك بيــن الصيــن والصنــدوق(، ومنطقــة أوروبــا 

وآســيا الوســطى )معهد فيينا املشــترك(، والشــرق األوســط )مركز صندوق 

ومقــره مدينــة  األوســط،  الشــرق  والتمويــل يف  الــدويل لاقتصــاد  النقــد 

املشــترك  اإلقليمــي  التدريــب  )مركــز  الغربــي  الكــرة  ونصــف  الكويــت(، 

مــن  مركــز  كل  ويحصــل  برازيليــا(.  ومقــره  الاتينيــة،  أمريــكا  لبلــدان 

مراكــز التدريــب اإلقليميــة الســبعة علــى قــدر كبيــر مــن التمويــل مــن البلــد 

املضيــف، بعضهــا بمســاهمات مــن جهــات مانحــة أخــرى مثــل أســتراليا 

والصيــن واليابــان. 

الســنة.  أثنــاء  املواضيعيــة  االســتئمانية  الصناديــق  أنشــطة  وازدادت 

واإلدارة  السياســة  وصنــدوق  الطبيعيــة  املــوارد  ثــروة  إدارة  فصنــدوق 

املشــروعات  مــن  وعــدد  بلــدا   28 يف  مشــروعات  لديهمــا  الضريبيــة 

اإلقليميــة والبحثيــة التــي تفيــد عــدد إضــايف مــن أعضــاء صنــدوق النقــد 

الــدويل. وقــد أفــاد مشــروع بحثــي حــول »أداة املعلومــات املاليــة إلدارة 

اإليرادات العامة« )RA-FIT( يف جتميع قاعدة بيانات للمعلومات ذات 

املواضيعــي  االســتئماين  الصنــدوق  وعقــد  الضريبيــة،  بــاإلدارة  الصلــة 

إلدارة ثــروة املــوارد الطبيعيــة حلقــات تطبيقيــة ملنتجــي النفــط اجلــدد 

حول إدارة اإليرادات. وتركز أولويات الصندوق االستئماين املواضيعي 

جلنــوب الســودان الــذي أُنْشــئ يف ســبتمبر 2012 علــى تنميــة القــدرات يف 

بنــك جنــوب الســودان وتعزيــز عمليــة صياغــة املوازنــة. وأُجــري يف اآلونــة 

صفر
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التدريب حسب املنطقة، خال السنوات املالية 2000 

 201٣ -
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املصدر: معهد تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل.
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نصف الكرة الغربيالشرق األوسط وآسيا 

الوسطىأوروباآسيا واحمليط الهادئإفريقيا

الشريحة األدنى من الدخل 
املتوسط

الشريحة األعلى من الدخل املتوسط
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القابــل لاســتمرار«  النمــو  أجــل  مــن  القــدرات: شــراكة  عنوانهــا »تنميــة 

وباإلضافــة   .2012 لعــام  الســنوية  االجتماعــات  انعقــاد  فتــرة  أثنــاء 

»الشــراكات  بعنــوان  فيديــو  برعايــة  اليابــان  حكومــة  قامــت  ذلــك،  إىل 

مــن أجــل التغييــر: اليابــان وصنــدوق النقــد الــدويل« ويلقــي الضــوء علــى 

القــدرات يف  تنميــة  املانحيــن ألنشــطة  كأكبــر  لليابــان  احليــوي  الــدور 

وتيمور-ليشــتي.  وكوســوفو  كمبوديــا  حــاالت  علــى  ويركــز  الصنــدوق، 

القــدرات:  »تنميــة  بنشــر  أيضــا  اليابــان  مــن  بدعــم  الصنــدوق  وقــام 

الشــراكة بيــن اليابــان وصنــدوق النقــد الــدويل — قصــص جنــاح بلــد 

 Building Capacity: The Japan-IMF Partnership—Country Success(
Stories( لبيــان النجــاح الكبيــر للمســاعدة الفنيــة التــي يقدمهــا الصنــدوق 

يف 18 بلــدا يف خمتلــف أنحــاء العــامل بتمويــل مــن اليابــان. 

البيانات ومبادرات معايير البيانات

تمثــل جــودة البيانــات التــي تقدمهــا البلــدان األعضــاء بموجــب اتفاقيــة 

تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل مطلبــا ضروريــا لنجــاح أنشــطة الرقابــة 

التــي يمارســها. ويف هــذا الســياق، ناقــش اجمللــس التنفيــذي يف نوفمبــر 

2012 مســألة تقديــم البيانــات لصنــدوق النقــد الــدويل ألغــراض الرقابــة 

)راجــع الفصــل الثالــث(. 

معايير نشر البيانات

تســاعد معاييــر نشــر البيانــات يف تعزيــز توافــر إحصــاءات شــاملة يف 

اتبــاع سياســات اقتصاديــة كليــة  الوقــت املناســب وهــو مــا يســهم يف 

ســليمة. واتخــذ صنــدوق النقــد الــدويل عــدة خطــوات مهمــة نحــو تعزيــز 

البيانــات  لنشــر  طوعيــة  معاييــر  وضــع  ومنهــا  واالنفتــاح،  الشــفافية 

واملاليــة.  االقتصاديــة 

وأنشــئ املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات )SDDS( عــام 1٩٩6 لتسترشــد 

واملاليــة  االقتصاديــة  بياناتهــا  إتاحــة  يف  األعضــاء  البلــدان  بــه 

الــذي   )GDDS( البيانــات  لنشــر  العــام  النظــام  أمــا  العــام.  لاســتخدام 

أنشــئ يف العــام التــايل، فهــو يمثــل إطــارا ملعاونــة البلــدان األعضــاء يف 

تقييــم احتياجاتهــا وحتديــد أولوياتهــا يف تطويــر نظمهــا اإلحصائيــة.62 

البيانــات«  لنشــر  املعــزز  اخلــاص  »املعيــار  أُنشــئ   ،2012 عــام  ويف 

أبرزتهــا  التــي  البيانــات  ثغــرات  ســد  علــى  للمســاعدة   )SDDS Plus(
األزمــة العامليــة. ويتضمــن معاييــر لتســع فئــات إضافيــة مــن البيانــات 

يلتــزم البلــد الراغــب يف االشــتراك بمراعاتهــا مراعــاة تامــة بنهايــة عــام 

  .201٩

البيانــات  لنشــر  اخلــاص  املعيــار  إىل  جــدد  مشــتركون  ينضــم  ومل 

يف  اقتصــادا   71 املشــاركة  االقتصــادات  عــدد  وظــل  العــام،  خــال 

مــايل  بدعــم  مشــروعات  الــدويل  النقــد  صنــدوق  وأطلــق  العــام.  نهايــة 

مــن اليابــان ملســاعدة بلــدان ناميــة مُختــارة مــن آســيا وجــزر احمليــط 

الهــادئ والشــرق األوســط وآســيا الوســطى وأوروبــا اجلنوبيــة الشــرقية 

أدت  اآلن،  وحتــى  البيانــات.  لنشــر  العــام  النظــام  يف  املشــاركة  علــى 

هــذه املشــروعات إىل مشــاركة كل مــن البوســنة والهرســك وجــزر القمــر 

يف  وتوفالــو  وتيمور-ليشــتي  وســاموا  اإلســامية  إيــران  وجمهوريــة 

النظــام العــام لنشــر البيانــات، وبــدأت مشــاركتها جميعــا أثنــاء الســنة.6٣ 

وبنهايــة الســنة، بلــغ عــدد املشــاركين يف النظــام العــام لنشــر البيانــات 

108 اقتصــادا )مســتبعدا منهــا االقتصــادات التــي تأهلــت لانتقــال مــن 

مرحلــة النظــام العــام لنشــر البيانــات إىل مرحلــة املعيــار اخلــاص لنشــر 

البيانات(.6٤واليــوم تبلــغ نســبة البلــدان أعضــاء صنــدوق النقــد الــدويل 

العــام لنشــر البيانــات أو املعيــار اخلــاص لنشــر  املشــاركة يف النظــام 

مــن ٩0%.  أكثــر  البيانــات 

املعيــار  يف  املشــاركين  أول  اللتحــاق  املبذولــة  اجلهــود  ســياق  ويف 

حلقــة   2012 ســبتمبر  يف  عُقِــدت  البيانــات،  لنشــر  املعــزز  اخلــاص 

تطبيقيــة للبلــدان ذات القطاعــات املاليــة املؤثــرة نظاميــا واملشــاركة يف 

املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات. واســتعرضت احللقــة التطبيقيــة شــروط 

يتعلــق  فيمــا  البيانــات  لنشــر  املعــزز  اخلــاص  املعيــار  يف  املشــاركة 

بفئــات البيانــات التســعة حتــت املعيــار، والتــي تركــز علــى نطــاق تغطيــة 

ودوريتهــا.  وحداثتهــا  البيانــات 

أنشطة أخرى مرتبطة بالبيانات

اســتنادا إىل العمــل الســابق الــذي ظــل مكثفــا منــذ بدايــة األزمــة العامليــة، 

لتعزيــز  الســنة  خــال  اجلاريــة  جهــوده  الــدويل  النقــد  صنــدوق  واصــل 

جــودة البيانــات التــي تقدمهــا البلــدان األعضــاء وزيــادة ســهولة االطــاع 

علــى البيانــات التــي تنتجهــا وتديرهــا.

مطبوعات جديدة ومطبوعات منقحة  

تنقيح »دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2001«

عقــد صنــدوق النقــد الــدويل يف مايــو 2012 اجتماعــا ألعضــاء »اللجنــة 

مــن  وتتألــف  احلكومــة«،6٥  ماليــة  بإحصــاءات  املعنيــة  االستشــارية 

تعمــل  دوليــة  منظمــات  وثمــاين  بلــدا   1٤ مــن  اخلبــراء  مــن  جمموعــة 

إىل اليمين: عمال أرصفة يُحَمِّلون أكياس أرز مستورد من فييت نام 
يف شاحنة يف ميناء ديلي، تيمور-ليشتي. إىل اليسار: بائعات يف 

سوق خضروات يف موتسامودو، جزر القمر.
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بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الــدويل لتحديــث »دليــل إحصــاءات ماليــة 

إعــداد  إطــار  يقــدم  الــذي   ،)2001  GFSM(  »200١ لعــام  احلكومــة 

إحصــاءات املاليــة العامــة ذات األهميــة مــن الناحيــة التحليليــة. وهــذا 

التحديــث مُصَمَّــمٌ ليحقــق اتســاق »دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام 

املعيــار  وهــو   ،»2008 لعــام  القوميــة  احلســابات  »نظــام  مــع   »2001

الــدويل إلعــداد احلســابات القوميــة، وذلــك ألغــراض حتقيــق االتســاق بيــن 

 201٣ فبرايــر  يف  ونُشِــرت  الكليــة.  االقتصاديــة  البيانــات  جمموعــات 

مســودة فصــول النســخة املنقحــة يف املوقــع اإللكتــروين لصنــدوق النقــد 

الــدويل إلبــداء التعليقــات. وانتهــت فتــرة إبــداء التعليقــات يف منتصــف 

شــهر إبريــل، ويُتوقــع نشــر الدليــل املنقــح يف نهايــة عــام 201٣. 

كتيب إحصاءات األوراق املالية  

األوروبــي  املركــزي  والبنــك  الدوليــة  التســويات  بنــك  مــن  كل  اشــترك 

الثالــث  اجلــزء  إصــدار  يف   2012 نوفمبــر  يف  الــدويل  النقــد  وصنــدوق 

واألخيــر مــن »كتيــب إحصــاءات األوراق املاليــة«، الــذي يغطــي قضايــا 

إصــدار ســندات امللكيــة وحيازتهــا.66 وصــدر اجلــزء األول واجلــزء الثــاين 

مــن الكتيــب، ويغطيــان إصــدار ســندات الديــن وحيــازة ســندات الديــن، علــى 

التــوايل، يف مايــو 200٩ وســبتمبر 2010. ويهــدف الكتيــب إىل مســاعدة 

الهيئــات الوطنيــة والدوليــة علــى إنتــاج إحصــاءات عــن األوراق املاليــة 

تكــون ذات أهميــة نســبية ومترابطــة وقابلــة للمقارنــة دوليــا الســتخدامها 

يف صياغــة السياســة النقديــة وحتليــل االســتقرار املــايل. ويمكــن حتميــل 

بنــك  مــن  لــكل  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  اإللكترونيــة  املواقــع  مــن  الكتيــب 

التســويات الدوليــة، والبنــك املركــزي األوروبــي، وصنــدوق النقــد الــدويل.   

تنقيــح تقرير«اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة« وقاعــدة بيانــات 

إحصــاءات ميــزان املدفوعــات

مــن  منقحــة  طبعــات   2012 أغســطس  يف  الــدويل  النقــد  صنــدوق  نشــر 

»إحصــاءات  بيانــات  وقاعــدة  الدوليــة«  املاليــة  »اإلحصــاءات  تقريــر 

ميــزان املدفوعــات«67 علــى شــبكة اإلنترنــت. وللمــرة األوىل، تضمنت هذه 

اإلصــدارات التــي تغطــي الفتــرة مــن 200٥-2011 )لساســل البيانــات 

الســنوية(، عرضــا لبيانــات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل 

ووضــع  املدفوعــات  ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  الطبعــة  أســاس  علــى 

.)BPM6( الــدويل  االســتثمار 

إصدار نتائج املسوح احملَدَّثة

صــدرت خــال العــام البيانــات املُحَدَّثــة لعــدد مــن مســوح صنــدوق النقــد 

الــدويل اجلاريــة. فأصــدر الصنــدوق يف شــهري يونيــو وديســمبر 2012، 

علــى التــوايل، النتائــج املنقحــة لعامــي 200٩ و2010 والنتائــج األوليــة 

لعــام 2011 مــن املســح املنســق لاســتثمار املباشــر )CDIS(.68 واملســح 

لاســتثمار  الثنائيــة  األوضــاع  هــو مســح  املباشــر  لاســتثمار  املنســق 

األجنبــي املباشــر 6٩ الــذي يُجريــه الصنــدوق ســنويا منــذ عــام 200٩. 

مســح  نتائــج   2012 ســبتمبر  يف  الــدويل  النقــد  صنــدوق  أصــدر  كذلــك 

وهــو  الثالــث،  الســنوي  املاليــة«70  اخلدمــات  علــى  احلصــول  »إمكانيــة 

اجلغرافيــة  للبيانــات  العــرض  جانــب  مــن  الوحيــد  العاملــي  املصــدر 

والديمغرافيــة املقارنــة عــن حصــول األســر والشــركات يف أنحــاء العــامل 

علــى اخلدمــات املاليــة األساســية للمســتهلكين واســتخدامها.71 وأخيــرا، 

النتائــج األوليــة مــن  الــدويل يف نوفمبــر 2012  النقــد  أصــدر صنــدوق 

املســح  وهــو   ،2011 لعــام  احلافظــة72  الســتثمارات  املنســق  املســح 

املســح  هــذا  ويُعنــى  احلافظــة.  اســتثمارات  حليــازات  الوحيــد  العاملــي 

احلــدود  عبــر  املاليــة  األوراق  حيــازات  رصيــد  عــن  معلومــات  بجمــع 

وســندات الديــن طويــل األجــل وقصيــر األجــل، مقســمة حســب االقتصــاد 

الــذي تقيــم فيــه جهــة اإلصــدار. 

إطالق »عربستات«

وافــق جملــس وزراء املاليــة العــرب رســميا يف  إبريــل 201٣ علــى إطــاق 

خطــوة  بمثابــة  لتكــون  »عربســتات«،  اإلقليميــة  اإلحصائيــة  املبــادرة 

جديــدة نحــو النهــوض بالنظــم اإلحصائيــة يف الشــرق األوســط وشــمال 

إفريقيــا. وبنــاء علــى توصيــة اجملموعــة االستشــارية املعنيــة بالشــرق 

األوســط والتابعــة للصنــدوق، يهــدف »عربســتات« للمســاعدة يف اجلهــود 

القــدرات والنظــم اإلحصائيــة ودعــم اجلهــود الوطنيــة  اجلاريــة لتطويــر 

لتحســين إعــداد ونشــر البيانــات يف املنطقــة. ويأتــي إطــاق »عربســتات« 

تتويجــا للتعــاون الوثيــق بيــن الصنــدوق والســلطات يف املنطقــة لتحســين 
جــودة البيانــات وحتقيــق املزيــد مــن التطــور يف النظــم اإلحصائيــة.7٣
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التنظيمــي  والهيــكل  املاليــة  املــوارد 

واملســاءلة

إصالح نظام الحصص والحوكمة

تمثــل اشــتراكات حصــص العضويــة )راجــع اإلطــار 5-1 يف الصفحــة 

ويُجــري  املاليــة.  الصنــدوق  ملــوارد  الرئيســي  املصــدر  اإللكترونيــة( 

فتــرات  علــى  للحصــص  عامــة  مراجعــات  الصنــدوق  حمافظــي  جملــس 

منتظمــة )كل خمــس ســنوات علــى األقــل(، ممــا يســمح للصنــدوق بتقييــم 

مــن  األعضــاء  البلــدان  الحتياجــات  بالنســبة  احلصــص  كفايــة  مــدى 

التمويــل، وبتعديــل حصــص البلــدان األعضــاء علــى نحــو يعكــس التغيــرات 

مراجعــات  وتهــدف  العاملــي.  االقتصــاد  يف  النســبية  مراكزهــا  يف 

احلصــص إىل ضمــان تمثيــل الصنــدوق جلميــع بلدانــه األعضــاء ولهيــكل 

االقتصــاد العاملــي املتغيــر. وقــد اســتكملت آخــر هــذه املراجعــات، وهــي 

وإن   ،2010 ديســمبر  للحصــص، يف  عشــرة  الرابعــة  العامــة  املراجعــة 

كانــت اإلصالحــات املقترحــة مل تدخــل حيــز التنفيــذ حتــى اآلن. 

مســار التقــدم يف إصالحــات نظــام احلصــص واحلوكمــة 

لعــام 2010 

باســتكمال املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة، وافــق جملــس احملافظيــن 

علــى إصالحــات نظــام احلصــص واحلوكمــة، بمــا يف ذلــك إجــراء تعديــل 

مقتــرح يف اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق بشــأن إصــالح اجمللــس التنفيــذي.

وتقضــي هــذه اإلصالحــات، متــى دخلــت حيــز التنفيــذ، بزيــادة حصــص 

العضويــة بمقــدار الضعــف لتصــل إىل نحــو 477 مليــار وحــدة حقــوق 

ســحب خاصــة، وحتويــل مــا يزيــد علــى 6% مــن أنصبــة احلصــص إىل 

بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة الديناميكيــة ومــن البلــدان 

املمثلــة بالزيــادة إىل البلــدان ناقصــة التمثيــل، وحمايــة أنصبــة حصــص 

أفقــر البلــدان األعضــاء وقوتهــا التصويتيــة. وإضافــة إىل ذلــك، ســتؤدي 

إصالحــات عــام 2010 إىل تشــكيل جملــس تنفيــذي يُختــار كل أعضائــه 

األوروبيــة  لالقتصــادات  التمثيــل اجملمــع  وخفــض حجــم  باالنتخــاب، 

املتقدمــة يف اجمللــس التنفيــذي، الــذي يضــم 24 عضــوا،  بإلغــاء اثنيــن 

مــن مراكــز املديريــن التنفيذييــن لصالــح البلــدان األعضــاء مــن األســواق 

الصاعــدة، كمــا ســتتاح فرصــة أكبــر لتعييــن مديــر تنفيــذي منــاوب ثــان 

لتعزيــز تمثيــل الدوائــر االنتخابيــة التــي تضــم بلدانــا متعــددة.

تنفيــذ  قبــل  احلصــص  ألنصبــة  مقــارن  جــدول  علــى  االطــالع  ويمكــن 

اإلصالحــات وبعــد تنفيذهــا يف موقــع الصنــدوق اإللكتــروين علــى شــبكة 

زيــادات  اعتمــد  الــذي  قــرار جملــس احملافظيــن  إطــار  اإلنترنــت.74 ويف 

احلصــص بموجــب املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة للحصــص، لــن تدخــل 

زيــادة احلصــص حيــز التنفيــذ إىل حيــن اســتيفاء ثالثــة شــروط عامــة، 

هــي: )1( أن يوافــق عــدد مــن األعضــاء ال تقــل أصواتهــم عــن 70% مــن 

جممــوع القــوة التصويتيــة يف 5 نوفمبــر 2010 علــى زيــادة احلصــص؛ 

)2( أن تكــون تعديــالت عــام 2008 املعنيــة بنظــام احلصــص والعضويــة 

)أو »التعديــل الســادس« التفاقيــة تأســيس الصنــدوق( قــد دخلــت حيــز 

التنفيــذ؛ )3( وأن يكــون تعديــل عــام 2010 املقتــرح إلصــالح اجمللــس 

التنفيــذي قــد دخــل أيضــا حيــز التنفيــذ.

تنفيــذ  نحــو  التقــدم  ملســار  مراجعــات  التنفيــذي  اجمللــس  أجــرى  وقــد 

جمموعــة إصالحــات عــام 2010 املعنيــة بنظــام احلصــص واحلوكمــة 

يف شــهر يونيــو وشــهر ســبتمبر وشــهر ديســمبر 2012 وكذلــك يف شــهر 

إبريــل 2013. 75 ويف 30 إبريــل 2013، بلــغ عــدد األعضــاء الذيــن وافقــوا 

علــى الزيــادة املقترحــة يف حصصهــم 149 عضــوا يمثلــون 77.42% مــن 

حصــص عضويــة الصنــدوق )كمــا يف 5 نوفمبــر 2010(؛ وبالتــايل تــم 

اســتيفاء الشــرط األول. وتــم اســتيفاء الشــرط الثــاين مــع دخــول »التعديــل 

الســادس« التفاقيــة تأســيس الصنــدوق، يف إطــار إصالحــات عــام 2008 

مــارس  شــهر  يف  التنفيــذ  حيــز  والعضويــة،  احلصــص  بنظــام  املعنيــة 

2011. )وقــد أدى هــذا التعديــل أساســا إىل زيــادة األصــوات األساســية 

آليــة للحفــاظ علــى  ألعضــاء الصنــدوق بواقــع ثالثــة أضعــاف ووضــع 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



53     التقرير السنوي ٢٠١٣    |

نســبة األصــوات األساســية يف جممــوع األصــوات؛ كمــا نــص علــى تعييــن 

مديــر تنفيــذي منــاوب ثــان يف الدوائــر االنتخابيــة التــي تضــم أعــداد أكبــر 

مــن البلــدان76(. ويتطلــب الشــرط الثالــث موافقــة ثاثــة أخمــاس األعضــاء 

ممــن تشــكل أصواتهــم 8٥% مــن جممــوع القــوة التصويتيــة علــى إجــراء 

هــذا التعديــل. ويف ٣0 إبريــل 201٣، بلــغ عــدد األعضــاء الذيــن وافقــوا 

علــى التعديــل املقتــرح 1٣6 عضــوا يمثلــون 71.٣1% مــن جممــوع القــوة 

التصويتيــة، وبالتــايل مل يُســتَّوف هــذا الشــرط بعــد.

انتخابات اجمللس التنفيذي لعام 2012

بــدأ اجمللــس التنفيــذي اجلديــد فتــرة عملــه البالغــة ســنتين يف نوفمبــر 

التســعة عشــرة املتاحــة  إجــراء االنتخابــات علــى املقاعــد  2012، بعــد 

حاليــا باالنتخــاب.77 وبنــاء عليــه، انضــم إىل اجمللــس التنفيــذي ســبعة 

املناوبيــن  التنفيذييــن  املديريــن  مــن  وعــدد  جــدد  تنفيذييــن  مديريــن 

انعقــاد  موعــد  حتــى  اجمللــس  يف  عملهــم  يباشــرون  وســوف  اجلــدد، 

.201٤ أكتوبــر  يف  التنفيذييــن  للمديريــن  القــادم  الــدوري  االنتخــاب 

ويمثــل هــذا االنتخــاب بدايــة فصــل جديــد يف تاريــخ اجمللــس التنفيــذي. 

فقــد وحــد عــدد مــن األعضــاء األوروبييــن حجــم تمثيلهــم يف اجمللــس، 

حتســبا لدخــول إصاحــات عــام 2010 لنظامــي احلصــص واحلوكمــة 

البلــدان  مــع  بالتعــاون  ولكســمبرغ،  بلجيــكا  قامــت  فقــد  التنفيــذ.  حيــز 

بتشــكيل مقعــد جديــد يف اجمللــس.  الهولنــدي،  املقعــد  األعضــاء ضمــن 

ومــن خــال هــذا اإلجــراء، أتاحــت بلجيــكا وهولنــدا احليــز الــكايف لتوفيــر 

مقعــد إضــايف للبلــدان األعضــاء مــن األســواق الصاعــدة. وقــد شــغل هــذا 

احليــز مقعــد جديــد للبلــدان األعضــاء مــن أوروبــا الوســطى، ضــم النمســا 

واجلمهوريــة التشــيكية وهنغاريــا وتركيــا وغيرهــا مــن البلــدان األعضــاء. 

ووافقــت بولنــدا وسويســرا علــى تــداول مقعــد فيمــا بينهمــا، وهــو مــا فعلتــه 

أيضــا البلــدان األعضــاء مــن بلــدان الشــمال األوروبــي وبلــدان البلطيــق.

وقــد أنشــأ اجمللــس جلنــة لكــي تسترشــد بهــا عمليــة االنتخــاب وتمثلــت 

مهامهــا يف حتقيــق التــوازن املائــم بيــن تغييــر القواعــد التنظيميــة علــى 

النحــو الــكايف للســماح باندمــاج البلــدان األعضــاء األوروبيــة املتقدمــة 

واحلفــاظ علــى القــدر املعقــول مــن توزيــع القــوة التصويتيــة بيــن خمتلــف 

أعضــاء اجمللــس. وقــد اعتمــد اجمللــس التنفيــذي وجملــس احملافظيــن يف 

وقــت الحــق توصيــات اللجنــة بشــأن احلــدود القصــوى للتصويت بالنســبة 

للدوائــر االنتخابيــة متعــددة البلــدان واإلطــار الزمنــي لعمليــة االنتخــاب.

مراجعة صيغة حصص العضوية

ُتخصــص لــكل بلــد عضــو »حصــة« يف الصنــدوق تكــون ممثلــة ملركــزه 

النســبي يف االقتصــاد العاملــي، وفقــا لتقديــرات توضــع مــن خــال صيغــة 

جتــاه  املاليــة  البلــد  التزامــات  حجــم  احلصــص  وحتــدِّد  احلصــص.78 

الصنــدوق، وتضــع األســاس التخــاذ القــرار بشــأن حجــم اســتفادة البلــدان 

األعضــاء  البلــدان  أنصبــة  كمــا حتــدد  الصنــدوق،  مــوارد  مــن  األعضــاء 

يف التوزيعــات العامــة حلقــوق الســحب اخلاصــة، فضــا علــى ارتباطهــا 

الوثيــق بالقــوة التصويتيــة للبلــدان األعضــاء.

وكانــت إصاحــات نظــام احلصــص واحلوكمــة يف عــام 2010 قــد دعــت 

شــهر  بحلــول  العضويــة  حصــص  لصيغــة  شــاملة  مراجعــة  إجــراء  إىل 

هــذه  بشــأن  الرســمية  اجمللــس  مناقشــات  أوىل  وعُقِــدَت   .201٣ ينايــر 

املراجعــة الشــاملة يف شــهر مــارس 7٩.2012 وعقــد اجمللــس مناقشــات 

وســبتمبر  يوليــو  يف  الشــاملة  املراجعــات  هــذه  حــول  أخــرى  رســمية 

ينايــر  يف  اخلتاميــة  املناقشــات  جلســة  علــى  فضــا   ،2012 ونوفمبــر 

80.201٣ كذلــك عُقــدت جلســة مناقشــات غيــر رســمية يف شــهر يونيــو 

مــن عــام 2012. ويف ختــام املراجعــات، يف ينايــر 201٣، رفــع اجمللــس 

التنفيــذي تقريــره عــن نتائــج املراجعــات إىل جملــس احملافظيــن.81 

وأشــار اجمللــس التنفيــذي يف تقريــره إىل إحــراز تقــدم كبيــر يف حتديــد 

أهــم العناصــر التــي قــد تشــكل األســاس يف التوصــل إىل اتفــاق نهائــي 

حــول الصيغــة اجلديــدة للحصــص. وتــم االتفــاق علــى أن األســلوب األمثــل 

للحصــص  جديــدة  صيغــة  حــول  اآلراء  يف  واســع  توافــق  إىل  للتوصــل 

ســيكون يف ســياق املراجعــة اخلامســة عشــرة وليــس علــى أســاس مســتقل.

إىل اليمين: السيد ديفيد ليبتون، النائب األول للمدير العام الصندوق 
اجتماعات  أثناء  العامة”  املالية  منتدى  يف  االفتتاحية  الكلمة  يلقي 

الربيع لعام 201٣. إىل اليسار: السيد ناويوكي شينوهارا نائب املدير 

العام مع اجملموعة التشاورية اإلفريقية أثناء اجتماعات الربيع لعام 
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وجمــاالت  اجمللــس  أعضــاء  بيــن  االتفــاق  جمــاالت  التقريــر  وحــدد 

االختــاف يف اآلراء التــي يتعيــن إجــراء مزيــد مــن املناقشــات حولهــا. 

التــي  القضايــا  مــن  واســعة  جمموعــة  اجمللــس  مناقشــات  وغطــت 

بهــا  أن تسترشــد  التــي ينبغــي  املبــادئ  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  شــملت، 

املراجعــة، ودور متغيــرات صيغــة احلصــص احلاليــة وقياســها، واألوزان 

الترجيحيــة النســبية لهــذه املتغيــرات، واجملــال املتــاح إلضفــاء مزيــد مــن 

التبســيط علــى الصيغــة، ومزايــا إضافــة متغيــرات جديــدة. كذلــك اســتنارت 

املناقشــات بمجموعــة كبيــرة مــن عمليــات حمــاكاة اإلصاحــات البديلــة 

املمكنــة وبالعمــل الفنــي املكثــف الــذي قــام بــه خبــراء الصنــدوق، بمــا 

الصنــدوق،  مــوارد  إىل  احملتملــة  االحتياجــات  رصــد  كيفيــة  ذلــك  يف 

وقيــاس  املــايل،  لانفتــاح  البديلــة  واملقاييــس  والترابــط،  واالنفتــاح 

املؤسســة. مــوارد  املاليــة يف  األعضــاء  البلــدان  مســاهمات 

عــام  إصاحــات  عليهــا  ارتكــزت  التــي  املبــادئ  أن  علــى  االتفــاق  وتــم 

2008 بشــأن نظــام احلصــص واألصــوات82 ال تــزال صاحلــة لاسترشــاد 

بهــا يف مراجعــة صيغــة احلصــص. ومــن ثــم، وردت اإلشــارة إىل ضــرورة 

مــا  مــع  والشــفافية، وأن تتســق  بالبســاطة  أن تتســم صيغــة احلصــص 

تؤديــه احلصــص مــن أدوار متعــددة، وأن تتمخــض عــن نتائــج حتظــى 

بقبــول عــام مــن البلــدان األعضــاء، ويكــون تنفيذهــا ممكنــا مــن املنظــور 

العاليــة  واجلــودة  باحلداثــة  تتســم  بيانــات  إىل  اســتنادا  اإلحصائــي 

علــى  االتفــاق  تــم  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  واســع.  نطــاق  علــى  ومتاحــة 

ضــرورة االســتمرار يف اعتبــار إجمــايل النــاجت احمللــي أهــم املتغيــرات 

يف الصيغــة وإعطــاؤه أكبــر وزن مــع إمكانيــة زيــادة هــذا الــوزن الحقــا. 

والقــت مســألة زيــادة وزن هــذا املتغيــر تأييــدا كبيــرا، الســيما إذا حُــذف 

الرأســمالية  والتدفقــات  اجلاريــة  املقبوضــات  يف  التغيــر  مــدى  متغيــر 

)راجــع أدنــاه(، بينمــا فضــل مديــرون تنفيذيــون آخــرون إمــا اإلبقــاء علــى 

الــوزن احلــايل أو احملافظــة عليــه بالتناســب مــع وزن متغيــر االنفتــاح. 

إجمــايل  وزن  تعديــل  إمــكان  يف  ســينظر  أنــه  إىل  اإلشــارة  وردت  وقــد 

النــاجت احمللــي احملســوب علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية يف متغيــر 

مزيــج إجمــايل النــاجت احمللــي.

لــدور  أهميــة  إعطــاء  يف  االســتمرار  ضــرورة  علــى  كذلــك  االتفــاق  وتــم 

متغيــر االنفتــاح، الــذي يعمــل علــى رصــد مــدى اندمــاج البلــدان األعضــاء 

مراعــاة  مــع  احلصــص،  صيغــة  وضــع  عنــد  العاملــي،  االقتصــاد  يف 

النظــر بتعمــق يف املشــاغل التــي يثيرهــا هــذا املتغيــر ومعاجلتهــا. وتــم 

النظــر باســتفاضة يف دور متغيــر مــدى التغيــر الــذي يعمــل علــى رصــد 

احتمــاالت احتيــاج البلــدان األعضــاء إىل مــوارد الصنــدوق، وقــد القــت 

فكــرة حــذف هــذا املتغيــر مــن الصيغــة تأييــدا واســعا. وقــد ربــط بعــض 

املديريــن التنفيذييــن تأييدهــم حلــذف هــذا املتغيــر بشــرط تنفيــذ عناصــر 

أخــرى يف اجملموعــة املتكاملــة مــن اإلصاحــات، منهــا كيفيــة إعــادة 

توزيــع الــوزن اخملصــص لهــذا املتغيــر ومــدى كفايــة التدابيــر التــي تُتخــذ 

حلمايــة أفقــر البلــدان األعضــاء. وظــل بعــض املديريــن علــى رأيــه بأهميــة 

دور مقيــاس مــدى التغيــر.

الصنــدوق  إليهــا خبــراء  التــي خلُــص  بالنتيجــة  وأحــاط اجمللــس علمــا 

مــدى  بيــن  العاقــة  علــى  حمــدودة  جتريبيــة  أدلــة  بوجــود  تفيــد  والتــي 

صعوبــة  هنــاك  وبــأن  الصنــدوق  مــوارد  علــى  الفعلــي  والطلــب  التغيــر 

لفكــرة  كبيــرا  تأييــدا  املديــرون  أبــدى  وقــد  أفضــل.  مقيــاس  حتديــد  يف 

اإلبقــاء علــى متغيــر االحتياطيــات، بوزنــه احلــايل، والــذي يعــد بمثابــة 

مؤشــر لقيــاس القــوة املاليــة لــدى البلــدان األعضــاء ومــدى قدرتهــا علــى 

الصنــدوق.  مــوارد  يف  املســاهمة 

وقــد نظــر املديــرون التنفيذيــون يف اخليــارات املتاحــة إلدراج مقيــاس 

بيــن  مــا  اآلراء  وجــاءت  الصيغــة،  ضمــن  املاليــة  للمســاهمات  جديــد 

النظــر، يف  علــى  االتفــاق  وتــم  اإلصــاح.  هــذا  مؤيــدة ومعارضــة ملثــل 

العامــة اخلامســة عشــرة، يف إمكانيــة وكيفيــة مراعــاة  إطــار املراجعــة 

املســاهمات املاليــة الطوعيــة الضخمــة التــي تتــم مــن خــال التعديــات 

اخملصصــة. 

وتــم االتفــاق بوجــه عــام علــى أن تظــل صيغــة احلصــص مشــتملة علــى 

صيغــة  يف  احلجــم  تأثيــر  مــن  احلــد  علــى  للمســاعدة  تقليــص  عامــل 

حلمايــة  التدابيــر  اتخــاذ  ضــرورة  علــى  أيضــا  االتفــاق  وتــم  احلصــص. 

تمثيلهــا. ومســتوى  األفقــر  األعضــاء  البلــدان  صــوت 

املراجعة العامة اخلامسة عشرة للحصص

حلصــص  القادمــة  الدوريــة  الصنــدوق  مراجعــة  موعــد  تقديــم  تقــرر 

العضويــة - أي املراجعــة العامــة اخلامســة عشــرة للحصــص - بنحــو 

اجمللــس  عمــل  يكــون  وســوف   .201٤ ينايــر  يف  الســتكمالها  عاميــن 

التنفيــذي علــى مــدار العــام يف مراجعــة صيغــة احلصــص )راجــع القســم 

الســابق( بمثابــة األســاس الــذي يســتند إليــه اجمللــس يف االتفــاق علــى 

العامــة  إطــار املراجعــة  صيغــة جديــدة للحصــص يف ســياق عملــه يف 

علــى  احلصــول  احلصــص  يف  تغييــرات  ألي  وينبغــي  عشــرة.  اخلامســة 

موافقــة جملــس احملافظيــن األعضــاء بأغلبيــة 8٥% مــن جممــوع القــوة 

التصويتيــة، وال يمكــن تغييــر حصــة البلــد العضــو دون احلصــول علــى 
موافقتــه.8٣

الميزانية والدخل

املوارد املتاحة لتوفير التمويل للبلدان األعضاء 

لديــه  مــا  األعضــاء  بلدانــه  تمويــل  يف  يســتخدم  أن  للصنــدوق  يمكــن 

مــن عمــات االقتصــادات ذات املركــز املــايل القــوي. ويختــار اجمللــس 

التنفيــذي هــذه العمــات كل ثاثــة أشــهر علــى أســاس ميــزان املدفوعــات 

ومركــز االحتياطــي يف البلــدان األعضــاء. ومعظــم هــذه العمــات صــادر 

عمــات  كذلــك  تتضمــن  العمــات  قائمــة  لكــن  الصناعيــة،  البلــدان  عــن 

عمــات  احلــاالت  بعــض  ويف  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات  بعــض 

هــذه  مــن  الصنــدوق  حيــازات  وتشــكل  أيضــا.  الدخــل  منخفضــة  بلــدان 

مــوارده  اخلاصــة،  الســحب  حقــوق  مــن  حيازاتــه  جانــب  إىل  العمــات، 

الذاتيــة القابلــة لاســتخدام. ويجــوز للصنــدوق أن يســتكمل هــذه املــوارد 

مؤقتــا باالقتــراض، إذا دعــت احلاجــة، مــن خــال اتفاقــات االقتــراض 

الثنائيــة. واالتفاقــات  الدائمــة 

اتفاقات االقتراض

االئتمــان،  خطــوط  مــن  دائمتــان  جمموعتــان  الصنــدوق  لــدى  توجــد 

وهمــا »االتفاقــات العامــة لاقتــراض« )التــي أنشــئت يف عــام 1٩62( 

 .)1٩٩8 عــام  يف  أنشــئت  )التــي  لاقتــراض«  اجلديــدة  و«االتفاقــات 

أو  األعضــاء  البلــدان  مــن  عــدد  يعــرب  االتفاقــات،  هــذه  وبموجــب 

مؤسســاتها عــن االســتعداد إلقــراض أمــوال إضافيــة للصنــدوق مــن خــال 

االتفاقــات.  هــذه  تفعيــل 

واالتفاقــات اجلديــدة لاقتــراض هــي جمموعــة مــن االتفاقــات االئتمانيــة 

بيــن الصنــدوق و ٣8 مــن البلــدان األعضــاء واملؤسســات، 8٤ بمــا يف ذلــك 

عــدد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة. ويف شــهر مــارس 2011 تمــت 

توســعتها وتمديدهــا بانضمــام مشــاركين جــدد لزيــادة املــوارد املتاحــة 

لتوفيــر التمويــل. ويف ذلــك الوقــت، تــم اســتحداث فتــرات التفعيــل العامــة 

لاقتــراض بموجــب االتفاقــات اجلديــدة لاقتــراض بحــد أقصــى ســتة 

قــرض علــى حــدة  أســاس كل  التفعيــل علــى  أســلوب  لتحــل حمــل  أشــهر 

وفــق الشــكل األصلــي لهــذه االتفاقــات. وأصبــح بإمــكان هــذه االتفاقــات 
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بمجــرد تفعيلهــا أن توفــر مــوارد مكملــة بحــد أقصــى ٣66.٥ مليــار وحــدة 

حقــوق ســحب خاصــة )٥٥٣ مليــار دوالر أمريكــي(.

ودخلــت هــذه االتفاقــات يف صيغتهــا املوســعة حيــز التنفيــذ يف مــارس 

تفعيــل  تــم  وقــد   .2011 إبريــل  يف  مــرة  ألول  تفعيلهــا  وتــم   ،2011

التــي  الزمنيــة  الفتــرة  خــال  مرتيــن  لاقتــراض  اجلديــدة  االتفاقــات 

يغطيهــا هــذا التقريــر، يف أكتوبــر 2012 ويف إبريــل 201٣، حيــث امتــدت 

أشــهر. البالغــة ســتة  القصــوى  الفتــرة  لتغطــي 

أمــا االتفاقــات العامــة لاقتــراض فتســمح للصنــدوق باقتــراض مبالــغ 

حمــددة مــن عمــات 11 اقتصــادا مــن االقتصــادات املتقدمــة )أو بنوكهــا 

املــوارد  علــى  باحلصــول  مقتــرح  تقديــم  يمكــن  ال  أنــه  غيــر  املركزيــة(. 

امللتــزم بهــا بموجــب االتفاقــات العامــة لاقتــراض إال يف حالــة عــدم 

موافقــة املشــاركين يف »االتفاقــات اجلديــدة لاقتــراض« علــى اقتــراح 

اجلديــدة  االتفاقــات  ظــل  يف  ائتمانيــة  خطــوط  لتفعيــل  فتــرة  بتحديــد 

لاقتــراض. 

مصاحــب  ائتمــاين  واتفــاق  لاقتــراض  العامــة  االتفاقــات  جتديــد  وتــم 

مــع اململكــة العربيــة الســعودية، بــدون أي تعديــات، ملــدة خمــس ســنوات 

بــدءا مــن 26 ديســمبر 201٣. ويصــل املبلــغ احملتمــل لائتمــان املتــاح 

للصنــدوق بموجــب االتفاقــات العامــة لاقتــراض إىل 17 مليــار وحــدة 

مبلــغ  علــى  فضــا  أمريكــي(،  دوالر  مليــار   26( خاصــة  ســحب  حقــوق 

مليــار   2.٣( خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار   1.٥ قــدره  إضــايف 

دوالر أمريكــي( متــاح بموجــب االتفــاق املصاحــب مــع اململكــة العربيــة 

الســعودية. وقــد تــم تفعيــل االتفاقــات العامــة لاقتــراض 10 مــرات حتــى 

اآلن، آخرهــا يف عــام 1٩٩8.

اتفاقيات االقتراض الثنائية

وقــع الصنــدوق منــذ بدايــة األزمــة العامليــة عــددا مــن اتفاقيــات اإلقــراض 

مــوارده  لتكملــة  رســميين  مقرضيــن  مــع  الثنائيــة  الســندات  وشــراء 

املســتمدة مــن حصــص العضويــة واتفاقــات االقتــراض الدائمــة. وكانــت 

-200٩ الفتــرة  يف  الثنائيــة  االقتــراض  عمليــة  مــن  األوىل  اجلولــة 

2010، واســتخدمت هــذه املــوارد لتمويــل االلتزامــات املتعهــد بهــا يف 

ظــل االتفاقــات التــي يدعمهــا الصنــدوق والتــي تمــت املوافقــة عليهــا قبــل 

تفعيــل الصيغــة املوســعة مــن االتفاقــات اجلديــدة لاقتــراض ألول مــرة. 

وقــد توقــف اســتخدام مــوارد االقتــراض الثنائــي للفتــرة 2010-200٩ 

اعتبــارا مــن إبريــل 201٣، ويجــري حاليــا اســتخدام املــوارد املســتمدة 

مــن حصــص العضويــة يف تمويــل مــا تبقــى مــن أرصــدة غيــر مســتخدمة 

بموجــب االلتزامــات املتعهــد بهــا يف ظــل هــذا النــوع مــن االقتــراض.

التفاقيــات  طرائــق  علــى  التنفيــذي  اجمللــس  وافــق  يونيــو 2012،  ويف 

االقتــراض الثنائيــة لتعزيــز مــوارد الصنــدوق.8٥ وتســتند هــذه الطرائــق 

على تلك الطرائق املستخدمة يف االقتراض الثنائي يف الفترة 200٩-

2010 ويف الصيغــة املوســعة مــن االتفاقــات اجلديــدة لاقتــراض. ويــرى 

اجمللــس أن الصنــدوق لــن يقــوم بالســحب مــن االتفاقيــات اجلديــدة إال 

القائمــة واملتاحــة مــن خــال  قــد تعهــد بمعظــم مــوارده  بعــد أن يكــون 

حصــص العضويــة أو االتفاقــات اجلديــدة لاقتــراض. ويمكــن احتســاب 

حتــت  االتفاقيــات  هــذه  ظــل  يف  الصنــدوق  علــى  األعضــاء  مطالبــات 

بنــد االحتياطيــات الدوليــة، علــى أن يقــوم الصنــدوق بســداد أي مبالــغ 

مســحوبة مــع الفوائــد.

وإزاء خلفيــة تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واملاليــة يف منطقــة اليــورو، 

التــزم ٣8 بلــدا خــال الســنة بزيــادة مــوارد الصنــدوق بواقــع ٤61 مليــار 

دوالر أمريكــي مــن خــال اتفاقيــات االقتــراض الثنائيــة.86 وقــد اعتمــد 

وفبرايــر  ينايــر  ويف   2012 أكتوبــر  يف  اتفاقيــات  التنفيــذي  اجمللــس 

التــي  االتفاقيــات  عــدد  بلــغ   ،201٣ إبريــل   ٣0 ويف   .201٣ وإبريــل 

انتهــى  اتفاقيــة   18 منهــا  اتفاقيــة،   21 التنفيــذي  اجمللــس  اعتمدهــا 

وضعهــا يف صيغتهــا النهائيــة ودخلــت حيــز التنفيــذ، وبمبلــغ إجمــايل 

أمريكــي. قــدره ٣٥0 مليــار دوالر 

اتفاقيات لدعم تمويل البلدان منخفضة الدخل

للتمويــل  الصنــدوق  لتســهيات   200٩ عــام  إصاحــات  أعقــاب  يف 

توفيــر  بغيــة  األمــوال  لتعبئــة  حملــة  الصنــدوق  أطلــق  ميســرة،  بشــروط 

مــوارد إضافيــة للتمويــل الثنائــي يف شــكل قــروض وكذلــك لدعــم التمويــل 

بشــروط ميســرة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر. 

لهــذا  الســندات  اتفاقيــات لشــراء  أو  اقتــراض  اتفاقيــات  تــم توقيــع  وقــد 

اتفاقيــة  العــام  خــال  الصنــدوق  ووقــع  عضــوا.  بلــدا   1٣ مــع  الغــرض 

إضافيــة لإلقــراض الثنائــي مــع البنــك الوطنــي البلجيكــي، توافــق بلجيــكا 

بموجبهــا علــى تقديــم ٣٥0 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )٥٤0 

إلقــراض  تخصــص  جديــدة  مــوارد  هيئــة  يف  أمريكــي(  دوالر  مليــون 

البلــدان منخفضــة الدخــل.87 ويف ٣0 إبريــل 201٣ بلــغ جممــوع املــوارد 

وحــدة  مليــار   ٩.81 ميســرة  بشــروط  للتمويــل  اخملصصــة  اإلضافيــة 

أمريكــي(. حقــوق ســحب خاصــة )1٤.81 مليــار دوالر 

إىل اليمين: السيدة كريستين الغارد، املدير العام )إىل اليمين(، والسيد 
جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدويل )يف الوسط(، والسيد كوريكي جوجيما، 

ووزير املالية الياباين )إىل اليسار( يتفقدون مدينة سنداي اليابانية التي 

تضررت من الزلزال، أكتوبر 2012. إىل اليسار: الصحفيون يحتشدون 

يف مؤتمر صحفي أثناء االجتماعات السنوية لعام 2012.
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مبيعات الذهب ونموذج الدخل اجلديد

مبيعات الذهب

يتضمــن نمــوذج دخــل الصنــدوق الــذي تــم اعتمــاده عــام 2008 إنشــاء 

بيــع  عمليــات  أربــاح  مــن  يُمــوَّل  االســتثمار  حســاب  يف  وقــف  صنــدوق 

إىل  احلســاب  هــذا  ويهــدف  املؤسســة.  لــدى  الذهــب  حليــازات  حمــدودة 

ميزانيــة  دعــم  يف  للمســاهمة  عوائــد  وتوليــد  املــوارد  هــذه  اســتثمار 

الصنــدوق مــع احلفــاظ علــى القيمــة احلقيقيــة للوقــف يف األجــل الطويــل. 

وقــد وافــق اجمللــس التنفيــذي يف يوليــو 200٩ علــى اســتخدام جانــب مــن 

عائــدات بيــع الذهــب لزيــادة مــوارد الصنــدوق املتاحــة للتمويــل امليســر 

الوقــف. اســتخدامه يف تمويــل  الدخــل، إىل جانــب  للبلــدان منخفضــة 

وقــد وافــق اجمللــس التنفيــذي يف ســبتمبر 200٩ علــى بيــع ٤0٣.٣ أطنــان 

متريــة مــن الذهــب، أي مــا يعــادل ثُمْــن جممــوع حيــازات الصنــدوق مــن 

الذهــب. وقــد بــدأت عمليــات بيــع الذهــب يف أكتوبــر 200٩ وانتهــت يف 

حقــوق  وحــدة  مليــار   ٩.٥٤ عائداتهــا  جممــوع  وبلــغ   ،2010 ديســمبر 

تمثــل  مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة  ســحب خاصــة، منهــا 2.6٩ 

خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار  و6.8٥  للذهــب  الدفتريــة  القيمــة 

تمثــل األربــاح. وقــد اســتندت جميــع عمليــات البيــع علــى أســاس األســعار 

البالــغ 8٥0 دوالرا  املفتــرض  الســعر  مــن  أعلــى  كانــت  التــي  الســوقية، 

أمريكيــا لألوقيــة يف عــام 2008 عندمــا اعتمــد اجمللــس نمــوذج الدخــل 

املعــدل. وقــد بلــغ متوســط ســعر بيــع الذهــب يف ذلــك الوقــت 11٤٤ دوالرا 

أمريكيــا لألوقيــة، ممــا ترتــب عليــه حتقيــق أربــاح إضافيــة »اســتثنائية« 

مــن مبيعــات الذهــب. ومــن أربــاح مبيعــات الذهــب التــي بلغــت 6.8٥ مليــار 

وحدة حقوق سحب خاصة قرر اجمللس أن يودع مبلغا قدره ٤.٤ مليار 

وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف االحتياطــي اخلــاص للصنــدوق؛ وأودع 

املبلــغ املتبقــي وقــدره 2.٤٥ مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة، وهــو مــا 

يمثــل قيمــة األربــاح اإلســتثنائية، يف االحتياطــي العــام للصنــدوق، حليــن 

االنتهــاء مــن املناقشــات حــول كيفيــة اســتخدامه يف نهايــة املطــاف.

ويف إطــار جمموعــة تدابيــر التمويــل املقــررة للبلــدان منخفضــة الدخــل 

خــال الفتــرة 200٩-201٤، وافــق اجمللــس التنفيــذي يف شــهر فبرايــر 

 1.1( خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــون   700 توزيــع  علــى   2012

مليــار دوالر أمريكــي( علــى جميــع بلدانــه األعضــاء مــن أصــل ذلــك املبلــغ 

املــودع يف االحتياطــي العــام وقــدره 2.٤٥ مليــار وحــدة حقــوق ســحب 

خاصــة. وقــد تقــرر عــدم دخــول هــذا التوزيــع حيــز التنفيــذ إال بعــد تقديــم 

البلــدان األعضــاء ضمانــات مرضيــة بتحويــل مبالــغ جديــدة تعــادل ٩0% 

علــى األقــل مــن املبلــغ املــوزّع — أي 6٣0 مليــون وحــدة حقــوق ســحب 

خاصــة )٩78 مليــون دوالر أمريكــي( — أو تقديمهــا بــأي شــكل آخــر، إىل 

»الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر«.88 وقــد حتقــق هــذا احلــد 

املعيــاري يف شــهر أكتوبــر 2012، وتــم التوزيــع يف وقــت الحــق مــن ذلــك 

الشــهر.8٩ ويواصــل الصنــدوق الســعي للحصــول علــى مســاهمات مــن بقيــة 

البلــدان األعضــاء لتعظيــم طاقتــه لتوفيــر التمويــل بشــروط ميســرة.

وناقــش اجمللــس اســتخدام املبلــغ املتبقــي مــن األربــاح االســتثنائية مــن 

عائــدات بيــع الذهــب وقــدره 1.7٥ مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 

 .2011 عــام  خــال  مناســبات  عــدة  يف  أمريكــي(  دوالر  مليــار   2.7(

وخــال هــذه املناقشــات، نظــر اجمللــس يف ثاثــة بدائــل أساســية، هــي 

تيســير احلصــول علــى املســاهمات لزيــادة القــدرة علــى توفيــر التمويــل 

بشــروط ميســرة إىل البلــدان منخفضــة الدخــل، وتعزيــز أرصــدة الصنــدوق 

الوقائيــة، وتعزيــز مــوارد الوقــف اخملصــص الســتثمار عائــدات الذهــب. 

ويف ســبتمبر 2012، أقــر اجمللــس توزيــع املبلــغ املتبقــي مــن األربــاح 

االســتثنائية للمســاعدة علــى وضــع »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد 

مــن الفقــر« علــى مســار قابــل لاســتمرار )راجــع الفصــل ٤(.

قواعد ولوائح تنظيمية جديدة حلساب االستثمار

وفقــا ملــا أشــرنا إليــه يف القســم الفرعــي الســابق، ينطــوي نمــوذج دخــل 

الصنــدوق الــذي اعتمــد يف عــام 2008 علــى إنشــاء صنــدوق وقــف يف 

حســاب االســتثمار ممــا اقتضــى توســيع صاحيــة الصنــدوق لاســتثمار. 

تأســيس  التفاقيــة  اخلامــس  التعديــل  بموجــب  التوســع  هــذا  أجيــز  وقــد 

أعقــاب  ويف   .2011 فبرايــر  يف  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي  الصنــدوق، 

القضايــا  حــول  التنفيــذي  اجمللــس  أجراهــا  التــي  املناقشــات  مــن  عــدد 

ذلــك  يف  )بمــا  لاســتثمار  الصنــدوق  صاحيــات  بتوســيع  املتعلقــة  

جولتــي املناقشــات يف يونيــو 2012 وينايــر 201٣(، اعتمــد اجمللــس يف 

ينايــر 201٣ جمموعــة جديــدة مــن القواعــد واللوائــح التنظيميــة حلســاب 

التنظيميــة  واللوائــح  القواعــد  مــن  اجملموعــة  هــذه  وحتــل  االســتثمار.٩0 

حمــل اجملموعــة التــي ســبق أن اعتمدهــا اجمللــس يف عــام 2006 وتوفــر 

اإلطــار القانــوين لتطبيــق صاحيــة االســتثمار املوســعة.

وتنشــئ القواعــد واللوائــح اجلديــدة ثاثــة حســابات فرعيــة ضمــن حســاب 

واألربــاح  والوقــف،  الثابــت،  الدخــل  حســابات  وهــي   — االســتثمار 

االســتثنائية املؤقتــة — لــكل منهــا أهــداف حمــددة. وتوفــر هــذه القواعــد 

واللوائــح حمايــة قويــة مــن التضــارب الفعلــي أو املتصــور يف املصالــح، 

بمــا يف ذلــك الفصــل الواضــح يف املســؤوليات بيــن اجمللــس التنفيــذي 

أنشــطة  واســتبعاد  اخلارجييــن،  واملديريــن  للصنــدوق  العليــا  واإلدارة 

اســتثمارية معينــة هــي بطبيعتهــا أكثــر عرضــة لنشــوء تصــورات تضــارب 

املصالــح.

األعبــاء  واقتســام  التعويضيــة  والفائــدة  الرســوم 

خــل لد ا و

الرسوم

إىل حيــن اســتثمار املــوارد املودعــة يف صنــدوق الوقــف )راجــع القســم 

الفرعــي الســابق(، والــذي ســيتم علــى مراحــل خــال فتــرة ثــاث ســنوات، 

ال يــزال مصــدر الدخــل الرئيســي للصنــدوق يتمثــل يف أنشــطته التمويليــة. 

مــن  التمويــل  علــى  الفائــدة(  )ســعر  األساســي  الرســم  معــدل  ويتكــون 

الصنــدوق مــن ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة مضافــا إليــه 

هامــش مُعبَّــر عنــه بنقــاط األســاس.٩1 ويتــم حتديــد هــذا الهامــش وفــق 

التنفيــذي  اجمللــس  اعتمدهــا  األساســي  الرســم  معــدل  لتحديــد  قاعــدة 

يف عــام 2011. وتشــكل القاعــدة اجلديــدة، اعتبــارا مــن الســنة املاليــة 

201٣ والســنوات التاليــة، خطــوة مهمــة نحــو التنفيــذ الكامــل للنمــوذج 

اجلديــد لدخــل الصنــدوق، الــذي يُحــدد بموجبــه الهامــش بحيــث يغطــي 

تكاليــف الوســاطة املرتبطــة باإلقــراض مــن الصنــدوق ويســمح بتكويــن 

علــى  اجلديــدة  القاعــدة  تنطــوي  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  االحتياطيــات. 

مضاهــاة البيانــات لضمــان اتســاق معــدل الرســم علــى نحــو معقــول مــع 

للســنتين  البعيــد. وبالنســبة  املــدى  االئتمــان علــى  األوضــاع يف ســوق 

معــدل  هامــش  إبقــاء  علــى  اجمللــس  وافــق  و201٤،   201٣ املاليتيــن 

الرســم عنــد 100 نقطــة أســاس.

وتُفــرض رســوم إضافيــة تبلــغ 200 نقطــة أســاس علــى اســتخدام البلــد 

العضــو مبالــغ ائتمانيــة كبيــرة )أكثــر مــن ٣00% مــن حصــة البلــد العضــو( 

ضمــن الشــرائح االئتمانيــة٩2 ويف ظــل االتفاقــات املمــددة؛ ويشــار إليهــا 

باعتبارها »رســوما إضافية حســب مســتوى اســتخدام املوارد«. ويفرض 

الصنــدوق أيضــا »رســوما إضافيــة حســب اإلطــار الزمنــي« بمقــدار 100 

نقطــة أســاس علــى اســتخدام املبالــغ االئتمانيــة الكبيــرة )نفــس املســتوى 

احلــدي أعــاه( التــي تظــل قائمــة ألكثــر مــن ٣6 شــهرا.

يفــرض  الدوريــة،  اإلضافيــة  والرســوم  األساســية  الرســوم  جانــب  وإىل 

خاصــة،  ورســوما  التــزام،  ورســوم  خدمــات،  رســوم  أيضــا  الصنــدوق 

حيــث يُفــرض رســم خدمــة قــدره 0.٥% علــى كل عمليــة ســحب للمــوارد 
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مــن حســاب املــوارد العامــة، وهنــاك رســم التــزام قابــل للــرد علــى املبالــغ 

املمنوحــة كل 12 شــهرا بموجــب اتفاقــات حســاب املــوارد العامــة، مثــل 

يف  واالتفاقــات  املمــددة،  واالتفاقــات  االئتمــاين،  االســتعداد  اتفاقــات 

ظــل خــط االئتمــان املــرن، واالتفاقــات يف ظــل خــط الوقايــة والســيولة. 

املتاحــة  املبالــغ  علــى  أســاس  نقطــة  تبلــغ 1٥  التــزام  رســوم  وتُفــرض 

علــى  أســاس  نقطــة  و٣0  العضويــة،  حصــة  مــن   %200 حتــى  للســحب 

حصــة  مــن   %1000 أقصــى  وبحــد   %200 تتجــاوز  التــي  املبالــغ 

العضويــة، و60 نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تتجــاوز 1000% مــن 

حصــة العضويــة. وتُــرد الرســوم عنــد اســتخدام االئتمــان بقــدر يتناســب 

خاصــة  رســوما  أيضــا  الصنــدوق  ويفــرض  الفعليــة.  املســحوبات  مــع 

علــى مدفوعــات املبلــغ األصلــي املتأخــرة عــن موعــد اســتحقاقها وعلــى 

الرســوم املتأخــرة عــن موعــد اســتحقاقها بفتــرات تقــل عــن ســتة أشــهر.

وتماشــيا مع العناصر األساســية يف نموذج الدخل اجلديد، قرر اجمللس 

والــذي  طويلــة  فتــرة  منــذ  املتبــع  بالتقليــد  العمــل  اســتئناف  التنفيــذي 

يقضــي بتعويــض حســاب املــوارد العامــة عــن تكاليــف إدارة الصنــدوق 

االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر يف عــام 201٣.

الفائدة التعويضية والفوائد

تعويضيــة(  )فائــدة  فوائــد  الصنــدوق  يدفــع  املصروفــات،  جانــب  علــى 

العامــة  الدائنــة يف حســاب املــوارد  لبلدانــه األعضــاء مقابــل مراكزهــا 

اتفاقيــة  وتنــص  االحتياطيــات«(.  شــرائح  »مراكــز  باســم  )املعروفــة 

تأســيس الصنــدوق علــى أال تتجــاوز نســبة هــذه الفائــدة التعويضيــة ســعر 

الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة، وأال تقــل عــن 80% مــن هــذا الســعر. 

ونســبة الفائــدة التعويضيــة يف الوقــت احلــايل تعــادل ســعر الفائــدة علــى 

حقــوق الســحب اخلاصــة، وهــو أيضــا ســعر الفائــدة احلــايل علــى اقتــراض 

الصنــدوق.

مــوارده  يســتكمل  أن  للصنــدوق  يجــوز  الفصــل،  هــذا  يف  أســلفنا  وكمــا 

املســتمدة مــن احلصــص مؤقتــا عــن طريــق اتفاقــات االقتــراض الدائمــة 

واالتفاقــات الثنائيــة. ويف ٣0 إبريــل 201٣، بلغــت حيــازة الصنــدوق 

القــروض  خــال  مــن  األعضــاء  البلــدان  مــن  املقترضــة  األمــوال  مــن 

واملمــددة  املوســعة  واالتفاقــات  الســندات،  شــراء  واتفاقــات  الثنائيــة 

بموجــب االتفاقــات اجلديــدة لاقتــراض ٤6 مليــار وحــدة حقــوق ســحب 

أمريكــي(. دوالر  مليــار   6٩( خاصــة 

اقتسام األعباء

آليــة القتســام  وفــق  التعويضيــة  والفائــدة  الرســم  معــدالت  تعديــل  يتــم 

تكلفــة  تــوزع  بحيــث  الثمانينــات  منتصــف  يف  وُضِعــت  األعبــاء 

األعضــاء  بيــن  بالتســاوي  للصنــدوق  املــؤداة  غيــر  املاليــة  االلتزامــات 

الدائنيــن واملدينيــن. ويســترد الصنــدوق رســوم الفائــدة ربــع الســنوية غيــر 

املــؤداة )غيــر املســددة( ملــدة ســتة أشــهر أو أكثــر عــن طريــق رفــع معــدل 

الرســم وخفــض معــدل الفائــدة التعويضيــة )تعديــات اقتســام األعبــاء( 

للتعويــض عــن الدخــل املفقــود. وتُــرد املبالــغ التــي يتــم حتصيلهــا علــى 

هــذا النحــو عنــد تســوية الرســوم غيــر املــؤداة.

لرســوم  املقــررة  التعديــات  متوســط  بلــغ   ،201٣ املاليــة  الســنة  ويف 

الفائــدة ربــع الســنوية غيــر املســددة أقــل مــن نقطــة أســاس واحــدة، األمــر 

الــذي يعكــس ارتفــاع االئتمــان املســتحق للصنــدوق بســبب تأثيــر األزمــة 

مراكــز  يف  مماثلــة  زيــادة  وحــدوث  األعضــاء  البلــدان  علــى  العامليــة 

الشــرائح االحتياطيــة للبلــدان األعضــاء. وبلــغ متوســط معــدالت الرســم 

والفائــدة التعويضيــة املعدلــة 1.0٩% و0.0٩% علــى الترتيــب يف الســنة 

.201٣ املاليــة 

صايف الدخل

بلــغ صــايف دخــل الصنــدوق 2 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )٣ 

أساســا  يعكــس  ممــا   ،201٣ املاليــة  الســنة  يف  أمريكــي(  دوالر  مليــار 

واســتثمارات  التمويــل  أنشــطة  مســتويات  ارتفــاع  عــن  النــاجت  الدخــل 

االســتثمار. حســاب  يف  الصنــدوق 

امليزانيتان اإلدارية والرأسمالية

للســنوات  األجــل  متوســطة  امليزانيــة  ســياق  ويف   ،2012 إبريــل  ويف 

مصروفــات  التنفيــذي  اجمللــس  اعتمــد   ،201٥ إىل   201٣ املاليــة 

إداريــة صافيــة للســنة املاليــة 201٣ بلــغ جمموعهــا ٩٩7 مليــون دوالر 

أمريكــي، مــع حــد أقصــى للمصروفــات اإلجماليــة يبلــغ 11٥٩ مليــون 

وافــق  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة   ٩٣.)1-٥ اجلــدول  )راجــع  أمريكــي  دوالر 

اجمللــس علــى ترحيــل مــا يصــل إىل ٤1 مليــون دوالر أمريكــي مــن املــوارد 

التــي مل تُنفــق خــال الســنة املاليــة 2012. ووافــق أيضــا علــى مصروفات 

رأســمالية بلغــت ٣88 مليــون دوالر أمريكــي، يتعلــق معظمهــا بمشــروع 

التجديــد متعــدد الســنوات ملبنــى املقــر الرئيســي القديــم  )اإلطــار ٥-1(.

اإلطار 1-5

جتديدات مباين الصندوق 

الـمـقـــر  مـبـنـــى  تـجـديـــد  أعـمـــال  تـتـركـــز   :1 الرئـيـــسي  املـقـــر  مـبـــنى 

أقــدم  )وهــو  عامــا   ٤0 عمــره  يصــل  يــكاد  الــذي   )HQ1(  1 الـرئـيـســـي 

املبنيين اللذين يشــكان مقر الصندوق الرئيســي يف واشــنطن العاصمة( 

علــى اســتبدال أنظمــة املبنــى الرئيســية لضمــان حتقيــق عناصــر الســامة 

وكفــاءة اســتخدام الطاقــة. وبعــد صــدور موافقــة اجمللــس التنفيــذي علــى 

املشــروع يف ســياق املوازنــة متوســطة األجــل للســنوات املاليــة 2012-

لعمليــة  الهندســية  التصميمــات  وضــع  يف  املهندســون  بــدأ   ،201٤

التجديــد. وتســتويف هــذه التصميمــات، التــي اعتمدتهــا إدارة الصنــدوق 

العليا يف إبريل 2011، متطلبات العمل يف الصندوق من حيث تصميم 

املســاحات الرئيســية يف املبنــى واملســاحات اخملصصــة للمكاتــب. وقــد 

تــم إرســاء عقــد البنــاء علــى الشــركة املكلفــة باألعمــال مــن خــال عمليــة 

تنافســية، وصُرِفَــت املبالــغ التــي ســبق أن اعتمدهــا اجمللــس التنفيــذي 

للبــدء يف العمــل. وقــد بــدأت أعمــال اإلصــاح والتجديــد يف ربيــع عــام 

201٣ وسيســتغرق تنفيذهــا أربــع ســنوات.

مبنــى  جتديــد  أعمــال   2011 نوفمبــر  يف  بــدأت  كونكورديــا:  مبنــى 

خمصصــة  منشــأة  وهــو  عامــا،   ٤6 العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  كونكورديــا 

األعضــاء  البلــدان  مــن  للمســؤولين  غالبــا  املعــدة  املمتــدة  لإلقامــة 

تنميــة  »معهــد  يعقدهــا  التــي  التدريبيــة  الــدورات  يف  املشــاركين 

القــدرات«، وذلــك لتحديــث واســتبدال عناصــر البنيــة التحتيــة املتهالكــة 

يف املبنــى، بغيــة الوصــول  باملبنــى إىل حالــة أكثــر حداثــة، وكفــاءة يف 

اســتخدام الطاقــة، وقــدرة علــى البقــاء. وســوف يحصــل املبنــى بعــد انتهــاء 

أنظمــة  الذهبيــة« »الريــادة يف تصميــم  التجديــدات علــى شــهادة »لييــد 

ومــن  واإلنشــاء  التصميــم  فئــة  عــن   )LEED( البيئــة«  وحمايــة  الطاقــة 

املتوقــع أن يحصــل علــى شــهادة »لييــد الباتينيــة« عــن أعمــال التشــغيل 

جمــددا  املنشــأة  افتتحــت   201٣ إبريــل  ويف  املســتمرة.  والصيانــة 

التدريبيــة. الــدورات  يف  املشــاركين  مــن  النــزالء  واســتقبلت 
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التــي  العامليــة  الســنة متأثــرا باألزمــة  وقــد ظــل عمــل الصنــدوق خــال 

ال تــزال مســتمرة، وتهــدف امليزانيــة إىل دعــم دور املؤسســة الفعــال يف 

اجلهــود العامليــة املبذولــة الســتعادة االســتقرار املــايل. ومقارنــة بالســنة 

املاليــة الســابقة، ظــل اإلنفــاق الكلــي بــا أي تغييــر بالقيمــة احلقيقيــة، 

لعــام  الســنوية  االجتماعــات  لصالــح  خــاص  توزيــع  إجــراء  باســتثناء 

دوالر  مليــون  قــدره ٥٣  مؤقتــا  ظــل متضمنــا تخصيصــا  كمــا   ،2012

باألزمــة. املتعلقــة  االحتياجــات  أمريكــي، ملواجهــة 

وبلــغ صــايف املصروفــات اإلداريــة الفعليــة خــال الســنة املاليــة 201٣ 

دوالر  مليــون   ٥0 بواقــع  أمريكــي،  دوالر  مليــون   ٩٤8 قــدره  مبلغــا 

أمريكــي أقــل مــن جممــوع صــايف امليزانيــة، ويرجــع الســبب يف انخفــاض 

إىل  البشــرية  املــوارد  مصروفــات  تراجــع  إىل  أساســا  اإلنفــاق  مســتوى 

مســتويات أدنــى مــن اخملطــط لهــا ونتيجــة احتياطيــات الطــوارئ غيــر 

املنصرفــة، والتــي ســبق حتديدهــا عنــد مســتويات أعلــى يف الســنة املاليــة 

201٣ نتيجــة ازديــاد اخملاطــر وأجــواء عــدم اليقيــن الشــديد التــي اكتنفــت 

اآلفــاق يف ذلــك الوقــت. وبلــغ جممــوع اإلنفــاق الرأســمايل الفعلــي علــى 

مشــروعات تكنولوجيــا املعلومــات 8٩ مليــون دوالر أمريكــي وكان يف 

حــدود اخملطــط لــه إىل حــد بعيــد. وتمثلــت مشــروعات املرافــق الرئيســية 

يف جتديــد مبنــى كونكورديــا وبــدء العمــل التمهيــدي يف مشــروع جتديــد 

مبنــى املقــر الرئيســي HQ1 )راجــع اإلطــار ٥-1(. وركــزت اســتثمارات 

تكنولوجيــا املعلومــات علــى زيــادة اســتقرار األنظمــة الرئيســية  ورفــع 

إدارة  درجــة كفاءتهــا، بمــا يف ذلــك مواصلــة االســتثمار يف مبــادرات 

املعلومــات والبيانــات، فضــا علــى أمــن تكنولوجيــا املعلومــات.

الدوليــة إلعــداد  وألغــراض اإلبــاغ املــايل، يعتمــد الصنــدوق املعاييــر 

بــدال  اإلداريــة  املصروفــات  تســجيل  يف   )IFRS( املاليــة  التقاريــر 

مــن تســجيل مصروفــات امليزانيــة علــى أســاس نقــدي. وتقتضــي هــذه 

املعاييــر احملاســبة علــى أســاس االســتحقاق وقيــد واســتهاك تكاليــف 

مزايــا العامليــن علــى أســاس التقييمــات االكتواريــة. ويعــرض اجلــدول 

٥-2 مطابقــة تفصيليــة بيــن نتائــج تنفيــذ امليزانيــة اإلداريــة الصافيــة 

للســنة املاليــة 201٣ البالغــة ٩٤8 مليــون دوالر أمريكــي واملصروفــات 

اإلداريــة علــى أســاس املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة البالغــة 

دوالر  مليــون   11٣٥ )أي  خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــون   7٥1

أمريكــي( علــى النحــو الــوارد يف الكشــوف املاليــة املدققــة للصنــدوق عــن 

هــذه الســنة.

ويف إبريــل 201٣، وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى ميزانيــة الســنة املاليــة 

201٤، بمــا فيهــا مصروفــات إداريــة صافيــة تبلــغ 1007 مليــون دوالر 

أمريكــي مــع حــد أقصــى للمصروفــات اإلداريــة اإلجماليــة قــدره 1186 

مليــون دوالر أمريكــي باإلضافــة إىل ترحيــل مبلــغ يصــل إىل ٤2 مليــون 

املاليــة 201٣.  الســنة  املــوارد غيــر املنصرفــة يف  مــن  أمريكــي  دوالر 

وللســنة الثانيــة علــى التــوايل، ظلــت حــدود املصروفــات اإلداريــة الصافية 

دون تغييــر بالقيمــة احلقيقيــة مقارنــة بالســنة الســابقة. وبلغــت امليزانيــة 

الرأســمالية ٤1 مليــون دوالر أمريكــي، منهــا 2٤ مليــون دوالر أمريكــي 

لتمويــل االســتثمارات يف تكنولوجيــا املعلومــات والباقــي ملشــروعات 

مرجعيتيــن  ميزانيتيــن  أيضــا  التنفيــذي  اجمللــس  واعتمــد  املرافــق. 

للســنتين املاليتيــن 2016-201٥.

وقــد تــم وضــع امليزانيــة متوســطة األجــل 201٤-2016 ضمــن إطــار 

وتخصيــص  كليــة  باعتمــادات  الصنــدوق  يف  االســتراتيجي  التخطيــط 

للمــوارد لضمــان الوفــاء بأولويــات املؤسســة وفقــا ملــا جــاء يف برنامــج 

عمــل السياســات العامليــة للســيدة املديــر العــام )راجــع الفصــل الرابــع(. 
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امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية، السنوات املالية 2016-2012  
)بمايين الدوالرات األمريكية( 

          

      السنة                                                     السنة                                  السنة               السنة              السنة 
                                                                                         املالية                                                  املالية                                 املالية            املالية             املالية
  2016              2015              2014                                  2013                                                    2012                                                                                          

امليزانية  نتائج امليزانية      امليزانية   نتائج امليزانية     امليزانية    امليزانية       امليزانية 

النفقات اإلدارية        
86٩  867   862  802  8٣٥  7٩٩  820 املوظفون   

12٩  12٤   12٣  11٩  12٥  10٥  112    
السفر1

1٩٤  1٩2   1٩0  180  181  178  181 املباين ونفقات أخرى   

  11  11   12  —  18 املباين ونفقات أخرى    11   —  

        

1,20٣   1,1٩٥   1,186  1,102   1,1٥٩  1,082 جمموع امليزانية اإلجمايل   1,12٣ 
171-  172-  17٩-  1٥٤-  161-  1٣6-  1٣8-    

املقبوضات2

 1,0٣2   1,02٣  1,007  ٩٤8  ٩٩7  ٩٤7  ٩8٥ جمموع صايف امليزانية   

   ٤2  —  ٤1   —  ٣٤    
الترحيل٣

 1,0٣2  1,02٣   1,0٤٩  ٩٤8   1,0٣8  ٩٤7 جمموع صايف امليزانية شاما  1,01٩ 
املبالغ املرحلة

        

رأس املال         
 ٤   ٤٤6   ٤1   8٣   ٩88 املرافق وتكنولوجيا املعلومات   162   ٤٤  

املصدر: مكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.        

ملحوظة: قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب. 

1 تشمل السنة املالية 201٣ والسنة املالية 2016 السفر إىل مقر االجتماعات السنوية املنعقدة يف اخلارج.

2 تشمل األنشطة املمولة من اجلهات املانحة، واتفاقات اقتسام التكاليف مع البنك الدويل، ومبيعات املطبوعات، وإيرادات موقف السيارات، وإيرادات أخرى متنوعة.

3 املوارد املرحلة من السنة السابقة بموجب قواعد معتمدة.
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أمكــن  تغييــر  عليهــا  يطــرأ  مل  التــي  امليزانيــة  اعتمــادات  حــدود  ويف 

اســتيعاب طلبــات وأنشــطة جديــدة ـ مثــل تعزيــز دعــم التحــول واإلصــاح 

ألعمــال  الدعــم  وزيــادة  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  يف 

توجيــه  إعــادة  خــال  مــن  وذلــك  ـ  البراجمــي  والعمــل  الثنائيــة  الرقابــة 

املــوارد داخليــا. وتضمنــت عمليــات إعــادة التخصيــص بعــض الترشــيد 

التحليلــي  العمــل  وأشــكال  األطــراف  متعــددة  الرقابــة  منتجــات  يف 

األخــرى وحتقيــق وفــورات يف بنــود امليزانيــة الرئيســية نتيجــة التغييــرات 

األخيــرة يف السياســات واإلجــراءات الداخليــة. وبالنســبة للســنة املاليــة 

201٤، حتافــظ امليزانيــة علــى نفــس مســتوى املــوارد املؤقتــة املرتبطــة 

باألزمــة واملعتمــدة للســنة املاليــة 201٣ )٥٣ مليــون دوالر أمريكــي(؛ 

وســوف جتــري مراجعــة مســتوى التمويــل املؤقــت وعناصــره يف ســياق 

املاليــة 201٥. للســنة  دورة امليزانيــة 

املتأخرات املستحقة للصندوق

تراجعــت االلتزامــات املاليــة غيــر املســددة لصنــدوق النقــد الــدويل )ويف 

خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــون   1٣01 مــن  كأميــن(  دوره  إطــار 

 12٩8 إىل   2012 إبريــل  نهايــة  يف  أمريكــي(  دوالر  مليــون   2017(

أمريكــي(  دوالر  مليــون   1٩٥٩( خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــون 

الســودان  حصــة  وبلغــت   .)٥-٣ )اجلــدول   201٣ إبريــل  نهايــة  يف 

الصومــال  حصتــا  وبلغــت  املتبقيــة،  املتأخــرات  مــن   %76 حــوايل 

وزمبابــوي 18% و6% علــى الترتيــب. ويف نهايــة إبريــل 201٣، كانــت 

قائمــة  )أي  للصنــدوق متأخــرات مطولــة  املســتحقة  املتأخــرات  جميــع 

ملــدة تتجــاوز 6 شــهور(؛ وكان ثلثهــا متأخــرات ســداد أصــل القــروض، 

والثلثــان املتبقيــان رســوما وفوائــد غيــر مســددة. وكان أكثــر مــن أربعــة 

أخمــاس املتأخــرات مســتحق الســداد إىل حســاب املــوارد العامــة والباقــي 

مــن  واحلــد  للنمــو  االســتئماين  والصنــدوق  االســتئماين  الصنــدوق  إىل 

الفقــر. وزمبابــوي هــو البلــد الوحيــد الــذي عليــه متأخــرات مطولــة قائمــة 

للصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر. وســاعد التوزيــع العــام 

علــى  أغســطس 200٩  تــم يف  الــذي  اخلاصــة  الســحب  لوحــدات حقــوق 

تســهيل مواظبــة جميــع البلــدان املســتحقة عليهــا متأخــرات مطولــة علــى 

اخلاصــة. الســحب  حقــوق  إلدارة  التزاماتهــا  ســداد 

التعاونيــة  الصنــدوق  اســتراتيجية  ظــل  يف  تصحيحيــة  تدابيــر  وطُبقَّــت 

طــال  التــي  املتأخــرات  معاجلــة  بغيــة  املتأخــرات  بشــأن  املعــززة 

أمدهــا. وبنهايــة الســنة املاليــة، ظــل الصومــال والســودان غيــر مؤهليــن 

لاســتفادة مــن مــوارد حســاب املــوارد العامــة. ولــن تتمكــن زمبابــوي 

مــن االســتفادة مــن مــوارد حســاب املــوارد العامــة حتــى تقــوم بتســوية 

واحلــد  للنمــو  االســتئماين  الصنــدوق  إىل  الســداد  مســتحقة  املتأخــرات 

مــن الفقــر تســوية كاملــة. ويف ســياق التدابيــر العاجيــة التــي اتخذهــا 

الصنــدوق ملعاجلــة مســألة املتأخــرات املســتحقة غيــر املســددة ال تــزال 

اجلزئــي  والتعليــق  التعــاون،  عــدم  إعــان  لقيــود  خاضعــة  زمبابــوي 

للمســاعدة الفنيــة، واالســتبعاد مــن قائمــة البلــدان املؤهلــة لاســتفادة 

مــن مــوارد الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر. ويف أكتوبــر 

2012، قــرر اجمللــس التنفيــذي اســتمرار الصنــدوق يف تقديــم املســاعدة 

املســتهدفة. اجملــاالت  بعــض  زمبابــوي يف  إىل  الفنيــة 

آليات التدقيق

الــدويل مــن مؤسســة تدقيــق  تتألــف آليــات التدقيــق يف صنــدوق النقــد 

خارجيــة، ووظيفــة للتدقيــق الداخلــي، وجلنــة مســتقلة للتدقيــق اخلارجــي 

الداخلــي  النظــام  وفــق  الســنوي،  التدقيــق  علــى  العــام  باإلشــراف  تقــوم 

للصنــدوق.

جلنة التدقيق اخلارجي

تتألــف جلنــة التدقيــق اخلارجــي مــن ثاثــة أعضــاء يختارهــم اجمللــس 

ثــاث  األعضــاء  خدمــة  مــدة  وتبلــغ  العــام.  املديــر  ويعينهــم  التنفيــذي 

ســنوات علــى أســاس التداخــل، ويتمتعــون باالســتقالية عــن الصنــدوق. 

ويحمــل أعضــاء اللجنــة جنســيات بلــدان أعضــاء خمتلفــة وال بــد أن تكــون 

علــى  اإلشــراف  أعمــال  ملمارســة  الازمــة  واملؤهــات  اخلبــرات  لديهــم 

عمليــة التدقيــق الســنوي. ويتمتــع أعضــاء اللجنــة يف املعتــاد بخبــرات 

واســعة يف شــركات احملاســبة العامة الدولية أو القطاع العام أو الدوائر 

األكاديميــة. وتختــار اللجنــة واحــدا مــن أعضائهــا رئيســا لهــا، وحتــدد 

إجراءاتهــا، وتكــون مســتقلة عــن اإلدارة العليــا للصنــدوق يف اإلشــراف 

اجلدول 2-5

املصروفات اإلدارية املبلغة يف الكشوف املالية   
)بمايين الدوالرات األمريكية، ما مل يذكر خاف ذلك(  

  

٩٤8 نتائج امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية 201٣ 
  

فروق التوقيت

21٣ تكاليف مزايا التقاعد وما بعد اخلدمة   

٤7 املصروفات الرأسمالية — استهاك مصروفات السنة اجلارية والسنوات السابقة     

                                   

مبالغ غير مدرجة يف امليزانية  اإلدارية

8 املصروفات الرأسمالية — بنود تُصرف على الفور وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية   

مبالغ منصرفة إلدارة العمليات العامة )من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر والصندوق االستئماين لتخفيف أعباء الديون,    

81- يف مرحلة ما بعد الكوارث وإدارة حقوق السحب اخلاصة(     

   

1,1٣٥ جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة 
  

بند للتذكرة:

 7٥1 جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة )بمايين وحدات حقوق  السحب اخلاصة( 

 

املصادر: إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: قد ال تتوافق األرقام  مع اجملاميع نظرا للتقريب. وتستند عمليات التحويل إىل املتوسط املرجح الفعلي لسعر صرف الدوالر األمريكي/وحدة حقوق السحب اخلاصة يف السنة 

املالية 201٣ ملصروفات بلغت حوايل ٥1.1.
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كل  اخلارجــي  التدقيــق  جلنــة  وجتتمــع  الســنوي.  التدقيــق  عمليــة  علــى 

عــام يف واشــنطن العاصمــة، يف ينايــر أو فبرايــر يف العــادة، لإلشــراف 

علــى أعمــال التخطيــط لعمليــة التدقيــق الســنوي، ويف شــهر يونيــو بعــد 

إســتكمال عمليــة التدقيــق، كمــا جتتمــع يف شــهر يوليــو لعــرض موجــز 

لإلحاطــة علــى اجمللــس التنفيــذي. ويتشــاور خبــراء الصنــدوق واملدققــون 

التدقيــق  جلنــة  وضمــت  العــام.  طــوال  اللجنــة  أعضــاء  مــع  اخلارجيــون 

اخلارجــي لعــام 201٣ األعضــاء التاليــة أســماؤه: الســيد عرفــان آيــاس 

)الرئيــس(، والســيد غونزالــو رامــوس والســيد جيان-تشــي وانــغ.

مؤسسة التدقيق اخلارجي

التنفيــذي  التــي يختارهــا اجمللــس  التدقيــق اخلارجــي،  تتــوىل مؤسســة 

بالتشــاور مــع جلنــة التدقيــق اخلارجــي ويعينهــا املديــر العــام، مســؤولية 

بشــأن  رأيهــا  وإبــداء  للصنــدوق،  الســنوي  اخلارجــي  التدقيــق  إجــراء 

أحــكام  بموجــب  تُــدار  التــي  احلســابات  ذلــك  يف  بمــا  املاليــة،  كشــوفه 

القســم 2)ب( مــن املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق ونظــام 

تقاعــد املوظفيــن. وعنــد انتهــاء التدقيــق الســنوي، تعــرض جلنــة التدقيــق 

اخلارجــي علــى اجمللــس التنفيــذي موجــز إحاطــة يتضمــن نتائــج التدقيــق 

طريــق  عــن  اخلارجــي،  التدقيــق  مؤسســة  عــن  الصــادر  التقريــر  وترفــع 

التنفيــذي، إىل جملــس احملافظيــن للنظــر فيــه.  العــام واجمللــس  املديــر 

وتُعيَّــن مؤسســة التدقيــق اخلارجــي عــادة ملــدة خمــس ســنوات. وتعمــل 

اخلارجــي  التدقيــق  كمؤسســة  حاليــا   Deloitte & Touche LLP شــركة 

للصنــدوق. وقــد أبــدت الشــركة رأيــًا غيــر متحفــظ بشــأن تدقيــق الكشــوف 

املاليــة للصنــدوق عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف ٣0 إبريــل 201٣.

مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

يكلــف مكتــب التدقيــق والتفتيــش الداخلــي )OIA( بــأداء وظيفــة التدقيــق 

فعاليــة  ملــدى  مســتقا  فحصــا  يُجــري  حيــث  الصنــدوق،  يف  الداخلــي 

الصنــدوق. ويتضمــن  والرقابــة واحلوكمــة يف  إدارة اخملاطــر  عمليــات 

نطــاق تغطيــة أعمــال التدقيــق التــي يجريهــا املكتــب موظفــي الصنــدوق، 

التقييــم  ومكتــب  التنفيذييــن،  املديريــن  ومكاتــب  التنفيــذي،  واجمللــس 

وموظفيــه. املســتقل 

تدقيــق  عمليــات  عشــر  الداخلــي  والتفتيــش  التدقيــق  مكتــب  أجــرى  وقــد 

ومراجعــة خــال الســنة كمــا أحــرز تقدمــا كبيــرا يف ثاثــة عمليــات أخــرى، 

وذلك يف اجملاالت التالية: التدقيق املايل لكفاية الضوابط واإلجراءات 

وإدارتهــا،  للصنــدوق  املاليــة  واحلســابات  األصــول  لوقايــة  الازمــة 

إدارة تكنولوجيــا  وتدقيــق تكنولوجيــا املعلومــات لتقييــم كفايــة عمــل 

ومراجعــات  املعلومــات،  أمــن  بشــأن  التدابيــر  وفعاليــة  املعلومــات 

التشــغيل والفعاليــة يف إجــراءات العمــل والضوابــط املصاحبــة، وكفــاءة 

ذلــك  إىل  وإضافــة  للصنــدوق.  الكليــة  األهــداف  حتقيــق  يف  العمليــات 

أجــرى املكتــب خمــس مراجعــات استشــارية وقــدم املســاعدة الفنيــة يف 

داخلــي. حتقيــق 

وإىل جانــب وظيفــة التدقيــق الداخلــي، يعمــل املكتــب أيضــا كأمانــة للجنــة 

االستشــارية املعنيــة بــإدارة اخملاطــر. ويف هــذا الســياق، يقــوم بتنســيق 

إصــدار تقريــر ســنوي حــول إدارة اخملاطــر للعــرض علــى اجمللــس ويقــدم 

الدعــم يف عــرض موجــز اإلحاطــة علــى اجمللــس التنفيــذي حــول إدارة 

اخملاطــر.

والتفتيــش  التدقيــق  مكتــب  يرفــع  املمارســات،  أفضــل  مــع  وتماشــيا 

الداخلي تقاريره لإلدارة العليا للصندوق وإىل جلنة التدقيق اخلارجي، 

وذلــك ضمانــا ملوضوعيتــه واســتقاليته. ويف ديســمبر 2012 خضعــت 

فريــق  مــن جانــب  للتقييــم  الداخلــي  والتفتيــش  التدقيــق  مكتــب  أنشــطة 

تقييــم مســتقل مــن »معهــد املدققيــن الداخلييــن«، الــذي أكــد التــزام املكتــب 

بــكل املعاييــر املهنيــة املعمــول بهــا.  

مــن  ســنويا  مرتيــن  املكتــب  أنشــطة  التنفيــذي  اجمللــس  ويســتعرض 

خــال تقريــر حــول األنشــطة يتضمــن معلومــات حــول عمليــات التدقيــق 

واملراجعــة التــي يخطــط املكتــب إلجرائهــا، باإلضافــة إىل نتائــج هــذه 

العمليــات وحالــة تنفيــذ توصيــات التدقيــق، ويتــم إطــاع اجمللــس علــى 

بهــذه  اجمللــس  إلحاطــة  جلســة  آخــر  وكانــت  التدقيــق.  تقاريــر  جميــع 

األمــور، حتــى نهايــة الســنة املاليــة، هــي جلســة عــرض موجــز اإلحاطــة 

التــي عُقــدت يف ينايــر 201٣. ومل يتــم اإلشــارة إىل أي مــواد أو مواطــن 

ضعــف خطيــرة يمكــن أن تؤثــر يف هيــكل الضوابــط الداخليــة والكشــوف 

لتوصيــات  الكلــي  التنفيــذ  معــدل  حتســن  وقــد  الصنــدوق.  يف  املاليــة 

التدقيــق خــال النصــف األول مــن الســنة املاليــة 201٣ مقارنــة بســنة 

2012، رغــم أنــه ظــل أدنــى قليــا مــن املعــدل يف الســنوات الســابقة.

إدارة اخملاطر

اســتمرت علــى مــدار الســنة اخلطــوات املتخــذة لتقويــة إطــار إدارة اخملاطــر 

يف الصنــدوق، ال ســيما مــن خــال جهــود إحــدى اللجــان وفرقــة عمــل تــم 

تكليفهمــا بالعمــل يف هــذا اجملــال. وتقــدم اللجنــة االستشــارية املعنيــة 

اجلدول 3-5

املتأخرات املستحقة للصندوق على البلدان التي لديها التزامات متأخرة السداد ملدة ستة أشهر أو أكثر وحسب 

النوع، كما يف ٣0 إبريل 201٣

)بمايين وحدات حقوق السحب اخلاصة(

حسب النوع      

اإلدارة العامة          الصندوق االستئماين        

)بما يف ذلك التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي(    للنمو واحلد من الفقر اجملموع      

 —   8.2   22٥.6   2٣٣.8 الصومال  

 —   81.٥   ٩00.6   ٩82.1 السودان  

 82.2   —   —   82.2 زيمبابوي  

82.2   89.8   1,126.1   1,298.1 اجملموع  

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
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بــإدارة اخملاطــر الدعــم يف تطبيــق إطــار إدارة اخملاطــر يف الصنــدوق. 

الســابقة فإنهــا تقــوم بإعــداد تقريــر  الفرعيــة  الفقــرة  وكمــا أســلفنا يف 

ســنوي حــول أهــم اخملاطــر التــي تواجــه الصنــدوق وتقــدم موجــزا غيــر 

مــا  وهــو  اخملاطــر،  إدارة  بقضايــا  التنفيــذي  اجمللــس  إلحاطــة  رســمي 

قامــت بــه بالفعــل، خــال الســنة املاليــة التــي يشــملها هــذا التقريــر، يف 

شــهر يونيــو 2012.

 20١2 عــام  تقريــر  التنفيــذي  اجمللــس  ناقــش   ،2012 أغســطس  ويف 

بشــأن إدارة اخملاطــر الــذي أعدتــه اللجنــة. وأيــد املديــرون التنفيذيــون 

أفــادت مــن مســح مبســط  التقريــر األكثــر تركيــزا والتــي  عمومــا صيغــة 

أن  واقترحــوا  بالوقائــع.  اإلبــاغ  طــرق  ومــن حتســين  لتقييــم اخملاطــر 

للمخاطــر  تقديــرات  لطــرح  فرصــة  املســتقبل  يف  التقاريــر  لهــذه  تتــاح 

تكــون أكثــر تكامــا مــع زيــادة التركيــز علــى اســتراتيجيات التخفيــف مــن 

الســابقة. التنفيــذ  لتدابيــر  حــدة اخملاطــر وإجــراء مراجعــات 

يف  اخملاطــر  إدارة  بإطــار  املعنيــة  العمــل  »جمموعــة  انتهــت  وقــد 

الصنــدوق«، املعينــة يف مــارس 2012، مــن عملهــا يف فبرايــر 201٣، 

وذلــك بعــد التشــاور مــع خبــراء خارجييــن يف القطاعيــن العــام واخلــاص، 

ورفعــت تقريرهــا بمــا خلصــت إليــه مــن نتائــج إىل إدارة الصنــدوق العليــا 

املقترحــات  بتقديــم  مكلفــة  هــذه  العمــل  جمموعــة  وكانــت  فيــه.  للنظــر 

ملعاجلــة أهــم التوصيــات املنبثقــة مــن تقريــر هيئــة للخبــراء اخلارجييــن 

التــي شُــكِّلت يف عــام 2010 إلجــراء مراجعــة مســتقلة وشــاملة إلطــار 

ــت جمموعــة أيضــا بدراســة الــدور  إدارة اخملاطــر يف الصنــدوق. وقــد كُلِفَ

احملتمــل للتحليــل الكمــي يف إدارة الصنــدوق للمخاطــر املاليــة.

سياسات املوارد البشرية والهيكل التنظيمي

يمثــل موظفــو الصنــدوق العنصــر األساســي يف جناحــه، كمــا أن اإلدارة 

القائمــة  العاملــة  القــوة  هــذه  تســاند  والتــي  البشــرية  للمــوارد  الفعالــة 

علــى املعــارف هــي أهــم عنصــر ملــدى أهميــة املؤسســة. واســتمرار جنــاح 

الصنــدوق مرهــون بقدرتــه علــى جــذب قــوى عاملــة ذات مهــارة عاليــة 

تتميــز باالبتــكار وتتســم بالتنــوع، فضــا علــى حتفيزهــا واالحتفــاظ بهــا 

وتنميــة قدراتهــا.

املوارد البشرية خالل السنة

واصــل الصنــدوق تركيــزه علــى حملــة التوظيــف املكثفــة خــال الســنة، 

حيــث قــام بتنفيــذ إصاحــات علــى مســتوى املــوارد البشــرية كــرد فعــل 

ملســح موظفــي الصنــدوق يف عــام 2010، مــع العمــل علــى حتديــث املزايــا 

واخلدمــات املتاحــة للمــوارد البشــرية يف املؤسســة بأســرها.

خصائص القوى العاملة

تشــكلت أساســا طبيعــة تعييــن املوظفيــن واالحتفــاظ بهــم خــال الســنة 

التقويميــة 2012 بفعــل اســتمرار الطلــب علــى خدمــات الصنــدوق نتيجــة 

قــام الصنــدوق بتعييــن 161 موظفــا  العامليــة اجلاريــة.٩٤ فقــد  األزمــة 

طفيفــة  بزيــادة  اقتصاديــا،  خبيــرا   8٥ منهــم   ،2012 عــام  يف  جديــدا 

عــن الســنة الســابقة. أمــا التعييــن يف املســار الوظيفــي التخصصــي فقــد 

جتــاوز املتوســط املســجل يف الســنوات اخلمســة األخيــرة، حيــث بلــغ عــدد 

الوظيفــي ٤8 موظفــا، بزيــادة قدرهــا  املعينيــن اجلــدد يف هــذا املســار 

٣7% مقارنــة بعــام 2011.

ويعتمــد الصنــدوق أساســا علــى اخلبــراء االقتصادييــن الذيــن يتمتعــون 

لشــغل  السياســات  التحليــل وصنــع  بخبــرة لســنوات طويلــة يف جمــايل 

املناصــب يف إدارات املناطــق اجلغرافيــة واإلدارات الوظيفيــة. ويف عــام 

2012 بلــغ جممــوع املعينيــن مــن اخلبــراء االقتصادييــن ممــن هــم يف 

قــدره  بانخفــاض  اقتصاديــا،  خبيــرا   ٥6 الوظيفيــة  حياتهــم  منتصــف 

-2008 الفتــرة  متوســط  مــن  أدنــى  و%1٩  الســابقة  الســنة  عــن   %11

2012 البالــغ 6٩ معينــا. ويمكــن أن يُعــزى هــذا االنخفــاض إىل اثنيــن 

مــن التغييــرات علــى مســتوى السياســة كانــا وراء إبطــاء وتيــرة تعييــن 

يف  املتخصصيــن  غيــر  توظيــف  جتميــد  وهمــا  االقتصادييــن،  اخلبــراء 

درجــة اقتصــادي أول وقــرار اإلعــان عــن وظائــف اخلبــراء االقتصادييــن 

الشــاغرة داخليــا أوال، قبــل طرحهــا، عنــد اللــزوم الحقــا، للمتقدميــن مــن 

اخلــارج.

يف  ســيما  ال  املتعمقــة،  الفنيــة  املشــورة  تقديــم  إىل  للحاجــة  ونتيجــة 

كبيــرة  زيــادة  حدثــت  العامــة،  املاليــة  وإدارة  املــايل  القطــاع  قضايــا 

يف تعييــن موظفيــن بالعقــود املؤقتــة يف عــام 2012، ليرتفــع عددهــم 

بنســبة 1٤% ويصــل إىل ٤70 موظفــا. وضمــن هــذه الزيــادة، زاد التعييــن 

إىل اليمين: مدير إدارة املوارد البشرية، السيد مارك بانت، يخاطب 
موظفي الصندوق يف لقاء مفتوح بمقر الصندوق يف مارس 201٣. 

السيد  واملالية،  النقدية  للشؤون  الدولية  اللجنة  رئيس  اليسار:  إىل 
ثارمان شانموغاراتنام، يتحدث يف اجتماعات الربيع لعام 201٣.
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بعقــود طويلــة األجــل يف املســتوى التخصصــي بنســبة ٤2%، ممــا يرجــع 

أساســا إىل احلاجــة للخبــرات يف جمــال املســاعدة الفنيــة. ومــن احملفــزات 

األخــرى لهــذه الزيــادة، ٥٥% تمامــا، تعيينــات املوظفيــن بعقــود طويلــة 

األجــل يف مســتوى اخلدمــات املســاندة.

ويف ٣0 إبريــل 201٣، بلــغ عــدد موظفــي الصنــدوق مــن املتخصصيــن 

مســتوى  يف  موظفــا   ٤٥7 إىل  باإلضافــة  موظفــا   2061 واملديريــن 

اخلدمــات املســاندة. ويمكــن االطــاع علــى قائمــة كبــار موظفي الصندوق 

وهيكلــه التنظيمــي يف الصفحتيــن 71 و72 علــى التــوايل.

التنوع

مــوارده  تنــوع  لضمــان  جهــده  قصــارى  الــدويل  النقــد  صنــدوق  يبــذل 

البشــرية مــن حيــث اجلنســية ونــوع اجلنــس، ويســعى حثيثــا إىل تعييــن 

املوظفيــن مــن كل أنحــاء العــامل.٩٥ ويف نهايــة إبريــل 201٣، بلــغ عــدد 

مــن أصــل  بلــدا  الصنــدوق 1٤٤  املمثلــة يف موظفــي  البلــدان األعضــاء 

الصفحــة  يف   ٥-٣ إىل   1-٥ اجلــداول  وتوضــح  عضــوا.  بلــدا   188

ونــوع اجلنــس  الصنــدوق حســب اجلنســية  توزيــع موظفــي  اإللكترونيــة 

بالترتيــب. البلــد،  وتصنيــف 

أســاس  علــى  املوظفيــن  تعييــن  يف  التقــدم  حتقيــق  املؤسســة  وتواصــل 

إفريقيــا وشــرق آســيا  التنــوع. فقــد جــاء تعييــن موظفيــن مــن مواطنــي 

والشــرق األوســط يف عــام 2012 علــى نفــس مســتوى التعييــن مــن تلــك 

املناطــق يف الســنوات األخيــرة أو أعلــى منــه. ورغــم االنخفــاض الطفيــف 

يف مســتوى تعييــن موظفيــن مــن مواطنــي بلــدان التحــول االقتصــادي 

عنــد  البلــدان  هــذه  مــن  املعينيــن  املوظفيــن  عــدد  ظــل  فقــد  األوروبيــة، 

الــذي  االقتصادييــن،  برنامــج  يــزال  وال   .201٤ لعــام  املعيــاري  احلــد 

يعمــل علــى تعييــن االقتصادييــن املبتدئيــن، يمثــل مصــدرا جيــدا للتنــوع 

ثُلُــث  كان  فقــد  اجلنــس.  نــوع  أســاس  وعلــى  اإلقليمــي  املســتوى  علــى 

االقتصادييــن املشــاركين يف البرنامــج يف عــام 2012 مــن أصــل 2٩ 

بيــن  النســاء  نســبة  وبلغــت  التمثيــل،  ناقصــة  املناطــق  مــن  اقتصاديــا 

العينيــن يف البرنامــج ٤8%. وال تــزال املنافســة قويــة بيــن االقتصادييــن 

الكبــرى.  الدكتــوراة مــن اجلامعــات  احلاصليــن علــى درجــات 

يف  للتنــوع  احلديــة  املعاييــر  معظــم  يف  تقــدم  الصنــدوق  حقــق  وقــد 

مــوارده البشــرية، وإن مل يكــن متوازنــا بيــن خمتلــف املناطــق والدرجــات 

تــم  األوروبيــة،  االقتصــادي  التحــول  بلــدان  حالــة  ويف  الوظيفيــة. 

جتــاوز املعيــار احلــدي للموظفيــن يف الكــوادر التخصصيــة واملديريــن، 

وتقتــرب حصــة املوظفيــن مــن شــرق آســيا املســتوى احلــدي لعــام 201٤. 

وبالنســبة إلفريقيــا، كان التقــدم حمــدودا تمامــا )6.8% للســنة املاليــة 

وضــع  تــم  عندمــا   ،200٣ يف   %٥.٤ قدرهــا  بنســبة  مقارنــة   ،201٣

وكانــت   .%8 البالــغ  احلــدي  املعيــار  دون  يــزال  وال  األصلــي(  املؤشــر 

حصــة املوظفيــن مــن الشــرق األوســط يف الدرجــات الوظيفيــة التخصصيــة 

واملديريــن هــي األكثــر صعوبــة يف حتقيــق زيــادة؛ فقــد بلغــت ٤.٥% يف 

التــي   %٤.٤ بنســبة  مقارنــة  يذكــر  ال  باختــاف   ،2012 إبريــل  نهايــة 

البالــغ %8.  كانــت ســائدة يف عــام 200٣، ومقارنــة باملعيــار احلــدي 

وقــد كان مــن الصعــب يف بعــض احلــاالت، وليــس جميعهــا، حتقيــق تقــدم 

حتــوالت  تســجيل  أمكــن  بينمــا  اإلدارة،  وظائــف  مســتوى  علــى  مســتمر 

ملموســة يف مســتوى الوظائــف التخصصيــة. وكان العكــس صحيحــا يف 

فئــات التعييــن األخــرى. وباإلضافــة إىل ذلــك، تتبايــن املســائل املؤثــرة 

باختــاف  بهــم  واالحتفــاظ  املوظفيــن  لتعييــن  العامــة  االجتاهــات  يف 

املناطــق وفيمــا بيــن املنطقــة الواحــدة ونــوع اجلنــس.

التقرير السنوي لعام 2011 حول التنوع يف املوارد البشرية

يُعــدّ التقريــر الســنوي لتنــوع املــوارد البشــرية بالتشــاور بيــن مكتــب تنــوع 

املــوارد البشــرية يف الصنــدوق مــع جملــس شــؤون التنــوع يف املــوارد 

البشــرية، وهــو جهــاز ممثــل للصنــدوق بأســره يقــدم اإلرشــادات بشــأن 

الصنــدوق  إدارة  إىل  البشــرية  املــوارد  يف  بالتنــوع  املتعلقــة  األمــور 

العليــا، ومديــري اإلدارات، واجملموعــات املرجعيــة املعنيــة بالتنــوع يف 

املــوارد البشــرية علــى مســتوى اإلدارات. ويقــدم هــذا التقريــر، الــذي يُنشــر 

علــى املوقــع اإللكتــروين للصنــدوق علــى شــبكة اإلنترنــت، ســردا جلهــود 

املؤسســة يف ســبيل تعزيــز التنــوع يف بيئــة العمــل وظروفــه.

لعــام  الســنوي  التقريــر  التنفيــذي  اجمللــس  ناقــش   ،2012 يونيــو  ويف 

املديــرون  أكــد  وقــد  البشــرية.٩6  املــوارد  يف  التنــوع  حــول   20١١

التنفيذيــون يف معــرض مناقشــتهم التقريــر ضــرورة مواصلــة االســتناد 

إىل مبــادرات التنــوع التــي أُطلِقــت الســتيفاء معاييــر التنــوع لعــام 201٤ 

وتعزيــز اســتراتيجية التنــوع بوجــه عــام، مــع ضمــان أن تظــل اجلــدارة 

هــي أســاس التعييــن والتطويــر الوظيفــي. وفيمــا يخــص عوامــل التنــوع 

الــذي حتقــق يف عــدد مــن  التقــدم  الديمغرافيــة، أشــار املديــرون إىل أن 

عمال يقفون بجوار أنابيب حفر آبار النفط يف حمافظة  إىل اليمين: 
ميتا يف كولومبيا. إىل اليسار: املدير العام السيدة كريستين الغارد 

مع الرئيسة الليبرية إيلين جونسون سيرليف يف ندوة بعنوان »العوملة 

السنوية  االجتماعات  أثناء  الطرق: من طوكيو إىل طوكيو«  يف مفترق 

لعام 2012.
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نحــو  علــى  أخــرى  يف جمــاالت  التحــرك  مــا  حــد  إىل  عوّضــه  اجملــاالت 

بــأن  رأيهــم  عــن  وأعربــوا  املؤسســة.  التنــوع يف  أهــداف  مــع  يتعــارض 

نســبة املوظفيــن مــن املناطــق ناقصــة التمثيــل قــد ارتفعــت علــى مســتوى 

الوظائــف التخصصيــة وكنســبة مــن كبــار املســؤولين. وبينمــا زاد تمثيــل 

يف  نصيبهــا  تراجــع  فقــد  التخصصيــة،  الوظيفيــة  الدرجــات  يف  املــرأة 

علــى  التنفيذيــون  املديــرون  وشــدد  طفيفــا.  تراجعــا  العليــا  املســتويات 

املناطــق  مــن  واخلبــراء  املــرأة  نســبة  لزيــادة  اجلهــود  مواصلــة  أهميــة 

العليــا. املســتويات  التمثيــل يف  ناقصــة 

لعــام  االقتصادييــن«  »برنامــج  أن  إىل  التنفيذيــون  املديــرون  وأشــار 

املســتويين  علــى  البشــرية  املــوارد  يف  للتنــوع  مصــدرا  كان   2012

أنــه ســيتعين علــى  أكــدوا  أنهــم  اإلقليمــي واملتعلــق بنــوع اجلنــس. غيــر 

الصنــدوق تعزيــز جــدول أعمــال التنــوع مــن منظــور شــامل وأطــول أجــا، 

بمــا يف ذلــك اعتمــاد مناهــج مبتكــرة للتطويــر الوظيفــي واتخــاذ طــرق 

اخللفيــات  ذوي  للموظفيــن  املنتظــرة  الترقيــات  أســاس  لتعزيــز  جديــدة 

تنــوع  زيــادة  مزايــا  التنفيذييــن  املديريــن  مــن  كثيــر  وأكــد  املتنوعــة. 

اخللفيــات األكاديميــة، بمــا يف ذلــك يف برنامــج االقتصادييــن، وتنــوع 

اخلبــرات املهنيــة املتخصصــة لتقويــة الفكــر اإلبداعــي واملســتقل، ورأى 

هــم يف  للمتخصصيــن ممــن  أن  التنفيذييــن  املديريــن  هــؤالء  مــن  عــدد 

وطلــب  الفكــري.  التنــوع  رعايــة  يف  دور  الوظيفيــة  حياتهــم  منتصــف 

عــدد قليــل مــن املديريــن التنفيذييــن حتديــد أهــداف ومؤشــرات يف هــذه 

اجملــاالت.

الصلــة  ذات  للمبــادرات  دعمهــم  عــن  التنفيذيــون  املديــرون  وأعــرب 

بالتنوع اســتجابة ملســح عام 2010 ملوظفي الصندوق، ال ســيما أهمية 

الوضــوح يف التعريــف بمبــرر التنــوع يف بيئــة العمــل وتوجيــه اهتمــام 

متزايــد باإلدمــاج، مــع ضمــان أن يكــون األداء هــو الدافــع وراء التعيينــات 

والترقيــات. وأكــدوا أهميــة تعزيــز إطــار مســاءلة كبــار املديريــن ودمــج 

بمــا يف  البشــرية وممارســاتها،  املــوارد  األعمــال يف سياســات  جــدول 

ذلــك زيــادة التنــوع بيــن كبــار مديــري شــؤون العامليــن. ودعــوا إىل إمعــان 

النظــر يف بيانــات الترقيــات مــع مــرور الوقــت مقســمة حســب نــوع اجلنــس 

واجملموعــات ناقصــة التمثيــل.

وأشــار املديــرون التنفيذيــون إىل اتخــاذ خطــوات ملتابعــة القضايــا التــي 

حــول   20١0 لعــام  الســنوي  التقريــر  يف  اجمللــس  نظــر  أثنــاء  طُرِحــت 

املمارســات  مســح  خــال  مــن  وخاصــة  البشــرية،  املــوارد  يف  التنــوع 

الســائدة يف املؤسســات املناظــرة. ورحــب معظــم املديريــن بمــا خلــص 

إليــه التقريــر مــن أن املناهــج املســتخدمة يف الصنــدوق تتســق إىل حــد 

كبيــر مــع املمارســات الفعالــة يف مؤسســات دوليــة أخــرى، لكنهــم أشــاروا 

إىل أن الصنــدوق بإمكانــه تقويــة هــذه املمارســات لتوســيع نطــاق جــدول 

أعمــال التنــوع يف املــوارد البشــرية علــى النحــو املوصــى بــه يف التقريــر.

كذلــك أيــد املديــرون التنفيذيــون »بيــان التنــوع واإلدمــاج يف الصنــدوق« 

كمــا ورد يف التقريــر.

هيكل رواتب اإلدارة العليا

اإلدارة  ملكافــآت  دوريــة  مراجعــة  بإجــراء  التنفيــذي  اجمللــس  يقــوم 

العــام.  املديــر  راتــب  احملافظيــن  جملــس  ويعتمــد  للصنــدوق؛  العليــا 

وجتُــرى تعديــات ســنوية علــى هيــكل الرواتــب اســتنادا إىل مؤشــر أســعار 

املســتهلكين يف واشــنطن العاصمــة. وفيمــا يلــي هيــكل رواتــب اإلدارة 

العليــا وفقــا للمســؤوليات املنوطــة بــكل منصــب يف اإلدارة العليــا، حســب 

الوضــع يف األول مــن يوليــو 2012:

٤76٣60 دوالرا أمريكيا املدير العام   

٤1٤220 دوالرا أمريكيا النائب األول للمدير العام  

٣٩٤٥10 دوالرا أمريكيا نواب املدير العام   

أمريكيــا،  دوالرا   2٤٤٣٥0 التنفيذييــن  املديريــن  مكافــآت  وبلغــت 

ومكافــآت املديريــن التنفيذييــن املناوبيــن 211٣70 دوالرا أمريكيــا.  

ويبيــن اجلــدول ٥-٤ علــى الصفحــة اإللكترونيــة ســلم رواتــب موظفــي 

الصنــدوق.

إصالحات املوارد البشرية

مسح املوظفين

تنفيــذ  العــام  هــذا  شــهد   ،2010 لعــام  املوظفيــن  مســح  إجــراء  بعــد 

املشــروعات التــي بــدأت يف العــام املاضــي. وبــدأ العمــل بإطــار جديــد 

ملســاءلة مديــري اإلدارات بهــدف زيــادة التــواؤم بيــن أهــداف اإلدارات 

علــى  أكثــر  اإلطــار  هــذا  وركــز  ككل.  املؤسســة  وأهــداف  اخملتلفــة 

مديــري  يضــع  أن  املتوقــع  ومــن  امليزانيــة  إدارة  وعلــى  األشــخاص 

اإلدارات يف وضــع املســاءلة عــن عــرض املؤشــرات ذات الصلــة. وصــدر 

اإلرشــادات  تقديــم  بهــدف  العمــل«،  أماكــن  يف  الوظيفيــة  القيــم  »بيــان 

بشــأن جوانــب الســلوك احملبــذة التــي ينبغــي أن يتطلــع جميــع موظفــي 

الصنــدوق إىل االتصــاف بهــا. وتــم إحــراز التقــدم أيضــا يف جمــال حريــة 

انتقــال املوظفيــن بيــن الوظائــف وفيمــا يتعلــق بتنميــة قدراتهــم وذلــك 

مــن خــال التوســع يف برنامــج حريــة انتقــال املوظفيــن بيــن الوظائــف 

علــى  للموظفيــن  الداخلــي  االنتقــال  حريــة  برامــج  وتنفيــذ  اخلارجيــة، 

االقتصــاد  االقتصادييــن يف جمــال  اخلبــراء  وكبــار  املديريــن  مســتوى 

الكلــي، فضــا علــى اســتحداث مســار فنــي لفــرادى املوظفيــن مــن أصحــاب 

اإلســهامات الكبيــرة يف األداء والدرجــة العاليــة مــن التخصــص. وأخيــرا، 

ال يزال العمل جاريا لتقوية مشــاعر الريادة داخل املؤسســة. وقد شــارك 

كبــار الــرواد هــذا العــام مشــاركة فعالــة يف حتديــد مســار ثقافــة اإلدارة 

والريــادة يف الصنــدوق، بمــا يف ذلــك حتديــد فــرص تخفيــض حجــم الهــرم 

الوظيفــي وتشــجيع االبتــكار واإلبــداع. وجــاءت النتائــج الرئيســية علــى 

هيئــة وضــوح أدوار ومســؤوليات اإلدارة يف اإلدارات اخملتلفــة وحتديــد 

اخلطــط لزيــادة الترابــط داخــل فــرق اإلدارة اخملتلفــة.

مــع  تماشــيا  للموظفيــن،  جديــد  مســح  أجــري   ،201٣ مــارس  ويف 

أســاس  علــى  الصنــدوق  ملوظفــي  مســح  إلجــراء  الراهنــة  االســتراتيجية 

إقبــال  قــوة   %87.6 البالــغ  اإلجابــة  معــدل  وأظهــر  مســتمر.  دوري 

املوظفيــن علــى مثــل هــذه األنشــطة كمــا جــاء متجــاوزا املعــدل يف املســح 

الســابق بأكثــر مــن 17 نقطــة مئويــة. وتلــى ذلــك إجــراء التحليــل لتحديــد 

جمــاالت التقــدم منــذ عــام 2010 واملواضــع التــي قــد تقتضــي بــذل مزيــد 

مــن اجلهــد.

التخطيط للقوى العاملة

يف فبرايــر 201٣، أحيــط اجمللــس التنفيــذي بإيجــاز وبصفــة غيــر رســمية 

بالتخطيــط االســتراتيجي لقــوى العمــل يف الصنــدوق. وقــد حــدد تقريــر 

السياســات املعــد جللســة اإلحاطــة عــددا كبيــرا مــن املقترحــات، ومنهــا 

مــا هــو يف جمــاالت إطــار التوظيــف، والتنــوع، والتدريــب، والتعامــل مــع 

قــوى  تخطيــط  علــى  اجلديــد  التركيــز  هــذا  مؤخــرا  بــدأ  وقــد  األشــخاص. 
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املفيــدة إلدارات  اإلرشــادات  توفيــر  املؤسســة يف  علــى مســتوى  العمــل 

الصنــدوق يف تخطيــط جهودهــا لتحقيــق التــواؤم بيــن مواردهــا البشــرية 

واملاليــة مــن أجــل جنــاح خطــط أعمالهــا ونتائجهــا.

حتسين املزايا واخلدمات املقدمة للموارد البشرية

اضطلعــت إدارة املــوارد البشــرية يف الصنــدوق علــى مــدار الســنة بعــدد 

مــن املمارســات لدعــم حوكمــة وحتديــث برنامــج التقاعــد يف الصنــدوق. 

اإلداريــة  »اللجنــة  هيكلــة  إعــادة  علــى  املمارســات  هــذه  اشــتملت  وقــد 

اســتراتيجية  وصياغــة  احلوكمــة  وتعزيــز  املوظفيــن«،  تقاعــد  لنظــام 

وتوســيع  املتقاعديــن«،  املوظفيــن  مزايــا  اســتثمار  »حســاب  لتمويــل 

نطــاق برنامــج مســتحقات التقاعــد لكــي يشــمل »نظــام للتوفيــر الطوعــي«. 

ويعــزز هــذا النظــام مــن قــدرة املوظفيــن علــى االنتقــال بيــن الوظائــف، 

ويوفــر أداة لتحقيــق وفــورات تقاعــد إضافيــة، وحتســين إمكانيــة حتويــل 

التقاعــد. مســتحقات 

ويف غضــون هــذه الســنة تــم تعزيــز إطــار سياســات وإجــراءات التوظيــف 

واإلدارة يف مكاتــب املمثليــن املقيميــن واملراكــز اإلقليميــة للمســاعدة 

دليــل  نشــر  الشــأن  هــذا  يف  اتخــذت  التــي  التدابيــر  بيــن  ومــن  الفنيــة. 

بحيــث  اخلــارج  يف  املكاتــب  برؤســاء  املعنيــة  واإلجــراءات  للسياســات 

توفــر إرشــادات مكثفــة لتعييــن املوظفيــن احمللييــن يف كافــة املكاتــب 

للدواعــي  لإلجــاء  مطــورة  الدليــل سياســة  هــذا  ويتضمــن  اخلــارج.  يف 

األمنيــة، وحتســينات علــى نظــام التأميــن الطبــي، وإرشــادات فيمــا يخــص  

املشــورة الضريبيــة، كمــا توفــر حتديثــا ملموســا لنمــاذج عقــود العمــل. 

ويف ســياق متزامــن ومتــواز تــم إصــدار أول كتيــب للموظفيــن املعينيــن 

حمليــا يوفــر معلومــات تتســم بالشــفافية واالتســاق حــول إطــار تنظيــم 

التوظيــف. وتعمــل كل هــذه التدابيــر لدمــج هــؤالء املوظفيــن يف اإلطــار 

بهــذه  املؤسســة  التــزام  علــى  والتأكيــد  الصنــدوق  يف  للتوظيــف  الكلــي 

أداء  يف  الصنــدوق  تدعــم  التــي  املوظفيــن  مــن  جــدا  املهمــة  اجملموعــة 

مهمتــه حــول العــامل.

عضوية الصندوق

بعــد  فيهــا  يبــت  مل  طلبــات  هنــاك  تكــن  مل  املاضيــة  الســنة  نهايــة  مــع 

لالتحــاق بعضويــة الصنــدوق، ومل تكــن هنــاك طلبــات جديــدة لالتحــاق 

بالعضويــة خــال الســنة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر. وبنــاء عليــه مل يتغيــر 

عــدد البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ليظــل 188 بلــدا يف نهايــة الســنة 

املاليــة.

االعتراف باحلكومة الفيدرالية الصومالية

اعتــرف الصنــدوق يف إبريــل 201٣ باحلكومــة الفيدراليــة الصوماليــة، 

فتــرة  بعــد  الصومــال  مــع  العاقــات  اســتئناف  أمــام  الطريــق  ممــا مهــد 

عــام  منــذ  الصنــدوق  الصومــال عضــوا يف  وكانــت  عامــا.٩7  دامــت 22 

تقديــم  باســتئناف  للصنــدوق  باحلكومــة  االعتــراف  ويســمح   .1٩62

ويأتــي  الصومــال.  إىل  السياســات  بشــأن  واملشــورة  الفنيــة  املســاعدة 

هــذا القــرار متســقا مــع التأييــد واالعتــراف الدولييــن املوســعين اللذيــن 

حظيــت بهمــا احلكومــة الصوماليــة منــذ توليهــا مقاليــد احلكــم يف ســبتمبر 

.2012

إعالن توجيه اللوم إىل األرجنتين

اقتراحــات  يف  للنظــر   2012 فبرايــر  يف  التنفيــذي  اجمللــس  اجتمــع 

املديــر العــام باتخــاذ تدابيــر عاجيــة يتعيــن علــى األرجنتيــن تنفيذهــا 

ملعاجلــة مســألة جــودة البيانــات الرســمية التــي تقدمهــا إىل الصنــدوق 

الكبــرى  آيــرس  املســتهلكين ملنطقــة بوينــس  أســعار  بخصــوص مؤشــر 

وإجمــايل النــاجت احمللــي لألرجنتيــن.٩8 ويف ذلــك الوقــت، دعــا اجمللــس 

التنفيــذي األرجنتيــن إىل تنفيــذ تدابيــر معينــة، خــال 180 يومــا، بهــدف 

امتثــال جــودة البيانــات للمســتوى املتعهــد بــه بموجــب اتفاقيــة تأســيس 

الصندوق. وتهدف هذه التدابير إىل حتقيق االتســاق بين هذه املؤشــرات 

والتفاهمــات واملبــادئ التوجيهيــة الدوليــة يف جمــال اإلحصــاءات التــي 

تكفــل دقــة القيــاس.

وتلبيــة لطلــب مــن اجمللــس التنفيــذي، قدمــت املديــر العــام تقريــرا حــول 

مســار تنفيــذ هــذه التدابيــر يف ســبتمبر 2012. ويف ذلــك الوقــت،٩٩ أعــرب 

لتعهداتهــا  األرجنتيــن  امتثــال  عــدم  مــن  قلقــه  عــن  للســلطات  اجمللــس 

العاجيــة  التدابيــر  بتنفيــذ  وذلــك  الصنــدوق  تأســيس  اتفاقيــة  بموجــب 

احملــددة. ودعــا األرجنتيــن إىل تنفيــذ هــذه التدابيــر دونمــا إبطــاء وطلــب 

إىل املديــر العــام تقديــم تقريــرا آخــر حــول مســار التقــدم يف شــهر ديســمبر 
التــايل.100

وقد نظر اجمللس يف تقرير املدير العام يف شهر فبراير 201٣. وخلص 

إىل أن التقــدم الــذي أحرزتــه األرجنتيــن يف تنفيــذ التدابيــر العاجيــة منــذ 

اجتمــاع اجمللــس يف ســبتمبر 2012 مل يكــن كافيــًا.101 ونتيجــة لذلــك، 

أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل إعانــا بتوجيــه اللــوم إىل األرجنتيــن فيمــا 

يتعلــق بإخالهــا بااللتــزام جتــاه الصنــدوق بموجــب اتفاقيــة التأســيس. 

ودعــا اجمللــس األرجنتيــن إىل اعتمــاد تدابيــر عاجيــة ملعاجلــة جوانــب 

عــدم الدقــة يف بيانــات مؤشــر أســعار املســتهلكين ملنطقــة بوينــس آيــرس 

غايتــه  تأخيــر، ويف موعــد  أي  النــاجت احمللــي، دون  وإجمــايل  الكبــرى 

2٩ ســبتمبر 201٣. وطلــب إىل املديــر العــام تقديــم تقريــر إىل اجمللــس 

موعــد  يف  وذلــك  العاجيــة،  للتدابيــر  األرجنتيــن  تنفيــذ  حالــة  حــول 

أقصــاه نوفمبــر 201٣. ويف ذلــك الوقــت، مــن املتوقــع أن يقــوم اجمللــس 

التنفيــذي مــرة أخــرى بمراجعــة هــذه املســألة ومــدى اســتجابة األرجنتيــن 

علــى النحــو الــذي يتســق مــع اإلجــراءات املتبعــة يف الصنــدوق.

املساءلة

الصنــدوق مســؤول أمــام حكومــات بلدانــه األعضــاء البالــغ عددهــا 188 

للتمحيــص  أيضــا  الصنــدوق  يخضــع  اخلارجــي  املســتوى  وعلــى  بلــدا. 

مــن جانــب أطــراف معنيــة متعــددة، مــن القــادة السياســيين واملســؤولين 

إىل اإلعــام واجملتمــع املــدين واألكاديمييــن؛ وعلــى املســتوى الداخلــي، 

يضطلــع الرقيــب الداخلــي يف الصنــدوق، مكتــب التقييــم املســتقل، بــدور 

رئيســي يف ضمــان مســاءلة الصنــدوق أمــام بلدانــه األعضــاء.

النشاط اخلارجي

جدول أعمال املدير العام بشأن السياسات العاملية

تنشــر أهــم النتائــج التــي يخلــص إليهــا الصنــدوق وكذلــك رســائله بشــأن 

السياســات بواقــع مرتيــن ســنويا يف جــدول أعمــال املديــر العــام بشــأن 

السياســات العامليــة )تــرد مناقشــته يف الفصــل الرابــع(. ويتضمــن هــذا 

التقريــر عرضــا جممعــا ألهــم اخملاطــر الــواردة يف منتجــات الصنــدوق 

يف جمــال الرقابــة متعــددة األطــراف )تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، 

وتقريــر  املــايل،  الراصــد  وتقريــر  العاملــي،  املــايل  االســتقرار  وتقريــر 

التداعيــات( ويضــع جمموعــة مــن اإلجــراءات علــى مســتوى السياســات 

حــدة  مــن  للتخفيــف  والصنــدوق  األعضــاء  البلــدان  تســتخدمها  لكــي 

قبيــل  التقريــر  هــذا  علــى  التنفيــذي  اجمللــس  ويطلــع  اخملاطــر.  هــذه 

انعقــاد اجتماعــات الربيــع واالجتماعــات الســنوية، حيــث يعــرض علــى 

اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة. وقــد عقــد اجمللــس التنفيــذي 
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اجتماعيــن غيــر رســميين الســتعراض جــدول أعمــال الســيدة مديــر عــام 

الصنــدوق بشــأن السياســات العامليــة يف أكتوبــر 2012 وإبريــل 201٣.

الشفافية

تنــص سياســة الشــفافية املطبقــة يف الصنــدوق، التــي اعتمــدت يف عــام 

1٩٩٩ وتمــت مراجعتهــا آخــر مــرة يف مــارس 2010، علــى أن املؤسســة 

»ســوف تســعى للكشــف عــن الوثائــق واملعلومــات يف حينــه مــا مل تكــن 

هنــاك أســباب قويــة وحمــددة تتعــارض مــع الكشــف عنهــا«. ووفقــا لهــذه 

املتعلقــة  للوثائــق  الطوعــي  النشــر  »يحتــرم  املبــدأ  هــذا  فــإن  السياســة، 

بالبلدان األعضاء، وســيتم تطبيقه بما يضمن ذلك«.102 وتُرفع للمجلس 

التنفيــذي ســنويا تقاريــر بمســتجدات تطبيــق هــذه السياســة؛ وتمثــل هــذه 

التقاريــر جــزءا مــن املعلومــات التــي ينشــرها الصنــدوق يف إطــار جهــوده 

يف جمــال الشــفافية. ويمكــن االطــاع علــى تقريــر مســتجدات عــام 2012 

علــى املوقــع اإللكتــروين للصنــدوق.10٣ 

جمــال  يف  الصنــدوق  لسياســة  التاليــة  املراجعــة  إجــراء  املقــرر  ومــن 

هــذه  تنفيــذ  ملــدى  تقييمــا  جتــري  وســوف  القــادم  العــام  يف  الشــفافية 

السياســة منــذ عــام 200٩. وســوف تســتعرض أيضــا االنعكاســات علــى 

الشــفافية نتيجــة التغيــرات األخيــرة يف سياســات الصنــدوق الرقابيــة، 

أجريــت  التــي  ســنوات«  ثــاث  كل  املقــررة  الرقابــة  »مراجعــة  وأهمهــا 

يف عــام 2011 ـ التــي دعــت إىل زيــادة التركيــز علــى الترابــط، وزيــادة 

االســتقرار  جمــال  يف  اجلهــود  وتكثيــف  اخملاطــر،  تقييمــات  اســتخدام 

الرقابــة  و«قــرار  ـ  اخلارجــي  القطــاع  علــى  التركيــز  وجتديــد  املــايل، 

حتليــل  زيــادة  إىل  ســيؤدي  ممــا  الثالــث(،  الفصــل  )راجــع  املوحــدة« 

التداعيــات يف إطــار مشــاورات املــادة الرابعــة. وســوف تبحــث أيضــا ســبل 

زيــادة حجــم املعلومــات املتاحــة لاطــاع العــام ورفــع درجــة حداثتهــا 

ومــدى ســهولة احلصــول عليهــا، وتوفيــر احلمايــة لضمــان نزاهــة وثائــق 

الصنــدوق. مســاءلة  مســتوى  وتعزيــز  الصنــدوق، 

وخــال الفتــرة مــن فبرايــر إىل مــارس 201٣، أجــرى الصنــدوق تشــاورا 

يف  وذلــك  الشــفافيةـ  جمــال  يف  بسياســته  املتعلقــة  اآلراء  حــول  عامــا 

ســياق املراجعــة املقــررة. ورغــم الترحيــب بالتعليقــات علــى أي جانــب 

مــن هــذه السياســة أو علــى كافــة جوانبهــا، فقــد كان التركيــز حتديــدا علــى 

جمــع اآلراء املتعلقــة بنقــاط القــوة والضعــف يف هــذه السياســة، والطــرق 

هــذه  يف  تدهــورا  أم  تطــورا  هنــاك  كان  إذا  ومــا  بتحســينها،  الكفيلــة 

السياســة علــى مــدار األعــوام اخلمســة الســابقة، ومــدى جنــاح السياســة 

باملقارنــة مــع السياســات املتبعــة يف املؤسســات األخــرى، بمــا يف ذلــك 

مــا يتعلــق بســهولة االطــاع علــى الوثائــق ومعــدل تواترهــا وجدواهــا. 

وقــد نُشِــرت التعليقــات التــي وصلــت إىل الصنــدوق خــال فتــرة التشــاور، 

مــا مل يطلــب خــاف ذلــك، ويمكــن االطــاع عليهــا علــى صفحــة التشــاور 
اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت.10٤

املعنيــة  األطــراف  أنشــطة  يف  واملشــاركة  اخلارجــي  التواصــل 

اخلارجيــة

أوال،  علــى حموريــن:  التواصــل اخلارجــي  الصنــدوق يف  أهــداف  ترتكــز 

االســتماع لألصــوات اخلارجيــة مــن أجــل تكويــن فهــم أعمــق خملاوفهــم 

وآرائهــم، بهــدف إضفــاء مزيــد مــن األهميــة علــى مشــورة الصنــدوق بشــأن 

اخلارجــي  العــامل  فهــم  تعميــق  ثانيــا،  جودتهــا؛  وحتســين  السياســات 

ألهــداف الصنــدوق وعملياتــه. ومــن اجملموعــات احملــددة التــي يشــركها 

الصنــدوق يف أنشــطته املتعلقــة بالتواصــل اخلارجــي منظمــات اجملتمــع 

العمــال،  ونقابــات  املهنيــة  واالحتــادات  الشــبابية،  والقيــادات  املــدين 

ووســائل  الفكــر،  ومســتودعات  واألكاديمييــن،  البرملانــات،  وأعضــاء 

اإلعــام. وهنــاك أدوات مثــل وســائط التواصــل االجتماعــي والتســجيات 

اإلنترنــت  شــبكة  علــى  الصوتيــة  البــث  وتســجيات  بالفيديــو  املرئيــة 

للتواصــل  الصنــدوق  اســتراتيجية  أصبحــت تشــكل جانبــا متناميــا مــن 

الصنــدوق يف جمــال  الســنوات األخيــرة. وانصــب تركيــز  اخلارجــي يف 

التواصــل اخلارجــي يف الســنة املاليــة التــي نحــن بصددهــا علــى التواصــل 

بصفــة خاصــة مــع الشــباب )راجــع اإلطــار ٥-2(.

باملســؤولية  الصنــدوق  يف  اخلارجيــة  العاقــات  إدارة  وتضطلــع 

الرئيســية يف تنفيــذ أنشــطة الصنــدوق للتواصــل اخلارجــي ومشــاركته 

يف عمــل األطــراف املعنيــة اخلارجيــة.10٥ ومــع تطــور سياســات الصنــدوق 

ـ وذلــك علــى ســبيل املثــال مــن خــال زيــادة التركيــز علــى دعــم جهــود 

يقــوم  منهــج  باســتخدام  املنخفــض  الدخــل  بلــدان  يف  الفقــر  مــن  احلــد 

علــى املشــاركة، والتأكيــد علــى الشــفافية واحلوكمــة الســليمة ـ أصبحــت 

أنشــطة التواصــل اخلارجــي واالتصــاالت جــزءا ال يتجــزأ أيضــا مــن عمــل 

القُطْــري. املســتوى  علــى  الصنــدوق 

ومــع تنامــي أهميــة جهــود التواصــل اخلارجــي التــي يبذلهــا الصنــدوق 

يف مواجهــة األزمــة ومــا أعقبهــا، ظــل فريــق اإلدارة العليــا يمــارس دورا 

اخلارجــي  التواصــل  أنشــطة  وتتيــح  اجلهــود.  هــذه  يف  األهميــة  متزايــد 

لــإلدارة العليــا وكبــار املســؤولين يف الصنــدوق الفرصــة لتوضيــح الرؤيــة 

االســتراتيجية للمؤسســة وبيــان أهــم أولويــات السياســات جتــاه البلــدان 

إىل اليمين: املدير العام السيدة كريستين الغارد تلتقي بالطاب يف 
كلية علوم احلكم يف جامعة كامبريج، بوالية ماساتشوستس األمريكية، 

النهائية  التصفيات  يف  املتسابقون  اليسار:  إىل   .2012 مايو  يف 

والفائزون يف مسابقة كتابة املقال للطاب اليابانيين.
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إجــراء  يف  السياســات  لصنــاع  التأييــد  وحشــد  عــام؛  بوجــه  األعضــاء 

اإلصاحــات الصعبــة علــى املســتوى الوطنــي والتــي تنطــوي علــى منافــع 

حمليــة وعامليــة؛ ومعرفــة املزيــد عــن القضايــا التــي تؤثــر علــى األطــراف 

املعنيــة الرئيســية يف البلــدان األعضــاء، بمــا يف ذلــك الدوائــر االنتخابيــة 

ومشــورته  التحليليــة  الصنــدوق  أنشــطة  تعزيــز  بهــدف  التقليديــة،  غيــر 

بشــأن السياســات؛ وتعزيــز التــزام الصنــدوق بتقديــم املســاندة الازمــة 

للبلــدان األعضــاء، ال ســيما البلــدان األكثــر تأثــرا باألزمــة. وتســافر الســيدة 

املديــر العــام ونوابهــا وكبــار موظفــي الصنــدوق يف جــوالت موســعة إىل 

يف  املعنيــة  األطــراف  بأهــم  فيلتقــون  اخلمــس،  العــامل  مناطــق  جميــع 

لتعزيــز  املتاحــة  العديــدة  الفــرص  مــن  ويســتفيدون  األعضــاء  البلــدان 

أهــداف الصنــدوق يف التواصــل اخلارجــي.

تقارير آفاق االقتصاد اإلقليمي

اإلقليمــي« يف  االقتصــاد  »آفــاق  تقاريــر  الــدويل  النقــد  ينشــر صنــدوق 

إطــار سلســلة الدراســات االســتقصائية لألوضــاع االقتصاديــة واملاليــة 

العامليــة التــي يجريهــا، بحيــث يعــرض حتليــا أكثــر تفصيــا للتطــورات 

االقتصاديــة وأهــم قضايــا السياســات يف املناطــق الرئيســية يف العــامل. 

وعــادة مــا يتــم تنســيق نشــر تقاريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي يف لقــاءات 

التواصــل اخلارجــي املوســعة يف كل منطقــة. ويمكــن الرجــوع إىل املوقــع 

اإللكتــروين لصنــدوق النقــد الــدويل لاطــاع علــى البيانــات الصحفيــة 

إىل  اإلقليمــي«،  االقتصــاد  »آفــاق  تقاريــر  اســتنتاجات  تلخــص  التــي 

التحريــري  النــص  علــى  فضــا  التقاريــر،  لهــذه  الكامــل  النــص  جانــب 

للمؤتمــرات الصحفيــة التــي تُعقــد وقــت اإلصــدار والبــث املســجل لوقائعها 

علــى شــبكة اإلنترنــت.106  

مكاتب الصندوق اإلقليمية

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

نظــرا ألن املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ هــو بمثابــة 

نافــذة الصنــدوق يف هــذه املنطقــة ذات األهميــة املتناميــة يف االقتصــاد 

يف  للمســاعدة  واملاليــة  االقتصاديــة  التطــورات  يتابــع  فإنــه  العاملــي، 

إضفــاء رؤيــة أكثــر تركيــزا علــى الواقــع اإلقليمــي علــى أنشــطة الصنــدوق 

الرقابية. ويسعى املكتب إىل زيادة التعريف بدور الصندوق وسياساته 

يف املنطقــة وإعــام الصنــدوق باملنظــورات اإلقليميــة بشــأن القضايــا 

الرئيســية. وانطاقــا مــن هــذا الــدور، قــام املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا 

واحمليــط الهــادئ بزيــادة الرقابــة الثنائيــة واإلقليميــة مــع توســيع دوره 

يف منغوليــا، واملشــاركة الفعالــة يف العمــل املتعلــق باليابــان، وزيــادة 

ذلــك  يف  بمــا  آســيا  يف  املنتديــات  مــع  بالتعــاون  اإلقليميــة  الرقابــة 

رابطــة آســيان +٣ )رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا زائــد الصيــن واليابــان 

وكوريــا( ومنتــدى التعــاون االقتصــادي آلســيا واحمليــط الهــادئ. كذلــك 

مــن  القــدرات يف املنطقــة  أنشــطة تنميــة  اإلقليمــي يف  يســاهم املكتــب 

خــال برنامــج املنــح الدراســية املشــترك مــن أجــل آســيا بالتعــاون بيــن 

الكليــة  النــدوات االقتصاديــة  الــدويل وبرامــج  النقــد  اليابــان وصنــدوق 

املشــترك مــن أجــل آســيا بالتعــاون بيــن اليابــان وصنــدوق النقــد الــدويل 

وبرامــج أخــرى للنــدوات االقتصاديــة الكليــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يقــوم 

اجمللــس بأعمــال التواصــل داخــل اليابــان ويف املنطقــة ككل كمــا يشــارك 

يف احلــوار مــع صنــاع السياســة اآلســيويين عــن طريــق تنظيــم املؤتمــرات 

األهميــة  ذات  الراهنــة  السياســات  قضايــا  تتنــاول  التــي  واملناســبات 

بالنســبة لعمــل الصنــدوق )راجــع الشــكل البيــاين ٥-٣(.

اإلطار 2-5

التواصل اخلارجي مع الشباب

العــامل يف عقــد  الشــباب حــول  الهــدف مــن عمــل الصنــدوق مــع  يتمثــل 

مناقشــات تفاعليــة مــع جيــل املســتقبل مــن القــادة للتعــرف علــى رؤيتهــم 

حــول أهــم القضايــا االقتصاديــة، وتبــادل اآلراء معهــم بشــأن التحديــات 

التــي تواجــه الشــباب عمومــا يف خمتلــف املناطــق، واالســتماع إىل مــا 

لديهــم مــن تطلعــات وهمــوم وخمــاوف. وقــد اضطلــع الصنــدوق علــى مــدار 

العــام بعــدد مــن أنشــطة التواصــل التــي تهــدف إىل التواصــل مــع الشــباب 

حــول العــامل.

وكان مــن أبــرز هــذه األنشــطة مســابقة كتابــة املقــال التــي تــم تنظيمهــا 

لزيــادة الوعــي باالجتماعــات الســنوية املشــتركة بيــن الصنــدوق والبنــك 

يف  يصــل  مــا  اجلامعــات  طــاب  وقــدم  2012.أ  أكتوبــر  يف  الــدويل 

جمموعــه إىل ٩6 مقــاال حــول موضــوع »آراء الشــباب حــول االقتصــاد 

االجتماعــات  انعقــاد  وأثنــاء  الــدويل«.  النقــد  صنــدوق  ودور  العاملــي 

الســنوية، شــارك ثاثــة فائــزون وخمســة مــن املتســابقين الذيــن وصلــوا 

إىل التصفيــات النهائيــة يف حــوار حــول موضــوع »الشــباب يف آســيا« 

مــع الســيدة نعمــت شــفيق، نائــب املديــر العــام، التــي أكــدت أهميــة زيــادة 

قــدرة الشــباب علــى التعبيــر عــن آرائهــم يف احلــوار االقتصــادي العاملــي، 

نظــرا ألنهــم الذيــن ســيرثون الحقــا تركــة اختياراتنــا احلاليــة. وقــد ضمــت 

منصــة احلــوار أيضــا جمموعــة مــن املشــاركين مؤلفــة مــن خمســة طــاب 

أعضــاء  مــن  جميعــا  وهــم  وتايلنــد،  وســنغافورة  وكوريــا  الصيــن  مــن 

»برنامــج زمالــة الشــباب حتــت رعايــة صنــدوق النقــد الــدويل«، وحتدثــوا 

عــن التحديــات التــي تواجههــم. وقــد اســتمر »حــوار الشــباب« يف عامــه 

الثــاين يف تســليط الضــوء علــى اخملــاوف مــن آثــار األزمــة العامليــة علــى 

الشــباب، وخاصــة البطالــة.

وقــد أولــت الســيدة املديــر العــام اهتمامــا خاصــا بالتواصــل مــع الشــباب 

خــال الســنة املاضيــة. فــإىل جانــب األنشــطة األخــرى التــي قامــت بهــا، 

ألقــت ســيادتها يف مايــو 2012 كلمــة حفــل التخــرج يف كليــة كنيــدي 

لعلــوم احلكــم يف جامعــة هارفــارد األمريكيــة، حيــث حتدثــت عــن الروابــط 

املتبادلــة يف اجملتمــع العاملــي. ويف يوليــو 2012 شــاركت يف حــوار 

مــع طــاب مــن جامعــة كييــو اليابانيــة حــول القضايــا العامليــة، وأجابــت 

تشــجيع  يف  اإلقليميــة  النقديــة  االحتــادات  دور  حــول  أســئلتهم  علــى 

االســتقرار يف النظــام النقــدي الــدويل، ودور مــوارد الصنــدوق املاليــة يف 

بلــدان منطقــة اليــورو، وغيرهــا مــن املوضوعــات. ويف إطــار أول زيــارة 

عقــدت  ديســمبر 2012،  الصنــدوق يف  عــام  كمديــر  شــيلي  إىل  رســمية 

 Chile’s Next Generation Asks the“ الســيدة املديــر العــام حــوارا بعنــوان

IMF” )اجليــل القــادم يف شــيلي يســأل الصنــدوق( مــع طــاب مــن جامعــة 
شــيلي وجامعــة شــيلي الكاثوليكيــة وتمــت إذاعتــه يف وســائل اإلعــام.

 Winners of the 2012 IMF Essay“ راجــع البيــان الصحفــي رقــم ٣12/12، بعنــوان
أ 

.Contest in Japan“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12312.htm(m
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املكاتب يف أوروبا

تضطلــع مكاتــب صنــدوق النقــد الــدويل يف أوروبــا بتمثيــل الصنــدوق يف 

املنطقة األوروبية، حيث تقدم املشورة الازمة لإلدارة العليا واإلدارات 

اخملتلفــة، وتدعــم عمليــات الصنــدوق يف أوروبــا، وتقــدم قنــاة لنقــل اآلراء 

األوروبيــة عــن القضايــا ذات األهميــة بالنســبة للصنــدوق. ومــع وقــوع 

األزمــة املاليــة العامليــة وأزمــة الديــون األوروبيــة اتســع دور املكاتــب 

يف أوروبــا إىل حــد كبيــر نتيجــة زيــادة الطلــب علــى مشــورة الصنــدوق 

بشــأن السياســات وخبراتــه ومشــاركته يف مناقشــات السياســات ذات 

الصلــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، تضطلــع املؤسســات القائمــة يف أوروبــا، 

واالحتــاد  االقتصــادي«،  امليــدان  والتنميــة يف  التعــاون  »منظمــة  مثــل 

األوروبــي، وجملــس االســتقرار املــايل، وبنــك التســويات الدوليــة، بــدور 

بالــغ األهميــة يف التعامــل مــع هــذه األزمــة. لذلــك توجــد أهميــة قصــوى 

يف تعزيــز التعــاون بيــن الصنــدوق وهــذه املؤسســات )راجــع »املشــاركة 

يف أنشــطة املنظمــات األخــرى« يف الفصــل الرابــع(.

أربعــة  علــى  أساســا  أوروبــا  يف  الصنــدوق  مكاتــب  أنشــطة  وتركــز 

الرقابيــة  الصنــدوق  أنشــطة  يف  املكاتــب  هــذه  تســاهم  أوال،  جمــاالت. 

عــدد  يف  للصنــدوق  تمثيلهــا  خــال  مــن  واإلقليميــة  األطــراف  متعــددة 

مــن املؤسســات، ورفــع التقاريــر بشــأن آراء وأنشــطة املنظمــات الدوليــة، 

يف  واملشــاركة  أوروبــا،  يف  البارزيــن  واخلبــراء  الفكــر،  ومســتودعات 

مشــاورات الصنــدوق مــع مؤسســات االحتــاد األوروبــي. ثانيــا، تمثــل هــذه 

اإلنمائيــة  املســاعدة  للجنــة  اليوميــة  األنشــطة  يف  الصنــدوق  املكاتــب 

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وتربطهــا  التابعــة ملنظمــة 

عاقــات عمــل وثيقــة مــع وكاالت التنميــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف 

يف أوروبــا. ثالثــا، تنظــم مكاتــب الصنــدوق يف أوروبــا أنشــطة تواصــل 

مكثفــة يســتنير بهــا احلــوار بشــأن السياســات كمــا تنشــر آراء الصنــدوق 

حــول أهــم قضايــا السياســات يف أوروبــا. وأخيــرا، تقــوم هــذه املكاتــب 

بــدور رئيســي يف عمليــة التوظيــف يف الصنــدوق، وتدعــم بذلــك جهــود 

البشــرية. الصنــدوق فيمــا يتعلــق بتنــوع مــوارده 

النشاط الداخلي

مكتب التقييم املستقل 

بتقييــم  عــام 2001  أنشــئ يف  الــذي  املســتقل  التقييــم  يضطلــع مكتــب 

واملســاءلة  الشــفافية  تعزيــز  بغــرض  وأنشــطته  الصنــدوق  سياســات 

يف املؤسســة، وتقويــة ثقافــة التعلــم فيهــا، ودعــم احلوكمــة املؤسســية 

التقييــم  مكتــب  ويتمتــع  اإلشــرافية.  ومســؤولياته  التنفيــذي  للمجلــس 

العليــا  اإلدارة  عــن  تامــة  باســتقالية  لصاحياتــه،  وفقــا  املســتقل، 

للصنــدوق ويعمــل دون تدخــل مــن اجمللــس التنفيــذي الــذي يرفــع إليــه 

عملــه.  نتائــج 

املســتقل  التقييــم  مكتــب  تقاريــر  يراجــع  التنفيــذي  اجمللــس 

تــه صيا تو و

التقييــم  مكتــب  أصــدر  الصنــدوق:  خمــاوف   - الدوليــة  االحتياطيــات 

املســتقل يف ديســمبر 2012 تقريــره التقييمــي بعنــوان »االحتياطيــات 

الدوليــة - خمــاوف الصنــدوق واملنظــورات القُطْريــة«. وتنــاول التقريــر 

جانبيــن خمتلفيــن مــن أنشــطة الصنــدوق يف جمــال التحليــل، وهمــا: دور 

تقييمــات كفايــة االحتياطيــات يف الرقابــة الثنائيــة، وأثــر االحتياطيــات 

علــى اســتقرار النظــام النقــدي الــدويل.

وخلــص التقييــم إىل أن مناقشــات الصنــدوق حــول االحتياطيــات الدوليــة 

يف ســياق الرقابــة الثنائيــة غالبــا مــا كانــت شــكلية، ومعتمــدة إىل حــد 

كبيــر علــى املؤشــرات التقليديــة، وأنهــا غيــر متوائمــة بالقــدر الــكايف مــع 

الظــروف القُطْريــة. وملعاجلــة هــذه اخملــاوف، أوصــى التقييــم بــأن يعمــل 

الصنــدوق علــى تطبيــق مؤشــرات كفايــة االحتياطيــات بقــدر مــن املرونــة 

وعلــى نحــو يراعــي الظــروف الُقطْريــة اخلاصــة؛ واإلقــرار باملفاضــات 

املتعــددة التــي تنطــوي عليهــا القــرارات املعنيــة باالحتياطيــات؛ ودمــج 

املشورة بشأن كفاية االحتياطيات مع مشورة السياسات يف اجملاالت 

ذات الصلــة، مــع توجيــه هــذه املشــورة ليــس فقــط إىل اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة، وإنمــا إىل االقتصــادات املتقدمــة أيضــا حســب االقتضــاء.

بعمــل  املســتقل  التقييــم  مكتــب  رحــب  األطــراف،  متعــدد  الســياق  ويف 

لكنــه  الــدويل  النقــدي  بالنظــام  يتعلــق  فيمــا  نطاقــا  األوســع  الصنــدوق 

أشــار إىل أن هــذا العمــل مل يكــن كافيــا لتســتنير بــه حتليــات الصنــدوق 

وتوصياتــه بشــأن االحتياطيــات. وأوصــى املكتــب أن يتبــع الصنــدوق، 

التصــدي  شــاما يف  منهجــا  السياســات،  بشــأن  مبادراتــه  اتخــاذ  عنــد 

تراكــم  مســألة  مناقشــة  لــدى  املــايل  باالســتقرار  احمليطــة  لألخطــار 

البلــدان  مــن  اخلارجيــة  املؤثــرات  حجــم  يراعــي  وأن  االحتياطيــات، 

املــايل. النظــام  علــى  اخلارجيــة  املؤثــرات  مناقشــة  لــدى  اخملتلفــة 

وخال مناقشات التقييم، كان اجمللس التنفيذي يؤيد عموما توصيات 

مكتــب التقييــم املســتقل، مــع اإلقــرار بــأن الصنــدوق أحــرز تقدمــا بالفعــل 

يف العديــد مــن هــذه اجملــاالت يف الســياق األوســع مــن عملــه يف جمــال 

النظــام النقــدي الــدويل. غيــر أن املديريــن التنفيذييــن كانــت لديهــم آراء 

خمتلفــة بشــأن األســس التحليليــة للتقريــر، وخاصــة إذا مــا كانــت البلــدان 

األعضــاء ممثَّلــة بالقــدر الــكايف يف العينــة التــي اختارهــا مكتــب التقييــم 

اإلطار 3-5

مؤتمر حول إدارة التدفقات الرأسمالية يف آسيا 

التقــى صنــاع السياســات مــن 1٣ بلــدا آســيويا يف العاصمــة اليابانيــة 

طوكيــو يف شــهر مــارس 201٣ مــع مســؤولين مــن صنــدوق النقــد الــدويل 

وأكاديمييــن ملناقشــة التحديــات املتعلقــة بــإدارة التدفقــات الرأســمالية. 

وقــد اشــترك يف تنظيــم هــذا املؤتمــر جامعــة هيتوتسوباشــي اليابانيــة 

وقدمــت  الهــادئ  واحمليــط  آســيا  ملنطقــة  اإلقليمــي  الصنــدوق  ومكتــب 

حكومــة اليابــان التمويــل الــازم. وجــاء هــذا التجمــع يف إطــار مبــادرات 

صنــع  قــدرات  تعزيــز  بهــدف  اخملتلفــة  اإلقليمــي  الصنــدوق  مكتــب 

السياســات يف آســيا.

وقــد اســتهل املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ املناقشــات 

للتدفقــات  العامليــة  واحملــددات  العامــة  االجتاهــات  باســتعراض 

الرأســمالية إىل األســواق الصاعــدة، وتلــى ذلــك مناقشــات حــول جتــارب 

إندونيســيا وكوريــا وماليزيــا  اآلســيوية اخملتــارة مثــل  البلــدان  بعــض 

مناقشــة  تمــت  كذلــك  الرأســمالية.  التدفقــات  مــع  التعامــل  يف  وتايلنــد 

رؤيــة الصنــدوق املؤسســية التــي صاغهــا مؤخــرا حــول إدارة التدفقــات 

الثالــث(. الفصــل  )راجــع  الرأســمالية 
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املســتقل. وقــد رحبــوا بمــا خلــص إليــه املكتــب مــن نتائــج تفيــد بأن بحوث 

خبــراء الصنــدوق بشــأن كفايــة االحتياطيــات الرســمية تأتــي يف طليعــة 

الدراســات يف هــذا اجملــال. وأشــاروا إىل أن هــذه البحــوث قدمــت جمموعــة 

ثريــة مــن األدوات لكــي تســتنير بهــا عمليــات تقييــم االحتياطيــات علــى 

املســتوى القُطْــري.107 

دور الصنــدوق كناصــح أميــن: أصــدر مكتــب التقييــم املســتقل يف فبرايــر 

201٣ تقييمــه بعنــوان »دور الصنــدوق كناصــح أميــن«، والــذي بحــث 

الصنــدوق بمثابــة ناصــح  البلــدان األعضــاء  اعتبــار ســلطات  مــدى  يف 

أن  إىل  املســتقل  التقييــم  مكتــب  خلــص  وقــد  ظــروف.  أي  وحتــت  أميــن 

العامليــة  األزمــة  بدايــة  منــذ  كبيــرة  بدرجــة  الصنــدوق حتســنت  صــورة 

وأن املؤسســة ينظــر إليهــا باعتبارهــا أكثــر مرونــة وجتاوبــا عمــا كانــت 

مــن قبــل. ومــع ذلــك، فقــد اختلفــت درجــة اعتبــار الصنــدوق ناصحــا أمينــا 

باختــاف نــوع املنطقــة والبلــد؛ فقــد كانــت الســلطات يف آســيا وأمريــكا 

الكبــرى عمومــا هــي األكثــر  الاتينيــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة 

تشــككا، بينمــا كانــت الســلطات يف االقتصــادات املتقدمــة الكبــرى هــي 

األكثــر ال مبــاالة. وإذ راعــى التقييــم التوتــر املتأصــل الــذي ســيظل قائمــا 

بيــن دور الصنــدوق كرقيــب عاملــي ودوره كناصــح أميــن أمــام ســلطات 

البلــدان األعضــاء، فقــد بحــث يف كيفيــة حمافظــة الصنــدوق علــى الصــورة 

األكثــر إيجابيــة التــي حققهــا يف أعقــاب األزمــة.

بتحســين  الكفيلــة  اإلجــراءات  الصنــدوق  يتخــذ  بــأن  التقييــم  وأوصــى 

القيمــة املضافــة ملشــاورات املــادة الرابعــة، ودعــم اســتمرارية العاقــة 

الســلطات  مــع  التعــاون  وتوثيــق  األعضــاء،  والبلــدان  الصنــدوق  بيــن 

القُطْريــة يف جمــال التواصــل، واحلــد مــن اخملــاوف التــي ال داعــي لهــا 

بخصــوص اإلفصــاح، وتطبيــق سياســة الصنــدوق يف جمــال الشــفافية 

علــى نحــو منتظــم وعــادل. وأيــد اجمللــس التنفيــذي اخلــط العــام لتوصيــات 

مكتــب التقييــم املســتقل لتعزيــز جــودة وفعاليــة مشــورة الصنــدوق إىل 

بلدانــه األعضــاء ووافــق علــى أن هنــاك عــدة طــرق بحيــث تصبــح هــذه 
للتطبيــق.108 قابلــة  التوصيــات 

برنامج عمل مكتب التقييم املستقل

يف  العمــل  مــن  النهائيــة  املراحــل  إىل  املســتقل  التقييــم  مكتــب  وصــل 

الــدويل«. ويبحــث هــذا  النقــد  الذاتــي يف صنــدوق  التقييــم  »تقييــم نظــم 

جتاربــه. مــن  الــدروس  الصنــدوق  اســتخاص  كيفيــة  التقييــم 

ففــي أعقــاب املشــاورات مــع الســلطات القُطْريــة واملديريــن التنفيذييــن 

اخلارجيــة  واألطــراف  الصنــدوق  وموظفــي  للصنــدوق  العليــا  واإلدارة 

املعنيــة، عقــد اجمللــس التنفيــذي حلقــة تطبيقيــة غيــر رســمية يف نوفمبــر 

لتقييمــات  تكــون موضوعــا  أن  يمكــن  التــي  القضايــا  ملناقشــة   2012

مكتــب التقييــم املســتقل اجلديــدة. وبــدأ املكتــب الحقــا العمــل علــى ثاثــة 

حتــرُّكات  القُطْريــة،  واإلحصــاءات  الصنــدوق،  تنبــؤات  هــي  تقييمــات، 

الصنــدوق يف مواجهــة األزمــة العامليــة. وســوف تنشــر تقاريــر القضايــا 

بعــد التشــاور مــع األطــراف املعنيــة حــول نطــاق التركيز واملنهج بالنســبة 

للتقييمــات ذات الصلــة.

ويف أوائــل 201٣ أصــدر مكتــب التقييــم املســتقل جملــدا يوضــح جتاربــه 

مــع التقييــم املســتقل لصنــدوق النقــد الــدويل علــى مــدار األعــوام العشــرة 

النصــوص  علــى  فضــا  اجمللــد،  هــذا  علــى  االطــاع  ويمكــن  املاضيــة. 

الكاملــة للتقييمــات التــي اســتكملها املكتــب، ومعلومــات عــن التقييمــات 

اجلاريــة، وتقاريــر القضايــا، والتقاريــر الســنوية ملكتــب التقييــم املســتقل، 

وغيرهــا مــن الوثائــق، علــى املوقــع اإللكتــروين ملكتــب التقييــم املســتقل 
علــى شــبكة اإلنترنــت.10٩

املســتقل  التقييــم  مكتــب  عــن  الصــادرة  التوصيــات  تنفيــذ 

التنفيــذي اجمللــس  مــن  واملعتمــدة 

بعــد مناقشــة اجمللــس التنفيــذي لتقاريــر التقييــم، يقــوم خبــراء الصنــدوق 

وإدارتــه العليــا علــى الفــور بإعــداد خطــة استشــرافية لتنفيــذ توصيــات 

مكتــب التقييــم املســتقل التــي اعتمدهــا اجمللــس ومــن ثــم عرضهــا علــى 

مــن هــذه اخلطــط  ثــاث  العــام نظــر اجمللــس يف  اجمللــس. وخــال هــذا 

التنفيذيــة، ورُفِعَــت الرابعــة إىل اجمللــس ملراجعتهــا بعــد فتــرة قصيــرة 

مــن نهايــة الســنة املاليــة.

اجمللــس  ناقــش  العامليــة:  األزمــة  قبــل  مــا  فتــرة  يف  الصنــدوق  أداء 

علــى  بنــاء  للتنفيــذ  العليــا  اإلدارة  خطــة   2012 مايــو  يف  التنفيــذي 

التوصيــات الصــادرة عــن مكتــب التقييــم املســتقل واملعتمــدة مــن اجمللس 

التنفيــذي بشــأن أداء الصنــدوق يف الفتــرة التــي ســبقت األزمــة املاليــة 

واالقتصاديــة العامليــة.110 وقــد حــدد مكتــب التقييــم املســتقل يف تقريــره، 

الــذي ناقشــه اجمللــس يف ينايــر 2011، جمموعــة مــن التوصيــات تهــدف 

إىل زيــادة فعاليــة أعمــال الصنــدوق الرقابيــة. وتقــرر تأجيــل النظــر يف 

مكتــب  تقريــر  يف  وردت  التــي  التوصيــات  لتنفيــذ  العليــا  اإلدارة  خطــة 

التقييــم املســتقل ملــا بعــد »مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات« 

لعــام 2011، نظــرا ألن العديــد مــن القضايــا  التــي يثيرهــا التقريــر كان 

تعالــج أيضــا يف نفــس هــذا الســياق.

وأعــرب املديــرون عمومــا عــن رأيهــم بــأن خطــة التنفيــذ املقترحــة هــي 

عنصــر مكمــل مائــم خلطــة العمــل بشــأن »مراجعــة الرقابــة املقــررة كل 

ثــاث ســنوات«، وأنهمــا سيســهمان معــا يف تعزيــز فعاليــة أعمــال رقابــة 

التنفيــذ  خطــة  يف  احملــددة  املقترحــات  عــام  بوجــه  وأيــدوا  الصنــدوق. 

ورحبــوا ببيــان اإلدارة العليــا حــول وضــع جــدول أعمــال طمــوح إلزالــة 

حواجــز العزلــة وتشــجيع تنــوع اآلراء واملصارحــة، ممــا يحقــق مزيــدا مــن 

التقــدم يف املبــادرات اجلاريــة.

البحــوث: وافــق اجمللــس التنفيــذي يف نوفمبــر 2012 علــى خطــة التنفيــذ 

الصــادرة عــن اإلدارة العليــا واملقترحــة بنــاء علــى التوصيــات الصــادرة 

التنفيــذي بشــأن  مــن اجمللــس  التقييــم املســتقل واملعتمــدة  عــن مكتــب 

مكتــب  عــن  الصــادر  التقريــر  ويف  الصنــدوق.111  يف  البحــوث  أنشــطة 

املكتــب  عــرض   ،2011 يف  اجمللــس  ناقشــه  الــذي  املســتقل،  التقييــم 

تقييمــا للبحــوث التــي أجراهــا الصنــدوق خــال الفتــرة 2008-1٩٩٩ 

وقــدم توصياتــه التــي تهــدف إىل إضفــاء مزيــد مــن األهميــة علــى بحــوث 

التنســيق  مســتوى  حتســين  علــى  فضــا  جودتهــا،  وحتســين  الصنــدوق 

وحتديــد األولويــات يف أنشــطة البحــوث يف خمتلــف إدارات الصنــدوق. 

اإلدارة  املقترحــات املتضمنــة يف خطــة  بــأن  التنفيــذي  وأقــر اجمللــس 

العليــا لتنفيــذ التوصيــات جــاءت مســتوفية ملتطلبــات إطارهــا.

 201٣ مــارس  يف  التنفيــذي  اجمللــس  اعتمــد  الدوليــة:  االحتياطيــات 

مكتــب  تقييــم  يف  الــواردة  التوصيــات  لتنفيــذ  العليــا  اإلدارة  خطــة 

التقييــم املســتقل بشــأن االحتياطيــات الدوليــة، والتــي طرحــت إجــراءات 

مقترحــة ملتابعــة النتائــج التــي خلــص إليهــا هــذا التقييــم.112 وتضمنــت 

اإلجــراءات املقترحــة مــا يلــي: )1( إعــداد تقريــر الحــق حــول مــدى كفايــة 

االحتياطيــات، يســتعرض العمــل الــوارد يف تقريــر عــام 2011 بعنــوان 

وحمدثــة  إضافيــة  توجيهــات  ووضــع  االحتياطيــات«  كفايــة  »تقييــم 

عنــد اللــزوم؛ )2( إعــداد مذكــرة توجيهيــة إىل اخلبــراء حــول تقييــم كفايــة 
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األعضــاء  البلــدان  جهــود  يف  املشــاركة  تكثيــف   )٣( االحتياطيــات؛ 

االحتياطيــات. قضايــا  بشــأن  األكاديميــة  والدوائــر  اخلــاص  والقطــاع 

الناصح األمين: تم عرض مقترح خطة اإلدارة العليا لتنفيذ التوصيات 

الــواردة يف تقييــم مكتــب التقييــم املســتقل بشــأن دور الصنــدوق كناصــح 

أميــن علــى جلنــة التقييــم يف اجمللــس يف شــهر إبريــل 201٣ واعتمدتهــا 

اللجنــة يف الشــهر التــايل؛ وصــدرت موافقــة اجمللــس التنفيــذي عليهــا بعــد 

ذلك.

تقرير املراقبة الدوري

وقــد اســتحدث اجمللــس التنفيــذي تقريــر املراقبــة الــدوري يف عــام 2007 

لضمان متابعة توصيات مكتب التقييم املستقل التي يعتمدها اجمللس 

التنفيــذي الحقــا ومراقبــة تطبيقهــا علــى نحــو منظــم. ويف فبرايــر 201٣، 

نظــر اجمللــس التنفيــذي يف تقريــر املراقبــة الــدوري اخلامــس عــن حالــة 

تنفيــذ اخلطــط فيمــا يتعلــق بتوصيــات مكتــب التقييــم املســتقل املعتمــدة 

أو  املائمــة،  اخلطــوات  باتخــاذ  قــام  الصنــدوق  أن  وقــرر  اجمللــس  مــن 

جــاري اتخاذهــا، ملتابعــة تنفيــذ مــا خلــص إليــه تقييــم مكتــب التقييــم 

املســتمر بشــأن »تواصــل الصنــدوق مــع البلــدان األعضــاء«.11٣ 

التقييم اخلارجي ملكتب التقييم املستقل

أطلــق اجمللــس التنفيــذي خــال الســنة التقييــم اخلارجــي الثــاين ملكتــب 

مــدى  تقديــر  هــو  التقييــم  هــذا  مــن  الهــدف  وكان  املســتقل.11٤  التقييــم 

فعاليــة أداء مكتــب التقييــم املســتقل والنظــر يف التحســينات التــي يمكــن 

مهامــه  تنفيــذ  وطرائــق  وصاحياتــه  التنظيمــي  هيكلــه  علــى  إدخالهــا 

ونطــاق اختصاصاتــه. وقــد تشــكل فريــق اخلبــراء رفيــع املســتوى إلجــراء 

هــذا التقييــم مــن الســادة خوســيه أنطونيــو أوكامبــو، وســتيفن بيكفــورد، 

راســتوجمي. وســايروس 

خلصــت  التــي  النتائــج   201٣ مــارس  يف  التنفيــذي  اجمللــس  وناقــش 

فريــق  بتقييــم  التنفيذيــون  املديــرون  ورحــب  التقييــم.11٥  عمليــة  إليهــا 

اخلبــراء الــذي يفيــد بقيــام مكتــب التقييــم املســتقل بــدور مهــم يف دعــم 

نظــام احلوكمــة والشــفافية يف الصنــدوق وتعزيــز ثقافــة التعلــم داخلــه. 

باإلقــرار  وتفيــد  الفريــق  إليهــا  خلُــص  التــي  بالنتيجــة  أيضــا  ورحبــوا 

باســتقالية مكتــب التقييــم املســتقل علــى نطــاق واســع ممــا عــزز الفهــم 

أن  علــى  التنفيذيــون  املديــرون  واتفــق  الصنــدوق.  لعمــل  اخلارجــي 

موضــع تركيــز تقاريــر مكتــب التقييــم املســتقل ينبغــي أن ينصــب علــى 

القضايــا اجلامعــة طويلــة املــدى وعلــى اســتقاء الــدروس التــي تكتســب 

أهميــة أكبــر ويمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق أوســع للدفــع نحــو تقــدم سياســة 

الصنــدوق وثقافتــه. وذكــروا أن مديــر مكتــب التقييــم املســتقل ينبغــي أن 

يظــل حمتفظــا باحلريــة الكاملــة يف اختيــار موضوعــات التقييــم، اتســاقا 

مــع نطــاق اختصــاص املكتــب. واتفــق املديــرون عمومــا علــى أن مكتــب 

التقييــم املســتقل ينبغــي أن يركــز عنــد صياغــة توصياتــه علــى قضايــا 

تدخــل ضمــن  التــي  اإلجــراءات  علــى  وليــس  الصنــدوق،  السياســات يف 

مســؤولية اإلدارة العليــا وتمنحهــا ميــزة مقارنــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 

إقرارهــم بالصعوبــات العمليــة يف فصــل املضمــون عــن العمليــة ذاتهــا، 

وذلــك حســب موضــوع التقييــم. وأعــرب كثيــر مــن املديريــن أيضــا عــن 

رأيهــم بجــدوى إجــراء مكتــب التقييــم املســتقل عمليــات تقييــم دوريــة، 

بمــوارد  املدعمــة  للبرامــج  الاحــق  للتقييــم  املتاحــة،  املــوارد  حســب 

الصنــدوق والتقييــم الاحــق لاســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق يف برامــج 

قُطْريــة خمتــارة.

متابعــة  عمليــة  حتســين  ضــرورة  علــى  التنفيذيــون  املديــرون  واتفــق 

مــن  واملعتمــدة  املســتقل  التقييــم  مكتــب  عــن  الصــادرة  التوصيــات 

القــوي بامللكيــة ومشــاركة  الشــعور  أهميــة  وأكــدوا  التنفيــذي.  اجمللــس 

اجمللــس الفعالــة، وخاصــة مــن خــال جلنــة التقييــم املنبثقــة عنــه. وعلــى 

مراجعــة  يف  دور  التقييــم  للجنــة  أن  املديــرون  رأي  اخلصــوص،  وجــه 

ومراقبــة خطــط اإلدارة للتنفيــذ وضمــان حداثتهــا، بوســائل منهــا وضــع 

حــدود زمنيــة إلعــداد هــذه اخلطــط وعرضهــا. وإذ أشــار املديــرون إىل أن 

التفاعــل بيــن مكتــب التقييــم املســتقل والبلــدان األعضــاء يمثــل عامــا 

أساســيا يف عمليــة املتابعــة، أبــدى معظمهــم عــدم ممانعتهــم النظــر يف 

إمكانيــة توفيــر منتــدى مائــم أثنــاء االجتماعــات الســنوية التــي يعقدهــا 

مــن  أجنــزه  مــا  املســتقل  التقييــم  مــن خالــه مكتــب  يعــرض  الصنــدوق 

أعمــال يف اآلونــة األخيــرة. 

وفيمــا يتعلــق بمناقشــات اجمللــس حــول تقاريــر تقييــم أداء مكتــب التقييــم 

املستقل، أيد العديد من املديرين التنفيذيين أو مل يمانعوا اقتراح مكتب 

التقييــم املســتقل بأنــه يتعيــن عليــه إعــداد مســودة تلخيــص مناقشــات 

اجمللــس لتقاريــره والعمــل مــع إدارة أمانــة الصنــدوق يف إعــداد النســخة 

النهائيــة، وذلــك علــى النحــو الــذي يتماشــى مــع اإلجــراءات املعتــادة يف 

تلخيــص جميــع املناقشــات األخــرى.

وتتــوىل حاليــا األطــراف املعنيــة املناســبة وهــي جلنــة التقييــم، ومكتــب 

العليــا، عمليــة  متابعــة  التقييــم املســتقل، وخبــراء الصنــدوق، وإدارتــه 

توصيــات فريــق اخلبــراء التــي القــت دعمــا كبيــرا وكذلــك القضايــا املعلقــة 

التــي تتطلــب املزيــد مــن البحــث.  
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املديرون التنفيذيون واملناوبون
حسب الوضع يف 30 إبريل 2013 1

املعينون

ميغ لوندساغر

شاغر 

الواليات املتحدة

دايكيتشي موما

توميوكي شيمودا 

اليابان

هوبرت تيماير

ستفن ماير

أملانيا

هيرفيه دي فيليروشيه

آليس تيراكول

فرنسا

ستيفن فيلد

كريستوفر ييتس 

اململكة املتحدة

 املنتخبون

منو سنيل

ويلي كيكنز 

يوري ياكوشا

أرمينيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، 

بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جورجيا، 

إسرائيل، لكسمبرغ، جمهورية مقدونيا 

اليوغسالفية السابقة، مولدوفا، اجلبل 

األسود، هولندا، رومانيا، أوكرانيا

خوزيه روجاس 

فيرناندو فاريال

ماريا أجنليكا أربيليز 

كولومبيا، كوستاريكا، السلفادور، 

غواتيماال، هندوراس، املكسيك، إسبانيا، 

فنزويال

أندريا مونتانينو

ثانوس كاسامباس

ألبانيا، اليونان، إيطاليا، مالطة، البرتغال، 

سان مارينو

 ديرجيون شيا

رشيد عبد الغفور

بروناي دار السالم، كمبوديا، فيجي، 

إندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية، ماليزيا، ميانمار، نيبال، الفلبين، 

سنغافورة، تايلند، تونغا، فييت نام

جان تاو 

سون بين 

الصين

 جون-وون يون 

إيان دافيدوف

أستراليا، كيريباتي، كوريا، جزر مارشال، 

واليات ميكرونيزيا املوحدة، منغوليا، 

نيوزيلندا، باالو، بابوا غينيا اجلديدة، 

ساموا، سيشيل، جزر سليمان، توفالو، 

أوزبكستان، فانواتو 

 توماس هوكين

ماري أودي

أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، 

بليز، كندا، دومينيكا، غرينادا، آيرلندا، 

جامايكا، سانت كيتس ونيفس، سانت 

لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين

أودون غرون

بيرنيال مييرسون

الدانمرك، إستونيا، فنلندا، آيسلندا، التفيا، 

ليتوانيا، النرويج، السويد

(www.imf.org/external/ ١ يمكــن االطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة بالقــوة التصويتيــة لرئيــس كل دائــرة انتخابيــة يف امللحــق الرابــع، املتــاح علــى الصفحــة اإللكترونيــة للتقريــر الســنوي 

(/pubs/ft/ar/2013/eng؛ كمــا يمكــن االطــالع علــى أي تغييــرات طــرأت يف اجمللــس التنفيــذي خــالل الســنة املاليــة يف امللحــق اخلامــس، املتــاح علــى الصفحــة اإللكترونيــة للتقريــر الســنوي.

ممودو ساهو 

شيليش كابويبوي

أوكو جوزيف نانا

أنغوال، بوتسوانا، بوروندي، إريتريا، 

إثيوبيا، غامبيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، 

مالوي، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، 

سيراليون، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، 

السودان، سوازيلند، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، 

زمبابوي

عبد الشكور شعالن

سامي جدع

البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، 

لبنان، ليبيا، جزر ملديف، عُمان، قطر، 

اجلمهورية العربية السورية، اإلمارات 

العربية املتحدة، اجلمهورية اليمنية

يوهان برادر

ميروسالف كوالر

النمسا، بيالروس، اجلمهورية التشيكية، 

هنغاريا، كوسوفو، اجلمهورية السلوفاكية، 

سلوفينيا، تركيا 

راكش موهان

كوسغاالنا راناسينغ

بنغالديش، بوتان، الهند، سري النكا

أحمد اخلليفي

فهد الشثري

اململكة العربية السعودية

رينيه ويبر

دومينيك رادزيويل

أذربيجان، كازاخستان، جمهورية 

قيرغيزستان، بولندا، صربيا، سويسرا، 

طاجيكستان، تركمانستان

باولو نيغويرا باتيستا، 

جونيور

هيكتور توريس

لويس أوليفيرا ليما

البرازيل، الرأس األخضر، اجلمهورية 

الدومينيكية، إكوادور، غيانا، هايتي، 

نيكاراغوا، بنما، سورينام، تيمور-ليشتي، 

ترينيداد وتوباغو

أليكسي موجين

أندريه لوشين

روسيا

حممد جعفر جمرد 

حممد الدايري

جمهورية أفغانستان اإلسالمية، اجلزائر، 

غانا، جمهورية إيران اإلسالمية، املغرب، 

باكستان، تونس

بابلو غارسيا-سيلفا

سيرجيو شوداس

األرجنتين، بوليفيا، شيلي، باراغواي، 

بيرو، أوروغواي

كوسي  أسيمايدو

نغويتو تيرانيا يامباي 

ووري ديالو

بنن، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية 

إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية 

الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا 

االستوائية، الغابون،  غينيا، مايل، 

موريتانيا، موريشيوس، النيجر، رواندا، 

سان تومي وبرينسيبي، السنغال، توغو
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كبار موظفي الصندوق 
حسب الوضع يف 30 إبريل  2013  

أوليفييه بالنشار، املستشار االقتصادي

هوزيه فينيالز، املستشار املايل

إدارات املناطق اجلغرافية

أنطوانيت مونسيو سايه

مدير اإلدارة اإلفريقية

أنوب سينغ

مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ

رضا مقدم

مدير اإلدارة األوروبية

مسعود أحمد

مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اليهاندرو ويرنر 

مدير إدارة نصف الكرة الغربي

اإلدارات الوظيفية وإدارات اخلدمات 

اخلاصة

جيرارد رايس

مدير إدارة العالقات اخلارجية

أندرو تويدي 

مدير إدارة املالية

كارلو كوتاريللي

مدير إدارة شؤون املالية العامة

شارميني كوري 

مديرة معهد تنمية القدرات

شون هاغان 

املستشار القانوين العام ومدير إدارة الشؤون القانونية

هوزيه فينيالز 

مدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية

أوليفييه بالنشار 

مدير إدارة البحوث

شاغر

مدير إدارة اإلحصاءات

سيدارث تيواري  

مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة 

املعلومات واالتصال 

شوغو إيشيي

مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

إبمانويل فان در منسبروغ

مدير مكاتب الصندوق يف أوروبا

اكسيل بيرتوتش-صامويل 

املمثل اخلاص لدى األمم املتحدة

اخلدمات املساندة

مارك بالنت  

مدير إدارة املوارد البشرية

جيانهاي لين 

أمين صندوق النقد الدويل، إدارة أمانة الصندوق 

فرانك هارنيشفيغر 

مدير إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة

سوزان سوارت

مسؤول املعلومات األول، إدارة التكنولوجيا واخلدمات 

العامة 

املكاتب

دانييل سيترين

مدير مكتب امليزانية والتخطيط

راسيل كينكيد

مدير مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

مويسس شوورتس

مدير مكتب التقييم املستقل
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الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل 
يف30 إبريل 2013

إدارات املناطق اجلغرافية

اإلدارة اإلفريقية

إدارة آسيا 
واحمليط الهادئ

املكتب اإلقليمي ملنطقة 

آسيا واحمليط الهادئ

اإلدارة األوروبية

مكاتب الصندوق 

يف أوروبا

إدارة الشرق األوسط وآسيا 

الوسطى

إدارة نصف الكرة الغربي

اإلدارات الوظيفية وإدارات اخلدمات اخلاصة

إدارة العالقات اخلارجية

مكتب الصندوق لدى 

األمم املتحدة

اخلدمات املساندة

إدارة املوارد البشرية

إدارة أمانة الصندوق

إدارة التكنولوجيا 

واخلدمات العامة

إدارة الشؤون القانونية

إدارة األسواق 

النقدية والرأسمالية

إدارة االستراتيجيات 

والسياسات واملراجعة

إدارة البحوث

إدارة اإلحصاءات

إدارة املالية

إدارة شؤون 

املالية العامة

معهد تنمية القدرات

مكتب امليزانية 

والتخطيط

مكتب التدقيق 

والتفتيش 

الداخلي

اللجنة الدولية للشؤون 

النقدية واملالية

املـديـر الـعـام

نواب املدير 

العام

جملس احملافظين

جلنة التنمية املشتركة 

لصندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل 1

مكتب التقييم املستقلاجمللس التنفيذي

مكتب 

االستثمار/ 

نظام تقاعد 

املوظفين

١ تُعرف رسميا باسم اللجنة الوزارية املشتركة جمللسي حمافظي البنك والصندوق املعنية بتحويل املوارد احلقيقية إىل البلدان النامية.

معهد فيينا املشترك

معهد تدريب 

سنغافورة

مركز صندوق النقد 

الدويل لالقتصاد 

والتمويل يف الشرق 

األوسط
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مايو  من  األول  يف  الدويل  النقد  صندوق  يف  املالية  السنة  تبدأ     ١

وتنتهي يف 30 إبريل التايل.

راجع تقرير التداعيات لعام 2012 على موقع الصندوق على شبكة     ٢

(www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/070912. اإلنترنت

رسمية  غير  اجتماعات  هي  الرسمية  غير  واجللسات   .pdf )
للمديرين التنفيذيين ال يتخذ فيها أي قرارات وال يصدر بشأنها 

أي تلخيص.

يمكن االطالع على البيان على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت     ٣

 .(www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/102711.pdf )

يمكن االطالع على التقرير على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت     4

 .(www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/070212.pdf )

مع اعتماد »قرار الرقابة املوحدة« )راجع القسم التايل(، أصبحت     5

مشاورات املادة الرابعة أداة للرقابة الثنائية ومتعددة األطراف 

على حد سواء.

 »2011 لعام  سنوات  ثالث  كل  املقررة  الرقابة  »مراجعة  راجع     6

يف الفصل الثالث من التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل لعام 

(http://www.imf. »2012، بعنوان »معا لدعم التعايف العاملي

.org/external/arabic/pubs/ft/ar/2012/pdf/ar12_ara.pdf )

”IMF Ex- 12/89، بعنوان  راجع نشرة املعلومات املعممة رقم     7

 ecutive Board Adopts New Decision on Bilateral and
Multilateral Surveillance“  (www.imf.org/external/np/
 ،12/262 رقم  الصحفي  والبيان   ،sec/pn/2012/pn1289.htm)
 ”Statement by IMF Managing Director Christine بعنوان 

Lagarde on Strengthening IMF Surveillance“ (www.imf.
 .org/external/np/sec/pr/2012/pr12262.htm)

”IMF Ex- راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 12/139، بعنوان    8

ecutive Board Reviews Progress Implementing the Priori-
ties of the 2011 Triennial Surveillance Review“ (www.imf.

 .org/external/np/sec/pn/2012/pn12139.htm)

”IMF Ex- راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 12/125، بعنوان    9

 ecutive Board Reviews Progress in Members’ Provision of
Data to the Fund for Surveillance Purposes“ (www.imf.

 .org/external/np/sec/pn/2012/pn12125.htm)

 ”IMF Sets راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 12/111، بعنوان   ١٠

Out a Strategy for Financial Sector Surveillance“ (www.
والبيان   ،imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn12111.htm)
 ”Statement by IMF First بعنوان   ،12/356 رقم  الصحفي 

 Deputy Managing Director David Lipton on the IMF’s
Financial Surveillance Strategy“ (www.imf.org/external/

 .np/sec/pr/2012/pr12356.htm)

الصندوق  موقع  على  التوجيهية  املذكرة  على  االطالع  يمكن    ١١

(www.imf.org/external/np/pp/ اإلنترنت  شبكة  على 

 .eng/2012/101012.pdf )

حواشي ختامية

من  اخلامس  الفصل  يف  املستقل«  التقييم  مكتب  عمل  »برنامج  راجع    ١٢

متكافئ  نمو  »نحو  بعنوان   ،2011 لعام  السنوي  الصندوق  تقرير 

(http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ ومتوازن« 

 .ar/2011/pdf/ar11_ara.pdf )

يمكن االطالع على الدراسة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت     ١٣

 .(www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf )

١4   يمكن االطالع على الدراسة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت 

 .(www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/082412.pdf )

يمكن االطالع على الدراسة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت     ١5

 .(www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/081512.pdf )

١6   يمكن االطالع على الدراسة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت 

راجع  www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf)؛  )
 ”IMF Calls for Global 13/93، بعنوان  البيان الصحفي رقم  أيضا 

 Reform of Energy Subsidies: Sees Major Gains for Economic
Growth and the Environment“ (www.imf.org/external/np/sec/

 .pr/2013/pr1393.htm)

 ”IMF Executive Board ،12/137 راجع نشرة املعلومات املعممة رقم    ١7

 Discusses the Liberalization and Management of Capital
Flows—An Institutional View“ (www.imf.org/external/np/sec/

. pn/2012/pn12137.htm)

دور  من  كال  السياسات  بشأن  واملناقشات  الدراسات  هذه  تناولت    ١8

الصندوق )نوفمبر 2010(، وإدارة التدفقات الرأسمالية الداخلة )إبريل 

واجلوانب   ،)2012 )إبريل  اخلارجة  الرأسمالية  والتدفقات   ،)2011

متعددة األطراف )نوفمبر 2011(،  وحترير التدفقات الرأسمالية )إبريل 

تقرير  2012(. راجع »تدفقات رؤوس األموال« يف الفصل الثالث من 

(http:// لعام 2011: نحو نمو متكافئ ومتوازن  السنوي  الصندوق 

www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ar/2011/pdf/ar11_ara.
pdf و »التدفقات الرأسمالية« يف الفصل الثالث من التقرير السنوي  )
http://www.imf.org/ لعام 2012: معا من أجل دعم التعايف العاملي

external/arabic/pubs/ft/ar/2012/pdf/ar12_ara.pdf )

يحدد املنهج املوحد إجراءات ووتيرة منتظمة لتحرير التدفقات تتوافق     ١9

مع التطور املؤسسي واملايل يف كل بلد على حدة. ويفيد بإلغاء تدابير 

إدارة التدفقات الرأسمالية يف التوقيت املناسب والتسلسل املالئم، ومع 

مراعاة السياسات والظروف األخرى، ال سيما السياسات االقتصادية 

الكلية واالحترازية.

يمكن االطالع على املذكرة التوجيهية على موقع الصندوق على شبكة     ٢٠

. (www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042513.pdf اإلنترنت(

يمكن االطالع على دراسة السياسات على موقع الصندوق على شبكة     ٢١

 .(www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012913.pdf اإلنترنت (

راجع إدخال تعديالت على تسهيالت التمويل بشروط ميسرة« يف     ٢٢

الفصل الرابع من تقرير صندوق النقد الدويل لعام 2010: دعم 

(http://www.imf.org/external/ara-  التعايف العاملي املتوازن

.bic/pubs/ft/ar/2010/pdf/ar10_ara.pdf )

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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”The Re- 12/108، بعنوان  ٢٣  راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 

view of Facilities for Low-Income Countries“ (www.imf.
 .org/external/np/sec/pn/2012/pn12108.htm)

املعنية  التدابير  جمموعة   2014 عام  يف  تنتهي  أن  املقرر  من    ٢4

بتمويل موارد الصندوق للتمويل امليسر، والتي اعتمدها اجمللس 

التنفيذي يف عام 2009 يف أعقاب زيادة احلاجة للتمويل نتيجة 

املرتبطة  املوارد  استخدام  وقرر اجمللس الحقا  العاملية.  األزمة 

يف  الذهب  ملبيعات  االستثنائية  العائدات  من  املتبقي  باجلزء 

من  واحلد  للنمو  االستئماين  الصندوق  لوضع  استراتيجية  إطار 

الفقر على مسار قابل لالستمرار؛ راجع الفصل الرابع.

مع زيادة حصص األعضاء إىل الضعف يف ظل زيادة احلصص     ٢5

مستويات  إبقاء  فإن  عشرة،  الرابعة  املراجعة  بموجب  املقترحة 

من  يخفض  سوف  تغيير  بال  الصندوق  موارد  من  االستفادة 

عند  النصف،  بواقع  املوارد  من  العضو  البلد  استفادة  مستوى 

التعبير عنها كنسبة مئوية من احلصص.

 ”IMF Executive ،13/45 راجع نشرة املعلومات املعممة رقم رقم    ٢6

 Board Reviews Facilities for Low-Income Countries and
Eligibility for Using Concessional Financing“ (www.imf.

 .org/external/np/sec/pn/2013/pn1345.htm)

اجلدول  )راجع  امليسر  للتمويل  الصندوق  أدوات  إىل  باإلضافة    ٢7

4-1(، يقدم الصندوق أيضا »أداة دعم السياسات« للبلدان التي 

أثبتت أن اقتصاداتها الكلية وصلت إىل أوضاع قابلة لالستمرار 

بشكل عام وأنها ال حتتاج عموما للتمويل من الصندوق )راجع 

دعم  »أداة  وتقدم  الرابع(.  الفصل  يف  امليسر«  غير  »التمويل 

األعضاء  البلدان  لسياسات  الصندوق  تقييمات  السياسات« 

االقتصادية واملالية بصفة أكثر تواترا مما هو متاح من خالل 

إشارة  الصندوق  من  املقدم  الدعم  هذا  ويوفر  الرقابة.  أنشطة 

السياسات  قوة  على  واجلمهور  والدائنين  للمانحين  واضحة 

املتبعة يف البلد املعني.

”Review of Facili- يمكن االطالع على دراسة السياسات بعنوان    ٢8

ties for Low-Income Countries—Proposals for Implemen-
(www.imf. اإلنترنت  شبكة  على  الصندوق  موقع  على   tation“

 .org/external/np/pp/eng/2013/031813.pdf )

شهرا  عشر  ثمانية  فترة  عليها  انقضى  التي  االتفاقات  هي  هذه     ٢9

منذ تاريخ االنتهاء من آخر مراجعة للبرنامج.

الصغر  متناهية  الدول  لبعض هذه  اخلاصة  الشروط  ٣٠  تسمح هذه 

)التي يقل تعداد سكانها عن 200 ألف نسمة( بأن تكون مؤهلة 

لالستفادة من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر.

”IMF Ex- راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 12/128، بعنوان    ٣١

 ecutive Board Discusses Global Risks, Vulnerabilities, and
Policy Challenges Facing Low-Income Countries“ (www.

 .imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn12128.htm)

الصندوق  موقع  على  السياسات  دراسة  على  االطالع  يمكن    ٣٢

(www.imf.org/external/np/pp/ اإلنترنت  شبكة  على 

 .eng/2012/041612.pdf )

لالطالع على مزيد من املعلومات حول مبادرة »هيبيك«، راجع     ٣٣

 ”Factsheet: Debt Relief Under the الوقائع بعنوان  صحيفة 

 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative“
 .(www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm)

٣4   أُنشئ الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر للبلدان املثقلة بأعباء 

مبادرة  إطار  يف  الديون  أعباء  تخفيف  مساعدات  تقديم  بهدف  الديون 

واحلد  للنمو  االستئماين  الصندوق  يف  التمويل  موارد  ولدعم  »هيبيك« 

عضوا  بلدا   93 بها  تعهد  وودائع  منح  من  موارده  وتتألف  الفقر،  من 

ومساهمات من صندوق النقد الدويل نفسه.

قدم الصندوق كذلك 116 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )172 مليون    ٣5

دوالر أمريكي( كمساعدات لتخفيف أعباء الديون عن ليبيريا عالوة على 

ما قدمه من خالل مبادرة »هيبيك«، وقدم 17٨ مليون وحدة حقوق سحب 

أعباء  لتخفيف  كمساعدات  كذلك  أمريكي(  دوالر  مليون   26٨( خاصة 

الديون عن هايتي من خالل »الصندوق االستئماين لتخفيف أعباء الديون 

يف مرحلة ما بعد الكوارث«.

”IMF Executive Board Con- ،13/39 ٣6  راجع نشرة املعلومات املعممة رقم

 cludes Macroeconomic Issues in Small States and Implications
for Fund Engagement“ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2013/

 .pn1339.htm)

 ”IMF Executive Board  ،12/109 رقم  املعممة  املعلومات  نشرة  راجع    ٣7

Concludes Discussion of 2011 Review of Conditionality“ (www.
 .imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn12109.htm)

٣8   اجتمعت جمموعة العمل املذكورة من خبراء اإلدارات يف 2011 

الشامل  والنمو  للوظائف  بالنسبة  الصندوق  أهداف  لتحديد 

وحتديد الفجوات وصياغة خطة لسد هذه الفجوات. 

يمكن االطالع على »جدول أعمال السياسات العاملية« الذي قدمته السيدة    ٣9

لصندوق  اإللكتروين  املوقع  يف   2012 أكتوبر  يف  الصندوق  عام  مدير 

(www.imf.org/external/np/pp/ اإلنترنت  شبكة  على  الدويل  النقد 

 .eng/2012/101312.pdf )

راجع البيان الصحفي رقم 12/391 بعنوان »بيان اللجنة الدولية للشؤون    4٠

 (http://www.imf.»والعشرين السادس  اجتماعها  يف  واملالية  النقدية 

.org/external/arabic/np/sec/pr/2012/pr12391a.pdf )

راجع البيان الصحفي رقم  13/129 بعنوان »بيان اللجنة الدولية للشؤون    4١

(http://www.imf.org/ »النقدية واملالية يف اجتماعها السابع والعشرين

external/arabic/np/sec/pr/2013/pr13129a.pdf. ويمكن االطالع على  )
»جدول أعمال السياسات العاملية« الذي قدمته السيدة مدير عام الصندوق 

يف إبريل 2013 يف املوقع اإللكتروين لصندوق النقد الدويل على شبكة 

.(www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042013.pdf اإلنترنت (

اإللكتروين  املوقع  يف  السياسات  بشأن  الدراسة  هذه  على  االطالع  يمكن    4٢

(www.imf.org/external/np/ لصندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت

 .pp/eng/2013/031413.pdf )

اإللكتروين  املوقع  يف  السياسات  بشأن  الدراسة  على  االطالع  يمكن    4٣

(www.imf.org/external/np/ :لصندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت

 .pp/eng/2012/061512.pdf )

 ”IMF Executive بعنوان    ،13/43 رقم  املعممة  املعلومات  نشرة  راجع     44

Board Reviews the Policy on Debt Limits in Fund-Supported Pro-
.grams“ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2013/pn1343.htm)

حتمل  على  القدرة  واستمرارية  العامة  املالية  حتليل  إطار  »حتديث  راجع    45

معا   :2012 لعام  السنوي  التقرير  من  الثالث  الفصل  يف  العام«   الدين 

(http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ لدعم التعايف العاملي 

ar/2012/pdf/ar12_ara.pdf. وألغراض هذه املذكرة التوجيهية، تُعَرَّف  )
املؤهلة  غير  البلدان  تلك  بأنها  السوق  إىل  النفاذ  على  القادرة  البلدان 

الفقر«  من  واحلد  للنمو  االستئماين  »الصندوق  من  دعم  على  للحصول 

املتقدمة  االقتصادات  كل  البلدان  هذه  وتتضمن  التايل(.  القسم  )راجع 

ومعظم اقتصادات األسواق الصاعدة. 
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لصندوق  اإللكتروين  املوقع  يف  التوجيهية  املذكرة  على  االطالع  يمكن    46

.(www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/050913.pdf النقد الدويل (

يمكن االطالع على التقارير بشأن السياسات التي ناقشها اجمللس    47

 (www.imf.org/يف موقع صندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت

بالتسوية  واملقصود   .external/np/pp/eng/2012/082712.pdf )
مل  أي   — مالية  مؤسسة  فشل  حالة  يف  تُتخذ  التي  اإلجراءات  هو 

تعد لديها مقومات للبقاء وال يوجد احتمال معقول بامتالكها لهذه 

املقومات. 

”IMF Publishes Re-  راجع البيان الصحفي رقم  13/138، بعنوان   48

 vised Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management“
 .(www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13138.htm)

املستخدم  احلدي  املستوى  نفس  الدويل  النقد  صندوق  يستخدم    49

األهلية  لتحديد  الدخل  الفرد من  لنصيب  الدويل  البنك  يف جمموعة 

لالستفادة من موارد »املؤسسة الدولية للتنمية«، ويخضع للمراجعة 

سنويا.

 ”IMF Executive بعنوان   ،12/298 رقم   الصحفي  البيان  راجع    5٠

Board Deems South Sudan Eligible for Concessional Lend-
.ing“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12298.htm)

من  االستفادة  سياسات  على  تعديالت  أي  اخلصوص،  وجه  على    5١

املوارد، أو شروط التمويل، أو اجلمع بين املوارد، أو األهلية، أو أي 

سياسات أخرى ذات صلة، سيكون من املتوقع تصميمها على نحو 

يضمن تغطية متوسط الطلب يف األوقات العادية من خالل املوارد 

املتوافرة بموجب الركيزة األوىل، وإمكانية تغطية الطلب يف فترات 

ارتفاع احتياجات التمويل، وذلك على سبيل املثال نتيجة لصدمات 

كبيرة، من خالل آليات  احلاالت الطارئة. 

”IMF Execu- راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 12/118، بعنوان   5٢

 tive Board Approves the Distribution of Remaining Windfall
 Gold Sales Profits as Part of a Strategy to Make the Poverty
 Reduction and Growth Trust Sustainable over the Longer
Term“ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn12118.

 ”IMF Executive بعنوان   ،12/368 رقم  الصحفي  والبيان  ؛   htm)
Board Approves Distribution of US$2.7 Billion in Remain-
 ing Windfall Gold Sales Profits as Part of a Strategy to Make
Low-Income Lending Sustainable“ (www.imf.org/external/

 .np/sec/pr/2012/pr12368.htm)

 ”IMF Executive بعنوان    ،12/505 رقم   الصحفي  البيان  راجع    5٣

 Board Approves Extension of Temporary Interest Waiver
for Low-Income Countries“  (www.imf.org/external/np/sec/

 .pr/2012/pr12505.htm)

هذا مبلغ إجمايل، وليس ترصيدا لالتفاقات امللغاة.   54

العامة« يف ظل ترتيبات  املبالغ املنصرفة من »حساب املوارد    55

السداد  أما عمليات  الشراء«،  »عمليات  اسم  عليها  يُطلق  التمويل 

فيُطلق عليها اسم »عمليات إعادة الشراء«.   

”IMF Member- راجع نشرة املعلومات املعممة رقم  13/33، بعنوان   56

ship in the Financial Stability Board“   (www.imf.org/external/
.np/sec/pn/2013/pn1333.htm)

 ”IMF to Open 12/422، بعنوان   البيانات الصحفية رقم  راجع    57

Regional Training Center for Sub-Saharan Africa in Mau-
ritius“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12422.
 ”IMF Managing Director بعنوان    ،12/507 ورقم   (htm؛ 
 Christine Lagarde Exchanges Financing Documents with
Mauritius for New Africa Training Institute“ (www.imf.
 ،13/133 ورقم  (org/external/np/sec/pr/2012/pr12507.htm؛ 
”IMF and Mauritius Sign Memorandum of Under-  بعنوان 

standing to Create Africa Training Institute“   (www.imf.
 .org/external/np/sec/pr/2013/pr13133.htm)

 ”Ghana and IMF 13/134، بعنوان  راجع البيان الصحفي رقم      58

 Sign Memorandum of Understanding to Create New Africa
   Regional Technical Assistance Center (AFRITAC) in Accra“

 . (www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13134.htm)

”Joint Vienna In-  راجع البيان الصحفي رقم  12/242، بعنوان    59

stitute Celebrates 20th Anniversary with High-Level Con-
ference“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12242.
 htm) ”Celebration of the 20th Anniversary of the Joint
Vienna Institute“  (www.imf.org/external/np/seminars/

.eng/2012/jvi/)

غير  لبلدان  املقدمة  املساعدة  تشمل  الفنية  املساعدة  بيانات    6٠

أعضاء، مثل الضفة الغربية وغزة، بموافقة اجمللس التنفيذي.

النقد  صندوق  قدمه  الذي  التدريب  إجمايل  األرقام  هذه  تشمل    6١

تنمية  معهد  برنامج  خالل  من  املقدم  التدريب  ويشمل  الدويل، 

القدرات وخارجه.   

لنشر  اخلاص  املعيار  عن  املعلومات  من  مزيد  على  لالطالع    6٢

 ”Factsheet: IMF راجع   البيانات،  لنشر  العام  والنظام  البيانات 

Standards for Data Dissemination“ (www.imf.org/external/
np/exr/facts/data.htm)

  ”The Islamic بعنوان   ،12/283 رقم   الصحفية  البيانات  راجع    6٣

 Republic of Iran Begins Participation in the IMF’s General
Data Dissemination System“ (www.imf.org/external/np/sec/
”Samoa Be- ورقم 12/362  ، بعنوان pr/2012/pr12283.htm(؛ 

 gins Participation in the IMF’s General Data Dissemination
System“  (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12362.
 ”The Democratic Republic of بعنوان   ،12/406 ورقم  (htm؛ 
 Timor-Leste Begins Participation in the IMF’s General Data
Dissemination System“ (www.imf.org/external/np/sec/
 ”The Union of ؛ ورقم  13/46، بعنوانpr/2012/pr12406.htm)
 the Comoros Joins the IMF’s General Data Dissemination
System“، (www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1346)؛ 
 ”Tuvalu Joins the IMF’s General Data ورقم 13/104، بعنوان

Dissemination System“ (www.imf.org/external/np/sec/
”Bosnia and Herze- ؛ ورقم 13/122، بعنوانpr/2013/pr13104)
 govina joins the IMF’s General Data Dissemination System“

 .(www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13122)
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”IMF Unveils Japa- 12/264، بعنوان   البيانات الصحفية رقم  راجع    64

nese-Funded Project to Help Produce Internationally Compa-
 rable National Accounts and Price Statistics in South-Eastern
Europe“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12264.htm)؛ 
 ”IMF Launches Japan-Funded Project to بعنوان   ،12/394 ورقم 

Improve External Sector Statistics in Asia and Pacific Coun-
tries“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12394.htm)؛ 
 ”IMF Launches Japanese-Funded Project to ورقم 12/440، بعنوان

Improve External Sector Statistics in the Pacific“ (www.imf.org/
 .external/np/sec/pr/2012/pr12440.htm)

 ”IMF Convenes Advisory راجع البيان الصحفي رقم  12/185، بعنوان   65

Committee Meeting on Modernizing Government Finance Sta-
 .tistics“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12185.htm)

 BIS, ECB and IMF Pub-راجع البيان الصحفي رقم  12/459، بعنوان   66

lish Third Part of Handbook on Securities Statistics“  (www.imf.
  .org/external/np/sec/pr/2012/pr12459.htm)

 ”IMF Releases Balance of  67  راجع البيان الصحفي رقم  12/284، بعنوان

 Payments and International Investment Position Statistics Based
on the Latest International Standard“ (www.imf.org/external/np/

 .sec/pr/2012/pr12284.htm)

 ”IMF Releases Expanded راجع البيان الصحفي رقم 12/219، بعنوان   68

Coordinated Direct Investment Survey“  www.imf.org/exter-
(nal/np/sec/pr/2012/pr12219.htm؛ والبيان الصحفي رقم 12/473، 
”IMF Releases 2011 Coordinated Direct Investment Sur-  بعنوان

 .vey Results“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12473)

عندما  وينشأ  احلدود  عبر  االستثمار  فئات  أحد  هو  املباشر  االستثمار    69

أو  السيطرة  يمنحه  باستثمار  االقتصادات  أحد  يف  مقيم  مستثمر  يقوم 

درجة كبيرة من النفوذ يف إدارة مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر. 

 ”IMF Releases 2012 بعنوان   ،12/320 رقم   الصحفي  البيان  راجع    7٠

Financial Access Survey Data“ (www.imf.org/external/np/sec/
 .pr/2012/pr12320.htm)

يمكن االطالع على بيانات هذه املسوح يف املواقع اإللكترونية لصندوق    7١

http://cpis. و (http://cdis.imf.org)   النقد الدويل على شبكة اإلنترنت

imf.org و http://fas.imf.org، على التوايل( ومن خالل مكتبة الصندوق 
  . (www.elibrary.imf.org)اإللكترونية

 ”IMF Releases Results of راجع البيان الصحفي رقم  12/438، بعنوان   7٢

2011 Coordinated Portfolio Investment Survey“ (www.imf.org/
 .external/np/sec/pr/2012/pr12438.htm)

الدويل  النقد  »صندوق  بعنوان   ،13/135 رقم   الصحفي  البيان  راجع   7٣

(http:// »عربستات«  مبادرة  بإطالق  يرحبان  العربي  النقد  وصندوق 

.www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2013/pr13135a.pdf )

 www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf. راجع   74

و   12/499 و   12/309 و   12/221 أرقام  الصحفية  البيانات  راجع    75

 ”IMF Executive Board Reviews Progress toward 13/127، بعنوان
 Implementation of the 2010 Quota and Governance Reform“
عام  إصالحات  تنفيذ  نحو  التقدم  مسار  يراجع  التنفيذي  )اجمللس 

(www.imf.org/external/ واحلصص(  احلوكمة  بنظام  املعنية   2010

www.imf.org/external/np/ و   np/sec/pr/2012/pr12221.htm،
www.imf.org/external/np/sec/ و   ،sec/pr/2012/pr12309.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/و  ،pr/2012/pr12499.htm

 .pr13127.htm)

 ”The بعنوان   1-5 اإلطار  راجع  املعلومات،  من  مزيد  على  لالطالع    76

“Role of Quotas and Basic Votes يف تقرير الصندوق السنوي لعام 
“Making the Global Economy Work for All” (www. 2008 بعنوان

 .imf.org/external/pubs/ft/ar/2008/eng/)

 ”New IMF Executive بعنوان   ،12/409 رقم  الصحفي  البيان  راجع     77

Board Begins Two-Year Term“ (www.imf.org/external/np/sec/
   .pr/2012/pr12409.htm)

أربعة متغيرات. إجمايل  الصيغة احلالية للحصص املضافة من  78  تتكون 

الناجت احمللي ويُمنح أكبر وزن )50%(، ويتكون من متغير إجمايل الناجت 

وإجمايل   )%30( السوق  يف  السائدة  الصرف  بأسعار  املُحَوَّل  احمللي 

واملتغيرات   .)%20( الشرائية  القوى  تعادل  أساس  على  احمللي  الناجت 

املتبقية هي االنفتاح، ويقيس حاصل املدفوعات واملقبوضات اجلارية 

التدفقات  وصايف  اجلارية  املقبوضات  يف  التغير  ومدى  )30%(؛ 

ويُطَبَّق   .)%5( الرسمية  األجنبي  النقد  واحتياطيات   ،)%15( الرأسمالية 

عامل تقليص مقداره 0.95 على احلاصل املرجح للمتغيرات األربعة يف 

صيغة احلصص فيحد من التباين يف أنصبة احلصص احملسوبة للبلدان 

اخملتلفة. ويؤثر ذلك تأثيرا خافضا للحصص احملسوبة بموجب صيغة 

األعضاء األكبر، وتأثيرا رافعا حلصص جميع البلدان األخرى.

من  اخلامس  الفصل  يف  العضوية«  حصص  صيغة  »مراجعة  راجع    79

الدويل لعام 2012 بعنوان: معا لدعم  النقد  التقرير السنوي لصندوق 

(http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ العاملي  التعايف 

 .ar/2012/pdf/ar12_ara.pdf )

بعنوان   12/145 و   12/120 و   12/94 أرقام  الصحفية  البيانات  راجع    8٠

 ”IMF Executive Board Discusses Quota Formula Review“
www.imf. و   (www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1294.ht–
www.imf.org/ex- و   org/external/np/sec/pn/2012/pn12120.htm
إىل  باإلضافة  التوايل،  على   ،ternal/np/sec/pn/2012/pn12145.htm
 ”IMF Executive Board Reports البيان الصحفي رقم 13/30 بعنوان

on the Quota Formula Review“ (www.imf.org/external/np/sec/
 .pr/2013/pr1330.htm)

يمكن االطالع على تقرير اجمللس التنفيذي إىل جملس احملافظين على     8١

(www.imf. املوقع اإللكتروين للصندوق على شبكة اإلنترنت وعنوانه: 

 .)org/external/np/pp/eng/2013/013013.pdf

التقرير  من  اخلامس  الفصل  يف   ”Quota and Voice Reform“ راجع   8٢

 “Making the Global السنوي لصندوق النقد الدويل لعام 2008 بعنوان

Economy Work for All” (www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2008/
 .eng/)

العضوية،  حصص  مراجعات  حول  املعلومات  من  مزيد  على  لالطالع    8٣

(http://www. الصندوق«  عضوية  حصص  الوقائع:  »صحيفة  راجع 

 .imf.org/external/arabic/np/exr/facts/quotasa.htm)
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اجلديدة  لالتفاقات   2011 مارس  يف  املقررة  التوسعة  إطار  يف    84

لالقتراض، يتعين على كل مشارك جديد إخطار الصندوق بالتزامه 

بهذه االتفاقات. ومن بين املشاركين اجلدد البالغ عددهم 14 بلدا 

عضوا، مل تتقدم آيرلندا وال اليونان بهذا اإلخطار، حسب الوضع يف 

30 إبريل 2013.

 ”IMF Executive بعنوان   ،12/229 رقم  الصحفي  البيان  راجع     85

 Board Approves Modalities for Bilateral Borrowing to Boost
IMF Resources“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/

 .pr12229.htm)

كريستين  »السيدة  بعنوان   12/231 رقم  الصحفي  البيان  راجع    86

الغارد، مدير عام صندوق النقد الدويل، ترحب بما أُعلِن من تعهدات 

إضافية لزيادة موارد الصندوق، والتي تصل بقيمة التعهدات الكلية 

(http://www.imf.org/external/arabic/ دوالر«  مليار   456 إىل 

np/sec/pr/2012/pr12231a.pdf، والبيان الصحفي رقم 12/388  )
”IMF Managing Director Christine Lagarde Wel-  بعنوان

 comes Pledges from Algeria and Brunei Darussalam to Boost
Fund Resources“ (www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/
بلدا   37 إىل  الصحفيان  البيانان  هذا  أشار  وقد   .pr12388.htm)
بلدا )قبرص( مل  أن هناك  عضوا وبلدين عضوين، بالترتيب.  غير 

يعد مرجا يف هذه القائمة نظرا للتطورات االقتصادية التي شهدها.

 ”IMF Signs SDR بعنوان   ،12/471 رقم  الصحفي  البيان  راجع    87

 350 Million Borrowing Agreement with the National Bank
 of Belgium to Support Lending to Low-Income Countries“

 .(www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12471.htm)

الصندوق  موارد  من  جانبا  تمثل  الذهب  مبيعات  أرباح  ألن  نظرا    88

العامة املتاحة الستفادة جميع البلدان األعضاء، فال يمكن وضعها 

املتاحة  الفقر،  من  واحلد  للنمو  االستئماين  الصندوق  يف  مباشرة 

فإن  وبالتايل،  فقط.  الدخل  منخفضة  األعضاء  للبلدان  موارده 

واحلد  للنمو  االستئماين  الصندوق  لتمويل  املوارد  هذه  استخدام 

يف  األعضاء  البلدان  جميع  على  املوارد  توزيع  استلزم  الفقر  من 

الصندوق بالتناسب مع أنصبة حصصها )راجع اإلطار 5-1 على 

املؤسسة  من  األعضاء  طلب  افتراض  مع  اإللكترونية(،  الصفحة 

حتويل هذه املوارد )أو توفير مبالغ تعادلها عموما( إىل الصندوق 

دعم  يف  املساهمة  سبيل  على  الفقر  من  واحلد  للنمو  االستئماين 

تمويله.

 ”IMF Distributes بعنوان   12/389 رقم  الصحفي  البيان  راجع    89

 US$1.1 Billion of Gold Sales Profits in Strategy to Boost
Low-Cost Crisis Lending to Low-Income Countries“ (www.

 .imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12389.htm)

 ”IMF Approves New راجع البيان الصحفي رقم 13/37، بعنوان   9٠

Rules and Regulations for Investment Account“ (www.imf.
 .org/external/np/sec/pr/2013/pr1337.htm)

لالطالع على شرح حلقوق السحب اخلاصة والقضايا ذات الصلة،    9١

(http://www. اخلاصة«  السحب  حقوق  الوقائع:  »صحيفة  راجع 

.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.htm)

راجع امللحوظة 3 يف اجلدول 4-1 لالطالع على مزيد من التفسير    9٢

حول الشرائح االئتمانية.

يتعلق  املصروفات  وصايف  املصروفات  إجمايل  بين  الفرق    9٣

باملقبوضات، وهي يف معظمها تمويل من جهات مانحة خارجية 

ألنشطة تنمية القدرات التي ينفذها الصندوق.

رغم أن التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل يغطي أنشطة املؤسسة    94

حول  البشرية  املوارد  إدارة  بيانات  فإن  مالية،  سنة  كل  خالل 

خصائص القوى العاملة جتمع على أساس السنة التقويمية وليس 

السنة املالية.

يمكن االطالع على معاجلة أكثر تفصيال للتقدم احملرز على صعيد    95

التنوع يف املوارد البشرية يف تقرير الصندوق السنوي حول التنوع 

يف املوارد البشرية )راجع أيضا القسم الفرعي التايل(.

 ”IMF Executive Board راجع البيان الصحفي رقم 12/100 بعنوان   96

Discusses the 2011 Diversity Annual Report“ (www.imf.org/
(external/np/sec/pn/2012/pn12100.htm. ولتغيير فترة اإلبالغ 
من السنة التقويمية إىل السنة املالية املعتمدة يف الصندوق، غطى 

وحتى   2011 التقويمية  )السنة  شهرا   16 فترة   2011 عام  تقرير 

نهاية السنة املالية 2012 يف إبريل 2012(، مما جعل التقرير أكثر 

حداثة لدى عرضه للنظر على اجمللس التنفيذي ولضمان اتساقه مع 

التقارير الرئيسية األخرى التي تصدر يف إدارة املوارد البشرية.

 ”IMF Recognizes the راجع البيان الصحفي رقم 13/119 بعنوان   97

Federal Government of Somalia“ (www.imf.org/external/np/
 .sec/pr/2013/pr13119.htm)

 ”Statement by the بعنوان   ،12/30 رقم  الصحفي  البيان  راجع    98

IMF Executive Board on Argentina“ (www.imf.org/external/
 .np/sec/pr/2012/pr1230.htm)

 ”Statement by the بعنوان   ،12/319 رقم  الصحفي  البيان  راجع    99

IMF Executive Board on Argentina“ (www.imf.org/external/
 .np/sec/pr/2012/pr12319.htm)

 ”Statement by the بعنوان   ،12/488 رقم  الصحفي  البيان  راجع    ١٠٠

IMF Spokesman on Argentina“ (www.imf.org/external/np/
 .sec/pr/2012/pr12488.htm)

 ”Statement by the IMF ١٠١  راجع البيان الصحفي رقم 13/33، بعنوان

Executive Board on Argentina“ (www.imf.org/external/np/
 .sec/pr/2013/pr1333.htm)

الشفافية،  الكامل لسياسة الصندوق يف جمال  النص  ١٠٢ لالطالع على 

”The Fund’s Transparency Policy“ (www.imf.org/exter-  راجع

 .nal/np/pp/eng/2009/102809.pdf )

”Key Trends in Implementation of the Fund’s Transparen- ١٠٣ راجع

cy Policy“ (www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/071612.
 .pdf )

 ”Consultation on the 2013 Review of the IMF’s راجع    ١٠4

Transparency Policy“ (www.imf.org/external/np/exr/con-
 .sult/2013/transpol/)

العالقات  إدارة  اسم  أصبح   ،2013 مايو  من  األول  من  اعتبارا    ١٠5

اخلارجية هو إدارة التواصل.

من  اإلقليمي«  االقتصاد  »آفاق  تقارير  على  االطالع  يمكن    ١٠6

خالل الصفحة اإللكترونية لهذه التقارير يف املوقع اإللكتروين 

 (www.imf.org/external/pubs/ft/reo/ الدويل  النقد  لصندوق 

»آفاق  بتقارير  املتعلقة  املواد  تصفح  كذلك  ويمكن   .rerepts.aspx)
االقتصاد اإلقليمي« خالل السنة يف املوقع اإللكتروين.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn12100.htm
www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn12100.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13119.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13119.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1230.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1230.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12319.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12319.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12488.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12488.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1333.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1333.htm
www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/102809.pdf
www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/102809.pdf
www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/071612.pdf
www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/071612.pdf
www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/transpol/
www.imf.org/external/np/exr/consult/2013/transpol/
www.imf.org/external/pubs/ft/reo/rerepts.aspx
www.imf.org/external/pubs/ft/reo/rerepts.aspx
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12229.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12229.htm
http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2012/pr12231a.pdf
http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2012/pr12231a.pdf
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12388.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12388.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12471.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12389.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12389.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1337.htm
www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1337.htm
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.htm
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.htm


78  |   التقرير السنوي ٢٠١٣         

 ”IMF Management and ١٠7  راجع البيان الصحفي رقم 12/494، بعنوان

 Staff Welcome Opportunity to Discuss Independent Evaluation
Office Report on International Reserves“ (www.imf.org/exter-
إدارة  فعل  رد  على  لالطالع   nal/np/sec/pr/2012/pr12494.htm)

الصندوق العليا وخبراء الصندوق على التقييم.

 ”IMF Management and راجع البيان الصحفي رقم 13/54، بعنوان   ١٠8

 Staff Welcome Independent Evaluation Office’s Report on the
Role of IMF as Trusted Advisor“ (www.imf.org/external/np/sec/
العليا  الصندوق  إدارة  فعل  رد  على  (pr/2013/pr1354.htm لالطالع 

وخبراء الصندوق على التقييم.

١٠9  www.ieo-imf.org. ويمكن احلصول على النسخ املطبوعة من هذا التقرير 

والكثير غيره من وثائق التقييم الصادرة عن مكتب التقييم املستقل من 

. (www.imfbookstore.org)مكتبة بيع مطبوعات الصندوق

  ”IMF Executive ١١٠  راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 12/54، بعنوان

Board Discusses Implementation Plan in Response to Board-
 Endorsed Recommendations for the IEO Evaluation of IMF
 Performance in the Run-Up to the Financial and Economic
 .Crisis“ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1254.htm)
مناقشات  وتلخيص  للتقرير  الكامل  النص  على  احلصول  ويمكن 

(www. اجمللس التنفيذي من املوقع اإللكتروين ملكتب التقييم املستقل

 .ieo-imf.org)

  ”IMF Executive13/32، بعنوان ١١١ راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 

Board Considers Implementation Plan Following IEO Evalu-
ation of Research at the IMF“ (www.imf.org/external/np/sec/
(pn/2013/pn1332.htm. ويمكن احلصول على النص الكامل للتقرير 
ملكتب  اإللكتروين  املوقع  من  التنفيذي  اجمللس  مناقشات  وتلخيص 

.(www.ieo-imf.org) التقييم املستقل

 ”IMF بعنوان   ،13/63 رقم  املعممة  املعلومات  نشرة  راجع   ١١٢

Executive Board Discusses Implementation Plan in Re-
 sponse to Board-Endorsed Recommendations for the
IEO Evaluation of International Reserves—IMF Con-
cerns and Country Perspectives“ (www.imf.org/external/
(np/sec/pn/2013/pn1363.htm. ويمكن احلصول على النص 
الكامل للتقرير وتلخيص مناقشات اجمللس التنفيذي من املوقع 

.(www.ieo-imf.org) اإللكتروين ملكتب التقييم املستقل

”IMF Ex- راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 13/62، بعنوان   ١١٣

ecutive Board Concludes Fifth Periodic Report on Imple-
menting IEO Recommendations Endorsed by the Ex-
ecutive Board“ (www.imf.org/external/np/sec/pn/2013/

 .pn1362.htm)

نُشر أول تقييم خارجي يف عام 2006.   ١١4

”IMF Ex- راجع نشرة املعلومات املعممة رقم 13/40، بعنوان   ١١5

ecutive Board Considers External Evaluation of the In-
dependent Evaluation Office“ (www.imf.org/external/np/
 ،12/285 (sec/pn/2013/pn1340.htm، والبيان الصحفي رقم 
”External Evaluation of the Independent Evalua-  بعنوان

tion Office of the IMF Gets Underway“ (www.imf.org/
.external/np/sec/pr/2012/pr12285.htm)
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صـنــدوق الـنـقــــد الــدولــــــي

صنــدوق النقــد الــدويل هــو املنظمــة العامليــة األساســية التــي يتــم مــن خاللهــا التعــاون 

النقــدي علــى املســتوي الــدويل. ويضــم الصنــدوق يف عضويتــه 188 بلــدا عضــوا ممــا 

الصالــح  لتحقيــق  تقريبــا  العــامل  بلــدان  جميــع  خاللهــا  مــن  يتعــاون  منظمــة  يجعلــه 

املشــترك. ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف احلفــاظ علــى اســتقرار 

الــذي  الدوليــة  واملدفوعــات  الصــرف  أســعار  نظــام  وهــو   — الــدويل  النقــدي  النظــام 

يمكِّــن البلــدان )ومواطنيهــا( مــن شــراء الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا البعــض. وهــو أمــر 

ضــروري لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار ورفــع مســتويات املعيشــة.

يتنــاول  الــذي  التنفيــذي،  الصنــدوق ممثلــة يف جملســه  األعضــاء يف  البلــدان  وجميــع 

واإلقليمــي  الوطنــي  املســتوى  علــى  بلــد  لــكل  االقتصاديــة  السياســات  آثــار  بالنقــاش 

العليــا  واإلدارة  التنفيــذي  اجمللــس  أنشــطة  الســنوي  التقريــر  هــذا  ويغطــي  والعاملــي. 

إبريــل 2013. إىل 30  مايــو 2012  أول  مــن  املاليــة  الســنة  خــالل  واخلبــراء 

ومن أهم أنشطة صندوق النقد الدويل ما يلي:

تقديــم املشــورة للبلــدان األعضــاء حــول اعتمــاد السياســات التــي يمكــن أن تســاعدها 	•

علــى منــع وقــوع األزمــات املاليــة أو حلهــا عنــد وقوعهــا، وحتقيــق االســتقرار االقتصــادي 

الكلــي، وتعجيــل النمــو االقتصــادي، وتخفيــف حــدة الفقــر؛

وإتاحــة التمويــل بصفــة مؤقتــة للبلــدان األعضــاء ملســاعدتها يف معاجلــة املشــكالت 	•

املتعلقــة بميــزان املدفوعــات - أي عندمــا ال جتــد لديهــا مــا يكفــي مــن النقــد األجنبــي ألن 

مدفوعاتهــا إىل البلــدان األخــرى تتجــاوز إيراداتهــا مــن النقــد األجنبــي؛ 

وتقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب للبلــدان بنــاء علــى طلبهــا، ملســاعدتها يف بنــاء 	•

اخلبــرات واملؤسســات الالزمــة لتنفيــذ السياســات االقتصاديــة الســليمة.

 ويقــع املقــر الرئيســي لصنــدوق النقــد الــدويل يف واشــنطن العاصمــة، ونظــرا التســاع 

نطــاق تواصلــه علــى املســتوى العاملــي وروابطــه الوثيقــة مــع بلدانــه األعضــاء فــإن لــه 

مكاتــب منتشــرة يف خمتلــف أنحــاء العــامل.

ويمكــن االطــالع علــى معلومــات إضافيــة عــن صنــدوق النقــد الــدويل وبلدانــه األعضــاء 

.www.imf.org :يف موقــع الصنــدوق اإللكتــروين علــى شــبكة اإلنترنــت بالعنــوان التــايل

ويمكن االطالع باللغة اإلجنليزية على مواد إضافية مساعدة للتقرير السنوي — أي 

املالية  الكشوف  ذلك  يف  )بما  واملالحق  اإللكترونية  الصفحة  يف  واجلداول  األطر 

للصندوق عن السنة املالية املنتهية يف 30 إبريل 2013(، وغيرها من الوثائق ذات 

الصلة - وذلك يف الصفحة اإللكترونية للتقرير السنوي على شبكة اإلنترنت بالعنوان 

النسخ  على  احلصول  ويمكن   ..www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2013/eng التايل: 

وعنوانه  الصندوق«  مطبوعات  خدمات  »مكتب  من  املالية  الكشوف  من  املطبوعة 

كالتايل: ”IMF Publication Services, P.O. Box 92780, Washington, DC 20090“، كما 

يمكن احلصول على النسخة اإللكترونية من التقرير السنوي على اسطوانة سي دي 

روم تضم املواد اإلضافية املساعدة املنشورة يف الصفحة اإللكترونية، وذلك عند 

الطلب من »مكتب خدمات املطبوعات«. 

© InternatIonal Monetary Fund 2013 deSIgn: deSIgn arMy WWW.deSIgnarMy.CoM

اإلسهامات

بــإدارة  واملطبوعــات  التحريــر  قســم  الســنوي  التقريــر  هــذا  بإعــداد  قــام 

الــدويل. وأشــرف كل مــن ديفيــد  النقــد  العالقــات اخلارجيــة يف صنــدوق 

املعنــي  الفريــق  عمــل  علــى  أونغلــي  وكاريــن  كليفــت  وجيريمــي  هــويل 

بإعــداد التقريــر، والتابــع للجنــة التقييــم املنبثقــة عــن اجمللــس التنفيــذي 

برئاســة منــو ســنل. وباشــر مهــام رئاســة التحريــر كل مــن مايــكل هــاروب 

)وهــو احملــرر الرئيســي وقــام بتنســيق إجــراءات الصياغــة األوليــة وعمليــة 

اإلنتــاج( وكاثــي غاغنــت. وقدمــت كاريــن أونغلــي مســاهمات كبيــرة يف 

نيومــان  وروب  كيتــي  وفيبــي  أاليف  ســوزان  مــن  كل  وقدمــت  الكتابــة، 

اللغــوي.  والتحريــر  اإلداريــة  النواحــي  يف  املســاعدة 
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 Africa Regional Technical Assistanceاملركز اإلقليمي للمساعدة الفنية يف إفريقيا
Center

AFRITAC

رابطة أمم جنوب شرق آسيا باإلضافة إىل 

الصين واليابان وكوريا )آسيان +3(

Association of Southeast Asian Nations 
plus China, Japan, and Korea

ASEAN3+

Africa Training InstituteATIمعهد تدريب إفريقيا

Bank for International SettlementsBIS بنك التسويات الدولية

Balance of Payments Manual, sixth editionBPM6دليل ميزان املدفوعات، الطبعة السادسة

Balance of Payments StatisticsBOPSإحصاءات ميزان املدفوعات

Coordinated Direct Investment SurveyCDISاملسح املنسق لالستثمار املباشر

Coordinated Portfolio Investment SurveyCPISاملسح املنسق الستثمارات احلافظة

 Currency Composition of Foreignتكوين عمالت االحتياطيات الرسمية
Exchange Reserves

COFER

مؤشر أسعار املستهلكين ملنطقة بوينس 

آيرس الكبرى

Consumer Price Index for Greater Buenos 
Aires

CPI-GBA

External Audit CommitteeEACجلنة التدقيق اخلارجي

European CommissionECاملفوضية األوروبية

European Central BankECBالبنك املركزي األوروبي

Offices in EuropeEUOاملكاتب يف أوروبا

Financial Access SurveyFASمسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية

Financial Sector Assessment ProgramFSAPبرنامج تقييم القطاع املايل

Financial Stability BoardFSBجملس االستقرار املايل

financial yearFYالسنة املالية 

General Arrangements to BorrowGABاالتفاقات العامة لالقتراض

-Group of TwentyG20جمموعة العشرين

General Data Dissemination SystemGDDSالنظام العام لنشر البيانات

gross domestic productGDPإجمايل الناجت احمللي

Government Finance Statistics ManualGFSM 2001دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2001

General Resources AccountGRAحساب املوارد العامة

Heavily Indebted Poor CountriesHIPCالبلدان الفقيرة املثقلة بالديون

Institute for Capacity DevelopmentICDمعهد تنمية القدرات

Independent Evaluation OfficeIEOمكتب التقييم املستقل

 International Financial Reportingاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
Standards

IFRS

International Financial StatisticsIFSتقرير ”اإلحصاءات املالية الدولية”

Information TechnologyITتكنولوجيا املعلومات

Mutual Assessment ProcessMAPعملية التقييم املتبادل

املبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء 

الديون

Multilateral Debt Relief InitiativeMDRI

New Arrangements to BorrowNABاالتفاقات اجلديدة لالقتراض

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط 

الهادئ

Office for Asia and the PacificOAP

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي

Organisation for Economic Co-operation
and Development

OECD

Office of Internal Audit and InspectionOIAمكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

Public Information NoticePINنشرة املعلومات املعممة

Press releasePRبيان صحفي

Poverty Reduction and Growth TrustPRGTالصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر

أداة املعلومات املالية إلدارة اإليرادات 

العامة

Revenue Administration Fiscal Information 
Tool

RA-FIT

Regional Economic OutlookREOآفاق االقتصاد اإلقليمي

regional training centerRTCمركز تدريب إقليمي

Regional Technical Assistance CenterRTACمركز إقليمي للمساعدة الفنية 

Special Data Dissemination StandardSDDSاملعيار اخلاص لنشر البيانات

special drawing rightSDRحقوق السحب اخلاصة
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