 70عاما يف
عمر الصندوق

تأســس صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام  1944وقــت
وقــوع أزمــة ،خــال ويــات احلــرب العامليــة الثانيــة.
ونبــع تأسيســه مــن روح املســؤولية العامليــة،
وإيمــان قــوي بالتعدديــة ،والقيــادة الفكريــة التــي ال
تــزال يرتكــز عليهــا صنــدوق النقــد الــدويل يف عملــه.

وبوصفــه املؤسســة الرائــدة املركزيــة يف جمــال
التعــاون النقــدي الــدويل ،يعمــل الصنــدوق علــى
حتقيــق مصالــح أعضائــه مــن جميــع أنحــاء العــامل-
أي جميــع البلــدان الكبيــرة والصغيــرة والغنيــة
والفقيــرة.
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1990
1980
1970
1960
1950

 :1956أزمــة قنــاة الســويس تــؤدي إىل
أول إقــراض كبيــر احلجــم مــن صنــدوق
النقــد الــدويل ملصــر وفرنســا وإســرائيل
واململكــة املتحــدة
 :1960البلــدان اإلفريقيــة حتصــل علــى
اســتقاللها ،ممــا يــؤدي إىل زيــادة كبيــرة
يف عــدد أعضــاء الصنــدوق

 :1973انهيــار نظــام أســعار تعــادل
العمــات وأســعار الصــرف الثابتــة
القابلــة للتعديــل نظــرا لبــدء تعويــم
العمــات الرئيســية مقابــل بعضهــا بعضا

 :1994املكســيك تســمح بانخفــاض
قيمــة البيــزو اســتجابة ملــا ســتصبح أول
موجــة مــن األزمــات املاليــة علــى مــدى
األعــوام الثمانيــة التاليــة

 :1989ســقوط جــدار برليــن ،ممــا أدى
إىل نهايــة االحتــاد الســوفيتي؛ وانضمــت
جميــع البلــدان اخلمســة عشــر يف النهايــة
للصنــدوق

 :1997خفــض قيمــة الباهــت التايلنــدي
يتســبب يف أزمــة ماليــة يف خمتلــف
أنحــاء شــرق آســيا جتعــل الصنــدوق طرفــا
يف سلســلة مثيــرة للجــدل مــن برامــج
اإلصــاح االقتصــادي

International Monetary Fund
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 USA

 :2008إفــاس الشــركة املاليــة ليمــان
بــراذرز ينــذر ببــدء أزمــة اقتصاديــة
عامليــة يســتمر صداهــا لســنوات

مواجهة التحديات معا

 :1944تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل
يف مؤتمــر بريتــون وودز ،بواليــة نيــو
هامبشــاير (الواليــات املتحــدة)

|

1940

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ٢٠١٥

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻌﺎ

 :2010صنــدوق النقــد الــدويل يوافــق
علــى أول قــرض مــن عــدة قــروض لبلــدان
منطقــة اليــورو (اليونــان وآيرلنــدا،
البرتغــال) ،ممــا يمثــل أول مشــاركة
لصنــدوق النقــد الــدويل منــذ  40عامــا يف
تســوية األزمــات املاليــة يف االقتصــادات
املتقد مــة

www.imf.org
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نظرة سريعة
يمكنــك احلصــول علــى كل املعلومــات التــي حتتاجهــا عن
صنــدوق النقــد الــدويل وعملــه يف الســنة املاليــة .2015
وملزيــد مــن التفاصيــل ،راجــع جــدول احملتويــات الكامــل.

احملتويات 4. . . . . . . . . . . . .
اجلزء 1

نظرة عامة 6. . . . . . . . . . . . .

عــن صنــدوق النقــد الــدويل ،وأنشــطته األساســية،
والتحديــات التــي واجهتهــا البلــدان األعضــاء خــال
الســنة ،وكيــف قــدم الصنــدوق لهــا الدعــم

اجلزء 2

العمل الذي نضطلع به« :املهام
الرئيسية الثالث» 24. . . . . . .
كيــف يتابــع الصنــدوق اقتصــادات بلدانــه األعضــاء
البالــغ عددهــا  188بلــدا ،ويقــدم قروضــا لبلدانــه
األعضــاء التــي تواجــه مشــكالت يف ميــزان املدفوعــات
ويقــدم مســاعدة عمليــة ألعضائــه
اجلزء 3

املوارد املالية والهيكل
التنظيمي 64. . . . . . . . . . . . .

ميزانيــة صنــدوق النقــد الــدويل ،ونظــم التدقيــق ،واملــوارد
البشــرية ،والتقييــم املســتقل ،والتواصــل اخلارجــي،
واإلصالحــات لضمــان تمثيــل أفضــل للبلــدان األعضــاء
اجلزء 4

النظر إىل املاضي/التطلع

لقد كان عاما من االبتكار
على مستوى املؤسسة:
فبدأت برامج جتريبية
تهدف إىل تضمين البحوث
التي أُجريت يف السنوات
األخيرة عن النمو االحتوائي
واملساواة بين اجلنسين يف
عملنا القُطْري ،وأصبحت
الدورات التدريبية عبر شبكة
اإلنترنت متاحة للمسؤولين
واجلمهور العريض على
حد سواء ،وانطلقت مبادرة
البيانات دون مقابل،
وبدأ التعاون مع البلدان
األعضاء يف جمال التمويل
اإلسالمي.

إىل املستقبل 86.. . . . . . . . . . .

إلقــاء الضــوء علــى عمــل صنــدوق النقــد الــدويل يف
املناطــق اخملتلفــة خــال الســنة وكيــف يمكــن أن يســهم
يف احلــد مــن الفقــر وحتقيــق النمــو االقتصــادي وتوفيــر
فــرص العمــل ،وحتقيــق االســتقرار ،وتعزيــز التضامــن

أعــد هــذا التقريــر الســنوي قســم التحريــر واملطبوعــات بــإدارة التواصــل يف صنــدوق النقــد
الــدويل .وأشــرف كل مــن ديفيــد هــويل ،ورودا ويكس-بــراون ،وجيريمــي كليفــت علــى عمــل
الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر ،والــذي يعمــل حتــت إشــراف جلنــة التقييــم املنبثقــة عــن
اجمللــس التنفيــذي برئاســة الســيد منــو ســنل والســيد ســتيفن فيلــد .وباشــر مهــام رئاســة
التحريــر جيريمــي مــارك ،وهــو احملــرر الرئيســي ،وألكســندرا راســل ،كمحــرر ومديــر
مشــروع .وقــدم كل مــن أكشــاي مــودي وســوزان أاليف املســاعدة يف النواحــي اإلداريــة
والتحريــر اللغــوي.
التصوير
 :Stephen Jaffe/© IMF photoاملديــرون التنفيذيــون ،فريــق اإلدارة العليــا ،املديــر
العــام يف الصفحــات  7و 88و 89و 112والغــاف اخللفــي
 :Alex Curro/© IMF photoصفحة 71
 :Ryan Rayburn/© IMF photoقاعة اجتماعات اجمللس التنفيذي صفحة  5وصفحة
( 65العليــا والدنيــا إىل اليمين)
 :Other © IMF photoصفحــة ( 4اليســار) ،وصفحــة ( 65الدنيــا إىل اليميــن)  :املديــرون
التنفيذيــون :Iwan Bagus ،املديــرون التنفيذيــون ( )Wimboh Santosoأرشــيف
الصنــدوق :الغــاف اخللفــي
صور عامة وتاريخية من Alamy, Corbis, and Getty Images
التصميم
Beth Singer Design LLC www.bethsingerdesign.com

كريستين الغارد
املدير العام
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تصميم املوقع اإللكتروين:
http://theoandsebastian.com

Theo and Sebastian

فيديو التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل
IMF Multimedia Services (Gokhan Karahan, Kyzysztof Rucinski,
)and Patrick Gleason

ويمكــن االطــاع علــى مــواد مســاعدة للتقريــر الســنوي  -وجــداول الصفحــة
اإللكترونيــة ،واملالحــق (بمــا يف ذلــك الكشــوف املاليــة للصنــدوق عــن
الســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  ،)2015وغيرهــا مــن الوثائــق ذات
الصلــة  -يف الصفحــة اإللكترونيــة للتقريــر الســنوي علــى شــبكة اإلنترنــت
بالعنــوان التــايل.www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2015/eng :
ويمكــن كذلــك احلصــول علــى النســخة اإللكترونيــة مــن التقريــر الســنوي
علــى اســطوانة ســي دي روم تضــم املــواد املســاعدة املنشــورة يف الصفحــة
اإللكترونيــة ،عنــد الطلــب مــن «مكتــب العالقــات اخلارجيــة».
© حقوق الطبع والنشر :صندوق النقد الدويل 2015 -
التقرير السنوي  — 2015مواجهة التحديات معا
)ISBN 978-1-51350-632-6 (paper
)ISBN 978-1-51357-190-4 (PDF

تُرســل طلبــات احلصــول علــى املطبوعــات عبــر شــبكة اإلنترنــت أو عــن
طريــق الفاكــس أو البريــد العــادي إىل العنــوان التــايل :
International Monetary Fund, Publication Services
P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.
هاتف 623-7430 )202( :فاكس623-7201 )202( :
بريد إلكتروينpublications@imf.org :
إنترنتwww.elibrary.imf.org | www.imfbookstore.org :
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ويمبو سانتوسو
بروناي دار السالم ،كمبوديا ،فيجي،
إندونيسيا ،جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،ماليزيا ،ميانمار ،نيبال،
الفلبين ،سنغافورة ،تايلند ،تونغا ،فييت
نام

منو سنيل
أرمينيا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك ،بلغاريا،
كرواتيا ،قبرص ،جورجيا ،إسرائيل ،لكسمبرغ،
جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة،
مولدوفا ،اجلبل األسود ،هولندا ،رومانيا ،أوكرانيا

باري ستيرالند
أستراليا ،كيريباتي ،كوريا ،جزر مارشال،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،منغوليا ،نيوزيلندا،
باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،ساموا ،سيشيل ،جزر
سليمان ،توفالو ،أوزبكستان ،فانواتو
باولو نوغيرا باتيستا ،جونيور
البرازيل ،كابو فيردي ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،غيانا ،هايتي ،نيكاراغوا ،بنما،
سورينام ،تيمور-ليشتي ،ترينيداد وتوباغو

إيرفيه دو فيلروشيه
فرنسا

سيرجيو شوداس
األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي،
باراغواي ،بيرو ،أوروغواي

فهد الشثري
اململكة العربية السعودية

ماثيو هارساغر (مستشار أول
)للمدير التنفيذي
الواليات املتحدة

جين جونغ شيا
الصين

أودون غرون
الدانمرك ،إستونيا ،فنلندا ،آيسلندا ،التفيا،
ليتوانيا ،النرويج ،السويد
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دانييل ه
أذربيجان
قيرغيزس
سويسرا،

إبراهيم خليل تشاناكجي
النمسا ،بيالروس ،اجلمهورية التشيكية،
اجلمهورية
كوسوفو،
هنغاريا،
السلوفاكية ،سلوفينيا ،تركيا

هوبرت تيماير
أملانيا

املديرون التنفيذيون يف صندوق النقد الدويل

هيلر
ن ،كازاخستان ،جمهورية
ستان ،بولندا ،صربيا،
طاجيكستان ،تركمانستان

شيليشيه مبوندو كابويبويه
أنغوال ،بوتسوانا ،بوروندي ،إريتريا ،إثيوبيا،
غامبيا ،كينيا ،ليسوتو ،ليبيريا ،مالوي ،موزامبيق
 ،ناميبيا ،نيجيريا ،سيراليون ،جنوب إفريقيا،
جنوب السودان ،السودان ،سوازيلند ،تنزانيا،
أوغندا ،زامبيا ،زمبابوي

حممد جعفر جمرد
جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،اجلزائر،
غانا ،جمهورية إيران اإلسالمية ،املغرب،
باكستان ،تونس

أليكسي موجين
روسيا

ستيفن فيلد
اململكة املتحدة

حازم الببالوي
البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت،
لبنان ،ليبيا ،جزر ملديف ،عُمان ،قطر،
اجلمهورية العربية السورية ،اإلمارات
العربية املتحدة ،اجلمهورية اليمنية

ميكيو كاجيكاوا
اليابان

راكيش موهان
بنغالديش ،بوتان ،الهند،
سري النكا

نغويتو تيرانيا يامباي
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

(حسب الوضع يف  30إبريل )2015

سيرج دوبون
أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز،
كندا ،دومينيكا ،غرينادا ،آيرلندا ،جامايكا،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين

كارلو كوتاريللي
ألبانيا ،اليونان ،إيطاليا ،مالطة،
البرتغال ،سان مارينو

فيرناندو خيمينيس التوريه
السلفادور،
كوستاريكا،
كولومبيا،
غواتيماال ،هندوراس ،املكسيك ،إسبانيا،
فنزويال
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تبدأ السنة املالية للصندوق يف أول مايو وتنتهي يف  30إبريل.
والتحليل واعتبارات السياسات الواردة يف هذا التقرير تمثل وجهات نظر املديرين
التنفيذيين لصندوق النقد الدويل.
ووحدة احلساب املستخدمة يف الصندوق هي هي وحدة حقوق السحب اخلاصة؛ وعمليات
حتويل بيانات الصندوق املالية إىل الدوالر األمريكي هي عمليات تقريبية ويتم توفيرها
على سبيل التيسير .ويف  30إبريل  ،2015كان سعر صرف حقوق السحب اخلاصة مقابل
الدوالر األمريكي هو  0.71103وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر الواحد ،وسعر صرف
الدوالر األمريكي مقابل حقوق السحب اخلاصة هو  1.40642للوحدة الواحدة من حقوق
السحب اخلاصة .وكان السعر يف السنة السابقة ( 30إبريل  )2014هو  0.645290وحدة
حقوق سحب خاصة للدوالر الواحد ،و 1.54969دوالر للوحدة الواحدة من حقوق السحب
اخلاصة.
«مليار» تعني ألف مليون ،بينما «تريليون» تعني ألف مليار؛ وترجع الفروق الطفيفة بين
مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب.
ال يشير مصطلح «بلد» حسب استخدامه يف هذا التقرير السنوي ،يف جميع احلاالت إىل حيان
إقليمي بشكل دولة حسب مفهوم القانون والعرف الدوليين .وإنما يشمل هذا املصلح أيضا،
حسب استخدامه يف هذا التقرير ،بعض الكيانات اإلقليمية التي ال تشكل دوال ولكن يُحتفظ
ببيانات إحصائية عنها على أساس منفصل ومستقل.
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حملة عن صندوق النقد الدويل
صنــدوق النقــد الــدويل هــو املنظمــة العامليــة األساســية التــي يتــم مــن
خاللهــا التعــاون النقــدي علــى املســتوى الــدويل .ويضــم الصنــدوق يف
عضويتــه  188بلــدا ممــا يجعلــه منظمــة يتعــاون مــن خاللهــا جميــع
بلــدان العــامل تقريبــا لتحقيــق الصالــح املشــترك .ويتــوىل الصنــدوق
اإلشــراف علــى النظــام النقــدي الــدويل لضمــان فعاليــة عملــه ،ومــن
بيــن أغراضــه الرئيســية تعزيــز اســتقرار أســعار الصــرف ،وتيســير
التوســع والنمــو املتــوازن يف التجــارة الدوليــة .ويمكِّــن ذلــك البلــدان
(ومواطنيهــا) مــن شــراء الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا البعــض ،كمــا
أنــه أمــر ضــروري لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار ورفــع
مســتويات املعيشــة.
وجميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ممثلــة يف جملســه التنفيــذي،
الــذي يناقــش آثــار السياســات االقتصاديــة لــكل بلــد علــى املســتوى
الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي ،ويتخــذ قــرارات اإلقــراض مــن
الصنــدوق ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة مشــكالت مؤقتــة
يف موازيــن مدفوعاتهــا ،وكذلــك جهــود بنــاء القــدرات .ويغطــي هــذا
التقريــر الســنوي أنشــطة اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل
وإدارتــه العُليــا وخبرائــه خــال الســنة املاليــة مــن أول مايــو 2014
وحتــى  30إبريــل  .2015وقــد تــم حتديــث بعــض األرقــام املتعلقــة
بإقــراض اليونــان بعــد نهايــة الســنة املاليــة .وتعكــس حمتوياتــه
اآلراء التــي أعــرب عنهــا اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق واملناقشــات
التــي أجراهــا بشــأن السياســات ،والــذي شــارك بفعاليــة يف إعــداد هــذا
التقريــر الســنوي.
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صندوق النقد الدويل

أنشطة صندوق النقد الدويل األساسية
وتشمل األدوار الرئيسية للصندوق:
تقديــم املشــورة للبلــدان األعضــاء حــول اعتمــاد السياســات
التــي يمكــن أن تســاعدها علــى حتقيــق االســتقرار االقتصــادي
الكلــي ،ومــن ثــم تعجيــل النمــو االقتصــادي ،وتخفيــف حــدة الفقــر،
إتاحــة التمويــل بصفــة مؤقتــة للبلــدان األعضــاء ملســاعدتها يف
معاجلــة املشــكالت املتعلقــة بميــزان املدفوعــات  -أي عندمــا ال جتــد
لديهــا مــا يكفــي مــن النقــد األجنبــي بســبب جتــاوز مدفوعاتهــا للبلــدان
األخــرى إيراداتهــا مــن النقــد األجنبــي،
تقديــم 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،
ولــه مكاتــب يف أنحــاء العــامل نظــرا التســاع نطــاق تواصلــه علــى
املســتوى العاملــي وروابطــه الوثيقــة مــع بلدانــه األعضــاء.
ويمكــن االطــاع علــى معلومــات إضافيــة عــن صنــدوق النقــد الــدويل
وبلدانــه األعضــاء يف موقــع الصنــدوق اإللكتــروين علــى شــبكة
اإلنترنــت.www.imf.org :
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كان العــام املاضــي مليئــا بالتحديــات التــي توالــت علــى غيــر توقــع علــى اجملتمــع الــدويل .ووســط
أجــواء مــن التركيــز املســتمر علــى حتقيــق نمــو أقــوى وأكثــر احتــواء خملتلــف شــرائح الســكان وتعزيــز
التعــاون العاملــي ،واجــه صنــدوق النقــد الــدويل تطــورات اقتصاديــة كانــت تقتضــي إجــراء تعديــات
ســريعة.
بادئ ذي بدء ،جاء االنخفاض املفاجئ احلاد يف أســعار النفط .وبالنســبة ملعظم بلداننا األعضاء،
ثبــت أن انخفــاض أســعار النفــط يعــود بالنفــع ،ويدعــم النمــو يف خضــم اخملــاوف مــن أداء «باهــت
جديــد» يف االقتصــاد العاملــي .لكــن البلــدان املنتجــة للنفــط واجهــت تعديــات صعبــة .وألقــت هــذه
التطــورات الضــوء علــى أهميــة أعمــال التحليــل واملشــورة بشــأن السياســات التــي يقدمهــا صنــدوق النقــد الــدويل.
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رسالة من
املدير العام

وتمثــل التحــدي الثــاين يف وبــاء إيبــوال الــذي تفشــى يف غينيــا وليبريــا وســيراليون .وكان تفشــي هــذا الفيــروس بمثابــة مســألة
حيــاة أو مــوت ،وحتــرك الصنــدوق بســرعة لضمــان قــدرة احلكومــات الثــاث علــى التصــدي لألزمــة وتمكيــن اقتصاداتهــا مــن
التحــرك مــن جديــد .وقــدم صنــدوق النقــد الــدويل مــا يزيــد علــى  400مليــون دوالر ألغــراض املعونــة وتخفيــف أعبــاء الديــون،
بوســائل تضمنــت إعــادة تصميــم تســهيل مواجهــة الكــوارث يف الصنــدوق.
وكان التحــدي الثالــث خــال العــام املاضــي هــو مســاعدة العديــد مــن البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة ظــروف اقتصاديــة وماليــة
صعبــة مــن خــال برامــج مدعمــة بمــوارد الصنــدوق .وال يــزال الصنــدوق ملتزمــا بمســاعدة هــذه البلــدان ،جنبــا إىل جنــب مــع كل
البلــدان األعضــاء ،يف هــذه الفتــرة التــي تســودها االضطرابــات وحتــى نهايتهــا.
لقــد كان عامــا مــن االبتــكار علــى مســتوى املؤسســة :فبــدأت برامــج جتريبيــة تهــدف إىل تضميــن البحــوث التــي أُجريــت يف الســنوات
األخيــرة عــن النمــو االحتوائــي واملســاواة بيــن اجلنســين يف عملنــا القُطْــري ،وأصبحــت الــدورات التدريبيــة عبــر شــبكة اإلنترنــت
متاحــة للمســؤولين واجلمهــور العريــض علــى حــد ســواء ،وانطلقــت مبــادرة البيانــات دون مقابــل ،وبــدأ التعــاون مــع البلــدان
األعضــاء يف جمــال التمويــل اإلســامي.
وواصلنــا العمــل مــع البلــدان األعضــاء لتنفيــذ إصالحــات احلصــص واحلوكمــة لعــام  2010يف الصنــدوق يف أقــرب وقــت ممكــن.
وأكــد أعضاؤنــا جمــددا األهميــة واحلاجــة امللحــة إىل هــذه اإلصالحــات مــن أجــل مصداقيــة الصنــدوق وشــرعيته وفعاليتــه.
وأتــاح هــذا العــام فرصــة لنلقــي نظــرة إىل املاضــي علــى إجنازاتنــا علــى مــدى اخلمســة وعشــرين عامــا املاضيــة يف أوروبــا الشــرقية
والوســطى ،وعلــى الذكــرى الســبعين إلنشــاء الصنــدوق .وأُتيــح الوقــت كذلــك مــن أجــل التخطيــط للمســتقبل اعتمــادا علــى إجنــازات
أهــداف األمم املتحــدة اإلنمائيــة لأللفيــة الثالثــة ودعــم سياســات املنــاخ عــن طريــق حتديــد أســعار صحيحــة للطاقــة .ويف عــام
 ،2015يضــع اجملتمــع الــدويل األهــداف والسياســات التــي تهــدف إىل احلــد مــن الفقــر وتعزيــز النمــو االحتوائــي جلميــع شــرائح
الســكان بحلــول عــام .2030
ويلقــي التقريــر الســنوي لعــام  2015الضــوء علــى عمــل الصنــدوق يف هــذه اجملــاالت وجمــاالت أخــرى مــن خــال منهــج جديــد يف املــزج
بيــن املقــاالت والرســوم البيانيــة .وكمــا هــو احلــال دائمــا ،يركــز التقريــر علــى أعمــال اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل الــذي
يقــدم إرشــادات علــى صعيــد السياســات ترتكــز عليهــا اجلهــود الراميــة إىل ضمــان حتقيــق االســتقرار املــايل والنمــو يف العــامل.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

كريستين الغارد
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أهم أنشطة الصندوق يف السنة املالية 2015
أُنشــئ «الصنــدوق االســتئماين الحتــواء
الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون» مــن
أنشأ صندوق النقد
أجــل التصــدي ألزمــة إيبــوال بتقديــم منــح
الدويل صندوقا جديدا
لإلغاثة الطارئة وواصل لتخفيــف أعبــاء الديــون إىل أفقــر البلــدان
وأكثرهــا تعرضــا للمخاطــر والتــي
تقديم املساعدة املالية
ًتصــاب بكــوارث طبيعيــة أو كــوارث
إىل البلدان األعضاء
يف الصحــة العامــة يمكــن أن تنتشــر
إىل بلــدان أخــرى .وقــدم صنــدوق النقــد
الدويل منحا بقيمة  95مليون دوالر إىل غينيا وليبريا وســيراليون من
أجــل تخفيــف أعبــاء الديــون املســتوفاة للشــروط .كذلــك قــام الصنــدوق
بزيــادة املــوارد املتاحــة يف ظــل «التســهيل االئتمــاين املمــدد» لتمويــل
غينيــا وســيراليون وليبريــا بمقــدار  63.6مليــون دوالر و 111.7مليــون
دوالر ،و 48.2مليــون دوالر ،علــى التــوايل ،وأتــاح إمكانيــة االســتفادة
مــن «التســهيل االئتمــاين الســريع» لــكل مــن غينيــا وليبريــا بمقــدار 39.8
مليــون دوالر و 45.5مليــون دوالر ،علــى التــوايل.
وصــدرت املوافقــة علــى عقــد اتفاقــات الحقــة مــع املكســيك وبولنــدا يف
ظــل «خــط االئتمــان املــرن» بلــغ جمموعهــا  88مليــار دوالر ومــع املغــرب
يف ظــل «خــط االئتمــان الوقائــي» بلــغ جمموعهــا  4.5مليــار دوالر .كذلــك
صــدرت املوافقــة علــى عقــد اتفاقــات جديــدة مــع جورجيــا وهنــدوراس
وكينيــا وصربيــا وسيشــيل وأوكرانيــا تضمنــت التزامــا بتقديــم مــوارد
بقيمــة  19.4مليــار دوالر .تمــت كذلــك املوافقــة علــى صــرف مــوارد
جديــدة بمقتضــى «التســهيل االئتمــاين الســريع» لــكل مــن جمهوريــة
إفريقيــا الوســطى وغامبيــا وغينيــا وغينيــا بيســاو وليبريــا ومدغشــقر
وســانت فنســنت وجــزر غريناديــن ،بلــغ جمموعهــا  117مليــون دوالر
(راجــع اجلــدول  4-2لالطــاع علــى كل الدعــم املقــدم للبلــدان الناميــة
منخفضــة الدخــل) .كذلــك صــدرت املوافقــة علــى زيــادة املــوارد املتاحــة
للبوســنة والهرســك يف ظــل «اتفــاق االســتعداد االئتمــاين» بقميــة 118.9
مليــون دوالر.

جتــرى حاليــا متابعــة « مراجعــة
استكمال عدد من
الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات»
عمليات مراجعة
لعــام  .2014وتغطــي خطــة
السياسات الرئيسية
عمــل املديــر العــام كل جمــاالت
الرقابــة التشــغيلية الرئيســية،
ومنهــا اخملاطــر والتداعيــات ،والقضايــا االقتصاديــة الكليــة املاليــة
والقضايــا الهيكليــة ذات األهميــة احليويــة لالقتصــاد الكلــي.
وأُجريــت مراجعــة «برنامــج تقييــم القطــاع املــايل» وخلُصَــت إىل أن
اإلصالحــات التــي نُفِّــذت يف  2009عــززت مــن تركيــز وفعاليــة برامــج
تقييــم القطــاع املــايل ومــن قــوة تأثيــره.
واعتُمِــدت إصالحــات يف «سياســة حــدود الديــن» يف الصنــدوق.
ودخلــت السياســات اجلديــدة حيــز التنفيــذ يف نهايــة يونيــو 2015
وتوفــر للبلــدان مزيــدا مــن املرونــة يف تمويــل االســتثمارات اإلنتاجيــة
مــع احتــواء اخملاطــر لضمــان اســتمرارية األوضــاع علــى املــدى
املتو ســط.
وطبقــا لتوصيــة مكتــب التقييــم املســتقل ،أُجريــت مراجعــة ألعمــال
الصنــدوق التــي تتنــاول قضايــا التجــارة .وغطــى التقييــم القضايــا
التجاريــة ذات األهميــة احليويــة لالقتصــاد الكلــي كأســاس جلــدول
أعمــال الصنــدوق يف اخلمــس ســنوات القادمــة.
ونشــر اخلبــراء مذكــرات توجيهيــة لتعزيــز املشــورة التــي يســديها
الصنــدوق بشــأن سياســة الســامة االحترازيــة الكليــة يف أعمــال
الرقابــة .وتتضمــن املذكــرات عمــل املؤسســات الدوليــة اخملتصــة
بوضــع املعاييــر والتجــارب القُطْريــة املتطــورة مــع سياســة الســامة
االحترازيــة الكليــة— أي السياســات احلكوميــة املصممــة لضمــان
صحــة النظــام املــايل وســامة أوضاعــه.
واســتجابة إلقتــراح مكتــب التقييــم املســتقل واســتنادا إىل
العمــل الســابق ،وُضِــع إطــار جديــد لتحديــد املســتوى املالئــم مــن
االحتياطيــات الدوليــة يف حيــازة األعضــاء يتســم بدرجــة أكبــر مــن
مراعــاة اخلصائــص القُطْريــة يف تقييــم كفايــة االحتياطيــات مقارنــة
بالطــرق القديمــة.

ملخص األنشطة مأخوذ من جدول أعمال السياسات العاملية للسيدة مدير عام الصندوق .راجع املالحظات اخلتامية لالطالع على التفاصيل.
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أولويات سياسة صندوق
النقد الدويل يف 2015

ركــزت أنشــطة بنــاء القــدرات
علــى البلــدان الناميــة منخفضــة
مواصلة اجلهود
املكثفة لتنمية القدرات الدخــل — ملســاعدة البلــدان
األعضــاء علــى إنشــاء مؤسســات،
من خالل املساعدة
وأطــر قانونيــة ،وسياســات
الفنية والتدريب
أكثــر فعاليــة لتعزيــز االســتقرار
االقتصــادي والنمــو االحتوائــي.
وكان ملكتــب املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي يف تايلنــد دور حمــوري
يف ســرعة تلبيــة الطلبــات علــى املســاعدة الفنيــة والتدريــب يف
ميانمــار وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية .وشــملت أبــرز
األنشــطة األخــرى إنشــاء الصنــدوق االســتئماين لتنميــة القــدرات
يف الصومــال واالفتتــاح الرســمي ملركــز صنــدوق النقــد الــدويل
لالقتصــاد والتمويــل يف الشــرق األوســط يف مدينــة الكويــت ،وهــو
أول معهــد تدريــب إقليمــي تابــع للصنــدوق يف الشــرق األوســط.
وأُتيحــت حديثــا اثنتــان مــن الــدورات الدراســية املفتوحــة واســعة
النطــاق عبــر شــبكة اإلنترنــت عــن حتليــل اســتمرار القــدرة علــى حتمل
الديــن وإصــاح دعــم الطاقــة ممــا أســهم يف اتســاع نطــاق التدريــب
املتــاح مــن صنــدوق النقــد الــدويل.

نظرة عامة

كان العمــل يف جمــال القضايــا
ذات األهميــة احليويــة لالقتصــاد
أعمال التحليل
الكلــي يغطــي موضوعــات مثــل
والسياسات ركزت
اإلصالحــات املعــززة لإلنتاجيــة
على التحديات أمام
يف االقتصــادات املتقدمــة،
البلدان األعضاء
ومشــاركة املــرأة يف القــوى
العاملــة ،ودوافــع التفــاوت يف الدخــل ،والتنويــع االقتصــادي يف
دول جملــس التعــاون اخلليجــي ،وبطالــة الشــباب يف االقتصــادات
األوروبيــة املتقدمــة .أمــا حتليــل سياســات القطاعــات النقديــة
واملاليــة فقــد ركــز علــى دور التدخــل يف أســواق الصــرف وانعكاســات
التمويــل اإلســامي .وتضمنــت السياســات والعمــل التحليلــي لقضايــا
املاليــة العامــة موضوعــات مثــل تعبئــة اإليــرادات واالمتثــال
الضريبــي وكفــاءة االســتثمارات العامــة يف البلــدان املصــدرة للنفــط
يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآســيا الوســطى.

األولويــات احملــددة يف جــدول أعمــال السياســات العامليــة للســيدة
مديــر عــام الصنــدوق:

األعضاء

منطقة اليورو

توفير دعم فعال للطلب
تنفيذ إصالحات أسواق العمل واملنتجات
الواليات املتحدة

ضمان سالسة عودة السياسة النقدية الطبيعية
وضع خطة لضبط أوضاع املالية العامة على املدى املتوسط

اليابان

تنفيذ إصالحات مالية وهيكلية
تعزيز انتقال آثار السياسة النقدية

الصين

إدارة عملية إعادة توازن الطلب
معاجلة مواطن الضعف يف القطاعات ذات االستثمارات املفرطة

اقتصادات األسواق الصاعدة

معاجلة مواطن التعرض للمخاطر اخلارجية
زيادة النمو احملتمل

البلدان النامية منخفضة الدخل

تعزيز أطر السياسات
إعــادة بنــاء االحتياطيــات الوقائيــة يف املاليــة العامــة واحلســاب
اخلار جــي

صندوق النقد الدويل
السياسة النقدية

تقييم تأثير تباين السياسات
حتليل الروابط بين السياسة النقدية واالستقرار املايل

سياسات القطاع املايل

تعميق التحليل االقتصادي الكلي املايل
توفير إرشادات حول سياسة السالمة االحترازية الكلية

سياسة املالية العامة

فحص كيفية دفع السياسة للنمو على املدى الطويل
تعزيز املشورة بشأن األطر واملؤسسات

اإلصالحات الهيكلية

تعزيز املشورة بشأن اإلصالحات الهيكلية
إسداء مشورة حول تدابير حتسين كفاءة االستثمار

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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جدول أعمال السياسات العاملية
جــدول أعمــال السياســات العامليــة
للســيدة مديــر عــام الصنــدوق هــو وثيقــة تُعــرض مرتيــن يف الســنة علــى
اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة ،وهــي اجلهــاز الــذي يسترشــد
بــه الصنــدوق يف شــؤون سياســاته .ويحــدد جــدول أعمــال السياســات
العامليــة التحديــات يف جمــال السياســات التــي تواجــه البلــدان األعضــاء
يف صنــدوق النقــد الــدويل ،ويُقَيِّــم التقــدم الــذي حتقــق منــذ جــدول أعمــال
السياســات العامليــة الســابق ،ويضــع اخلطــوط العريضــة لتحــركات
السياســات الالزمــة علــى املســتويين العاملــي والقُطْــري ،ويرســم
الطريقــة التــي يمكــن أن ينتهجهــا الصنــدوق يف دعــم هــذه التحــركات
علــى صعيــد السياســات.
))(Global Policy Agenda (GPA

ويُعــد جــدول أعمــال السياســات العامليــة بمثابــة خطــة مهمــة لعمــل
صنــدوق النقــد الــدويل وأعضائــه .وهــو كذلــك عنصــر رئيســي يف عمــل
الصنــدوق املعنــي بالرقابــة متعــددة األطــراف — حســبما اتضــح مــن
مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات يف عــام  2014وخطــة
العمــل لتعزيــز الرقابــة التــي وضعتهــا الســيدة مديــر عــام الصنــدوق،
والتــي صــدرت إىل جانــب مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات.
ويناقــش أعضــاء اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل جــدول
أعمــال السياســات العامليــة يف جلســة غيــر رســمية.

ويذكــر جــدول أعمــال السياســات العامليــة يف إبريــل  — 2015مواجهــة
التحديــات العامليــة معــا» أن :تشــجيع النمــو املتــوازن واملســتمر يتطلــب
حزمــة مــن السياســات املتكاملــة تعــزز النــاجت الفعلــي اليــوم والنــاجت
املمكــن غــدا ،وتخفــض اخملاطــر ،وتتصدى للتحديات العاملية الناشــئة».

ومن توصيات التقرير:

رفــع معــدالت النمــو اليــوم :يتطلــب تعزيــز النمــو وزيــادة فــرص
العمــل اســتمرار التيســير النقــدي وسياســات املاليــة العامــة الداعمــة،
حيثمــا أمكــن .ولكــن مــن الضــروري حتســين فعاليــة السياســات وتأميــن
االســتقرار املايل ،وهو ما يشــمل معاجلة أعباء الدين املفرط وتشــجيع
االســتثمار املنتــج بــدال مــن اإلفــراط يف اخملاطــرة املاليــة .ويســتلزم
رفــع أســعار الفائــدة الوشــيك يف الواليــات املتحــدة والتحــركات الكبيــرة
يف أســعار العمالت اعتماد سياســات اســتباقية إلدارة اخملاطر والرفع
املــايل املتزايــد .ويمكــن أن يــؤدي تعزيــز أطــر املاليــة العامــة إىل جعــل
اإليــرادات واإلنفــاق أكثــر دعمــا للنمــو وأن يحتــوي اخملاطــر التــي تواجه
املاليــة العامــة.
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حتســين آفــاق الغــد :هنــاك تأخــر يف إجــراء اإلصالحــات الهيكليــة
مقارنــة بمجــاالت أخــرى ضمــن جــدول أعمــال السياســات العامليــة.
ويمكــن أن تــؤدي اإلصالحــات الهيكليــة املوجهــة إىل إعطــاء دفعــة
لالســتثمار واإلنتاجيــة .ورغــم تبايــن االختناقــات يف كل حالــة،
توجــد أولويــات تتضمــن دفــع جهــود اإلصــاح يف جمــال دعــم الطاقــة
لالســتفادة مــن فرصــة انخفــاض أســعار النفــط ،والتعميــق املــايل،
وحتديــث البنيــة التحتيــة ،وزيــادة فــرص العمــل ،وإزالــة التشــوهات
يف أســواق املنتجــات ،وحتســين منــاخ األعمــال .ويمكــن أن تكــون
اإلصالحــات التجاريــة يف اجملــاالت التقليديــة والناشــئة ،مثــل
اخلدمــات والقواعــد التنظيميــة ،عنصــرا مكمــا ومعـزِّزا لإلصالحــات
الهيكليــة األخــرى.

العمــل معــا مــن أجــل املســتقبل :يؤكــد تأثــر العمــات والتدفقــات
الرأســمالية مؤخــرا بالسياســات النقديــة غيــر املتزامنــة أنــه ينبغــي
تعزيــز صالبــة النظــام النقــدي الــدويل ،وتشــجيع التكامــل املســتمر
بيــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة الديناميكيــة ،وضمــان توافــر
شــبكة أمــان عامليــة مالئمــة ومترابطــة .ونظــرا لتميــز عــام 2015
بعقــد ثالثــة مؤتمــرات دوليــة كبــرى ،فإنــه يمثــل فرصــة غيــر مســبوقة
يســتطيع مــن خاللهــا العــامل رســم مســار التنميــة القابلــة لالســتمرار
يف العقــد ونصــف العقــد القــادم ومــا يليــه (راجــع اجلــزء .)2
مــاذا ســيفعل الصنــدوق :يشــير جــدول أعمــال السياســات العامليــة
إىل أن الصنــدوق سيســاعد البلــدان األعضــاء علــى تنفيــذ جــدول
أعمــال السياســات ،عــن طريــق إتاحــة ترتيبــات تمويليــة مرنــة
للبلــدان التــي تواجــه حتديــات عاجلــة .ويلــزم الصنــدوق كذلــك بالربــط
الوثيــق بيــن مشــورته املعنيــة بالسياســات وأنشــطة تنميــة القــدرات،
وإبــراز أولويــات مثــل تنفيــذ سياســات املاليــة العامــة الداعمــة للنمــو،
واإلصالحــات املاليــة والهيكليــة ذات األهميــة احلاســمة مــن منظــور
االقتصــاد الكلــي ،ومعاجلــة مشــكالت أعبــاء الديــون املفرطــة .كذلــك
يشــير جــدول أعمــال السياســات العامليــة إىل أن الصنــدوق ســيجري
اســتعراضا تقييميــا للتحديــات التــي تواجــه النظــام النقــدي الــدويل،
ويدعــم جــدول أعمــال التنميــة العامليــة لعــام  ،2015ويصمــم عملــه
علــى النحــو الكفيــل بتلبيــة االحتياجــات املتغيــرة لــدى البلــدان
األعضــاء.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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The policy was introduced along with technological
improvements, including a new online data portal
Redistribution
and an enhanced dissemination platform. The platform
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تأثير هبوط أسعار النفط على أعضاء
صندوق النقد الدويل
وكان هبوط األســعار مدفوعا بالزيادات يف اإلنتاج
(يف البلــدان أعضــاء منظمــة البلــدان املصــدرة للنفــط
(«أوبــك») ومــن غيــر بلــدان أوبــك) وبتباطــؤ كبيــر يف
نمــو الطلــب العاملــي علــى النفــط — وخاصــة مــن
أوروبــا ومنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ.

كان للهبوط احلاد غير
املتوقع يف أسعار النفط
طوال العام املاضي —
هبطت بما يزيد على
النصف يف الفترة من
سبتمبر  2014إىل يناير
 —2015تأثير كبير
على مستوى أعضاء
صندوق النقد الدويل.
وجاء هذا التراجع يف
سياق اجتاه عام أوسع
نطاقا لتراجع أسعار
السلع األولية فأعطى
دفعة للنمو العاملي وعاد
بالنفع على كثير من
البلدان املستوردة للنفط،
غير أنه شكل عبئا على
النشاط االقتصادي يف
البلدان املصدرة للنفط.
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وفوجــئ واضعــو التنبــؤات وكذلــك األســواق بعمــق
تراجــع األســعار :فقــد ورد يف عــدد أكتوبــر  2014مــن
تقريــر «آفــاق االقتصــاد العاملــي» أن متوســط ســعر
النفــط هــو  99.36دوالرا للبرميــل يف  2015بنــاء
علــى الســعر املفتــرض يف أســواق العقــود املســتقبلية،
بينمــا ورد يف عــدد إبريــل  2015مــن تقريــر «آفــاق
االقتصــاد العاملــي» أن الســعر املفتــرض لعــام
 2015هــو  58.14و 65.65دوالرا يف .2016
وتضمــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد العاملــي» حتليــا
مفصــا عــن تطــورات وتنبــؤات أســواق الســلع األوليــة
مــع التركيــز علــى االســتثمار يف حقبــة انخفــاض
أســعار النفــط.

انعكاســات واســعة علــى عمــل صندوق
النقــد الدويل

كان لتأثيــر أســعار النفــط علــى مســتوى البلــدان
األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل انعكاســات
واســعة علــى عملــه .فعُدِّلــت أنشــطة الرقابــة الثنائيــة
ومتعــددة األطــراف لكــي تتــواءم مــع البيئــة ســريعة
التغيــر .ومشــاورات املــادة الرابعــة ،وتقاريــر «آفــاق
االقتصــاد اإلقليمــي» ،واملطبوعــات الرئيســية التــي
يصدرهــا الصنــدوق — «آفــاق االقتصــاد العاملــي»،
و«تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي» وتقريــر
«الراصــد املــايل» — أوىل جميعهــا اهتمامــا كبيــرا
للقضايــا ذات الصلــة بأســعار النفــط.

وبينمــا خلُــص تقييــم صنــدوق النقــد الــدويل إىل
أن التأثيــر االقتصــادي الكلــي إيجابــي بوجــه
عــام ،ألقــت تقاريــر أخــرى الضــوء علــى اخملاطــر.
علــى ســبيل املثــال ،جــاء يف عــدد إبريــل 2015
مــن «تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي» أن «ســرعة

وحجــم حركــة أســعار النفــط يثيــرا تســاؤالت حــول
كيفيــة انتقــال الضغــوط مــن خــال القطــاع املــايل».
وذكر قنوات يمكن أن يؤدي انخفاض األســعار من
خاللهــا إىل «تكاثــر مواطــن الضعــف املاليــة »،بمــا
يف ذلــك حــدوث «دورة داعمــة لذاتهــا مــن ارتفــاع
اخملاطــر االئتمانيــة وتدهــور أوضــاع إعــادة تمويــل
البلــدان والشــركات ،وتراجــع إعــادة تدويــر الفوائــض
النفطيــة يف أســواق التمويــل العامليــة ،والضغــوط
علــى قــدرة البنيــة التحتيــة لألســواق املاليــة علــى
اســتيعاب التقلــب املتصاعــد يف أســعار الطاقــة
لفتــرات مطولــة.

االجتاهات العامة لكل بلد
انخــرط اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل
بعمــق يف مراجعــة التقاريــر والوثائــق التــي حتلــل
تأثيــر هبــوط أســعار النفــط .وفضــا علــى إجــراء
مناقشــات مســتفيضة حــول التحليــل الــوارد يف
املطبوعــات الرئيســية ،فقــد اســتعرض كذلــك
االجتاهــات العامــة علــى أســاس كل بلــد علــى حــدة.
علــى ســبيل املثــال ،تبيــن مــن حتليــل البيانــات
الصحفيــة الصــادرة عــن اجمللــس التنفيــذي حــول
مشــاورات املــادة الرابعــة يف الفتــرة مــن أول ينايــر
وحتــى  31مــارس  2015أن  %58ممــا جمموعــه
 21تقييمــا أجــراه اجمللــس ملشــاورات املــادة
الرابعــة كان يحتــوى علــى إشــارات إىل تأثيــر
انخفــاض أســعار النفــط — مــع التركيــز بمزيــد مــن
التفصيــل علــى انعكاســاته علــى البلــدان املنتجــة
للنفــط.
وقــام أوليفييــه بالنشــار املستشــار االقتصــادي
يف صنــدوق النقــد الــدويل ،ورابــح أرزقــي رئيــس
فريــق الســلع األوليــة يف إدارة البحــوث ،بنشــر مقــال
عــن هبــوط أســعار النفــط يف مدونــة الصنــدوق
اإللكترونيــة .وهــذا املقــال بعنــوان «ســبعة أســئلة
عــن هبــوط أســعار النفــط مؤخــرا »،ينظــر يف آليــات
ســوق النفــط ،وانعكاســاتها علــى جمموعــات البلــدان
اخملتلفــة وعلــى االســتقرار املــايل ،واخلطــوات التــي
يمكــن أن يتخذهــا صنــاع السياســات ملعاجلــة
تأثيرهــا علــى اقتصــادات بلدانهــم .وجــذب هــذا
املقــال أكبــر عــدد مــن القــراء ألي مــادة نُشِــرت يف
املدونــة خــال العــام.
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Bloomberg, L.P.

انعكاسات هبوط أسعار
النفط على املالية العامة
كان لهبــوط أســعار النفــط الدوليــة
كذلــك انعكاســات كبيــرة علــى املــوارد
العامــة يف البلــدان املســتوردة
والبلــدان املصــدرة للنفــط .وســلط عــدد
إبريــل  2015مــن تقريــر «الراصــد
املــايل» الضــوء علــى عنصــر تأثيــر
أســعار النفــط وذكــر أن البلــدان
املســتوردة مــن املرجــح أن تســتفيد
بينمــا البلــدان املصــدرة قــد تتضــرر.
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ويقــول تقريــر «الراصــد املــايل»« :إن
التأثيــر يمكــن أن يكــون كبيــرا ،ولكــن
بينمــا املكاســب ستنتشــر عبــر كثيــر
مــن االقتصــادات ،فاآلثــار املاليــة
املعاكســة ســتتركز يف عــدد قليــل
نســبيا .وبرغــم أن حصــة البلــدان
املصــدرة للنفــط يف إجمــايل النــاجت
احمللــي العاملــي أقــل مــن حصــة
البلــدان املســتوردة للنفــط ،تواجــه
البلــدان املصــدرة صدمــة أكبــر بكثيــر
ألن ثِقَــل النفــط أكبــر بكثيــر يف
اقتصاداتهــا وموازناتهــا».
ويف كثيــر مــن البلــدان املصــدرة
للنفــط ،كمــا يقــول تقريــر «الراصــد
املــايل» ،كانــت مواطــن الضعــف
آخــذة يف التراكــم قبــل أن يبــدأ هبــوط
األســعار ،ووُجِهــت اإليــرادات التــي
ولَّدهــا ارتفــاع األســعار نحــو تغطيــة
الزيــادات الكبيــرة يف النفقــات

اجلاريــة والرأســمالية .ونتيجــة
لذلــك ،ارتفــع ســعر النفــط املُحَقِّــق
لتعــادل املاليــة العامــة يف معظــم
البلــدان املصــدرة يف الشــرق األوســط،
ويحتــاج معظــم البلــدان املصــدرة إىل
ارتفــاع األســعار إىل مســتويات أعلــى
بكثيــر مــن  58دوالرا املتوقعــة لعــام
 2015مــن أجــل تغطيــة النفقــات يف
املواز نــة.
ويكمــن أحــد العناصــر الرئيســية
لتأثيــر هبــوط أســعار النفــط علــى
املاليــة العامــة يف جمــال دعــم الوقــود
وهيــكل ضرائــب الطاقــة .ويُخلُــص
«الراصــد» إىل أنــه كلمــا ازداد «انتقــال
التغيــرات» يف أســعار الوقــود إىل
املســتهلكين ،انخفضــت مدخــرات
املاليــة العامــة .علــى ســبيل املثــال،
فــإن البلــدان املســتوردة للنفــط التــي
ال تقــدم دعمــا ولكنهــا حتقــق إيــرادات

مــن تعريفــات النفــط وضرائــب أخــرى
قــد تشــهد تراجعــا يف إيراداتهــا.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يف حالــة تمريــر
انخفــاض أســعار النفــط كامــا إىل
املســتهلكين ،قــد يتولــد طلــب كلــي
وتتحقــق إيــرادات أقــوى.
وتوصلــت إدارات املناطــق
اجلغرافيــة يف الصنــدوق — مــن
خــال مشــاورات املــادة الرابعــة
وأنشــطة الرقابــة اإلقليميــة — إىل
وجــود فرصــة متاحــة أمــام البلــدان
املســتوردة والبلــدان املصــدرة
إلصــاح دعــم الوقــود والنظــم
الضريبيــة ممــا ســيعزز أرصــدة املالية
العامــة ويوجــد حيــزا لزيــادة النفقــات
ذات األولويــة .ويُتوقــع حتســن املوارد
العامــة يف كثيــر مــن البلــدان الناميــة
منخفضــة الدخــل املســتوردة للنفــط
عندمــا يــؤدي تراجــع أســعار النفــط
إىل تخفيــض دعــم الطاقــة.
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حتت األضواء

التحرك يف مواجهة إيبوال:
التمويل الطارئ وأداة جديدة
«أبــدى أعضاؤنــا التزامــا كبيــرا بالتكاتــف للتحــرك يف
مواجهــة أزمــة إيبــوال .وإننــي أشــعر باالمتنــان بصفــة
خاصــة لدعمهــم للموافقــة علــى إنشــاء «الصنــدوق
االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون»
اجلديــد ،الــذي س ـيُحدِث فرقــا بالنســبة لســكان غينيــا
وليبريــا وســيراليون — وبلــدان أخــرى يف املســتقبل».
كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدويل 5 ،فبراير 2015

مؤسســة متعــددة األطــراف تقــدم  %100مــن االلتزامــات التــي تعهــدت
بهــا للبلــدان املتضــررة مــن تفشــي فيــروس إيبــوال.
وتصــب هــذه املســاعدة املاليــة ملكافحــة هــذا الوبــاء يف صميــم
صالحيــات صنــدوق النقــد الــدويل لدعــم بلدانــه األعضــاء يف فتــرات
الضغــوط االجتماعيــة واالقتصاديــة يف ســعيها لتلبيــة احتياجــات
تمويــل ميــزان املدفوعــات .وقــد نظــر اجمللــس التنفيــذي بعنايــة يف كل
خطــوة اتُخِــذت للتحــرك يف مواجهــة الوبــاء ،واعتمــد كل طلبــات التمويــل
وإنشــاء «الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء
الديــون» مــن خــال إصــاح «الصنــدوق االســتئماين لتخفيــف أعبــاء
الديــون يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث».

صندوق النقد الدويل يتحرك بسرعة
يف مواجهة األزمات الناشئة

2014

8
منظمة الصحة العاملية
تعلن أن وباء إيبوال «حالة
طارئة تهدد الصحة العامة
وتشكل مصدر قلق دويل».

صندوق النقد الدويل
يصرف مساعدات
فورية للبلدان الثالثة.

اجمللس التنفيذي لصندوق النقد
الدويل يوافق على تقديم مساعدات
مالية فورية إىل غينيا وليبريا
وسيراليون بقيمة  130مليون دوالر
من أجل التصدي لوباء إيبوال.

9
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واتســم حتــرك صنــدوق النقــد الــدويل بالســرعة واملرونــة ،وتعهــد بتوفيــر
حــوايل  404مليــون دوالر كتمويــل مباشــر حلكومــات البلــدان الثالثــة
مــن أجــل تلبيــة العــدد الكبيــر مــن طلبــات التمويــل اجلديــدة التــي فرضهــا
فيــروس إيبــوال .وقُدِّمــت أوىل املســاعدات الطارئــة بصــورة عاجلــة يف
ســبتمبر  .2014وبعــد ذلــك ،عندمــا أصبــح حجــم الكارثــة واضحــا ،عــزز
الصنــدوق مســاعدته يف مطلــع عــام  2015بمزيــد مــن التمويــل مــن
«الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر» وتخفيــف أعبــاء الديــون
يف ظــل «الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء
الديــون» اجلديــد.
وأعلنــت الســيدة كريســتين الغــارد مديــر عــام الصنــدوق عــن تقديم تمويل
إضــايف يف اقتــراح قدمتــه إىل رؤســاء الــدول أعضــاء جمموعــة العشــرين
خــال اجتماعهــم يف قمــة بريزبيــن يف أســتراليا يف نوفمبــر .2014
ومــن خــال متابعــة اقتــراح بريزبيــن ،أصبــح صنــدوق النقــد الــدويل أول
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املصادر :منظمة الصحة العاملية ،واإلدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

إن تفشــي فيــروس إيبــوال يف غــرب إفريقيــا جعــل اجملتمع الدويل
يواجــه أزمــة غيــر مســبوقة يف جمــال الصحــة العامــة .وأدى
انتشــار اجلائحــة يف غينيــا وليبريــا وســيراليون إىل إصابــة حــوايل
 26ألــف نســمة ووفــاة مــا يزيــد علــى  10.600شــخص .وأفضــى إىل
توقــف النشــاط االقتصــادي يف البلــدان الثالثــة وأثــار شــبح مواجهــة
أزمــة أكبــر.

صندوق النقد الدويل

اجتماع جمموعة العشرين يف بريزبين
يدعو إىل تقديم دعم قوي للبلدان املصابة
بوباء إيبوال وتوفير آليات مرنة جديدة
ملعاجلة اآلثار االقتصادية لألزمات
املماثلة مستقبال.

اإلقــراض املُيَسَّــر :قــدم صنــدوق النقــد الــدويل  309مليــون دوالر
كمســاعدة عاجلــة بأســعار فائــدة صفريــة إىل البلــدان الثالثــة املتضــررة
مــن فيــروس إيبــوال .وقُدِّمــت القــروض يف ظــل «التســهيل االئتمــاين
الســريع» و»التســهيل االئتمــاين املمــدد ».وصُرِفــت األمــوال علــى الفــور،
فتوافــرت لهــذه البلــدان املــوارد التــي كانــت يف أمــس احلاجــة إليهــا
ملســاعدتها يف معاجلــة األزمــة.

تخفيــف أعبــاء الديــون :كانــت إحــدى الســمات التــي تفــرد بهــا صنــدوق
النقــد الــدويل يف التحــرك ملواجهــة األزمــة هــو قــرار إنشــاء «الصنــدوق
االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون ».وقُدِّمــت للبلــدان
الثالثــة املتضــررة مــن فيــروس إيبــوال (غينيــا وليبريــا وســيراليون) منــح
قيمتهــا  95مليــون دوالر لتخفيــف أعبــاء الديــون يف الســنة املاليــة
 2015مــن أجــل تخفيــف الضغــوط عــن موازيــن مدفوعاتهــا.

املشــورة بشــأن السياســات :بعــد أن تضــررت هــذه البلــدان الثالثــة
مــن الوبــاء ،تقلــص إجمــايل النــاجت احمللــي لديهــا جميعــا .وكان أحــد
العناصر الرئيســية يف املشــورة بشــأن السياســات التي يقدمها صندوق
النقــد الــدويل هــو دعــم السياســات االقتصاديــة الكليــة التوســعية — بمــا
فيهــا عجــز املوازنــة ملكافحــة الوبــاء وجتنــب الوقــوع يف ركــود أكبــر.
وواصــل خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل العمــل مــع الســلطات يف كل
بلــد منهــا طــوال فتــرة تفشــي الوبــاء ،ومــع بــدء تراجــع األزمــة ،حتولــت
املناقشــات نحــو التحــدي األطــول أجــا وهــو التعجيــل باســتعادة النمــو.
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صندوق النقد الدويل يدعم البلدان املصابة بوباء إيبوال 404 :مليون دوالر

التمويل املقدم من الصندوق (بماليين الدوالرت األمريكية)

٦٣٫٦

ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
١٤٠٫٩
ﻣﻠﻴﻮن

٣٨٫٧
٢٩٫٢

٤٥٫٥

٢٩٫٤

٣٦٫٥

صندوق النقد الدويل قدم
دعما بلغ  %100ملواجهة
تفشي وباء إيبوال وواصل
تقديم التمويل املعتمد قبل
تفشي الوباء.

»اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﳌﻤﺪد«
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ٢٠١٤

ﺻﺮف اﳌﻮارد ﻣﻦ »اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺴﺮﻳﻊ«

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ٢٠١٥

ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
صندوق النقد الدويل ينشئ
«الصندوق االستئماين
الحتواء الكوارث وتخفيف
أعباء الديون» لتعزيز
الدعم املقدم إىل البلدان
منخفضة الدخل املستوفاة
لشروط االستفادة من
موارده واملتضررة من
كوارث يف الصحة العامة.

2015

1

2

صندوق النقد الدويل يقدم
مساعدات لتخفيف أعباء الديون
عن البلدان الثالثة ملساعدتها
على تغطية احتياجات التمويل يف
ميزان املدفوعات واملالية العامة.

300
200
100

3

4

حاالت الوفيات املؤكدة واملشتبه بها يف غينيا وليبريا وسيراليون بلغت  10600حالة يف إبريل .2015

الصندوق االستئماين
الحتواء الكوارث وتخفيف
أعباء الديون
أنشــأ صنــدوق النقــد الــدويل يف فبرايــر
« 2015الصنــدوق االســتئماين الحتــواء
الكـ�وارث وتخفيـ�ف أعبـ�اء الديـ�ون»   �Ca
tastrophe Containment and Relief

) .Trust (CCRTوتســمح هــذه األداة
للصنــدوق بتقديــم منــح لتخفيــف أعبــاء
الديون إىل أفقر البلدان وأكثرها تعرضا
للمخاطــر التــي ًتصــاب بكــوارث طبيعيــة
أو كــوارث يف الصحــة العامــة ،بمــا
فيهــا األوبئــة .والهــدف مــن الصنــدوق
االســتئماين اجلديــد هــو أن يكــون مكمــا
لتمويــل املانحيــن واإلقــراض املُيَسَّــر
مــن صنــدوق النقــد الــدويل .وتخفيــف
مدفوعــات خدمــة الديــن يحــرر مزيــدا
مــن املــوارد لتلبيــة االحتياجــات
االســتثنائية يف موازيــن املدفوعــات
التــي تمخضــت عنهــا الكارثــة ويســاند
جهــود االحتــواء والتعــايف.

وأُنشــئ الصنــدوق االســتئماين الحتــواء
الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون عــن
طريــق حتويــل الصنــدوق االســتئماين
لتخفيــف أعبــاء الديــون يف مرحلــة
مــا بعــد الكــوارث ،الــذي تأســس يف
عــام  2010علــى أثــر الزلــزال املــروع
الــذي ضــرب هايتــي .ويضــم الصنــدوق
االســتئماين الحتواء الكوارث وتخفيف
أعبــاء الديــون نافذتيــن )1( :نافــذة
تخفيــف أعبــاء الديــون يف مرحلــة
مــا بعــد الكــوارث ،لتقديــم مســاعدة
اســتثنائية عقــب وقــوع كارثــة طبيعيــة

كزلــزال أو إعصــار ،و( )2نافــذة احتــواء
الكــوارث ،لتقديــم مســاعدة الحتــواء
انتشــار كــوارث الصحــة العامــة.
واســتحداث نافــذة «احتــواء
الكــوارث» هــو إقــرار بــأن البلــدان
الفقيــرة ذات النظــم الصحيــة
الضعيفــة لديهــا قــدرة حمــدودة
علــى احتــواء التهديــد األوســع الــذي
تفرضــه كارثــة يف الصحــة العامــة،
وبــأن اجملتمــع الــدويل لديــه اهتمام
كبيــر بتقديــم دعــم واســع لهــذه
البلــدان .وحتصــل البلــدان املؤهلــة

الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون يضم نافذتين
نافذة تخفيف أعباء الديون
يف مرحلة ما بعد الكوارث
لتقديم مساعدة استثنائية عقب
وقوع كارثة طبيعية كزلزال أو
إعصار

400

نافذة احتواء الكوارث
لتقديم مساعدة الحتواء انتشار
كوارث الصحة العامة

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000

التمويل من صندوق النقد الدويل (بماليين الدوالرات األمريكية)

ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ
١٣٠٫٢
ﻣﻠﻴﻮن

ﻏﻴﻨﻴﺎ
١٣٢٫٨
ﻣﻠﻴﻮن

حاالت الوفيات املؤكدة
واملشتبه بها أغسطس
 – 2014إبريل 2015

٤٨٫٢

نظرة عامة

٧٣٫٠

٣٩٫٨

منخفضــة الدخــل التــي تصيبهــا
كــوارث الصحــة العامــة علــى منــح
مقدمــا للقيــام مباشــرة بســداد
مدفوعــات خدمــة الديــن املســتحق
لصنــدوق النقــد الــدويل .واحلــد
األقصــى للدعــم يف هيئــة منحــة هــو
 %20مــن حصــة البلــد العضــو ،مــع
إمكانيــة تقديــم مزيــد مــن املســاعدة
لتخفيــف أعبــاء الديــون يف ظــل
ظــروف اســتثنائية.
وتتوافــر املســاعدة مــن خــال
الصنــدوق االســتئماين ملــا يصــل
إىل  38بلــدا مــن البلــدان الناميــة
املؤهلــة
الدخــل
منخفضــة
لالقتــراض بشــروط ميســرة ويقــل
نصيــب الفــرد مــن الدخــل فيهــا عــن
 1215دوالرا ،أو الــدول الصغيــرة
التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 1.5
مليــون نســمة ،ونصيــب الفــرد مــن
الدخــل أقــل مــن  2430دوالرا.
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حتت األضواء

صندوق النقد الدويل يدعم أوكرانيا
اعتمد اجمللس
التنفيذي لصندوق
النقد الدويل يف 11
مارس  2015اتفاقا
مدته أربع سنوات
بقيمة  17.5مليار
دوالر يف ظل «تسهيل
الصندوق املُمدد»
لدعم أوكرانيا ،مع
صرف حوايل 5
مليارات دوالر على
الفور.

ويضــع البرنامــج أهدافــا تنطــوي علــى حتديــات:
وضــع االقتصــاد علــى مســار التعــايف ،واســتعادة
اســتمرارية املركــز اخلارجــي ،وتعزيــز املــوارد العامة،
ودعــم النمــو االقتصــادي باملُضــي ُقدُمــا يف إجــراء
اإلصالحــات الهيكليــة وإصــاح احلوكمــة ،وحمايــة
أضعــف فئــات املواطنيــن يف البــاد.
ودخلــت أوكرانيــا بعــد اســتقاللها عــام  1991يف
عــدة برامــج يدعمهــا صنــدوق النقــد الــدويل — بمــا
يف ذلــك بعــد األزمــة املاليــة يف  — 2008لكــن مل
يحقــق أي برنامــج منهــا هــدف تعزيــز اإلصــاح
املســتمر .وانتهــى برنامــج عــام  2010دون أن يلقــى
جناحــا ،واشــتدت حــدة املشــكالت االقتصاديــة الكليــة
يف أوكرانيــا .وارتفعــت تكاليــف األجــور واإلنتــاج،
غيــر أن اإلنتاجيــة مل ترتفــع .ويف نهايــة املطــاف،
تراجعــت القــدرة التنافســية كثيــرا إىل حــد أفضــي إىل
توقــف النمــو االقتصــادي وركــود الصــادرات.

تدهور سريع يف 2014
شــرعت احلكومــة اجلديــدة التــي تولــت مهامهــا يف
فبرايــر  2014يف تنفيــذ برنامــج يضمــن حتقيــق
االســتقرار االقتصــادي الكلــي واملــايل .ومــع هــذا،
تدهــور الوضــع بســرعة بعــد أن اشــتدت حــدة النــزاع
املســلح يف الشــرق .ويف الربــع الرابــع مــن عــام
 ،2014تقلــص إجمــايل النــاجت احمللــي بنســبة
 %14.8مقارنــة بالعــام الســابق ،وظهــرت احتياجــات
إىل تمويــل إضــايف .وكانــت النتيجــة هــي زعزعــة
اســتقرار ســوق الصــرف األجنبــي ،بينمــا رزحــت
البنــوك حتــت وطــأة الضغــوط.
وحتركــت احلكومــة يف مواجهــة هــذا األمــر بوضــع
برنامــج أكثــر طموحــا وشــموال مدعومــا بتمويــل جديــد
وكبيــر مــن اجملتمــع الــدويل ،بمــا فيــه صنــدوق النقــد
الــدويل .وأوىل اخلطــوات يف البرنامــج اجلديــد الــذي
يدعمــه صنــدوق النقــد الــدويل هــو حتقيــق اســتقرار
املــوارد املاليــة يف أوكرانيــا .ويغطــي احتياجــات
أوكرانيــا مــن التمويــل اخلارجــي ،وتشــير التقديــرات
إىل بلوغــه حــوايل  40مليــار دوالر علــى امتــداد
الفتــرة مــن  ،2018-2015إىل جانــب مســاعدات
دوليــة أخــرى وعمليــة إلعــادة هيكلــة الديــون .ويُتوقــع
ارتفــاع االحتياطيــات الرســمية للبــاد بمقــدار ثالثــة
أضعــاف لتبلــغ حــوايل  18مليــار دوالر بحلــول نهايــة
 .2015ويف ظــل تشــديد موقــف السياســة النقديــة،
مــن املتوقــع أن يظــل التضخــم مكبوحــا وأن ينحســر
نحــو الرقــم الواحــد مــع مطلــع عــام .2017

معاجلة العجز وحماية الضعفاء
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن انخفــاض العجــز يمكــن أن
يســاعد علــى تخفيــض االحتياجــات إىل التمويــل
والديــن العــام .ويشــمل ذلــك رفــع تعريفــات الطاقــة
للحــد مــن عجــز شــبه املاليــة العامــة لــدى مؤسســة
احتــكار الغــاز اململوكــة للحكومــة .ومــن أجــل حمايــة
أضعــف شــرائح الســكان مــن تأثيــر هــذه التدابير وبناء
الدعــم الــازم لإلصالحــات ،حُ ـدِّد هــدف جملمــوع
اإلنفــاق علــى برامــج املســاعدات االجتماعيــة هــو
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واخلطــوة التاليــة هــي إنعــاش النمــو باســتعادة
القــدرة التنافســية ،بــدءا بمرونــة ســعر الصــرف.
وإضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي أن يســتعيد اجلهــاز
املصــريف عافيتــه مــن خــال جهــود إعــادة
الرســملة والتصفيــة حتــى يتســنى اســتئناف
النمــو االئتمــاين.

التصدي للفساد واملصالح
املكتسبة
يتعيــن إعطــاء نفــس القــدر مــن األهميــة التخــاذ
تدابيــر حاســمة للتصــدي للمعوقــات الهيكليــة
التــي حتــول دون النمــو املســتمر الــذي يمكــن
أن يرفــع مســتويات املعيشــة يف أوكرانيــا إىل
املســتويات يف بلــدان اجلــوار ،بمــا يف ذلــك
إلغــاء القيــود التنظيميــة وإصــاح اإلدارة
الضريبيــة ،والشــفافية ،وأوجــه حتســن اإلدارة
املاليــة العامــة ،وإصالحــات املؤسســات
اململوكــة للدولــة .وأخيــرا ،يتــم التصــدي للفســاد
مــن خــال تقويــة التشــريعات ،واتخــاذ تدابيــر
لتعزيــز فعاليــة النظــام القضائــي ،واتخــاذ
خطــوات لكبــح التشــوهات احملتملــة مــن تأثيــر
املصالــح املكتســبة يف أوكرانيــا.
وقــد بذلــت ســلطات أوكرانيــا جهــودا دؤوبــة خــال
الشــهور األخيــرة ملعاجلــة املشــكالت عميقــة اجلــذور
والتخلــص مــن سياســات املاضــي غيــر القابلــة
لالســتمرار .ويقــدم صنــدوق النقــد الــدويل واجملتمــع
الــدويل الدعــم إىل أوكرانيــا يف ســعيها لتنفيــذ
برناجمهــا اإلصالحــي.

نظرة عامة

 %4.1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف  ،2015أي
بزيــادة مقدارهــا  %30عــن عــام  ،2014مــع زيــادة
مســاعدات ســداد فواتيــر الطاقــة بمــا يصــل إىل
أربعــة أضعــاف.

تواصُــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع اليونــان خــال الســنة
املالية 2015
اســتمر تواصــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع اليونــان علــى عــدة أصعــدة
أثنــاء الســنة املاليــة  ،2015مــع التركيــز علــى التقــدم يف تنفيــذ برنامــج
اقتصــادي يدعمــه اتفــاق ممــدد يف ظــل «تســهيل الصنــدوق املُمَ ـدَّد»
وتوفيــر املســاعدة الفنيــة والتدريــب للســلطات مــن أجــل تعزيــز القــدرة
اإلداريــة علــى مســتوى طائفــة مــن الوظائــف العامــة.
ويف مايــو  ،2014اســتكمل اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل
املراجعــة اخلامســة ألداء اليونــان يف ظــل االتفــاق املُمَ ـدَّد .وأتــاح
اســتكمال املراجعــة صــرف حــوايل  4.24مليــار دوالر يف ظــل االتفــاق،
ليصبــح جممــوع املبالــغ املنصرفــة يف ظــل اتفــاق الصنــدوق املُمَ ـدَّد
حــوايل  14.38مليــار دوالر .وباســتكمال املراجعــة ،وافــق اجمللــس
التنفيــذي علــى طلــب اإلعفــاء مــن إعــان عــدم التقيــد بمعيــار األداء
املتعلــق باملتأخــرات احملليــة.
ومــع مــرور الوقــت خــال العــام ،كانــت هنــاك عمليــات تواصــل مكثفــة
بيــن الســلطات اليونانيــة ،وكبــار املســؤولين يف الصنــدوق ،وممثليــن
رفيعــي املســتوى للحكومــات أعضــاء منطقــة اليــورو ،واملفوضيــة
األوروبيــة ،والبنــك املركــزي األوروبــي .وتناولــت عمليــات التواصــل
املذكــورة جمموعــة مــن القضايــا املتعلقــة بالتقــدم نحــو التوصــل إىل
تفاهــم يمكــن أن يمهــد الطريــق الســتكمال املراجعــة السادســة .واســتمر
هــذا التواصــل بعــد االنتخابــات الوطنيــة يف ينايــر  2015والتــي أدت إىل
تشــكيل حكومــة ائتــاف بقيــادة حــزب ســيريزا.
وجــاء أحــد أهــم العناصــر يف تواصــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع اليونــان
يف جمــال تنميــة القــدرات .وشــملت جمــاالت التواصــل اإلدارة الضريبيــة،
واإلدارة املاليــة العامــة ،والتنظيــم والرقابــة يف اجلهــاز املصــريف،
وجمــاالت رئيســية أخــرى تتعلــق بــاإلدارة العامــة .وال تــزال املناقشــات
حــول السياســات مســتمرة يف الســنة املاليــة .2016
وبعــد انتهــاء الســنة املاليــة  ،2015أصبحــت اليونــان متأخــرة يف الســداد
للصنــدوق نتيجــة لتعمــق أزمتهــا االقتصاديــة .وقــد تمــت تســوية هــذه
املتأخــرات يف  20يوليــو  .2015وال يــزال الصنــدوق ملتزمــا بمســاعدة
اليونــان حتــى انتهــاء فتــرة االضطرابــات االقتصاديــة.
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الوظائف والنمو

أصبــح توفيــر فــرص العمــل وتعزيــز النمــو االحتوائــي مــن املوضوعــات التــي تلقــى أهميــة متزايــدة يف عمــل
صنــدوق النقــد الــدويل علــى مــدى اخلمــس ســنوات املاضيــة.

وتواجه البلدان
هذه التحديات يف
وقت يسوده التغير
التكنولوجي والعوملة
وحتول االجتاهات
العامة الديمغرافية
— وكذلك التحديات
االقتصادية الكلية
الناشئة من األزمة
املالية العاملية يف
 ،2009-2008مما
سبب فقدان املاليين
لوظائفهم وارتفاع
البطالة بصورة حادة.

وكان العمــل املعنــي بعــدم املســاواة مدفوعــا ببحــوث
أجرتهــا إدارة البحــوث وإدارة شــؤون املاليــة العامــة
يف صنــدوق النقــد الــدويل حــول هــذا املوضــوع ،بمــا
فيهـ�ا التقاريـ�ر بعنـ�وا ن �“Inequality and Unsustain
”?، able Growth: Two Sides of the Same Coin
و”،“Redistribution, Inequality, and Growth
و” .“Income Inequality and Fiscal Policyويف
فبرايــر  ،2014ناقــش اجمللــس التنفيــذي تقريــرا
أعــده خبــراء يف الصنــدوق عــن “Fiscal Policy and
” .Income Inequalityوركــز هــذا التقريــر علــى
سياســة املاليــة العامــة—األداة األساســية التــي
يمكــن أن تســتخدمها احلكومــات للتأثيــر علــى توزيــع
الدخــل .وألقــى نظــرة عامــة علــى خيــارات الضرائــب
والنفقــات املتاحــة وكيــف يمكــن تصميمهــا لتقليــل
اآلثــار غيــر املواتيــة علــى نمــو فــرص العمــل والدخــل
إىل أدنــى حــد .وســيواصل خبــراء الصنــدوق تفعيــل
العمــل التحليلــي الــذي قــام بــه الصنــدوق يف الفتــرة
األخيــرة حــول عــدم املســاواة ،بمــا يف ذلــك يف ســياق
املشــاورات الســنوية.
وأعــد خبــراء الصنــدوق تقريــرا لعرضــه علــى اجمللــس
ملناقشــته يف عــام  2013بعنــوان “Jobs and
�Growth: Analytical and Operational Consid
” ، erations for the IMFناقــش فيــه دور صنــدوق

النقــد الــدويل يف مســاعدة البلــدان علــى وضــع
اســتراتيجيات لتوفيــر فــرص العمــل وحتقيــق النمــو
الشــامل .وخلُــص التقريــر إىل أن اجملــال متــاح
لتحســين حتليــل االجتاهــات العامــة يف هــذا اجملــال
وتعزيــز املشــورة بشــأن السياســات.

1818

إدمــاج الوظائــف والنمــو يف عمليــات
صنــدوق النقــد الــدويل
منذ نشــر التقرير الذي عُرِض على اجمللس يف ،2013
بــدأت عمليــة إدمــاج التركيــز علــى الوظائــف والنمــو
االقتصــادي يف عمليــات الصنــدوق ،واســتمر توســع
البحــوث ،بإرشــادات مــن جمموعــة استشــارية مشــتركة
بيــن اإلدارات .وحــددت إدارات املناطــق اجلغرافيــة
حــاالت بلــدان جتريبيــة لتضميــن العمــل املتعلــق
بالوظائــف والنمــو يف مشــاورات املــادة الرابعــة.
ومــع اســتمرار هــذا العمــل يف ســياق مشــاورات املــادة
الرابعــة ،ســيصبح جــزءا مــن تقييــم اجمللــس التنفيــذي
للبلــدان املعنيــة .ومــن املقــرر إدراجــه يف املشــاورات
مــع العديــد مــن البلــدان خــال الســنة املاليــة .2016
وأوصــت مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات يف
عــام  2014بمواصلــة تعزيــز العمــل املعنــي بالوظائــف
والنمــو .ومــن بيــن توصياتهــا ،اقترحــت مراجعــة
الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات زيــادة االهتمــام
بتأثيــر سياســة املاليــة العامــة والتطــورات يف القطــاع
املــايل علــى النمــو ،والتوســع يف تقديــم املشــورة بشــأن
سياســات ســوق العمل لدعم أهداف توفير فرص العمل
يف البلــدان األعضــاء ،ومراعــاة أهــداف وقيود الســلطات
القُطْريــة بصــورة أشــمل مــن أجــل تطويــع املشــورة علــى
نحــو أفضــل بمــا يتــاءم مــع ظــروف كل بلــد علــى حــدة.
وخلُصــت مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات
مــن خــال مســح مشــاورات املــادة الرابعــة إىل تأييــد
النتائــج التــي تفيــد بدخــول العمــل املعنــي بالوظائــف
والنمــو بصــورة متزايــدة يف جمــال العمليــات املذكــور.
وكانــت العوامــل املســاهمة هــي تعزيــز أدوات الرقابــة،
وأوجــه التحســن يف إحصــاءات العمــل ،والتدريــب.
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البحوث والرقابة
يتنــاول العمــل اجلــاري يف جمــال البحــوث طائفــة واســعة مــن
القضايــا منهــا:
النمــو :حتديــد كــم املكاســب مــن إصالحــات هيــكل االقتصــاد،
ودور احلصــول علــى تمويــل يف دعــم النمــو ،وأهميــة التنويــع
االقتصــادي.
الوظائــف :بطالــة الشــباب يف أوروبــا ،ودور اعتــدال األجــور
يف منطقــة اليــورو ،وتأثيــر إصالحــات ســوق العمــل ،والقطــاع
غيــر الرســمي يف االقتصــادات الصاعــدة والناميــة.
االحتــواء وتوزيــع الدخــل :تعزيــز مشــاركة املــرأة يف القــوى
العاملــة ،وتقييــم تأثيــر سياســات املاليــة العامــة علــى توزيــع
الدخــل ،ومؤسســات ســوق العمــل ،وحتريــر احلســاب الرأســمايل.
ويف جمــال الرقابــة اإلقليميــة ،تضمــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد
اإلقليمــي» الصــادر عــن اإلدارة اإلفريقيــة يف إبريــل 2014
فصــا تنــاول اجلهــود املبذولــة علــى صعيــد السياســة
االقتصاديــة لتوفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل وكيــف يمكــن
أن تســاعد علــى جعــل النمــو أكثــر احتــواء يف إفريقيــا جنــوب
الصحــراء .وعُرِضــت هــذه النتائــج املســتخلصة يف مؤتمــر
موزامبيــق يف مايــو  ،2014الــذي ركــز يف األســاس علــى
توظيــف العمالــة والنمــو االحتوائــي.
ويف مايــو  ،2014عُقِــد مؤتمــر يف العاصمــة األردنيــة عمَّــان
تنــاول كذلــك قضايــا الوظائــف والنمــو يف الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى.

وبرغــم مــا حتقــق مــن تقــدم كبيــر يف العقــود
األخيــرة ،ال تــزال أســواق العمــل علــى مســتوى العــامل مقســومة حســب نــوع اجلنــس،
ويبــدو أن التقــدم صــوب حتقيــق املســاواة بيــن اجلنســين قــد توقــف .ويف كلمــة ألقتها
الســيدة كريســتين الغــارد مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل يف ســبتمبر 2014
حــول «القــوة االقتصاديــة لتمكيــن املــرأة» ،وصفــت احلواجــز التــي تواجههــا املــرأة
العاملــة يف أنحــاء العــامل بقولهــا« :إذا مــا شــاركت املــرأة ،فإنهــا تبقــى حمصــورة
يف وظائــف منخفضــة األجــر ومنخفضــة املكانــة .وعلــى مســتوى العــامل ،ال حتصــل
املــرأة إال علــى ثالثــة أربــاع أجــر الرجــل — وينطبــق هــذا حتــى يف حالــة حصولهــا
علــى نفــس مســتوى التعليــم وممارســتها العمــل يف نفــس املهنــة».

نظرة عامة

املرأة والعمل

يمثل دور املرأة يف مكان العمل أحد العوامل
احلاســمة يف قضايــا الوظائــف والنمــو
االحتوائــي .وبينمــا تشــكل املــرأة مــا يزيــد
علــى نصــف ســكان العــامل ،فــإن مســاهمتها
يف النشــاط االقتصــادي احملســوب ،والنمــو،
والرفــاه أقــل بكثيــر مــن املســاهمة املمكنــة.
وتترتــب علــى هــذا القصــور عواقــب وخيمــة يف
صــورة خســائر يف إجمــايل النــاجت احمللــي
للبلــدان بصــورة منفــردة.

وبنــاء علــى ورقــة العمــل الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل يف  2012بعنــوان
«هــل تســتطيع املــرأة أن تنقــذ اليابــان؟» )? ،(Can Women Save Japanاتســع
نطــاق التحليــل املعنــي باملــرأة والعمــل بوتيــرة ســريعة .وأعــدت إدارات املناطــق
اجلغرافيــة عمليــات تقييــم جتريبيــة للقضايــا ذات الصلــة باملــرأة العاملــة يف
ســياق مشــاورات املــادة الرابعــة علــى مســتوى جمموعــة مــن البلــدان ،بهــدف
اكتســاب اخلبــرة وتيســير التعــاون مــع مؤسســات أخــرى ،وتبــادل املعلومــات.
ومــع اســتكمال عمليــات التقييــم ،أصبحــت جــزءا مــن املناقشــات التــي يجريهــا
اجمللــس التنفيــذي حــول حــاالت البلــدان التجريبيــة .وأُجريــت دراســة قُطْريــة
مقارنــة عــن املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يف البلــدان األوروبيــة ســوف
تسترشــد بهــا مشــاورات املــادة الرابعــة مــع بعــض هــذه البلــدان.
وصــدرت يف فبرايــر  2015مذكــرة مناقشــات خبــراء الصنــدوق بعنــوان:
”،“Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labor Force Participation,
وفحصــت آثــار القيــود القانونيــة القائمــة علــى نــوع اجلنــس وسياســات أخــرى،
وآثــار اخلصائــص الديمغرافيــة علــى نتائــج ســوق العمــل.
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حتت األضواء

توسع التدريب الذي يقدمه
صندوق النقد الدويل من خالل
الدورات عبر اإلنترنت

ويتضمــن تصميــم الــدورات اجلديــدة — التــي أعدهــا معهــد تنميــة
القــدرات بالتعــاون مــع إدارات أخــرى يف الصنــدوق— أفــام فيديــو
قصيــرة ممزوجــة باختبــارات وتماريــن عمليــة تفاعليــة ،وتتضمــن
هــذه الــدورات أيضــا حلقــات نقــاش تســمح للمشــاركين بتبــادل اآلراء
فيمــا بينهــم وإجــراء املناقشــات حــول مضمــون الــدورة .ويســهم التقييــم
بالكمبيوتــر يف توفيــر وقــت املــدرب ويعنــي أن يف اســتطاعة الصنــدوق
توفيــر فــرص غيــر حمــدودة فعليــا لاللتحــاق بالــدورات .ومنــذ إطــاق
البرنامــج يف أواخــر عــام  ،2013جذبــت هــذه الــدورات — املتاحــة
جمانــا واملفتوحــة لــكل مــن يرغــب ولديــه خدمــة إنترنــت — مــا يزيــد
علــى  10آالف مشــارك فعــال ،حصــل حــوايل  6آالف مشــارك منهــم علــى
شــهادة اســتكمال الــدورة.

دخــل صنــدوق النقــد الــدويل مرحلــة
جديــدة مثيــرة لالهتمــام يف منهجــه
نحــو التدريــب ،مــع اعتمــاد دورات
جديــدة للتعَلُّــم عبر اإلنترنت مصممة
بالتعــاون مــع شــركائه يف برنامــج
«إديكــس» ( ،)edXوهــو برنامــج غيــر
هــادف للربــح للتعلُّــم عبــر اإلنترنــت
أسســته جامعــة هارفــارد ومعهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا.
ويســتطيع الصنــدوق مــن خــال هــذه
الشــراكة توســيع إمكانيــة االســتفادة
مــن براجمــه التدريبيــة وإتاحتهــا
لعــدد أكبــر مــن املســؤولين يف
البلــدان األعضــاء وأن يتيــح للقاعــدة
األعــرض مــن اجلمهــور العــام إمكانيــة
االلتحــاق بدوراتــه التدريبيــة مــن
خــال مــا يُسَ ـمَّى «الــدورات الدراســية
املفتوحــة واســعة النطــاق عبــر شــبكة
اإلنترنــت» (.)MOOCs

فرص جديدة أمام البلدان النامية منخفضة الدخل

يتيــح التَعَلُّــم عبــر اإلنترنــت فرصــا تدريبيــة جملموعــة أوســع مــن
املســؤولين يف البلــدان األعضــاء .فتبلــغ نســبة املســؤولين احلكومييــن
مــن بيــن املتخرجيــن عبــر اإلنترنــت حتــى هــذا التاريــخ  ،%40ممــا
يرفــع التدريــب يف الصنــدوق بمقــدار أربــع نقــاط مئويــة يف الســنة
املاليــة  .2015وكان أكبــر عــدد مــن احلاصليــن علــى هــذا التدريــب مــن
املســؤولين يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،ممــا يســاعد علــى التحــول يف
توزيــع التدريــب نحــو املنطقــة .والتدريــب عبــر اإلنترنــت آخــذ كذلــك يف
التحــول نحــو املســؤولين يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل ،والذيــن
تلقــوا حــوايل نصفــه يف الســنة املاليــة  ،2015مقابــل أقــل قليــا مــن
 %40مــن التدريــب املباشــر.

وتشــكل الــدورات الدراســية املفتوحــة واســعة النطــاق عبــر شــبكة
اإلنترنــت قنــاة مهمــة للتواصــل اخلارجــي الــذي يقــوم بــه صنــدوق النقــد
الــدويل :يتفــق أربعــة أخمــاس املشــاركين علــى أن الــدورات عمقــت فهمهــم
ملهــام صنــدوق النقــد الــدويل وعملــه .والقــت الــدورات ترحيبــا كبيــرا،
فأعــرب املشــاركون عــن تقديرهــم للصنــدوق علــى إتاحــة اجملــال لتيســير

طالع بنفسك
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طالب مشاركون (األزرق الفاحت)؛ طالب حصلوا بالفعل
على درجات جناح (األزرق الغامق)

es
ous l
es) v

مشاركون من خمتلف أنحاء العامل يف الدورات
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اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ »اﻟﺪورات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ« ﺣﺴﺐ اﳌﻬﻨﺔ

احلصــول علــى هــذا النــوع مــن التدريــب .ومــن خــال مشــاركة الشــباب
(ربــع املشــاركين مــن الطــاب) وتبــادل املعلومــات ،تســاعد الــدورات
الدراســية املفتوحــة واســعة النطــاق عبــر شــبكة اإلنترنــت جمموعــة
متنوعــة مــن اجلمهــور العاملــي علــى تكويــن فهــم أفضــل للسياســات
االقتصاديــة يف بلدانهــم ويف أنحــاء العــامل.

أﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن /أﺳﺎﺗﺬة
٪٤
ﻣﺴﺆوﻟﻮن
ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن

وتشمل الدورات عبر اإلنترنت حتى اآلن ما يلي:

٪٢٣

٪٢٨

ﻃﻼب

٪١٢

ﺻﺤﻔﻴﻮن/
إﻋﻼﻣﻴﻮن
ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن
٪١

دورة «حتليــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن»
وتعــرض صــورة شــاملة لتحليــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن
وإطار االســتراتيجية متوســطة األجل إلدارة الدين على النحو املعمول
بــه يف صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل.

ﺑﺎﺣﺜﻮن

نظرة عامة

دورة «سياســات وبرجمــة االقتصــاد الكلــي ،اجلــزء األول:
حســابات وحتليــل االقتصــاد الكلــي» ) (FPP.1xوحتتــوي علــى
مقدمــة إىل البرجمــة املاليــة ،وتعــرض اخلصائــص الرئيســية حلســابات
القطاعــات الرئيســية األربعــة التــي يتألــف منهــا االقتصــاد الكلــي (أي
القطــاع العينــي وقطــاع املاليــة العامــة والقطــاع اخلارجــي والقطــاع
النقــدي) والعالقــات التبادليــة بينهــا.

٪٣٢

ﻣﻬﻦ أﺧﺮى

)،(DSAx
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﻴﻦ
أﻋﻠﻰ  ١٠ﺑﻠﺪان ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ »اﻟﺪورات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ« ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
٨١
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
٦٣

دورة «إصالح دعم الطاقة» ) ،(ESRxوتســتند إىل حتليل مكثف بين
البلــدان ضمــن الكتــاب الصــادر مؤخــرا عــن الصنــدوق بعنــوان «إصــاح
دعــم الطاقــة :الــدروس واالنعكاســات» بغيــة تقديــم التوصيــات حــول
أفضــل الســبل لتنفيــذ اإلصالحــات الراميــة إىل تخفيــض الدعــم املقــدم
مــن الدولــة علــى الطاقــة.

٨٦

٦١

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

٤٢
٤١
٤٠

ﻣﺴﺆوﻟﻮن
ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن
ﻣﺸﺎرﻛﻮن

٥٤
٥٠

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ

٣٧

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

٣٥
٤٠

اﳉﺰاﺋﺮ

٣٣

اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ »اﻟﺪورات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ« ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
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٨٥

وتتضمــن الــدورات املقبلــة دورة «التنبــؤات االقتصاديــة الكليــة»،
ودورة «سياســات وبرجمــة االقتصــاد الكلــي -اجلــزء الثــاين :تصميــم
البرامــج» ،ودورة «حتليــل األســواق املاليــة ».وتُرجِمــت دورة سياســات
وبرجمــة االقتصــاد الكلــي -اجلــزء األول إىل اللغــة الفرنســية وســوف
تُترجــم إىل اللغتيــن اإلســبانية والروســية خــال الســنة املاليــة .2016
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اﻟﺒﺮازﻳﻞ

٪٢٨

٪٢٢

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

٪٩
٪٢٦

أوروﺑﺎ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

44
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حتت األضواء

مبادرة البيانات
دون مقابل

إن توافــر اإلحصــاءات الدقيقــة يف الوقــت املناســب هــو شــريان حيــاة صنــاع السياســات
االقتصاديــة والتحليــل .ويمكــن أن تكــون البيانــات اجليــدة عامــا مســاعدا لصنــاع
السياســات يف حتديــد مواطــن الضعــف املاليــة واالقتصاديــة الكليــة والتعامــل معهــا،
ويمكــن أن يعــزز شــفافية السياســة بشــكل كبيــر.

«برنامــج البيانــات بــدون مقابــل سيســاعد
كل مســتخدمي بياناتنــا علــى االســتفادة
بصــورة أفضــل مــن هــذا املــورد اإلحصائــي
احليــوي — مــن أرقــام املوازنــات العامــة
إىل بيانــات ميــزان املدفوعــات ،ومــن
إحصــاءات الديــن إىل املؤشــرات العامليــة
املهمــة».
كريســتين الغــارد ،مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل ،منتــدى
الصنــدوق اإلحصائــي الثــاين 19-18 ،نوفمبــر 2014

طالع بنفسك

وعلى مدار الســنوات ،كان يف اســتطاعة صناع السياســات واملســتثمرين عموما احلصول
علــى معلومــات اقتصاديــة موثوقــة يف الوقــت املناســب ،ولكــن ظلــت هنــاك شــرائح عريضــة
مــن اجلمهــور يف البلــدان األعضــاء غيــر قــادرة علــى االســتفادة مــن البيانــات التــي تســاعد
علــى حتديــد اخملاطــر االقتصاديــة الناشــئة التــي تقتضــي إجــراء تعديــات يف السياســات.
وكانــت قواعــد البيانــات القُطْريــة املقارنــة يف الغالــب جمــاال حمصــورا يف املنظمــات
الدوليــة .ويف كثيــر مــن احلــاالت ،مل تكــن قواعــد البيانــات هــذه تُتــاح إال مــن خــال اشــتراك.
واآلن بــدأ هــذا املنهــج يتغيــر مــع التحــول العاملــي نحــو توفيــر البيانــات بــدون مقابــل.

إتاحة البيانات جمانا جلميع املستخدمين
بــدأ صنــدوق النقــد الــدويل يف ينايــر  2015يتيــح بياناتــه اإلحصائيــة عبــر اإلنترنــت جمانــا
جلميــع املســتخدمين .وبينمــا كانــت هــذه البيانــات متاحــة يف الســابق جمانــا للمســتخدمين
مــن البلــدان منخفضــة الدخــل ،اآلن يمنــح صنــدوق النقــد الــدويل اجلميــع إمكانيــة االطــاع
علــى ثــروة مــن البيانــات االقتصاديــة الكليــة تغطــي كافــة قطاعــات االقتصــاد يف عــدد كبيــر
مــن البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق.
وخــال الثالثــة أشــهر األوىل مــن تطبيــق نظــام إتاحــة البيانــات جمانــا يف صنــدوق
النقــد الــدويل ،ارتفــع متوســط قاعــدة املســتخدمين الشــهريين بمــا يزيــد علــى %90
فتجــاوز  262ألــف مســتخدم مــن  185بلــدا.

البيانات اجملانية متاحة عبر شبكة
اإلنترنت يف العنوان التايل:

http://www.imf.org/data

اتساع استخدام البيانات مع التحول إىل اجملان
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قاعدة البيانات التي أتيحت جمانا تشمل:

اإلحصاءات املالية الدولية

وأدت هــذه الزيــادة إىل حــدوث زيــادة كليــة يف احلركــة
الشــهرية تقــارب .%40

إحصاءات ميزان املدفوعات

وطُبِّقــت السياســة إىل جانــب أوجــه التحســن التكنولوجــي ،بمــا
فيهــا بوابــة جديــدة للبيانــات عبــر اإلنترنــت ومنصــة معــززة لنشــر
البيانــات .وتتيــح منصــة البيانــات احلصــول علــى مزيــد مــن البيانــات
التصويريــة التفاعليــة وحتميلهــا وتبادلهــا.
وتتضمن قاعدة البيانات التي تتاح جمانا ما يلي:

اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة :مكتبــة كاملــة مــن اإلحصــاءات
الدوليــة التــي تخضــع للتحديــث بانتظــام وتغطــي كل جوانــب التمويــل
الــدويل واحمللــي.

إحصــاءات ميــزان املدفوعــات :تتضمــن بيانــات ميــزان املدفوعــات
ومركــز االســتثمار الــدويل للبلــدان املنفــردة ومناطــق االختصــاص
وغيرهــا مــن الكيانــات املبلِّغــة ،واألرقــام الكليــة اإلقليميــة والعامليــة
ملعظــم مكونــات ميــزان املدفوعــات بتاريــخ يرجــع إىل عــام .1960

إحصاءات مالية احلكومة

إحصــاءات ماليــة احلكومــة :تغطــي بيانــات إحصــاءات ماليــة
احلكومــة الســنوية الشــاملة مســتويات احلكومــة اخملتلفــة — بمــا
فيهــا احلكومــة العامــة واحلكومــة املركزيــة وحكومــات الواليــات
واألقاليــم ،بتاريــخ يرجــع إىل عــام .1990
إحصــاءات وجهــة التجــارة :قاعــدة بيانــات للصــادرات والــواردات
بيــن البلــدان واملناطــق وشــركائها التجارييــن ،بتاريــخ يرجــع إىل عــام
.1980
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توسع سريع يف أنشطة تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل لتلبية الطلب من البلدان األعضاء يف
خمتلف أنحاء العامل .توضح اخلريطتان أدناه حجم املساعدة الفنية والتدريب يف السنة املالية ،2015
مقيسان بما يعادل سنة عمل خبير واحد على أساس التفرغ ،والتدريب على مدى أسبوع على أساس التفرغ
للطالب الواحد ،على التوايل.

املساعدة
الفنية
املقدمة

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺻﻔﺮ١-

٢-١

٣-٢

أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﺎدل  ٣ﺳﻨﻮات
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ اﻟﻮاﺣﺪ

التدريب

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
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ﺻﻔﺮ٥٠-

١٠٠-٥٠

٢٠٠-١٠٠

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠أﺳﺒﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺔ
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اجلزء ٢

العمل الذي نضطلع به’’ :املهام الرئيسية الثالث‘‘

ملشورة اخلبراء والتدريب

131

242

يقدم
الصندوق
قروضا
لبلدانه
األعضاء
التي تواجه
مشكالت
فعلية أو
حمتملــة يف ميــزان املدفوعــات ملســاعدتها
علــى إعــادة بنــاء احتياطياتهــا الدوليــة،
وتثبيــت قيــم عمالتهــا ،ومواصلــة دفــع قيــم
الــواردات ،واســتعادة األوضــاع الالزمــة
لتحقيــق نمــو اقتصــادي قــوي ،مــع تصحيــح
أي مشــكالت أساســية.

يساعد
صندوق
النقد
الدويل
بلدانه
األعضاء
على وضع
سياسات
اقتصادية
وإدارة شــؤونها املاليــة بفعاليــة أكبــر
عــن طريــق تعزيــز قدراتهــا البشــرية
واملؤسســية مــن خــال مشــورة اخلبــراء
والتدريــب ،وهــو مــا يطلــق عليــه تنميــة
القــدرات.
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النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

مليون دوالر

تــم تقديمهــا إىل  9بلــدان ،إىل جانــب منــح قــروض
قيمتهــا  2.7مليــار دوالر أمريكــي بأســعار فائــدة
متدنيــة أو بــدون أســعار فائــدة ملــا جمموعــه 17
بلــدا مــن بلدانــه األعضــاء الناميــة منخفضــة الدخــل

112

تنمية القدرات

اإلقراض

مليار دوالر

يشرف
صندوق
النقد الدويل
على النظام
النقدي
الدويل
ويتابع
السياســات االقتصاديــة واملاليــة يف
بلدانــه األعضــاء البالــغ عددهــا 188
بلــدا .ويف إطــار عمليــة الرقابــة هــذه ،التــي
تنفــذ علــى املســتوى الــدويل ويف فــرادى
البلــدان ،يس ـلِّط الصنــدوق الضــوء علــى
اخملاطــر احملتملــة لالســتقرار ويقــدم
املشــورة بشــأن تعديــات السياســات
الالز مــة.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

الرقابة االقتصادية

عملية التحقق من سالمة اقتصادات البلدان

«املهام الرئيسية الثالث»

نظرة عامة

يضطلع صندوق النقد الدويل بثالثة أدوار رئيسية

التقرير السنوي ٢٠١٥

25

الرقابة
االقتصادية

26

صندوق النقد الدويل

الرقابــة هــي الكلمــة اجلامعــة التــي تشــمل العمليــة التــي
يقــوم الصنــدوق مــن خاللهــا باإلشــراف علــى النظــام النقــدي
الــدويل والتطــورات االقتصاديــة العامليــة ومتابعــة السياســات
االقتصاديــة واملاليــة لبلدانــه األعضــاء البالــغ عددهــا 188
بلــدا .ويف إطــار هــذه العمليــة الراميــة إىل التحقــق مــن الســامة
املاليــة للبلــدان ســنويا ،واملعروفــة باســم الرقابــة ،يس ـلِّط
الصنــدوق الضــوء علــى اخملاطــر التــي يمكــن أن تهــدد االســتقرار
ويقــدم املشــورة بشــأن تعديــات السياســات الالزمــة .وبهــذه
الطريقــة ،فإنــه يســاعد النظــام النقــدي الــدويل علــى الوفــاء
بالغــرض األساســي منــه وهــو تيســير تبــادل الســلع واخلدمــات
ورؤوس األمــوال بيــن البلــدان ،وبالتــايل اســتمرار النمــو
االقتصــادي القــوي.
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واحملــور الــذي ترتكــز عليــه الرقابــة الثنائيــة هــو مــا يطلــق عليــه
مشــاورات املــادة الرابعــة ،التــي ســميت كذلــك علــى أســاس
املــادة الــواردة يف اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق التــي تقتضــي
إجــراء مراجعــة للتطــورات والسياســات االقتصاديــة يف كل مــن
البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق البالــغ عددهــا  188بلــدا .وتغطــي
املشــاورات طائفــة مــن القضايــا التــي تعتبــر ذات أهميــة كليــة — أي
قضايــا املاليــة العامــة وأســعار الصــرف والقضايــا املاليــة والنقديــة
والهيكليــة — وتتركــز علــى اخملاطــر ومواطــن الضعــف واســتجابات
السياســات .ويشــارك مئــات مــن االقتصادييــن العامليــن يف الصنــدوق
يف عمليــة مشــاورات املــادة الرابعــة.
وجتــرى املشــاورات يف إطــار حــوار للسياســات مــن اجتاهيــن مــع
الســلطات القُطْريــة للبلــد املعنــي ،بــدال مــن قيــام الصنــدوق بتقييــم
ـادة مــع مســؤويل احلكومــة والبنــك
البلــد .ويجتمــع فريــق الصنــدوق عـ ً
املركــزي ،ومــع عــدد آخــر مــن املعنييــن مثــل البرملانييــن وممثلــي
الشــركات واجملتمــع املــدين والنقابــات العماليــة للمســاعدة علــى تقييــم
ـرا إىل
السياســات االقتصاديــة للبلــد وتوجهــه .ويقــدم اخلبــراء تقريـ ً
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق ،ملناقشــته يف الظــروف العاديــة ،تختتــم

ويضطلــع الصنــدوق أيضـ ًـا برقابــة القطــاع املــايل منــذ األزمــة املاليــة،
مــع التأكيــد بشــكل خــاص علــى ضــرورة تعزيــزه عقــب األزمــة املاليــة
العامليــة لعــام .2008
وتتضمــن الرقابــة متعــددة األطــراف مراقبــة االجتاهــات
االقتصاديــة العامــة العامليــة واإلقليميــة وحتليــل التداعيــات
الناشــئة عــن سياســات البلــدان األعضــاء إىل االقتصــاد
العاملــي .وتنشــر التقاريــر الرئيســية املعنيــة بالرقابــة متعــددة
األطــراف مرتيــن يف العــام ،وهــي :تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي،
وتقريــر االســتقرار املــايل العاملــي ،وتقريــر الراصــد املــايل .ويتضمــن
تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي حتليــا حلالــة االقتصــاد العاملــي،
يعالــج فيــه املســائل ذات االهتمــام امللــح ،مثــل االضطــراب املــايل
وهبــوط النشــاط االقتصــادي العاملــي يف الوقــت الراهــن .ويتضمــن
تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي تقييمــا حمدثــا لألســواق واآلفــاق
املاليــة العامليــة ،ويس ـلِّط الضــوء علــى االختــاالت ومواطــن الضعــف
التــي يمكــن أن تشــكل خماطــر علــى االســتقرار املــايل العاملــي.
ويعنــى تقريــر الراصــد املــايل بتحديــث التوقعــات للماليــة العامــة
يف األجــل املتوســط وتقييــم التطــورات يف املاليــات العامــة .وينشــر
الصنــدوق أيضـ ًـا تقاريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي ،يف إطــار مســوحه
االقتصاديــة واملاليــة العامليــة.
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«املهام الرئيسية الثالث»

وهنــاك جانبــان رئيســيان لعمــل الصنــدوق يف جمــال الرقابــة :الرقابة
الثنائيــة ،أو تقييــم سياســات كل بلــد عضــو وإســداء املشــورة بشــأنها؛
والرقابــة متعــددة األطــراف ،أو اإلشــراف علــى االقتصــاد العاملــي.
وبتوحيــد الرقابــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف ،يمكــن أن يكفــل
الصنــدوق قــدرا أكبــر مــن الشــمول واالتســاق يف حتليــات ’’التداعيــات‘‘،
أي الطــرق التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا سياســات بلــد واحــد علــى بلــدان
أخــرى.

بعدهــا املشــاورات ويعــد موجــز لالجتمــاع ينقــل إىل ســلطات البلــد
املعنــي .ويف الغالبيــة العظمــى مــن احلــاالت ،يُنشــر تقييــم اجمللــس يف
صــورة نشــرة صحفيــة ،إىل جانــب تقاريــر اخلبــراء ،مــع موافقــة البلــد
العضــو املعنــي .ويف الســنة املاليــة  ،2015أجــرى الصنــدوق 131
مشــاورة يف إطــار املــادة الرابعــة (راجــع اجلــدول الشــبكي .)1-2
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تقييم عملية الرقابة

الرقابة الثنائية

عملية مشاورات املادة الرابعة :التقييم السنوي
للسياسات االقتصادية

جتــرى عمليــة مشــاورات املــادة الرابعــة علــى مــدى عدة
أشــهر ،تبــدأ بمراجعــة داخليــة ألهــم قضايــا السياســات
وأولويــات الرقابــة علــى نطــاق اإلدارات واإلدارة
العليــا ،بموجــب وثيقــة إحاطــة تعــرف باســم مذكــرة
السياســات.
وتتنــاول هــذه املذكــرة بالتفصيــل التوجهــات والتوصيــات الرئيســية
للسياســة االقتصاديــة التــي ســتناقش مــع احلكومــة .وتتــم مراجعــة
مذكــرة السياســات مــع اإلدارات األخــرى مــن أجــل بنــاء توافــق يف
اآلراء بشــأن البلــد املعنــي قبــل إجــراء املشــاورات ،وتســفر هــذه
املراجعــة عــن عقــد اجتمــاع للتشــاور بشــأن السياســات ،ترســل بعــده
مذكــرة السياســات إىل اإلدارة العليــا للصنــدوق للموافقــة عليهــا.
وبعــد املوافقــة علــى مذكــرة السياســات ،يســافر الفريــق إىل البلــد
لعقــد اجتماعــات مــع املســؤولين احلكومييــن وأصحــاب املصلحــة.
ولــدى عــودة الفريــق إىل مقــر الصنــدوق ،يقــوم اخلبــراء بإعــداد تقريــر
يخضــع مــرة أخــرى ملراجعــة اإلدارات واإلدارة العليــا قبــل أن ينظــر
فيــه اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق.

مراجعة املراقبة املقررة كل ثالث سنوات لعام 2014
اس ـتُكملت يف ســبتمبر  2014آخــر مراجعــة رئيســية ملمارســات
وفعاليــة رقابــة الصنــدوق ،املعروفــة باســم مراجعــة املراقبــة املقــررة
كل ثــاث ســنوات .واســتندت النتائــج والتوصيــات إىل معلومــات
وفرتهــا جمموعــة متنوعــة مــن التحليــات واملنظــورات ،بمــا يف ذلــك
مســوح أصحــاب املصلحــة؛ ومراجعــة منتجــات الرقابــة األخيــرة
للصنــدوق؛ ودراســات اخلبــراء املرجعيــة؛ ومدخــات خارجيــة
موســعة كالدراســات التحليليــة والتعليقــات واملقابــات التــي جتــرى
مــع أصحــاب املصلحــة واملشــاورات مــع اجملتمــع املــدين .وتلقــت
املراجعــة أيضـ ًـا مدخــات قدمهــا فريــق استشــاري خارجــي مســتقل،
عنــي بفحصهــا ،كمــا اســتفادت مــن التعليقــات املســتقلة.
وقد ناقش اجمللس التنفيذي هذه املراجعة يف سبتمبر .2014

وكان املوضــوع الشــامل ملراجعــة  2014هــو كيفيــة
تصميم الرقابة بطريقة تدعم النمو القابل لالستمرار
يف عــامل مــا بعــد األزمــة الــذي ال يــزال شــديد الترابــط.
وخلصــت املراجعــة إىل أنــه قــد أحــرز تقــدم كبيــر منــذ عــام 2011
إال أنهــا شــددت علــى أن تعزيــز الرقابــة عمليــة مســتمرة وديناميكيــة.
وبنــاء علــى ذلــك ،ركــزت املراجعــة علــى ســبل االســتفادة مــن
اإلصالحــات األخيــرة مــع االســتمرار يف تطويــع الرقابــة بحيــث
تتصــدى للتحديــات التــي تظهــر لــدى البلــدان األعضــاء.
وانبثقــت عــن املراجعــة ثالثــة موضوعــات رئيســية ،علــى النحــو
التــايل:
أوال ،حــددت املراجعــة النطــاق ملواصلــة دمــج وتعميــق
حتليــات اخملاطــر والتداعيــات ،ال ســيما لبنــاء فهــم أعمــق
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وثالثــا ،شــددت املراجعــة علــى أهميــة النظــر إىل مــا
هــو أبعــد مــن املناهــج واألدوات التحليليــة لتحقيــق
تأثيــر أكبــر .وانتهــت املراجعــة إىل أنــه علــى الرغــم مــن
اخلطــوات اجليــدة التــي حتققــت ،ال يــزال أمــام الصنــدوق
جمــال للتواصــل بشــكل يركــز علــى العمــاء ولكــن يقــوم علــى
املصارحــة ،يف حيــن تظــل املســاواة يف املعاملــة عنصــرا
حاســما للشــرعية والرقابــة الفعالــة.
وقــد أيــد اجمللــس التنفيــذي االســتنتاجات الرئيســية ومعظــم
التوصيــات التــي انتهــت إليهــا املراجعــة .وبنــاء علــى ذلــك،
صــادق اجمللــس علــى خمــس أولويــات تشــغيلية للفتــرة
 ،2019-2014هــي )1( :اخملاطــر والتداعيــات؛ و()2
الرقابــة املاليــة الكليــة؛ و( )3املشــورة بشــأن السياســات
الهيكليــة الكليــة البالغــة األهميــة؛ و( )4املشــورة بشــأن
السياســات املتماســكة واملســتندة إىل اخلبــرة؛ و( )5اتبــاع
منهــج للرقابــة يركــز علــى العمــاء.
وأصــدرت املديــر العــام خطــة عمــل لتعزيــز الرقابــة يف
ديســمبر  ،2014تضمنــت مقترحــات حمــددة يف كل مــن
هــذه اجملــاالت ذات األولويــة .وعلــى وجــه اخلصــوص،
تتضمــن اخلطــة إجــراءات لتنشــيط حتليــل امليزانيــات
العموميــة وتطويعــه ملالءمــة األغــراض ،ودمــج التحليــل
املــايل الكلــي بصــورة تامــة يف الرقابــة؛ وإرســاء األســس
الالزمــة لتعزيــز املشــورة بشــأن السياســات الهيكليــة
وزيــادة تركيزهــا.

وأشــارت خطــة عمــل املديــر العــام لتعزيــز الرقابــة ،التــي صاحبــت
هــذه املراجعــة ،إىل ضــرورة فهــم الصــات املاليــة الكليــة بشــكل
أوضــح .وتعهــدت اخلطــة ببــذل جمهــود مركــز لتحديــد املواضيــع يف
هــذا اجملــال خملتلــف البلــدان ،وبتوفيــر دعــم مشــترك بيــن اإلدارات
إلعــداد هــذا التحليــل وإدراجــه يف مشــاورات املــادة الرابعــة بغيــة
تطويــر ممارســات رائــدة يف حتليــل الصنــدوق ومشــورته يف جمــال
السياســات .وســتدعم هــذه املبــادرة جهــود متزايــدة لنشــر أدوات
ســهلة االســتخدام لتكميل العمل التحليلي الذي يقوم به الصندوق.
وتعهــدت اخلطــة أيضـ ًـا ببنــاء القــدرات يف اإلدارات اخملتصــة
بشــؤون املناطــق وحتديــد شــبكات اخلبــراء الداخلييــن املتخصصين
يف الشــؤون املاليــة الكليــة لدعــم انتشــار ممارســات التعلــم علــى
نطــاق خبــراء الصنــدوق ،بمــا يف ذلــك تقديــم برنامــج تدريبــي
وتبــادل املمارســات اجليــدة.

«املهام الرئيسية الثالث»

لطريقــة انتشــار اخملاطــر عبــر البلــدان وانتشــار التداعيــات
عبــر القطاعــات .وثانيــا ،ســلطت املراجعــة الضــوء
علــى ضــرورة أن تكــون املشــورة بشــأن السياســات
مفصلــة بشــكل أكبــر ملواءمــة احتياجــات البلــدان وأن
تســتند بدرجــة أكبــر إىل مدخــات اخلبــراء ،بمــا يف ذلــك
يف جمــاالت حتليــل الســامة االحترازيــة الكليــة والتحليــل
الهيكلــي الكلــي ،وأن تقــدم حتليــا ومشــورة أكثــر تماســكا
بحيــث تــزداد االســتفادة مــن معــارف الصنــدوق باخلبــرات
القُطْريــة املقارنــة.

يتمثــل أحــد العناصــر األساســية يف مراجعــة املراقبــة املقــررة كل
ثــاث ســنوات يف الرقابــة املاليــة الكليــة — وهــي نظــرة شــاملة
إىل القضايــا املاليــة علــى املســتويين الوطنــي واإلقليمــي .وحــددت
املراجعــة أنــه يمكــن القيــام باملزيــد لدمــج هــذا اجملــال مــن جمــاالت
العمــل يف التحليــل االقتصــادي الكلــي األساســي للصنــدوق.
وأوصــت بتبســيط الرقابــة املاليــة الكليــة باســتخدام أدوات أفضــل
واتبــاع ممارســات جديــدة .ودعــت أيضـ ًـا إىل تعزيــز الرقابــة علــى
سياســات الســامة االحترازيــة الكليــة.

ولتعزيــز الرقابــة االحترازيــة الكليــة ،أعــدت مذكــرة توجيهيــة
للخبــراء علــى أســاس الورقــة التــي أصدرهــا اجمللــس التنفيــذي
يف عــام  2013عــن ’’اجلوانــب الرئيســية يف سياســة الســامة
االحترازيــة الكليــة‘‘ وعــن التجــارب القُطْريــة .وتتنــاول املذكــرة
بالتفصيــل طائفــة مــن أدوات الســامة االحترازيــة الكليــة وتناقــش
تنفيــذ سياســات الســامة االحترازيــة الكليــة ،بمــا يف ذلــك يف
البلــدان منخفضــة الدخــل.
ويواصــل الصنــدوق تعميــق رقابتــه للقطــاع املــايل ودجمهــا
بانتظــام أكبــر يف التحليــل االقتصــادي الكلــي الــذي يضطلــع بــه،
بســبل تشــمل تركيــز اجلهــود يف مشــاورات املــادة الرابعــة التــي
اســتكملت مؤخــرا ،واملشــاورات املقبلــة ،مــع عينــة مــن البلــدان
األعضــاء يف الصنــدوق.

وبالنظــر إىل أن تنفيــذ إصالحــات الرقابــة سيســتغرق
بعــض الوقــت ،وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى االنتقــال مــن
دورة مدتهــا ثــاث ســنوات ملراجعــة الرقابــة إىل دورة
مدتهــا خمــس ســنوات .وبذلــك يكــون عــام  2019هــو املوعــد
التــايل للمراجعــة الشــاملة العاديــة للرقابــة.
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مراجعة تقييمات القطاع املايل
برنامــج تقييــم القطــاع املــايل عنصــر يوفــر املعلومــات
التــي يســتند إليهــا الصنــدوق يف عملــه الرقابــي يف جمــال
اســتقرار القطــاع املــايل .وقــد أنشــئ هــذا البرنامــج يف
عــام  1999وهــو يوفــر حتليــا متعمقــا للقطــاع املــايل
لبلــد مــا وأصبــح يف الســنوات األخيــرة جــزءا ال يتجــزأ مــن
الرقابــة للبلــدان األعضــاء ذات القطاعــات املاليــة املؤثــرة
نظاميــا ،أي القطاعــات التــي يمكــن أن يكــون النعــدام
اســتقرارها املــايل تأثيــر كبيــر علــى بلــدان أخــرى.

وذكــر اجمللــس أن التعريــف الواضــح للمحتــوى قــد أثبــت
فعاليتــه يف انضبــاط وتركيــز التقييمــات ،وأن حتديــد أدوار
الصنــدوق والبنــك الــدويل عــزز مــن املســاءلة املؤسســية.
واســتفاد حتليــل مواطــن الضعــف مــن اســتحداث مصفوفــة
تقييــم اخملاطــر ،والتوســع يف اختبــارات القــدرة علــى حتمــل
الضغــوط لتشــمل جمموعــة أوســع مــن اخملاطــر ،والتقــدم
اجلــاري يف حتليــل اآلثــار االنتشــارية ،وتغطيــة أطــر الســامة
االحترازيــة الكليــة وشــبكات األمــان املــايل.

ويف البلــدان الناميــة وبلــدان األســواق الصاعــدة ،جتــرى
تقييمــات البرنامــج عــادة باالشــتراك مــع البنــك الــدويل
وتتضمــن عنصريــن ،همــا :تقييــم االســتقرار املــايل،
الــذي هــو مســؤولية الصنــدوق الرئيســية؛ وتقييــم التطــور
املــايل ،الــذي يشــرف عليــه البنــك الــدويل .وإىل جانــب
تقريــر برنامــج تقييــم القطــاع املــايل ،يقــوم اخلبــراء يف
مقــر الصنــدوق بإعــداد تقريــر لتقييــم اســتقرار النظــام
املــايل ،يركــز علــى القضايــا ذات الصلــة بعمــل الصنــدوق
الرقابــي ،يناقشــه اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق ،عــادة
إىل جانــب تقريــر اخلبــراء حــول مشــاورات املــادة الرابعــة
للبلــد املعنــي.

وفيمــا يتعلــق باملرحلــة القادمــة ،شــجع اجمللــس علــى
إدخــال مزيــد مــن التحســينات يف تقييــم اخملاطــر ،بمــا يف
ذلــك بتوســيع نطــاق اختبــارات القــدرة علــى حتمــل الضغــوط
لتشــمل القطــاع املــايل غيــر املصــريف وتعزيــز حتليــل الترابط
واالنكشــافات عبــر احلــدود والتداعيــات .وأيــد اجمللــس
زيــادة االنتظــام يف تقييمــات الترتيبــات املؤسســية للرقابــة
االحترازيــة اجلزئيــة والكليــة وشــبكات األمــان املــايل ،وطلب
إىل اخلبــراء تقصــي ســبل تركيــز التقييمــات املعياريــة علــى
اجملــاالت الرئيســية احلاســمة البالغــة األهميــة لالســتقرار
املــايل.

ويتــم تقييــم سياســة الصنــدوق بشــأن برامــج تقييــم
القطــاع املــايل كل خمــس ســنوات ،وكانــت آخــر مراجعــة
قــد أجريــت يف ســبتمبر  .2014وكان أحــد األغــراض
األساســية لهــذه املراجعــة تقييــم اإلصالحــات بعيــدة األثــر
التــي وضعــت عقــب مراجعــة  ،2009بمــا يف ذلــك تقييــم
أدوار كل مــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل وبــدء
تطبيــق منهــج اختيــاري للوحــدات النموذجيــة .ويف عــام
 ،2010أصبــح تقييــم االســتقرار املــايل يف إطــار برنامــج
تقييــم القطــاع املــايل جــزءا إلزاميــا مــن مشــاورات املــادة
الرابعــة يف حالــة  25بلــدا لهــا قطاعــات ماليــة مؤثــرة
علــى النظــام املــايل ،وتقــرر أن يجــرى كل خمــس ســنوات.
وزاد ذلــك العــدد إىل  29منطقــة اختصــاص يف عــام
 .2013وبالنســبة جلميــع مناطــق االختصــاص األخــرى،
تظــل املشــاركة يف برنامــج تقييــم القطــاع املــايل طوعيــة.

وفيمــا يتعلــق بتقييمــات االســتقرار املــايل اإللزامــي ،أقــر
املديــرون التنفيذيــون بــأن إعطــاء األولويــة لهــذه التقييمــات
يمكــن أن يحــد مــن إتاحــة تقييمــات برنامــج تقييــم القطــاع
املــايل للبلــدان غيــر املؤثــرة علــى النظــام املــايل بســبب القيــود
علــى مــوارد الصنــدوق .ووافــق املديــرون علــى أنــه بالنســبة
لهــذه احلــاالت ،ينبغــي اســتخدام أشــكال أخــرى مــن العمل ،بما
يف ذلــك حتســين تغطيــة قضايــا القطــاع املــايل يف مشــاورات
املــادة الرابعــة واملســاعدة الفنيــة متعــددة املوضوعــات.

وقــد وافــق اجمللــس التنفيــذي يف تقييمه ملراجعة 2014
علــى أن اإلصالحــات التــي تقــررت يف عــام  2009أدت
إىل حتســن ملمــوس يف برنامــج تقييــم القطــاع املــايل،
حيــث عــززت تركيــز التقييمــات وفعاليتهــا وثباتهــا.
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التأثير األكبر لالقتصادات الكبيرة
عــرض ’’التقريــر التجريبــي الثالــث للقطــاع اخلارجــي‘‘ الصــادر
عــن صنــدوق النقــد الــدويل يف يونيــو  2014تقييمــا متســقا متعــدد
األطــراف ملراكــز وسياســات القطــاع اخلارجــي ألكبــر االقتصــادات
لعــام  2013واجلــزء األول مــن عــام 2014
وأدمــج التقريــر التحليــل الــوارد مــن عمليــات الرقابــة الثنائيــة
والرقابــة متعــددة األطــراف يف الصنــدوق لتقديــم تقييــم متماســك
ألســعار الصــرف ،واحلســابات اجلاريــة ،واالحتياطيــات ،وتدفقــات
رؤوس األمــوال ،وامليزانيــات العموميــة اخلارجيــة .وإىل جانــب
تقريــر التداعيــات ومشــاورات املــادة الرابعــة (مــع تركيزهمــا املتزايــد
علــى التداعيــات)،

كان تقريــر القطــاع اخلارجــي جــزءا مــن جهــد متواصــل
لضمــان أن يكــون الصنــدوق يف وضــع جيــد للتصــدي
لآلثــار احملتملــة لتداعيــات سياســات البلــدان األعضاء
علــى االســتقرار العاملــي ،ومتابعــة اســتقرار القطاعــات
اخلارجيــة للبلــدان األعضــاء بطريقــة شــاملة.
وناقــش اجمللــس التنفيــذي التقريــر يف اجتمــاع غيــر رســمي ،ومل
تتخــذ قــرارات.
انعكاسات إعادة السياسة النقدية إىل أوضاعها الطبيعية
حــدد التقريــر أن ديناميكيــات القطــاع اخلارجــي يف عــام 2013
تشــكلت بفعــل عــدة تطــورات متشــابكة .فقــد بــدأت االقتصــادات
املتقدمة تشــهد تعافيا أقوى وإن كان متفاوتا ،مما أســفر عن اتخاذ
خطوات أوىل صوب إعادة السياسة النقدية إىل أوضاعها الطبيعية.
وأســفرت اخلطــوات األوىل إلنهــاء السياســة النقديــة غيــر التقليديــة يف

وانتهــى التقريــر إىل أنــه علــى مــدى عــدد مــن الســنوات ،ضــاق النمــط
العاملــي ألرصــدة احلســاب اجلــاري ولكــن دار تدريجيــا ليدخــل يف
تكويــن جديــد .وتضاءلــت األهميــة النســبية لالختــاالت الزائــدة يف
أكبــر اقتصــادات العــامل .وظهــرت يف االقتصــادات األخــرى بعــض
حــاالت االختــاالت الزائــدة اجلديــدة ،وزادت يف الســنوات القليلــة
املاضيــة حــاالت العجــز الزائــد مــن حيــث عددهــا وحجمهــا.
إجراءات على مستوى السياسات للحد من االختالالت
الزائدة
ذكــر التقريــر تبايــن إجــراءات السياســات الالزمــة ملواصلــة تضييــق
االختــاالت الزائــدة ولكــن تتضمــن ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة يف
األجــل املتوســط ،واحلــد مــن الزيــادات املاليــة ،والقيــام بإصالحــات
هيكليــة لتيســير عمليــات ضبــط األوضــاع يف االقتصــادات التــي
تســجل حــاالت عجــز ،وسياســات خمتلفــة تدعــم زيــادة الطلــب احمللــي
يف االقتصــادات التــي تســجل فوائــض .وبوجــه أعــم ،ذكــر التقريــر
أن إجــراءات السياســات الزمــة علــى كل مــن جانبــي االختــاالت
الزائــدة .وأوضــح التقريــر أن لــدى الكثيــر مــن االقتصــادات أدوار
خاصــة تضطلــع بهــا ،وأن قيــام جميــع االقتصــادات بتعديــات يف
السياســات مــن شــأنه أن يوفــر دعمــا متبــادال ،مــع حتقــق منافــع مــن
حيــث النمــو واحلــد مــن اخملاطــر املاليــة.

«املهام الرئيسية الثالث»

الرقابة متعددة األطراف

الواليــات املتحــدة عــن تشــديد األوضــاع املاليــة العامليــة وجولــة مــن
التقلبــات يف التدفقــات الرأســمالية وانخفاضــات كبيــرة يف عمــات
األســواق الصاعــدة .ومــع تعــايف الطلــب الحقــا علــى أصــول األســواق
الصاعــدة ،بدعــم جزئــي مــن اســتجابات السياســات ،بــدأت عمــات
عــدد كبيــر مــن األســواق الصاعــدة يف االرتفــاع مــرة أخــرى.

كيف تتداعى السياسات لتؤثر على االقتصادات
األخرى

يف إطــار اجلهــد الواســع املبــذول لتعزيــز عمليــة الرقابــة ،قــام
الصنــدوق بتغطيــة أكثــر انتظامــا لتداعيــات السياســات االقتصاديــة
واملاليــة للبلــدان األعضــاء .وحتــدث هــذه العمليــة — التــي انبثقــت
عــن ’’قــرار الرقابــة املوحــدة‘‘ املعتمــد يف عــام  — 2012يف ســياق
مشــاورات املــادة الرابعــة .وهــي تهــدف إىل حتســين توحيــد الرقابــة
الثنائيــة ومتعــددة األطــراف.
وتصــدر تقاريــر التداعيــات — التــي بــدأت يف عــام — 2011ســنويا،
مــع صــدور تقريــر عــام  2014يف يوليــو  2014عقــب اجتمــاع غيــر
رســمي للمجلــس التنفيــذي.
وتســمح التقاريــر للصنــدوق بــأن يناقــش مــع البلــدان أعضائــه جميــع
تداعيــات سياســاتها علــى االســتقرار احمللــي والعاملــي ،وتشــجع
مناقشــة القضايــا املتصلــة بالتداعيــات يف منتديــات متعــددة
األطــراف لتعزيــز اهتمــام وحــوار السياســات .وحتــى عــام ،2013
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اإلطار  -2-2تقييم اخملاطر املالية التي يواجهها االقتصاد العاملي
إن عمليــة اإلنــذار املبكــر هــي عنصــر مهــم يف جمموعــة أدوات
الرقابــة لــدى الصنــدوق .فهــي جتمــع بيــن حتليــل اخملاطــر
االقتصاديــة واملاليــة وخماطــر املاليــة العامــة واخملاطــر
اخلارجيــة وكذلــك التداعيــات عبــر القطاعــات وعبــر احلــدود.
وجتــرى هــذه العمليــة مرتيــن يف الســنة ،بالتنســيق الوثيــق مــع
مطبوعــات الصنــدوق الرئيســية ،وهــي تقريــر آفــاق االقتصــاد
العاملــي ،وتقريــر االســتقرار املــايل العاملــي ،وتقريــر الراصــد
ا ملــايل.
وتبحــث العمليــة يف اخملاطــر التــي ال يرجــح أن تقــع ،وإن كانــت
معقولــة ،والتــي ستســتلزم توصيــات للسياســات يمكــن أن تختلــف
عــن تلــك املتصلــة بتوقعــات الســيناريو األساســي الــواردة يف

كانــت التقاريــر تركــز علــى اآلثــار اخلارجيــة للسياســات احملليــة يف
خمســة اقتصــادات مؤثــرة علــى النظــام املــايل هــي الصيــن ومنطقــة
اليــورو واليابــان واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة.
وبــدءا بتقريــر عــام  ،2014حتــول الصنــدوق إىل منهــج يزيــد فيــه
الطابــع املواضيعــي ،بالتركيــز علــى قضايــا رئيســية خمتــارة علــى
أســاس أهميتهــا مــن منظــور التداعيــات.
وذكر تقرير عام  2014دخول التداعيات العاملية مرحلة جديدة.

التقاريــر الرئيســية .إال أنهــا ال حتــاول التنبــؤ باألزمــات .وإنمــا
الســعي إىل حتديــد مواطــن الضعــف والعوامــل التــي يمكــن أن
تتســبب يف أزمــات نظاميــة ،وحتــدد السياســات التــي تخفــف مــن
حــدة اخملاطــر ،بمــا يف ذلــك تلــك التــي تتطلــب التعــاون الــدويل.
وتعــد عمليــة اإلنــذار املبكــر بالتعــاون مــع جملــس االســتقرار
املــايل ،الــذي يمثــل اخلبــراء وصنــاع السياســات مــن الهيئــات
الرقابيــة املاليــة والبنــوك املركزيــة يف عــدد مــن البلــدان األعضــاء.
ويناقــش اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق كل عمليــة منهــا ،ثــم
يقدمهــا إىل كبــار املســؤولين خــال اجتماعــات الربيــع املشــتركة
لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل واالجتماعــات الســنوية.
وتعتبــر نتائــج العمليــة حساســة لألســواق وال تنشــر للجمهــور.

النمــو العاملــي مــن خــال التجــارة ومــن خــال النشــاط املــايل.
وبيَّــن التقريــر أيضـ ًـا كيــف يمكــن خملاطــر التداعيــات الرئيســية أن
تتقاطــع وتتفاعــل .وذكــر أن اخلطريــن املبينيــن يف التقريــر يمكــن أن
يتشــابكا ألن األســواق قــد تعيــد تقييــم احتمــاالت النمــو يف األســواق
الصاعــدة وســط جتــدد اخملــاوف بشــأن نوبــات االضطــراب املــايل
وخــروج التدفقــات الرأســمالية .وأورد التقريــر ســيناريو للتطــورات
الســلبية يفتــرض حــدوث تشــديد حــاد يف األوضــاع املاليــة إىل
جانــب تراجــع النمــو بدرجــة أكبــر يف األســواق الصاعــدة علــى نحــو
يمكــن أن يخفــض النــاجت بنحــو .%2

فمــع تــذاوي التداعيــات واخملاطــر املتصلــة باألزمــة،
كانــت أنمــاط النمــو املتغيــر قــد أصبحــت هــي املصــدر وذكــر التقريــر أن خماطــر التداعيــات يف عــام 2014
الرئيســي للتداعيــات يف االقتصــاد العاملــي.
تبــرر اتخــاذ إجــراءات أقــوى علــى مســتوى السياســات
وسـلَّط التقريــر الضــوء علــى اجتاهيــن عاميــن رئيســيين ،علــى النحــو علــى كل مــن املســتويين الوطنــي والعاملــي.
التــايل:

أوال ،أشــار التقريــر إىل عالمــات التعــايف املســتمر ذاتيــا يف بعــض
االقتصــادات املتقدمــة — بقيــادة الواليــات املتحــدة واململكــة
املتحــدة — التــي بينــت أن إنهــاء التيســير النقــدي االســتثنائي
ســيمضي ويــؤدي إىل تشــديد يف األوضــاع املاليــة العامليــة يف
الســنوات القادمــة .إال أن تفــاوت التعــايف يشــير ،حســب التقريــر ،إىل
أن عــودة السياســة النقديــة إىل أوضاعهــا الطبيعيــة ســتحدث يف
أوقــات تختلــف باختــاف البلــدان ،مــع وجــود انعكاســات حمتملــة
علــى حــدوث التداعيــات.
وثانيــا ،أكــد التقريــر أن النمــو يف األســواق الصاعــدة يشــهد تباطــؤا
علــى أســاس عريــض منــذ الــذروة التــي بلغهــا قبــل األزمــة ويمكــن أن
يحمــل تداعيــات ملحوظــة ذات تأثيــر علــى املســتوى العاملــي ،مــع
احتمــال أن يؤثــر التباطــؤ التدريجــي واملتزامــن وطويــل األمــد علــى

32

صندوق النقد الدويل

ومــن شــأن اتخــاذ إجــراءات أقــوى علــى املســتوى الوطنــي يف كل مــن
البلــدان التــي تنتشــر منهــا التداعيــات والبلــدان التــي تنتشــر إليهــا
أن تتســق مــع نتائــج أفضــل علــى املســتوى العاملــي .وقــال التقريــر
إنــه مــع وجــود مفاضــات ومشــكالت بشــأن احلوافــز ،قــد ال يكــون
االقتصــار علــى اإلجــراءات الوطنيــة كافيــا ملعاجلــة آثــار التداعيــات.
ويعنــي ذلــك أن التعــاون اتخــذ أهميــة جديــدة بالنســبة لتخفيــف حــدة
التطــورات املعاكســة احملتملــة ولتوفيــر الدعــم لالقتصــادات القابلــة
للتأثــر بدرجــة أكبــر ،يف حــال حتقــق بعــض اخملاطــر الرئيســية.
ومــن املقــرر دمــج تقريــر التداعيــات لعــام  2016يف تقريــر آفــاق
االقتصــاد العاملــي يف إطــار مبــادرات أوســع لتبســيط وترشــيد ودمــج
خمتلــف االجتاهــات يف عمــل الصنــدوق.
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أصــدر الصنــدوق تقريــرا جديــدا يتنــاول االجتاهــات العامــة
يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل خــال عــام 2014
مــن أجــل توســيع التحليــل الــذي يضطلــع بــه جملموعــة
مــن البلــدان التــي أصبحــت تمثــل بصــورة متزايــدة جــزءا
ديناميكيــا مــن االقتصــاد العاملــي.
وبحــث التقريــر الصــادر يف عــام  2014األداء االقتصــادي
القــوي الــذي حققتــه معظــم البلــدان يف جمموعــة البلــدان
الناميــة منخفضــة الدخــل منــذ عــام  2000وقيَّــم آفاقهــا
يف األجــل القريــب .وعنــي التقريــر أيضـ ًـا بتحليــل اخملاطــر
االقتصاديــة ومكامــن اخلطــر التــي تواجههــا هــذه البلــدان
يف ســياق تفــاوت التعــايف العاملــي وتغيــر مســتويات الديــن
العــام يف الســنوات األخيــرة.
وناقــش اجمللــس التنفيــذي التقريــر يف اجتمــاع غيــر رســمي.
ومــن املقــرر أن يصــدر التقريــر ســنويا.
وتتضمن الرسائل الرئيسية لتقرير عام  2014ما يلي:
ســجلت معظــم البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل
نمــوا اقتصاديــا قويــا علــى مــدى الســنوات اخلمــس
عشــرة املاضيــة ،ولكــن ذلــك حــدث بالدرجــة األوىل
اســتنادا إىل تراكــم العوامــل اإلنتاجيــة وليــس إىل
نمــو اإلنتاجيــة .وحتقــق النمــو بوتيــرة أســرع مــن وتيرتــه
يف العقــود الســابقة وبالتــوازي مــع أداء النمــو يف األســواق
الصاعــدة .وارتكــز هــذا األداء علــى عوامــل خارجيــة ،وإدارة
اقتصاديــة كليــة ســليمة ،وإصالحــات واســعة النطــاق
موجهــة نحــو الســوق .إال أن النمــو مل يكــن عميقــا أو حتويليــا
بدرجــة كبيــرة .وإضافـ ًـة إىل ذلــك ،مل يرتفــع مســتوى نصيــب
الفــرد مــن النــاجت يف كثيــر مــن البلــدان املتضــررة مــن
الصراعــات والــدول الهشــة.

الديــن العــام يف مســتويات منخفضــة نســبيا يف
عــدد كبيــر مــن هــذه البلــدان ،إال أنــه ينبغــي تعزيــز
مؤسســات املاليــة العامــة حتــى تســتبق تراكــم
اختــاالت جديــدة .وقــد أســهم النمــو القــوي وانخفــاض
أســعار الفائــدة والتخفيــف الشــامل ألعبــاء الديــن يف
خفــض مســتويات الديــن العــام نســبيا .ومــع ذلــك ،يبلــغ
الديــن العــام يف ثلــث هــذه البلــدان مســتويات عاليــة و/
أو زاد بصــورة كبيــرة خــال الســنوات األخيــرة .وقــد أتــاح
تغيــر املشــهد املــايل اخلارجــي لعــدد متزايــد مــن البلــدان
الناميــة منخفضــة الدخــل إمكانيــة احلصــول علــى تمويــل
مــن األســواق املاليــة الدوليــة وقــام دائنــون رســميون
غيــر تقليدييــن أيضـ ًـا بالتوســع بصــورة كبيــرة يف تمويــل
املشــاريع .ويتعيــن علــى البلــدان الســاعية إىل االســتفادة
مــن مصــادر التمويــل اجلديــدة أن تــويل اهتمامــا للمجــاالت
التــي تذهــب إليهــا هــذه األمــوال ومــدى كفــاءة اســتخدامها.
كذلــك ،فمــع ظهــور خماطــر جديــدة مثــل جتميــع مدفوعــات
الســداد وخماطــر تمديــد الديــن ،تكــون هنــاك ضــرورة ال غنــى
عنهــا لتعزيــز إدارة الديــن العــام.

«املهام الرئيسية الثالث»

التطورات االقتصادية الكلية يف البلدان
النامية منخفضة الدخل

أولويــة يف عــدد كبيــر مــن البلــدان .ومــع قيــام اقتصــادات
األســواق احلدوديــة بتوســيع صالتهــا بالنظــام املــايل
العاملــي ،فإنهــا تواجــه خماطرتيــن جديدتيــن همــا ســرعة
نمــو االئتمــان وزيــادة االئتمــان اخلارجــي ،وهــو مــا يبــرر
مراقبــة الوضــع بعنايــة يف بعــض احلــاالت.

تراجعــت نســبة البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل
التــي تشــير التقديــرات إىل شــدة قابليــة تأثرهــا
بالصدمــات تراجعــا قليــا إىل نحــو  %10مــن
اجملمــوع ،ومعظمهــا مــن الــدول الهشــة .ويف الغالــب
يمثــل ضعــف مراكــز املاليــة العامــة مكمــن اخلطــر الرئيســي.
ويشــير حتليــل جملموعــة خمتــارة مــن ســيناريوهات
الصدمــات إىل األثــر الســلبي الكبيــر الــذي يقــع علــى البلــدان
الناميــة منخفضــة الدخــل مــن جــراء تباطــؤ النمــو لفتــرة
ممتــدة يف االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق
الصاعــدة .ولتعزيــز القــدرة علــى الصمــود ،فــإن اإلجــراءات
التــي تتخــذ علــى مســتوى السياســات إلعــادة بنــاء املصــدات
الواقيــة للماليــة العامــة واحلســابات اخلارجيــة تمثــل
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مراقبة املساكن
العاملية :على
اخلطوط األمامية ملنع
األزمات
يمثــل اإلســكان قطاعــا أساســيا
يف اقتصــاد كل بلــد .ولكنــه
ـدرا لعــدم اســتقرار املؤسســات
يمكــن أيضـ ًـا أن يكــون مصـ ً
املاليــة والبلــدان ،وهــو مــا تشــهد عليــه جــذور األزمــة
املاليــة العامليــة يف عــام  2008يف أســواق املســاكن يف
االقتصــادات املتقدمــة .ونتيجــة لذلــك ،فــإن فهــم العوامــل
املســببة لــدورات أســعار املســاكن ،وســبل تخفيــف حــدة هــذه
الــدورات ،أصبــح مهمــا بالنســبة لالســتقرار االقتصــادي
وعمــل الصنــدوق.
ونظــرا ألن البحــوث واملشــورة بشــأن السياســات يف هــذا
اجملــال أصبحــت أكثــر حموريــة يف عمــل الصنــدوق ،فقــد
بذلــت جهــود لتجميــع أعمــال املؤسســة يف هــذا اجملــال.
ويتيــح ذلــك القتصاديــي الصنــدوق أن يتتبعــوا بشــكل
أفضــل دورات االنتعــاش والكســاد علــى املســتوى العاملــي،
والعمــل مــع صنــاع السياســات علــى اتخــاذ إجــراءات مبكــرة
ملعاجلــة فتــرات انتعــاش املســاكن.
ومن بين مبادرات الصندوق يف هذا اجملال ما يلي:
مراقبــة املســاكن العامليــة
 :)Watchوهــي صفحــة إلكترونيــة أنشــئت يف عــام 2014
للمســاعدة علــى تتبــع التطــورات يف خمتلــف أســواق
املســاكن ،وإتاحــة عقــد مقارنــات أكثــر شــفافية بيــن
البيانــات القُطْريــة الشــاملة والتاريخيــة ،ومناقشــة أدوات
السياســة التــي يجــري وضعهــا ملعاجلــة دورات األســواق.
وتتضمــن هــذه الصفحــة مؤشــر أســعار املســاكن العامليــة،
الــذي يجمــع متوســط أســعار املســاكن يف خمتلــف البلــدان
لتســليط الضــوء علــى االجتاهــات العامــة لألســعار العامليــة.
وتوفــر هــذه البيانــات ألفرقــة الصنــدوق القُطْريــة مؤشــرا
عــن وضــع بلدهــا يف املقارنــة مــع البلــدان األخــرى اســتنادا
إىل تلــك املقاييــس.
(Global Housing

’’التقريــر التجميعــي عــن تعــايف املســاكن‘‘ :وهــو تقريــر
صــدر يف نوفمبــر  2014عــن اإلدارة األوروبيــة بشــأن
جتــارب الدانمــرك وآيرلنــدا وهولنــدا وإســبانيا ،وعنــي
بتغطيــة البلــدان التــي شــهدت انخفاضــات كبيــرة يف أســعار
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املســاكن يف الســنوات األخيــرة وتشــترك يف بيئــة مؤسســية
مشــابهة .وتقصَّــى التقريــر الســبل التــي يمكــن أن توفــر
السياســات مــن خاللهــا أفضــل دعــم للتعــايف االقتصــادي
يف أعقــاب هبــوط األســعار.
املؤتمــر املعنــي بأســواق املســاكن واالســتقرار املــايل
والنمــو :كانــت هــذه املناســبة التــي عقــدت يف بنغالــور،
الهنــد ،يف ديســمبر  2014منتــدى ملناقشــة املوضوعــات
االقتصاديــة الكليــة بالغــة األهميــة املتصلــة بأســواق
املســاكن .وعنــي املؤتمــر ،الــذي شــارك يف اســتضافته
املعهــد الهنــدي لــإدارة ،بمعاجلــة قضايــا مــن قبيــل
سياســات الســامة االحترازيــة الكليــة ،والقــوى الدافعــة
ألســعار املســاكن ،وأســواق املســاكن ،والسياســة النقديــة.
ويف مقــال ورد يف مدونــة ذات صلــة ،ســلط نائــب املديــر
العــام للصنــدوق مِــن زو الضــوء علــى التحديــات التــي
ينطــوي عليهــا انتعــاش أســعار املســاكن يف األســواق
الصاعــدة؛ وكان املقــال واحــدا مــن البنــود التــي حظيــت
بأعلــى معــدالت القــراءة يف مدونــة الصنــدوق .iMFdirect
املؤتمــر املعنــي بأســواق املســاكن واالقتصــاد الكلــي :عنــي
هذا املؤتمر ،الذي عقد يف  20يونيو  2014برعاية كل من
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك املركــزي األملــاين ومؤسســة
البحــوث األملانيــة ،ببحــث التحديــات التــي تفرضهــا أســواق
املســاكن علــى السياســة النقديــة واالســتقرار املــايل.

دور التجارة يف عمل الصندوق
أصبحــت التجــارة عنصــرا أساســيا يف جــدول أعمــال
السياســات حلفــز النمــو العاملــي .ومــن شــأن إحيــاء نمــو
التجــارة ،التــي ظلــت تتباطــأ يف الســنوات األخيــرة ،أن يؤثــر
بدرجــة كبيــرة علــى النمــو يف فــرادى االقتصــادات
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وكانــت تلــك رســالة أساســية مســتخلصة مــن املراجعــة التــي يجريهــا
الصندوق كل خمس سنوات لدور التجارة يف عمل الصندوق ،ويقوم
فيهــا بتقييــم االجتاهــات العامــة املتغيــرة يف التجــارة والسياســة
التجاريــة ،ومناقشــة أهــم القضايــا يف جــدول أعمــال املؤسســة .وقــد
جــاءت هــذه املراجعــة ،التــي ناقشــها اجمللــس التنفيــذي يف فبرايــر
 ،2015عقــب توصيــات صــادق عليهــا اجمللــس وخطــة تنفيذيــة
منبثقــة عــن التقييــم الــذي قدمــه مكتــب التقييــم املســتقل يف عــام
 2009ملشــاركة الصنــدوق يف قضايــا سياســة التجــارة الدوليــة.
انعكاسات تغير مشهد التجارة
تضمــن تقريــر اخلبــراء نظــرة عامــة واســعة عــن دور التجــارة وقضايــا
السياســة التجاريــة يف عمــل الصنــدوق علــى مــدى الســنوات اخلمــس
املاضيــة وناقــش كيفيــة دمــج وتفعيــل انعكاســات مشــهد التجــارة
العامليــة املتغيــر ،بمــا يف ذلــك تغيــر القــوى الدافعــة للتجــارة –
مثــل سالســل القيمــة العامليــة – وحتــول تركيــز سياســة الســامة
االحترازيــة الكليــة مــن جــوالت متعــددة األطــراف إىل صفقــات
إقليميــة وصفقــات متعــددة األطــراف.
وخــال مناقشــات اجمللــس ،وافــق املديــرون التنفيذيــون بوجــه
عــام علــى النتائــج الرئيســية التــي انتهــى إليهــا التقريــر ،مشــيرين
إىل إمكانيــة اشــتقاق مكاســب عامليــة كبيــرة مــن مواصلــة حتريــر
التجــارة ودجمهــا.
تفصيل الرقابة بحيث تالئم احتياجات البلدان
شــدد املديــرون علــى أن عمــل الصنــدوق املعنــي بالتجــارة ينبغــي
أن يظــل جــزءا مــن اختصاصــات املؤسســة ،وهــي معاجلــة قضايــا
التجــارة التــي يُــرى أنهــا ذات أهميــة بالغــة كليــة ومراعــاة القيــود
علــى املــوارد وحمدوديــة اخلبــرة يف جمــال التجــارة .وســيتطلب ذلــك
حتديــد األولويــات بعنايــة ومواصلــة التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة
األخــرى بمــا يف ذلــك منظمــة التجــارة العامليــة والبنــك الــدويل.

وبالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة ،ال يــزال حتريــر التجــارة
التقليدي وترســيخ سالســل اإلمداد العاملية يوفر منافع .وبالنســبة
للبلــدان منخفضــة الدخــل ،فــإن زيــادة التكامــل تتطلــب اســتمرار
اجلهــود الراميــة إىل احلــد مــن تكاليــف التجــارة ،بمــا يف ذلــك
حتســين البنــى التحتيــة التجاريــة وتعزيــز املؤسســات االقتصاديــة
علــى كل مــن املســتويين الوطنــي واإلقليمــي ،بدعــم مــن املســاعدة
الفنيــة ذات الصلــة.

املشورة بشأن السياسات

«املهام الرئيسية الثالث»

واالقتصــاد العاملــي ككل .ويمكــن أن تعــزز اإلصالحــات املتصلــة
بالتجــارة املنافــع املترتبــة علــى اإلصالحــات االقتصاديــة األخــرى،
ممــا يحفــز معــدالت أعلــى للنمــو.

وأكــد املديــرون أيضـ ًـا أنــه ينبغــي أن تكــون تغطيــة قضايــا التجــارة
مفصلــة بحيــث تالئــم احتياجــات فــرادى البلــدان ،ووافقــوا علــى أن
مــن شــأن حتســين دمــج التجــارة يف عمــل الصنــدوق الرقابــي أن
يتطلــب تناغــم اجلهــود علــى عــدة جبهــات .وبالنســبة لالقتصــادات
املتقدمــة ،تتمثــل إحــدى القضايــا الرئيســية يف االنعكاســات
املترتبــة علــى جهودهــا الراميــة إىل ريــادة وتعزيــز اجملــاالت
اجلديــدة للسياســة التجاريــة ،مثــل اخلدمــات والقواعــد التنظيميــة
واالســتثمار.

من الضغوط املصرفية إىل الضغوط السيادية:
االنعكاسات على الدين العام
أجــرى الصنــدوق يف الســنوات األخيــرة بحوثــا متزايــدة عــن الصالت
بيــن البنــوك والديــن الســيادي ،ال ســيما منــذ األزمــة املاليــة العامليــة
لعــام  .2008وشــهدت الفتــرة تزايــد مواطــن الضعــف يف القطــاع
املصــريف ،علــى نحــو أدى يف بعــض احلــاالت إىل وقــوع أزمــات
مصرفيــة مكتملــة العناصــر أســهمت يف زيــادات كبيــرة يف الديــن
العــام ،فيمــا يعــزى جزئيــا إىل تدخــات احلكومــة.
ويف مــارس  ،2015نشــر بحــث خلبــراء الصنــدوق بعنــوان’’ مــن
الضغــوط املصرفيــة إىل الضغــوط الســيادية :انعكاســات علــى الديــن
العام‘‘عقــب اجتمــاع غيــر رســمي للمديريــن التنفيذييــن .وتقصــى
البحــث كيفيــة تأثيــر تطــورات القطــاع املصــريف وخصائصــه علــى
انتشــار اخملاطــر مــن القطــاع املصــريف إىل الديــن الســيادي ،بمــا يف
ذلــك تأثيــره علــى مــدى التكاليــف التــي تتحملهــا املاليــة العامــة مــن
جــراء األزمــات املصرفيــة.
دراسة مشتركة بين اإلدارات
أجــرى هــذا البحــث فريــق مشــترك بيــن إدارة االســتراتيجيات
والسياســات واملراجعــة وإدارة شــؤون املاليــة العامــة وإدارة
األســواق النقديــة والرأســمالية وإدارة البحــوث .وقــدم البحــث دراســة
جتريبيــة جديــدة بشــأن الوســائل التــي يمكــن أن تؤثــر مــن خاللهــا
تطــورات القطــاع املصــريف علــى النتائــج االقتصاديــة الكليــة
ونتائــج املاليــة العامــة.
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مناهــج لســلطات
املاليــة العامــة
يف جانــب املاليــة
أشــار
العامــة،
البحــث إىل أنــه رغــم
اعتمــاد التوصيــات
احملــددة يف جمــال
السياســات للتعامــل
مــع خماطــر القطــاع
املصــريف علــى الظــروف القُطْريــة احملــددة ،فإنــه ينبغــي للســلطات
املاليــة أن تقــوم بمــا يلــي:
وضــع إطــار مؤسســي يعــزز القــدرة علــى حتديــد ومراقبــة
اخملاطــر الناشــئة عــن القطــاع املصــريف.

وأشــارت الدراســة إىل أن األزمــات املصرفيــة النظاميــة
ســاهمت يف زيــادات كبيــرة يف الديــن العــام.

فعلــى مــدى الفتــرة  ،2011-2007كان وســيط الزيــادة يف الديــن
العــام بعــد أربعــة أعــوام مــن بدايــة األزمــة  12نقطــة مئويــة مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي .ويف كثيــر مــن البلــدان ،زاد الديــن العــام
بأكثــر مــن  20نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.

وخلصــت الدراســة إىل وجــود عــدة عوامــل تؤثــر علــى الصلــة بيــن
القطــاع املصــريف والديــون الســيادية .وتشــمل هــذه العوامــل مــدى
توســع امليزانيــات العموميــة للبنــوك ،والرفــع املــايل ،واالعتمــاد
علــى التمويــل اخلارجــي باجلملــة ،وقــوة األوضــاع املؤسســية قبــل
األزمــة وسياســات تســوية األزمــة؛ ومقــدار حيــازات البنــوك مــن ديــون
حكومتهــا – واملعــروف أيضـ ًـا بعبــارة ’’التحيــز للوطــن‘‘.
واقتــرح البحــث عــددا مــن املمارســات والسياســات التــي يمكــن أن
تتبعهــا ســلطات املاليــة العامــة للمســاعدة علــى إدارة اخملاطــر
وتعزيــز التأهــب لألزمــة .وحــدد أن اجلهــود الالزمــة لتعزيــز تنظيــم
القطــاع املــايل والرقابــة عليــه هــي املنهــج املفضــل للحفــاظ علــى
ســامة القطــاع املصرفيلتتبعهــا ايبيــة جديــدة العامــة مــن جــراء
األزمــات املصرفية.اقتصــاد العاملــي كجــزء مــن مبــادرات أوســع
لتبســيط وترشــيد ودمــج خمتلــف االجتاهــات يف ع واحلــد مــن
خماطــر تعــرض أمــوال دافعــي الضرائــب للخســائر نتيجــة إلخفاقــات
البنــوك .ويف هــذا الصــدد ،ينبغــي أن تشــمل أولويــات السياســة وضــع
تدابيــر للســامة االحترازيــة الكليــة تهــدف إىل مــا يلــي )1( :احلــد مــن
مســايرة االجتاهــات الدوريــة بصــورة مفرطــة يف النظــم املصرفيــة؛
و( )2زيــادة قــدرات البنــوك علــى اســتيعاب اخلســائر؛ و( )3حتديــد
صالحيــات وخطــط فعالــة لتســوية أوضــاع املؤسســات املتعثــرة.
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بنــاء مصــدات واقيــة للماليــة العامــة أثنــاء فتــرات انتعــاش
القطــاع املصــريف تســمح باتبــاع سياســات مضــادة
لالجتاهــات الدوريــة بمقاييــس مناســبة يف فتــرات هبــوط
النشــاط االقتصــادي .ومــن املفيــد يف هــذا الصــدد اعتمــاد قواعــد
للماليــة العامــة لتقييــد إنفــاق الزيــادات غيــر القابلــة لالســتمرار يف
اإليــرادات الضريبيــة املصاحبــة النتعــاش االئتمــان ،بمــا يف ذلــك
االعتمــاد الكبيــر علــى مصــادر اإليــرادات املتصلــة بالعقــارات.
موازنــة املنافــع واخملاطــر املصاحبــة لالعتمــاد علــى البنــوك
احملليــة باعتبارهــا مصــدرا للتمويــل العــام .وقــد يــؤدي اإلفــراط
يف االعتمــاد علــى التمويــل مــن البنــوك احملليــة إىل تشــوهات،
وإشــاعة شــعور كاذب باســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن ،وزيــادة
تعميــق الصلــة بيــن القطــاع املصــريف والديــون الســيادية.
النظــر يف إمكانيــة انتهــاج سياســات ضريبيــة حتــد مــن التحيــز
باجتــاه تمويــل الديــن وجاذبيــة الرفــع املــايل .ويمكــن أن يــؤدي
إنهــاء احلوافــز الضريبيــة لالقتــراض وفــرض ضريبــة للمســاهمة
يف حتقيــق االســتقرار املــايل إىل خفــض خماطــر القطــاع املصــريف
واملســاعدة علــى بنــاء مصــدات واقيــة للماليــة العامــة عندمــا تــزداد
مواطــن الضعــف.

تأثر األزمات املصرفية عبر احلدود

يمثــل وضــع إطــار فعــال لتســوية أوضــاع البنــوك املتعثــرة عبــر
احلــدود أولويــة مهمــة يف إصــاح التنظيــم الــدويل .وقــد ســلطت
إخفاقــات البنــوك الكبيــرة أثنــاء األزمــة املاليــة الضــوء علــى ضــرورة
وجــود أدوات لتســوية أوضــاع املؤسســات التــي كانــت توصــف بأنهــا
’’أكبــر مــن أن تفشــل‘‘.
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وقــد حــددت الوثيقــة الصــادرة عــن جملــس االســتقرار
العاملــي بعنــوان ’’الســمات الرئيســية للنظــم الفعالــة لتســوية
أوضـ�اع املؤسسـ�ات املاليـ�ة‘‘(  (�Key Attributes of Effec
)tive Resolution Regimes for Financial Institutions
جمموعــة متفــق عليهــا مــن املبــادئ وأفضــل املمارســات،
وتعهــدت البلــدان األعضــاء يف جملــس االســتقرار املــايل
بتنفيــذ القواعــد بنهايــة عــام  .2015وتدعــو ’’الســمات
الرئيســية‘‘ البلــدان إىل وضــع نظــم لتســوية أوضــاع
املؤسســات املتعثــرة تعطــي الســلطات صالحيــات شــاملة
لتســوية األوضــاع مــع وضــع آليــات فعالــة للتعــاون عبــر
احلــدود ولتخصيــص خســائر ألصحــاب املصلحــة مــن
القطــاع اخلــاص.
وتضمــن تقريــر مرحلــي أعدتــه إدارة األســواق النقديــة
والرأســمالية وإدارة الشــؤون القانونيــة بصنــدوق النقــد
الــدويل وصــدر يف يونيــو  2014وصفــا حلالــة اجلهــود
املبذولــة لوضــع هــذه القواعــد .وناقــش اجمللــس التنفيــذي
التقريــر يف اجتمــاع غيــر رســمي.
وبيــن التقريــر أنــه ال يــزال مــن الــازم القيــام بعمــل إضــايف
لوضــع نظــام فعــال لتســوية أوضــاع املؤسســات املتعثــرة
عبــر احلــدود .وتتضمــن اجملــاالت التــي يتعيــن االهتمــام
بهــا مــا يلــي:
 nنظــم التســوية الوطنيــة :قامــت عــدة مناطــق اختصــاص
باعتمــاد إصالحــات قانونيــة بعيــدة األثــر ،إال أن
اإلصالحــات تتســم بالتعقيــد ،وكان التقــدم احملــرز متباينــا
بوجــه عــام .ويف حيــن أحــرزت بعــض البلــدان تقدمــا ،فــا
يــزال عــدد كبيــر مــن البلــدان يفتقــر إىل صالحيــات شــاملة
لتســوية أوضــاع البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى
وآليــات فعالــة لالعتــراف بتدابيــر التســوية األجنبيــة.
 nاســتراتيجيات للتســوية معمــول بهــا تخــص
الشــركات فقــط :ال تــزال هيئــات الرقابــة يف البلــدان الوطــن
ويف البلــدان املضيفــة تواجــه صعوبــات يف التوصــل إىل
اتفــاق بشــأن ســبل تســوية املؤسســات املؤثــرة علــى النظــام
العابــرة للحــدود ،ال ســيما بســبب العوائــق القانونيــة التــي
تعتــرض التعــاون عبــر احلــدود والتعقيــدات يف الهيــاكل
التشــغيلية واملاليــة.

 nتنســيق الهيــاكل الهرميــة للدائنيــن :تمثــل الفــروق
بيــن البلــدان يف تصنيــف مطالبــات الدائنيــن يف التصفيــة
أو تســوية األوضــاع عائقــا مهمــا أمــام التعــاون يف تســوية
أوضــاع البنــوك اخملفقــة عبــر احلــدود.

 nاســتخدام األمــوال العامــة :ال يمكــن اســتبعاد خماطــرة
وجــود حاجــة إىل األمــوال العامــة للحفــاظ علــى االســتقرار
املــايل ،وهــي خماطــرة تخلــق حوافــز قويــة للعمــل مــن
جانــب واحــد األمــر الــذي يمكــن أن يقــوض التعــاون .ومــن
ثــم ســتكون هنــاك ضــرورة حاســمة إىل التوصــل إىل اتفــاق
مســبق حــول مــكان املصــدات الواقيــة وتخصيــص اخلســائر
واســتراتيجية تســوية أوضــاع املؤسســات املتعثــرة
ومواءمــة هيــكل اجملموعــات.

«املهام الرئيسية الثالث»

ومــن اإلجنــازات الرئيســية التــي حتققــت يف
جــدول أعمــال اإلصــاح إنشــاء معيــار دويل
لتســوية أوضــاع املؤسســات املاليــة املؤثــرة
علــى النظــام املــايل.

 nالقــدرة علــى اســتيعاب اخلســائر :تدعــو وثيقــة
’’الســمات الرئيســية‘‘ إىل حتمــل دائنــي البنــوك مــن القطــاع
اخلــاص أعبــاء إخفــاق البنــوك .وتعتمــد مصداقيــة هــذا
االلتــزام علــى ضمــان أن تكــون لــدى البنــوك خصــوم كافيــة
الســتيعاب اخلســائر دون زعزعــة اســتقرار النظــام املــايل.
ومــن املتوقــع أن ينتهــي جملــس االســتقرار املــايل يف فتــرة
الحقــة مــن هــذا العــام مــن وضــع معيــار جديــد بشــأن القــدرة
الكليــة علــى اســتيعاب اخلســائر للبنــوك العامليــة املؤثــرة
علــى النظــام املــايل.

 nمناطــق االختصاص/الكيانــات األصغــر :رغــم عــدم
تأثيــر عــدد كبيــر مــن البنــوك العاملــة عبــر احلــدود علــى
النظــام املــايل ،لكــن إذا مل تتــم تســوية أوضاعهــا بطريقــة
منظمــة فمــن شــأن ذلــك أن يزعــزع االســتقرار املــايل يف
البلــد الوطــن والبلــدان املضيفــة .وســيكون مــن الضــروري
عنــد إصــاح أطــر تســوية أوضــاع املؤسســات املتعثــرة
مراعــاة اختــاف درجــات تعقيــد النظــم املاليــة والتأكــد
مــن تــواؤم احلوافــز بحيــث يمكــن أن تقلــل اســتراتيجيات
التســوية مــن خماطــر زعزعــة االســتقرار املــايل يف مناطــق
االختصــاص الصغيــرة واألساســية بالنســبة للكيــان الــذي
جتــري تســوية أوضاعــه.

إعادة هيكلة الديون السيادية

يف مايــو  ،2013ناقــش اجمللــس التنفيــذي تقريــرا للخبــراء
بعنــوان ’’إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية – التطــورات
األخيــرة واالنعكاســات علــى اإلطــار القانــوين وإطــار
السياســات لصنــدوق النقــد الــدويل‘‘ وصــادق علــى برنامــج
عمــل يركــز علــى تعزيــز املناهــج القائمــة علــى الســوق
لتســوية أزمــات الديــن الســيادي .وتضمــن البرنامــج أربعــة
عناصــر ،هــي )1( :إصــاح إطــار اإلقــراض لــدى الصنــدوق؛
و( )2تعزيــز شــروط اإلجــراء اجلماعــي يف عقــود الســندات
الســيادية؛ و( )3مراجعــة إطــار مشــاركة القطــاع الرســمي؛
و( )4تقييــم فعاليــة سياســة الصنــدوق فيمــا يتعلــق
باإلقــراض يف وجــود متأخــرات.
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وفيمــا يتعلــق بإطــار اإلقــراض ،ناقــش اجمللــس التنفيــذي يف يونيــو
 2014بحثا خلبراء الصندوق بعنوان ’’إطار اإلقراض لدى صندوق
النقــد الــدويل والديــن الســيادي – اعتبــارات أوليــة ‘‘.وانصــب التركيــز
الرئيســي للبحــث علــى إطــار الصنــدوق لالســتفادة مــن املــوارد يف
الظــروف االســتثنائية – وهــو الســياق الــذي يكــون األرجــح فيــه
أن يواجــه الصنــدوق صعوبــة يف تقريــر مــا إذا كان الديــن الســيادي
ألحــد البلــدان األعضــاء ديــن يمكــن االســتمرار يف حتملــه (باحتماليــة
عاليــة) .ويف إطــار الهــدف الرئيســي للبحــث وهــو احلــد مــن تكاليــف
تســوية األزمــات للدائنيــن واملدينيــن ،وللنظــام ككل ،تعــرض الدراســة
توجهيــن ممكنيــن لإلصالحــات :طــرح خيــار ’’إعــادة توصيــف حالــة
الديــن‘‘ لزيــادة مرونــة إطــار اإلقــراض عندمــا تشــير التقديــرات إىل
وجــود إمكانيــة ملواصلــة حتمــل الديــن ولكــن دون احتماليــة عاليــة؛
واســتبعاد اإلعفــاء النظامــي.
ومل يتخــذ قــرار بشــأن اإلصالحــات املقترحــة ،إال أن اجمللــس طلــب
إىل اخلبــراء إعــداد بحــث آخــر ســيناقش يف الســنة املاليــة .2016
وفيمــا يتعلــق بشــروط اإلجــراء اجلماعــي ،ناقــش اجمللــس يف أكتوبــر
 2014تقريــرا للخبــراء بعنــوان ’’تعزيــز اإلطــار التعاقــدي ملعاجلــة
مشكالت شرط اإلجراء اجلماعي يف إعادة هيكلة الديون السيادية‘‘.
وتضمنــت الورقــة توصيــات ملواصلــة حتســين املنهــج التعاقــدي
القائــم علــى الســوق للتعامــل مــع مشــكالت اإلجــراء اجلماعــي.
وصــادق اجمللــس علــى اخلصائــص الرئيســية لشــرط املســاواة املعــدل
والشــروط املعــززة لإلجــراء اجلماعــي يف عقــود الســندات الســيادية
الدولية للحد من إمكانية تأثرها بالدائنين املمتنعين عن املشاركة
يف حالــة إعــادة هيكلــة الديــون .وقــد نتجــت اإلصالحــات املوصــى
بهــا عــن عمليــة تشــاور مــع املعنييــن مــن الدوائــر العامــة واخلاصــة.
وأيــد اجمللــس أيضــا وجــود دور نشــط للصنــدوق يف تعزيــز إدراج هــذه
الشــروط يف اإلصــدارات الدوليــة اجلديــدة للســندات الســيادية .غيــر أن
اجمللــس الحــظ أيضــا أن جــزءا كبيــرا مــن رصيــد الســندات الســيادية
الدوليــة القائــم ،الــذي ال يحتــوي علــى الشــروط اجلديــدة ،ســيحين أجــل
اســتحقاقه يف الســنوات العشــر القادمــة ويمكــن أن يشــكل خماطــرة
علــى عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون بصــورة منظمــة.
وشــجع اجمللــس اخلبــراء علــى الدخــول يف املزيــد مــن املناقشــات
األخــرى مــع أصحــاب املصلحــة حــول ســبل احلــد إىل أدنــى درجــة مــن
اخملاطــر علــى عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون بطريقــة منظمــة ،وأعــرب
عــن تطلعــه إىل تقاريــر مرحليــة دوريــة عــن حالــة إدراج األحــكام
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التعاقديــة املقترحــة يف ســندات الديــن الدوليــة .ومنــذ أكتوبــر ،2014
قامــت عــدة بلــدان أعضــاء بــإدراج شــروط معدلــة تتضمــن اخلصائص
الرئيســية التــي أقرهــا الصنــدوق يف إصــدارات الســندات اجلديــدة.
ويتوقــع أن يبــدأ العمــل علــى إشــراك القطــاع الرســمي وسياســة
اإلقــراض يف وجــود متأخــرات عقــب مناقشــة اجمللــس لبحــث ’’إطــار
اإلقــراض‘‘ يف الســنة املاليــة .2016

التداعيات يف ضرائب الشركات الدولية

يركــز العــامل علــى قضايــا الضرائــب العابــرة للحــدود ،مــع تزايــد
االهتمــام بصــورة كبيــرة بالعمــل املضطلــع بــه يف هــذا اجملــال .ويف
مايــو  ،2014أصــدر خبــراء الصنــدوق تقريــرا بعنــوان ’’التداعيــات يف
ضرائــب الشــركات الدوليــة‘‘ الــذي وجــد اهتمامــا كبيــرا.
وتقصــى التقريــر الــذي ناقشــه اجمللــس التنفيــذي يف اجتمــاع غيــر
رســمي طبيعــة التداعيــات – اآلثــار املترتبــة علــى قواعــد وممارســات
بلــد مــا علــى البلــدان األخــرى  -وأهميتهــا وانعكاســاتها علــى
السياســات ،مــع التركيــز علــى البلــدان الناميــة.
وجــاء هــذا التقريــر مكمــا ملبــادرات تركــز علــى احلــد مــن التهــرب
الضريبي من جانب الشــركات متعددة اجلنســيات ،ال ســيما املشــروع
املشــترك بيــن جمموعــة العشــرين ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف
امليــدان االقتصــادي بشــأن تناقــص الوعــاء الضريبــي وحتويــل
األربــاح .واســتند التقريــر حــول التداعيــات إىل جتربــة الصنــدوق يف
قضايــا الضرائــب الدوليــة األوســع علــى نطــاق بلدانــه األعضــاء ،بمــا
يف ذلــك التجربــة املكتســبة مــن خــال املســاعدة الفنيــة.
مزاعــم بشــأن تهــرب الشــركات متعــددة اجلنســيات مــن
الضرا ئــب
ذهبــت الدراســة التــي أعدهــا الصنــدوق إىل أبعــد مــن مســألة تناقــص
الوعــاء الضريبــي وحتويــل األربــاح لتقصــي التأثيــر األوســع
لتداعيــات ضرائــب الشــركات علــى االقتصــاد الكلــي والتنميــة ،بمــا
يف ذلــك قضايــا أوســع بشــأن التنافــس الضريبــي بيــن احلكومــات
الوطنيــة .وتهــدف خطــة العمــل املعنيــة بتناقــص الوعــاء الضريبــي
وحتويــل األربــاح – يف ســياق الهيــكل الضريبــي الــدويل الــذي اتفــق
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وحــددت دراســة الصنــدوق أن التداعيــات الضريبيــة يمكــن أن
تكــون لهــا انعكاســات علــى األداء االقتصــادي الكلــي.
فتتأثــر بيانــات احلســاب الرأســمايل بوضــوح بالضرائــب ،وتشــير
أدلــة كثيــرة إىل تأثيــر الضرائــب بشــدة علــى ســلوك الشــركات متعــددة
اجلنســية .وأكــدت النتائــج أن آثــار التداعيــات الناشــئة عــن أوعيــة
ضرائــب الشــركات ومعدالتهــا كبيــرة.
وخلــص التحليــل أيضـ ًـا إىل أن التداعيــات تكــون ملحوظــة بوجــه
خــاص بالنســبة لالقتصــادات الناميــة ،التــي تســتمد عــادة نســبة أكبــر
مــن إيرادهــا مــن ضرائــب الشــركات .والحظــت الورقــة أن التجربــة
املســتمدة مــن املســاعدة الفنيــة تقــدم أمثلــة كثيــرة تكــون فيهــا املبالــغ
املهــددة يف قضايــا الضرائــب الدوليــة كبيــرة بالنســبة إىل اإليــرادات
الكليــة للبلــدان – إذ تعــادل يف بعــض األحيــان  %15-10مــن جممــوع
اإليــرادات.
احلد من التداعيات على البلدان النامية
أوضحــت الدراســة أن احلــد مــن التداعيــات املعاكســة علــى االقتصــادات
الناميــة ال يتطلــب فقــط بنــاء القــدرات وإنمــا أيضـ ًـا معاجلــة أوجــه
القصــور يف القانــون والترتيبــات الدوليــة .وذكــرت اقتراحــات
حمــددة يف اجملــاالت التــي وجــدت بعثــات املســاعدة الفنيــة املوفــدة
مــن الصنــدوق أنهــا تمثــل إشــكالية كبيــرة للبلــدان الناميــة .وأبــرزت
الدراســة علــى ســبيل املثــال اخملاطــرة التــي تواجههــا البلــدان بالتوقيــع
علــى معاهــدات ضريبيــة ثنائيــة ،مثــل اإليــراد الــذي يتــم التخلــي عنــه
مــن اقتطــاع الضرائــب مــن املنبــع وتناقــص الوعــاء الضريبــي مــن
خــال تســوق الشــركات بحثــا عــن معاهــدات أفضــل لهــا .ووجهــت أيضـ ًـا
االهتمــام إىل أوجــه الغمــوض القائمــة يف كثيــر مــن القوانيــن الضريبية
فيمــا يتعلــق بفــرض الضرائــب علــى املكاســب الرأســمالية يف اخلــارج،
والتــي ترتبــط يف الغالــب بالصناعــات االســتخراجية .وقالــت إن عــددا
كبيــرا مــن البلــدان ال يوفــر احلمايــة مــن التمويــل املفــرط للديــون أو
التالعــب بأســعار التحويــات.

العمل الالحق والتطورات
طلــب إىل خبــراء الصنــدوق يف مؤتمــر قمــة جمموعــة العشــرين
ُ
املعقــود يف نوفمبــر  2014العمــل مــع منظمــة التعــاون والتنميــة
يف امليــدان االقتصــادي وغيرهــا مــن املنظمــات الدوليــة ليدرجــوا
بشــكل أفضــل البلــدان الناميــة يف عمليــة صنــع القــرار والعمليــة
التداوليــة بشــأن تناقــص الوعــاء الضريبــي وحتويــل األربــاح؛
وقــام اخلبــراء بذلــك ،مــن خــال التفاعــات التــي تتــم يف إطــار
املســاعدة الفنيــة ومــن خــال مناســبات التواصــل ،بمــا يف ذلــك
إقامــة حــوار بشــأن الضرائــب الدوليــة مــع البلــدان الناميــة يف
اجتماعــات الربيــع لعــام  2015ويف مؤتمــر الضرائــب الســنوي
للبلــدان اآلســيوية الــذي تعقــده إدارة شــؤون املاليــة العامــة.
وطلبــت جمموعــة العشــرين أيضـ ًـا إىل الصنــدوق أن يتــوىل زمــام
القيــادة يف إعــداد تقريــر عــن ’’كفــاءة وفعاليــة اســتخدام احلوافــز
الضريبيــة يف البلــدان منخفضــة الدخــل ‘‘،والعمــل مــع موظفــي
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي علــى إعــداد
تقريــر عــن الضرائــب املفروضــة علــى املكاســب الرأســمالية يف
اخلــارج.

«املهام الرئيسية الثالث»

عليــه بصــورة غيــر رســمية يف عــام  – 2015إىل تعديــل بعــض املبــادئ
التوجيهيــة واملعاييــر العامليــة الفنيــة للضرائــب علــى األنشــطة العابــرة
للحــدود واحلــد مــن فــرص التهــرب الضريبــي وحتويــل األربــاح.

وتنتهــي الورقــة إىل ضعــف اإلطــار
املؤسســي ملعاجلــة التداعيــات
الضريبيــة الدوليــة ،ولذلــك فمــع تزايــد
وضــوح قــوة التداعيــات الضريبيــة
ومــدى انتشــارها ،تــزداد مبــررات وضــع منهــج شــامل وأقــل تدرجـ ًـا
للتعــاون الــدويل يف جمــال الضرائــب.

تقييم كفاية االحتياطيات

تشــغل احتياطيــات النقــد األجنبــي بحــوزة البنــوك
املركزيــة مكانــا مهمــا يف جمموعــة أدوات السياســة
يف معظــم االقتصــادات.
وإىل جانــب السياســات الســليمة ،يمكــن لهــذه االحتياطيــات
أن تســاعد علــى خفــض احتمــاالت وقــوع أزمــات يف ميــزان
املدفوعــات واحلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي واملــايل.
وللمســاعدة علــى دعــم البلــدان أعضــاء الصنــدوق ،اضطلــع خبــراء
الصنــدوق بسلســلة مــن الدراســات عــن كفايــة االحتياطيــات،
تضمنــت دراســة أعــدت يف عــام  2011بعنــوان ’’تقييــم
كفايــة االحتياطيات‘‘عنيــت بتقييــم املناهــج املتبعــة لبنــاء
االحتياطيــات ،ودراســة ثانيــة صــدرت يف عــام  2013عنيــت
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باستكشــاف دور االحتياطيــات يف منــع األزمــات وتخفيــف
حدتهــا وبحثــت يف األســباب التــي يمكــن أن تســتدعي زيــادة
التوجيهــات املقدمــة مــن الصنــدوق حــول هــذا املوضــوع.
وقــد ناقــش اجمللــس التنفيــذي كلتــا الدراســتين.
ويف ينايــر  ،2015قــام اجمللــس بتقييــم تقريــر متابعــة
ـارا ملناقشــة قضايــا
يســتند إىل هــذا العمــل ويتضمــن إطـ ً
كفايــة االحتياطيــات يف ســياق مشــاورات املــادة
الرابعــة .وهــدف هــذا التقريــر جزئيــا إىل املســاعدة علــى
تقديــم توجيهــات بشــأن املســتوى املرغــوب مــن حيــازات

ويصنــف اإلطــار اجلديــد البلــدان علــى أســاس قــوة نفاذهــا
إىل األســواق ،وعمــق أســواقها ومقــدار الســيولة بهــا ،ومرونــة
اقتصاداتهــا.
وبالنســبة لــكل جمموعــة قُطْريــة ،يقتــرح التقريــر أطــرا
للمســاعدة على تقييم املســتوى املناســب من االحتياطيات
أيضا
اســتنادا إىل ظروفهــا .ولتحقيــق ذلــك ،يتضمــن التقرير
ً
مزيــدا مــن التوجيهــات لتقييــم االحتياطيــات بالنســبة
ألنــواع حمــددة مــن البلــدان ضمــن هــذه الفئــات .وعلى ســبيل
املثــال ،يف داخــل جمموعــة اقتصــادات األســواق املتعمقــة
أو الناشــئة ،ينقــح التقريــر التوجيهــات للبلــدان التــي لديهــا
تدابيــر إلدارة التدفقــات الرأســمالية ،والبلــدان كثيفــة
االعتمــاد علــى الســلع األوليــة ،واالقتصــادات املدولــرة.
ووافــق اجمللــس التنفيــذي يف تقييمــه للتقريــر ،الــذي صــدر
يف إبريــل  ،2015علــى أن

االحتياطيــات ،إىل جانــب السياســات
واألساســيات االقتصاديــة الســليمة ،يمكنهــا
أن حتقــق منافــع كبيــرة مــن حيــث خفــض
احتمــاالت وقــوع أزمــات يف ميــزان املدفوعــات
واحلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي واملــايل.
وأيــد معظــم املديريــن التنفيذييــن إجــراء مناقشــة منتظمــة
لقضايــا كفايــة االحتياطيــات يف تقاريــر الصنــدوق
الرقابيــة ،نظــرا ألنهــا يمكــن أن تســاعد يف إثــراء حتليــات
اخلبــراء ومشــورتهم بشــأن السياســات.

االحتياطيــات لبلــد مــا بتوفيــر أدوات للتعبيــر عــن اخملاطــر
بأرقــام مــن أجــل مســاعدة احلكومــات علــى حتديــد هــذا
املســتوى.
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ووافــق املديــرون التنفيذيــون علــى أن عمق املناقشــة وبؤرة
تركيزهــا ينبغــي أن يعتمــدا علــى الظــروف القُطْريــة ويعكســا
اجلوانــب املهمــة لالســتقرار اخلارجــي لبلــد مــا فضــا علــى
االســتقرار العاملــي .وذكــروا يف هــذا الصــدد أن املناقشــة
ينبغــي أن تبيــن مــدى كفايــة االحتياطيــات لألغــراض
الوقائيــة ،واألهــداف الوقائيــة وغيــر الوقائيــة التــي تعلنهــا
الســلطات حليــازة االحتياطيــات ،وتكلفــة االحتياطيــات.
وحتــى يدخــل اإلطــار املتفــق عليــه حيــز التشــغيل ،أيــد
معظــم املديريــن التنفيذييــن قيــام اخلبــراء بإعــداد مذكــرة
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تعديل مدونة شفافية املالية العامة

تمثــل شــفافية املاليــة العامــة عنصــرا ضروريــا لفعاليــة إدارة املاليــة
العامــة واملســاءلة .وهــي تضمــن أن تكــون لــدى احلكومــات صــورة
دقيقــة عــن مركزهــا املــايل وآفاقهــا عنــد اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة،
بمــا يف ذلــك صــورة دقيقــة عــن التكاليــف واملنافــع طويلــة األجــل
املترتبــة علــى تغيــرات السياســة واخملاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا
املاليــات العامــة .وهــي تــزود الهيئــات التشــريعية واملواطنيــن
واألســواق باملعلومــات الالزمــة ملســاءلة احلكومــة.
وتشــكل مدونــة وتقييــم شــفافية املاليــة العامــة اجلديــدة للصنــدوق
جــزءا مــن جهــوده اجلاريــة ملســاعدة البلــدان أعضائــه علــى تعزيــز
صنــع سياســات املاليــة العامــة ومراقبتهــا واملســاءلة عنهــا .ويف
عــام  ،2014وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى تقريــر تضمــن املدونــة
والتقييــم اجلديديــن اللذيــن يحــان حمــل مدونــة  2007ووحــدات
البيانــات النموذجيــة ذات الصلــة ضمــن تقاريــر الصنــدوق املعنيــة
بتطبيــق مبــادرة مراعــاة املعاييــر واملواثيــق.
الشفافية تعزز الرقابة على املاليات العامة
يشــكل هــذا العمــل جــزءا مــن اجلهــود اجلاريــة إلدارة شــؤون املاليــة
العامــة ،بالتعــاون مــع إدارات أخــرى ،لتعزيــز عمــل الصنــدوق يف
جمــال مراقبــة املاليــة العامــة وتنميــة القــدرات.

وتتضمــن املدونــة والتقييــم اجلديــدان الــدروس
املســتخلصة مــن األزمــة املاليــة العامليــة ،والتطــورات
التــي أدرجــت يف املعاييــر الدوليــة ،وتبنيــان علــى
الــردود التقييميــة املســتمدة مــن املشــاورات مــع
أصحــاب املصلحــة.
ومدونــة شــفافية املاليــة العامــة هــي املعيــار العاملــي لإلفصــاح
عــن معلومــات املاليــات العامــة .وهــي تتألــف مــن جمموعــة مبــادئ
بنيــت علــى أربــع ’’دعائــم‘‘ هــي )1( :إعــداد تقاريــر املاليــة العامــة؛ ()2

وبالنســبة لــكل مبــدأ ،تفــرق املدونــة بيــن املمارســات األساســية
واجليــدة واملتقدمــة لتزويــد البلــدان بمعــامل واضحــة مــن أجــل
االمتثــال التــام للمدونــة والتأكــد مــن إمكانيــة تطبيقهــا علــى
جميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق .وقــد صــدرت الدعائــم
 ،3-1ويتوقــع االنتهــاء مــن الدعامــة  4يف الســنة املاليــة .2016
وســتكمل الدعامــة  4الدعائــم الثــاث األوىل للبلــدان الغنيــة
باملــوارد وســتتضمن الــردود التقييميــة الــواردة مــن املشــاورات
مــع أصحــاب املصلحــة واجلمهــور.
وتعنــى تقييمــات شــفافية املاليــة العامــة بتقييــم مــدى امتثــال
البلــد للمدونــة .وهــي تــزود البلــدان بتقييــم شــامل ملمارســاتها
يف جمــال شــفافية املاليــة العامــة مقابــل املعاييــر التــي حتددهــا
املدونــة؛ وبتحليــات كميــة لنطــاق ومصــادر مواطــن الضعــف
يف املاليــة العامــة ،علــى أســاس جمموعــة مــن مؤشــرات شــفافية
املاليــة العامــة؛ وموجــز يمكــن االطــاع عليــه ملواطــن القــوة يف
شــفافية املاليــة العامــة واملمارســات اإلصالحيــة مــن خــال
خرائــط شــدة اخملاطــر؛ وخيــار وضــع خطــة عمــل متسلســلة
لشــفافية املالية العامة ملســاعدة البلدان على التصدي ألولويات
اإلصــاح تلــك .ويســمح التقييــم أيضــا بإجــراء تقييمــات نموذجيــة
تركــز علــى فــرادى الدعائــم يف املدونــة اجلديــدة ملعاجلــة قضايــا
الشــفافية األكثــر إحلاحــا .وقــد كانــت الــردود التقييميــة الــواردة
مــن الســلطات القُطْريــة وغيرهــا مــن أصحــاب املصلحــة بشــأن
هــذه التقييمــات إيجابيــة للغايــة.

«املهام الرئيسية الثالث»

توجيهيــة تقييميــة ،تمشــيا مــع اســتجابة اإلدارة العليــا املعتزمــة
للنتائــج التــي توصــل إليهــا مكتــب التقييــم املســتقل يف تقييمــه
لالحتياطيــات الدوليــة يف تقريــره الصــادر يف عــام  2012واملعنــون
’’االحتياطيــات الدوليــة – شــواغل الصنــدوق ومنظــورات قُطْريــة‘‘.

التنبــؤ باملاليــة العامــة وإعــداد امليزانيــات؛ ( )3حتليــل خماطــر
املاليــة العامــة وإدارتهــا؛ ( )4إدارة مــوارد اإليــرادات.

دليل جديد لشفافية املالية العامة
يتوقــع أن يصــدر بنهايــة الســنة املاليــة  2016دلي ـلٌ جديــد
لشــفافية املاليــة العامــة ،يتضمــن توجيهــات أكثــر تفصيــا بشــأن
تنفيــذ املبــادئ واملمارســات اجلديــدة ملدونــة شــفافية املاليــة
العامــة .وســيغطي اجمللــد األول الدعائــم الثــاث األوىل مــن
املدونــة ويحــل حمــل دليــل شــفافية املاليــة العامــة لعــام ،2007
بينمــا ســيركز الثــاين علــى الدعامــة  – 4التــي تغطــي إدارة إيــرادات
املــوارد – ويتضمــن املرشــد إىل شــفافية إيــرادات املــوارد لعــام
 2007الــذي كان يصــدر بشــكل منفصــل فيمــا ســبق.
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عمل الصندوق مع الدول الصغيرة

’’يقــف الصنــدوق علــى اســتعداد للعمــل مــع الــدول الصغيــرة
ملســاعدتها علــى التغلــب علــى التحديــات اإلنمائيــة وبنــاء مســتقبل
مزد هــر‘‘.
نائب املدير العام للصندوق مِن زو
 3سبتمبر 2014

ـدا يقــل عــدد ســكانها عــن 1.5
يضــم الصنــدوق بيــن أعضائــه  42بلـ ً
مليــون نســمة ،ويصنَّــف  33بلــدا منهــا ضمــن فئــة االقتصــادات
الناميــة الصغيــرة .ويف الســنوات األخيــرة ،بــدأت هــذه اجملموعــة مــن
البلــدان الناميــة تُعــرف باســم ’’الــدول الصغيــرة‘‘ ،رغــم أنهــا تتضمــن
أيضــا فئــة فرعيــة للبلــدان ’’املتناهيــة الصغــر‘‘ التــي يبلــغ عــدد
ســكانها  200ألــف نســمة حســب الوضــع يف عــام .2011
وال تتمتع الدول الصغيرة بنفس املنافع التي تتمتع بها اقتصادات
احلجــم ،ممــا يعيــق قدرتهــا علــى تقديــم ســلع وخدمــات عامــة أو إنتــاج
ســلع للتجــارة العامليــة .وقــد تأخــر نموهــا االقتصــادي عــن نمــو
أقرانهــا األكبــر علــى مــدى العقــد املاضــي ،وشــهدت الــدول املتناهيــة
ـرا مــن التقلــب االقتصــادي نتيجــة لصدمــات
ـدرا كبيـ ً
الصغــر قـ ً
تغيــر املنــاخ وغيرهــا مــن الصدمــات .وبالنظــر إىل االحتياجــات
االقتصاديــة اخلاصــة لهــذه اجملموعــة مــن البلــدان ،اســتجاب
الصنــدوق بمراجعــة أفضــل الســبل للعمــل معهــا وتقديــم الدعــم لهــا.
وقــد بــدأت هــذه العمليــة يف عــام  2013ببحــث أعــده خبــراء
الصنــدوق بعنــوان ’’القضايــا االقتصاديــة الكليــة يف الــدول الصغيــرة
وانعكاســاتها علــى عمــل الصنــدوق معهــا ‘‘،ومناقشــة متصلــة بهــذا
البحــث أجراهــا اجمللــس التنفيــذي .ويف مايــو  ،2014صــدرت
مذكــرة توجيهيــة للخبــراء عــن عمــل الصنــدوق مــع الــدول الصغيــرة،
تــم فيهــا جتميــع الــدروس املســتخلصة مــن البحــث الــذي أعــده
اخلبــراء يف عــام  2013ومناقشــة اجمللــس لــه .وتــم حتديــد خمســة
جمــاالت مواضيعيــة رئيســية تعبــر عنهــا حــروف الكلمــة اخملتصــرة
 G.R.O.W.TH.باعتبارهــا أساســية يف حــوار السياســات مــع الــدول
الصغيـ�رة ،وهـ�ي :النمـ�و وخلـ�ق الوظائـ�ف( (growth and job cre�( )G
)ation؛ والقــدرة علــى الصمــود أمــام الصدمــات (resilience to( )R
)shockss؛ والقــدرة التنافســية بوجــه عــام (overall competi�( )O
)tiveness؛ واعتمــاد خيــارات قابلــة للتطبيــق يف جمــال اســتمرارية
أوضــاع املاليــة العامــة واســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن ()W
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()workable fiscal and debt sustainability options؛ والقطاعــات
املاليــة الصغيــرة (.)thin financial sectors( )TH
ويف مؤتمــر األمم املتحــدة الــدويل الثالــث املعنــي بالــدول اجلزريــة
الصغيــرة الناميــة ،املعقــود يف ســاموا يف ســبتمبر  ،2014تعهــد
نائــب مديــر عــام الصنــدوق ِمــن زو باســتمرار الدعــم املقــدم مــن
الصنــدوق لتلــك البلــدان يف ســعيها لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة
القابلــة لالســتمرار.

ومــع تركــز عــدد كبيــر مــن الــدول الصغيــرة يف منطقــة
البحــر الكاريبــي واحمليــط الهــادئ ،تضطلــع إدارات
الصنــدوق اإلقليميــة ومراكــز املســاعدة الفنيــة
اإلقليميــة التابعــة للصنــدوق بــدور قيــادي يف العمــل
علــى تلبيــة احتياجــات الــدول الصغيــرة.

ولتحســين تواصل الصندوق مع بلدانه األعضاء األصغر ،قامت إدارة
مؤخرا
آسيا واحمليط والهادئ وإدارة نصف الكرة الغربي بالصندوق
ً
بإصـ�دار نشـ�رتين دوريتيـ�ن همـ�ا ’’الركـ�ن الكاريبـ�ي‘‘( (“�Caribbean Cor
 ) ”nerو ’’راصــد الــدول الصغيــرة يف منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ‘‘
(“ ) ”Asia & Pacific Small States Monitorعلــى الترتيــب .وعقــب
صــدور املذكــرة التوجيهيــة للخبــراء ،بــدأت إدارة آســيا واحمليــط الهــادئ
يف تقديم دورة تدريبية لرؤساء البعثات املشاركين يف العمل الرقابي
املعنــي بالدول الصغيــرة.
وأُدرجــت أيضــا حتليــات السياســات التــي أعدتهــا اإلدارتــان يف
تقريــر أعـدّ بالتعــاون مــع إدارتيــن آخرييــن وصــدر يف مــارس 2015
بعنــوان ’’التطــورات االقتصاديــة الكليــة وقضايــا خمتــارة يف الــدول
الناميــة الصغيــرة‘‘ .وتضمــن التقريــر ،الــذي ناقشــه اجمللــس يف
مــارس ،موجــزا بالتطــورات األخيــرة وتوقعــات خبــراء الصنــدوق،
وفصــوال مواضيعيــة عــن التحديــات يف جمــال إدارة املاليــة العامــة
يف الــدول الصغيــرة،
انخفــاض
وتأثيــر
العملــة ،ومســتويات
الشــمول املــايل.
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وتســاعد معاييــر نشــر البيانــات علــى تعزيــز
توافــر اإلحصــاءات الشــاملة يف الوقــت
املناســب ،وهــو أمــر أساســي التبــاع سياســات
اقتصاديــة كليــة ســليمة.

وأقامــت إدارة اإلحصــاءات شــراكة مــع بنــك التنميــة
اإلفريقــي والبنــك الــدويل لتعزيــز نظــام البيانــات املفتوحــة
الــذي يهــدف إىل تيســير نشــر البيانــات (بمــا يف ذلــك أهــداف
التنميــة املســتدامة) مــن جانــب الســلطات القُطْريــة .وقــد
جنحــت عــدة بلــدان إفريقيــة بالفعــل يف تنفيــذ هــذه األداة
اجلديــدة.

البيانات

البيانات ومبادرات معايير البيانات

وقد وُضع املعيار اخلاص لنشر البيانات ( )SDDSيف عام
 1996لتسترشــد بــه البلــدان األعضــاء يف إتاحــة بياناتهــا
االقتصاديــة واملاليــة للجمهــور العــام .أمــا النظــام العــام
لنشــر البيانــات ( ،)GDDSالــذي أنشــئ يف العــام التــايل،
ـارا ملســاعدة البلــدان علــى تقييــم احتياجاتهــا
فهــو يمثــل إطـ ً
وحتديــد أولوياتهــا يف تطويــر نظمهــا اإلحصائيــة.
ويف عــام  ،2012أنشــئ املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر
البيانــات ( )SDDS Plusللمســاعدة علــى ســد فجــوات
البيانــات التــي أبرزتهــا األزمــة املاليــة العامليــة .ويســتهدف
هــذا املعيــار البلــدان ذات القطاعــات املاليــة املؤثــرة علــى
النظــام املــايل ،وإن كان يتــم تشــجيع جميــع البلــدان
املشــتركة يف املعيــار اخلــاص علــى التقيــد بــه .وقــد تقيــدت
جمموعــة أوليــة مــن ثمانيــة بلــدان باملعيــار املعــزز يف
الســنة املاليــة .2015
ومل يكن هناك مشتركون جدد يف املعيار اخلاص يف عام
اقتصادا
 ،2015مــع بلــوغ عــدد االقتصــادات املشــتركة 63
ً
حســب الوضــع يف نهايــة الســنة املاليــة ،عقــب تأهــل ثمانيــة
بلــدان لالنتقــال إىل املعيــار املعــزز (اشــتركت سيشــيل
يف أول مايــو  .)2015وبــدأت جــزر كــوك وميكرونيزيــا
يف االشــتراك يف النظــام العــام لنشــر البيانــات ،ليصبــح
جممــوع البلــدان املشــتركة فيــه  113بلــدا يف نهايــة العــام
(باســتبعاد البلــدان التــي تأهلــت لالنتقــال مــن النظــام العــام
لنشــر البيانــات إىل املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات بمــرور
األعــوام).

وأُطلقــت مبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات
البيانــات ( )DGIبعــد األزمــة املاليــة العامليــة ،اســتجابة
لطلــب وجهــه وزراء املاليــة وحمافظــو البنــوك املركزيــة
يف جمموعــة العشــرين إىل صنــدوق النقــد الــدويل وجملــس
االســتقرار املــايل .وأيــدت اللجنــة الدوليــة للشــؤون
النقديــة واملاليــة التوصيــات العشــرين املقدمــة لســد
فجــوات البيانــات .وبعــد ســتة أعــوام مــن بدايــة املشــروع،
أحــرز تقــدم كبيــر يف ســد الفجــوات .ويُــرى أن البيانــات
الناشــئة مــن املبــادرة املذكــورة تعــزز الدعــم املقــدم لعمــل
السياســات ،بمــا يف ذلــك االســتقرار املــايل وحتليــل الديــن،
وتزيــد مــن فهــم الترابــط احمللــي والــدويل .ويف ســبتمبر
 ،2014طلــب وزراء املاليــة وحمافظــو البنــوك املركزيــة
يف جمموعــة العشــرين إىل أمانــة جملــس االســتقرار املــايل
ـرا يف ســبتمبر
وخبــراء صنــدوق النقــد الــدويل أن يعــدوا تقريـ ً
 2015يتضمــن مقترحـ ًـا بمرحلــة ثانيــة للمبــادرة ،إضافــة
إىل تقريــر مرحلــي نهائــي عــن تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن
املبــادرة.
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التقرير السنوي ٢٠١٥

«املهام الرئيسية الثالث»

تعتبــر جــودة البيانــات التــي تقدمهــا البلــدان األعضــاء
بموجــب اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل ضروريــة
لنجــاح العمليــات الرقابيــة للصنــدوق.

وتبلــغ نســبة البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق املشــاركة
يف النظــام العــام لنشــر البيانــات أو املعيــار اخلــاص
لنشــر البيانــات أو املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر البيانــات
ـتركا يف النظــام العــام
أكثــر مــن  .%97وهنــاك  113مشـ ً
لنشــر البيانــات ،و 63مشــتركا يف املعيــار اخلــاص لنشــر
البيانــات ،و 8مشــتركين يف املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر
البيانــات.
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اإلقراض

تهــدف القــروض املقدمــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل مســاعدة
البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة مشــكالت ميــزان املدفوعــات ،وتثبيــت
اقتصاداتهــا ،واســتعادة النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار .ويقــع
هــذا الــدور املتعلــق بحــل األزمــات يف قلــب نشــاط اإلقــراض الــذي
يقــوم بــه الصنــدوق .ويف الوقــت نفســه ،ســلطت األزمــة املاليــة العامليــة
األخيــرة الضــوء علــى ضــرورة وجــود شــبكات أمــان مــايل عامليــة فعالــة
ملســاعدة البلــدان علــى التعامــل مــع الصدمــات املعاكســة .ولذلــك كانــت
أحــد األهــداف الرئيســية لإلصالحــات األخيــرة يف جمــال اإلقــراض
تكميــل دور الصنــدوق التقليــدي يف جمــال حــل األزمــات بــأدوات
إضافيــة ملنــع األزمــات .وعلــى عكــس بنــوك التنميــة ،ال يقــدم الصنــدوق
قروضــا ملشــاريع حمــددة.
وبوجــه عــام ،يقــدم الصنــدوق نوعيــن مــن القــروض – قروضــا نقديــة
بأســعار فائــدة غيــر ميســرة وقروضــا للبلــدان الفقيــرة بشــروط ميســرة،
تكــون فيهــا أســعار الفائــدة منخفضــة ويف بعــض احلــاالت صفــرا.
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وافــق اجمللــس التنفيــذي يف الســنة املاليــة  ،2015علــى
تســعة اتفاقــات يف إطــار تســهيالت الصنــدوق للتمويــل
غيــر امليســر ،بلغــت قيمتهــا الكليــة  80مليــار دوالر أمريكــي
( 112مليــار دوالر غيــر مرصــدة لالتفاقــات امللغــاة،
وحمولــة إىل الــدوالر األمريكــي بســعر الصــرف الســائد
لوحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة مقابــل الــدوالر يف 30
إبريــل  2015وهــو ( 0.71103راجــع اجلــدول .)1-2
ومثلــت ســتة اتفاقــات وقائيــة يف إطــار خــط االئتمــان
املــرن وخــط الوقايــة والســيولة أكثــر مــن  %84مــن هــذه
االلتزامــات ،بمــا يف ذلــك خــط ائتمــان مــرن للمكســيك يتيــح
لهــا االســتفادة مــن مــوارد تصــل إىل  47مليــار وحــدة حقوق
ســحب خاصــة ( 67مليــار دوالر أمريكــي) .وكان االتفاقــان
اللــذان جــرت املوافقــة عليهمــا للمكســيك وبولنــدا يف إطــار
خــط االئتمــان املــرن واالتفــاق الــذي جــرت املوافقــة عليــه
للمغــرب يف إطــار خــط الوقايــة والســيولة الحقــة التفاقــات
ســابقة بصــدد االنتهــاء .أمــا االتفاقــات الوقائيــة الثالثــة
املتبقيــة فكانــت اتفاقــات اســتعداد ائتمــاين مــع هنــدوراس
وكينيــا وجمهوريــة صربيــا تبلــغ قيمتهــا الكليــة  1.4مليــار
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 1.9مليــار دوالر أمريكــي)،

وبنهايــة إبريــل  ،2015وصلــت قيمــة املبالــغ املصروفــة
يف إطــار اتفاقــات التمويــل مــن حســاب املــوارد العامــة،
املشــار إليهــا بعبــارة ’’مشــتريات‘‘ ،إىل  12.0مليــار وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة ( 16.9مليــار دوالر أمريكــي) ،مــع
بلــوغ مشــتريات أوكرانيــا  6.5مليــارات وحــدة حقــوق
ســحب خاصــة ( 9.2مليــارات دوالر أمريكــي) أو .%54
وبلــغ جممــوع مدفوعــات الســداد ،املشــار إليهــا بعبــارة
’’عمليــات إعــادة الشــراء‘‘ ،للســنة املاليــة  38.0مليــار وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة ( 53.4مليــار دوالر أمريكــي) .ومــن
هــذه العمليــات ،وصلــت عمليــات إعــادة الشــراء املبكــرة مــن
آيرلنــدا والبرتغــال خــال الفتــرة إىل  20.8مليــار وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة ( 29مليــار دوالر أمريكــي) .وأســفرت
عمليــات إعــادة الشــراء وعمليــات الشــراء املتوقفــة املرتبطــة
بالبرامــج التــي حــادت عــن مســارها عــن انخفــاض رصيــد
االئتمــان املقــدم مــن حســاب املــوارد العامــة مــن 81.2

اجلدول 1-2

االتفاقات املوافق عليها يف حساب املوارد العامة يف السنة املالية 2015

«املهام الرئيسية الثالث»

نشاط التمويل بشروط
غير ميسرة

اعتبرتهــا الســلطات اتفاقــات وقائيــة لــدى املوافقــة علــى
البرامــج .وإضافـ ًـة إىل ذلــك ،وافــق اجمللــس علــى تمديــد
اتفــاق يف إطــار تســهيل الصنــدوق املمــدد ألوكرانيــا،
يتيــح لهــا االســتفادة بشــكل اســتثنائي مــن مــوارد تصــل
إىل  12.348مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة أو 17.5
مليــار دوالر أمريكــي لدعــم برنامــج الســلطات لضبــط
أوضــاع املاليــة العامــة.

(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

نوع االتفاق

البلد العضو

التاريخ الفعلي

املبلغ املوافق
عليه

اتفاقات جديدة
جورجيا

اتفاق استعداد ائتماين مدته  36شهرا

 30يوليو 2014

100.0

هندوراس

اتفاق استعداد ائتماين مدته  36شهرا

 3ديسمبر 2014

77.7

كينيا

اتفاق استعداد ائتماين مدته  12شهرا

 2فبراير 2015

352.8

املكسيك

خط ائتمان مرن مدته  24شهرا

 26نوفمبر 2014

47,292.0

املغرب

خط للوقاية والسيولة مدته  24شهرا

 28يوليو 2014

3,235.1

جمهورية بولندا

خط ائتمان مرن مدته  24شهرا

 14يناير 2014

15,500.0

جمهورية صربيا

اتفاق استعداد ائتماين مدته  36شهرا

 23فبراير 2015

935.4

سيشيل

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 4يونيو 2014

11.4

أوكرانيا

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 11مارس 2015

12,348.0

79,852.5

اجملموع الفرعي
االتفاقات املعززة

1

البوسنة والهرسك

اجملموع الفرعي

اتفاق استعداد ائتماين مدته  33شهرا

اجملموع

 30يونيو 2014

تعلم املزيد :راجع
IMF Financial
Operations
2014

84.6

84.6
79,937.0

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1بالنسبة لالتفاقات املعززة ،ال يظهر إال مبلغ الزيادة.
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اجلدول 2-2
الشروط املالية يف إطار االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة يف الصندوق

يعــرض هــذا اجلــدول التســهيالت الرئيســية لإلقــراض غيــر امليســر .وقــد ظلــت اتفاقــات االســتعداد االئتمــاين هــي أداة اإلقــراض األساســية للمؤسســة .ويف أعقــاب األزمــة املاليــة
العامليــة خــال الفتــرة  ،2009-2007عــزز الصنــدوق جمموعــة أدوات اإلقــراض لديــه .وكان أحــد األهــداف الرئيســية تعزيــز أدوات منــع األزمــة مــن خــال إنشــاء خــط االئتمــان
املــرن ،وخــط الوقايــة والســيولة ،وأداة التمويــل الســريع.

التسهيل االئتماين (سنة االعتماد)

1

الغرض

الشروط

التقسيم املرحلي واملراقبة

الشرائح االئتمانية وتسهيل الصندوق املمدد
اتفاق االستعداد االئتماين ()1952

مســاعدة قصيــرة إىل متوســطة األجــل
للبلــدان التــي تواجــه مشــكالت متعلقــة
بميــزان املدفوعــات ذات الطابــع قصيــر
األجــل

اعتمــاد سياســات توفــر الثقــة يف
إمكانيــة حــل مشــكالت ميــزان
املدفوعــات يف البلــد العضــو خــال
فتــرة زمنيــة معقولــة

بوجــه عــام ،عمليــات شــراء رُبــع ســنوية
(مبالــغ منصرفــة) مرتهنــة بمراعــاة
معاييــر األداء وغيرهــا مــن الشــروط

تسهيل الصندوق املمدد (( )1974اتفاقات
ممددة)

مســاعدة أطــول أجــا لدعــم اإلصالحــات
الهيكليــة يف البلــدان األعضــاء ملعاجلــة
املشــكالت املتعلقــة بميــزان املدفوعــات
ذات الطابــع طويــل األجــل

اعتمــاد برنامــج ملــدة تصــل إىل أربــع
ســنوات ،بجــدول أعمــال هيكلــي ،مــع
بيــان ســنوي تفصيلــي للسياســات
املتبعــة يف االثنــي عشــر شــهرا التاليــة

عمليــات شــراء رُبــع ســنوية أو نصــف
ســنوية (مبالــغ منصرفــة) مرتهنــة
بمراعــاة معاييــر األداء وغيرهــا مــن
الشــروط

خط االئتمان املرن ()2009

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانية
ملعاجلــة جميــع املشــكالت املتعلقــة
باحتياجــات ميــزان املدفوعــات ،ســواء
احملتملــة أو الفعليــة

أساســيات اقتصاديــة كليــة ســابقة،
وأطــر للسياســات االقتصاديــة،
وســجالت أداء علــى مســتوى السياســات
تتســم بالقــوة البالغــة

املوافقــة علــى االســتفادة مــن مــوارد
الصنــدوق املتاحــة مقدمــا طــوال مــدة
االتفــاق شــريطة اســتكمال مراجعــة
منتصــف الفتــرة بعــد عــام واحــد.

خط الوقاية والسيولة ()2011

أداة للبلــدان التــي تتميــز بأساســيات
وسياســات اقتصاديــة ســليمة.

قــوة أطــر السياســات واملركــز اخلارجــي
والقــدرة علــى النفــاذ إىل األســواق ،بمــا
يف ذلــك ســامة أوضــاع القطــاع املــايل

صــرف مــوارد كبيــرة يف بدايــة الفتــرة،
ويخضــع ملراجعــات نصــف ســنوية
(بالنســبة خلــط الوقايــة والســيولة ملــدة
تتــراوح بيــن ســنة وســنتين).

التسهيالت اخلاصة
أداة التمويل السريع ()2011

مســاعدة ماليــة ســريعة جلميــع
البلــدان األعضــاء التــي تواجــه
احتياجــات ملحــة يف ميــزان
ا ملد فو عــا ت

اجلهود املبذولة حلل مشكالت ميزان
املدفوعات (ربما تتضمن إجراءات
مسبقة)

عمليــات شــراء مباشــرة دون
احلاجــة إىل برنامــج كامــل أو
مر ا جعــا ت

 1تمــول القــروض املقدمــة مــن الصنــدوق مــن خــال حســاب املــوارد العامــة أساســا مــن رأس املــال الــذي تكتتــب فيــه البلــدان األعضــاء؛ وتخصــص لــكل بلــد حصــة معينــة
تمثــل التزامــه املــايل .ويدفــع البلــد العضــو جــزءا مــن حصتــه يف شــكل حقــوق ســحب خاصــة أو عمــات أجنبيــة مقبولــة للصنــدوق ويدفــع الباقــي بعملتــه احملليــة .ويصــرف
القــرض املقــدم مــن الصنــدوق أو يســحب عــن طريــق قيــام املقتــرض بشــراء أصــول بالعمــات األجنبيــة مــن الصنــدوق بعملتــه احملليــة .ويتــم ســداد مبلــغ القــرض عــن طريــق
قيــام املقتــرض بإعــادة شــراء عملتــه احملليــة مــن الصنــدوق بعمــات أجنبيــة.
 2يقــرر معــدل الرســم علــى املبالــغ املنصرفــة مــن حســاب املــوارد العامــة بهامــش يزيــد علــى ســعر الفائــدة األســبوعي علــى حقــوق الســحب اخلاصــة ( 100نقطــة أســاس يف
الوقــت احلــايل) .ويطبــق معــدل الرســم علــى الرصيــد اليومــي جلميــع الســحوبات القائمــة يف حســاب املــوارد العامــة يف كل رُبــع ســنة ماليــة يف الصنــدوق .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،يتــم حتصيــل رســم خدمــة غيــر متكــرر بنســبة  % 0.5علــى كل عمليــة ســحب مــن مــوارد الصنــدوق يف حســاب املــوارد العامــة بخــاف عمليــات الســحب مــن شــريحة
االحتياطــي .ويطبــق رســم التــزام يدفــع مقدمــا ( 15نقطــة أســاس للمبالــغ امللتــزم بهــا حتــى  % 200مــن حصــة العضويــة؛ و 30نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تزيــد علــى
 % 200وحتــى  % 1000مــن حصــة العضويــة؛ و 60نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  % 1000مــن حصــة العضويــة) علــى املبلــغ احملتمــل ســحبه خــال كل فتــرة
زمنيــة (ســنويا) يف إطــار اتفــاق لالســتعداد االئتمــاين ،أو اتفــاق بموجــب خــط االئتمــان املــرن ،أو خــط الوقايــة والســيولة ،أو اتفــاق ممــدد؛ ويتــم رد هــذا الرســم علــى أســاس
تناســبي مــع إجــراء عمليــات ســحب الحقــا يف إطــار االتفــاق االئتمــاين املعنــي.
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األقساط

ســنويا % 200 :مــن حصــة العضويــة؛
تراكميــا 600% :مــن حصــة العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس
علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  % 300مــن حصــة العضويــة؛ و100
نقطــة أســاس إضافيــة عندمــا يبقــى االئتمــان القائــم أكثــر مــن
4
 %300مــن حصــة العضويــة ملــدة تتجــاوز ثــاث ســنوات)

5 - 3.25

رُبع سنوية

ســنويا % 200 :مــن حصــة العضويــة؛ تراكميا:
 600%مــن حصــة العضوية.

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس
علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  % 300مــن حصــة العضويــة؛ و100
نقطــة أســاس إضافيــة عندمــا يبقــى االئتمــان القائــم أكثــر مــن
4
 %300مــن حصــة العضويــة ملــدة تتجــاوز ثــاث ســنوات)

10 - 4.5

نصف سنوية

ال توجد حدود مسبقة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس
علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  % 300مــن حصــة العضويــة؛ و100
نقطــة أســاس إضافيــة عندمــا يبقــى االئتمــان القائــم أكثــر مــن
4
 %300مــن حصــة العضويــة ملــدة تتجــاوز ثــاث ســنوات)

5 - 3.25

ربع سنوية

يُتــاح  % 250مــن حصــة العضويــة ملــدة 6
أشــهر؛ ويُتــاح  % 500مــن حصــة العضويــة
عنــد صــدور املوافقــة علــى اتفاقــات مدتهــا
بيــن عــام وعاميــن؛ ويصــل اجملمــوع
 % 1000مــن قيمــة احلصــة بعــد  12شــهرا
ض
بشــرط حتقيــق تقــدم مــر ٍ

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس
علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  % 300مــن حصــة العضويــة؛ و100
نقطــة أســاس إضافيــة عندمــا يبقــى االئتمــان القائــم أكثــر مــن
4
 %300مــن حصــة العضويــة ملــدة تتجــاوز ثــاث ســنوات)

5 - 3.25

ربع سنوية

ســنويا % 50 :مــن حصــة العضويــة؛ تراكميــا:
 %100مــن حصــة العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس
علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  % 300مــن حصــة العضويــة؛ و100
نقطــة أســاس إضافيــة عندمــا يبقــى االئتمــان القائــم أكثــر مــن
4
 %300مــن حصــة العضويــة ملــدة تتجــاوز ثــاث ســنوات)

5 - 3.25

ربع سنوية

حدود االستفادة من املوارد

الرسوم

1

2

«املهام الرئيسية الثالث»

اجلدول
الزمني
(سنوات)

 3الشــرائح االئتمانيــة تشــير إىل حجــم عمليــات الشــراء (املبالــغ املنصرفــة) مــن حيــث تناســبها مــع حصــة عضويــة البلــد العضــو يف الصنــدوق؛ وعلــى ســبيل املثــال،
املبالــغ املنصرفــة حتــى  % 25مــن حصــة عضويــة البلــد العضــو هــي مبالــغ منصرفــة يف إطــار شــريحة االئتمــان األوىل وتقتضــي مــن البلــدان األعضــاء إبــداء مــا
تبذلــه مــن جهــود معقولــة للتغلــب علــى مشــكالتها املتعلقــة بميــزان املدفوعــات .أمــا طلبــات صــرف املبالــغ التــي تتجــاوز نســبة  ،% 25فيطلــق عليهــا ســحوبات يف
الشــرائح االئتمانيــة العليــا؛ ويتــم صرفهــا يف شــكل أقســاط مــع حتقيــق املقتــرض بعــض األهــداف املقــررة املتعلقــة بــاألداء .وعــادة مــا تقتــرن مثــل هــذه املبالــغ
املنصرفــة باتفــاق لالســتعداد االئتمــاين أو اتفــاق ممــدد.
 4اســتحدث نظــام الرســوم اإلضافيــة يف نوفمبــر  2000وطبــق النظــام اجلديــد للرســوم اإلضافيــة اعتبــارا مــن أول أغســطس  2009ليحــل حمــل اجلــدول الســابق:
 100نقطــة أســاس فــوق معــدل الرســم األساســي بالنســبة لالئتمــان القائــم الــذي يتجــاوز  % 200مــن حصــة العضويــة ،و 200نقطــة أســاس فــوق معــدل الرســم
األساســي بالنســبة لالئتمــان القائــم الــذي يتجــاوز  % 300مــن حصــة العضويــة .وبالنســبة للبلــدان األعضــاء التــي كانــت لديهــا ائتمانــات قائمــة يف إطــار
الشــرائح االئتمانيــة أو بموجــب تســهيل الصنــدوق املمــدد يف أول أغســطس  ،2009أو صــدرت لهــا موافقــات علــى اتفاقــات فعليــة يف تاريــخ ســابق ،فقــد أتيحــت
لهــا حريــة اختيــار االلتــزام بنظــام الرســوم اإلضافيــة اجلديــد أو القديــم.
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اجلدول 3-2

تسهيالت اإلقراض امليسر
تتوافر للبلدان منخفضة الدخل ثالثة تسهيالت لإلقراض امليسر

التسهيل االئتماين املمدد
الهدف

مســاعدة البلــدان منخفضــة الدخــل علــى
حتقيــق مركــز اقتصــادي كلــي مســتقر
وقابــل لالســتمرار واحلفــاظ عليــه بشــكل
يتســق مــع تســجيل أداء قــوي ودائــم يف
جمــال النمــو واحلــد مــن الفقــر.

أساســيات اقتصاديــة كليــة ســابقة،
وأطــر للسياســات االقتصاديــة،
وســجالت أداء علــى مســتوى السياســات
تتســم بالقــوة البالغــة

املوافقــة علــى إتاحــة مــوارد
تصــرف مقدمــا طــوال فتــرة
االتفــاق ،شــريطة إجــراء مراجعــة
منتصــف املــدة بعــد عــام واحــد

الغرض

معاجلــة مشــكالت مطولــة تتعلــق بميــزان
املدفوعــات

تلبيــة احتياجــات قصيــرة األجــل تتعلــق
بميــزان املدفوعــات

التمويــل بمــوارد منخفضــة لتلبيــة
احتياجــات عاجلــة تتعلــق بميــزان
املدفوعــات

يحل حمل

تسهيل النمو واحلد من الفقر ()PRGF

تســهيل مواجهــة الصدمــات اخلارجيــة
بعنصــر عــايل املــوارد ()ESF-HAC

تســهيل مواجهــة الصدمــات
اخلارجيــة بعنصــر اإلتاحــة
الســريعة للمــوارد (تســهيل مواجهــة
الصدمــات اخلارجيــة بعنصــر
عــايل املــوارد (،))ESF-HAC
واملســاعدة املدعمــة الطارئــة يف
مرحلــة مــا بعــد الصــراع (،)EPCA
واملســاعدة الطارئــة ملواجهــة
الكــوارث الطبيعيــة ()ENDA

األهلية

البلــدان املؤهلــة لالســتفادة مــن الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر
( )PRGT

اجلهــود املبذولــة حلــل مشــكالت ميــزان
املدفوعــات (ربمــا تتضمــن إجــراءات
مســبقة)

عمليــات شــراء مباشــرة دون
احلاجــة إىل برنامــج كامــل أو
مر ا جعــا ت

املؤهل

وجــود مشــكلة مطولــة يف ميــزان
املدفوعــات؛ وجــود احتيــاج فعلــي إىل
التمويــل أثنــاء فتــرة االتفــاق ،وإن مل
يكــن بالضــرورة يف وقــت املوافقــة علــى
القــرض أو صرفــه

وجــود احتيــاج حمتمــل (اســتخدام
وقائــي) أو فعلــي يف األجــل القصيــر
ملعاجلــة مشــكالت تتعلــق بميــزان
املدفوعــات وقــت املوافقــة؛ ضــرورة أن
يكــون هنــاك احتيــاج فعلــي لــكل مبلــغ
منصــر ف

وجــود حاجــة ملحــة ملعاجلــة
بميــزان
تتعلــق
مشــكالت
املدفوعــات عندمــا يكــون برنامــج
الشــرائح االئتمانيــة األعلــى إمــا
1
متعــذرا أو غيــر ضــروري

استراتيجية النمو واحلد من الفقر

ينبغــي أن يكــون البرنامــج املدعــم بمــوارد الصنــدوق متوائمــا مــع أهــداف البلــد لتحقيــق النمــو واحلــد مــن الفقــر وينبغــي أن يهــدف إىل دعــم
السياســات التــي توفــر ضمانــات وقائيــة لإلنفــاق االجتماعــي واإلنفــاق اآلخــر ذي األولويــة

الشرطية

48

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

صندوق النقد الدويل

تقديــم وثيقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر
بحلــول املراجعــة الثانيــة

ال يلــزم تقديــم وثيقــة اســتراتيجية احلــد
مــن الفقــر؛ ويف حالــة وجــود احتيــاج
مســتمر إىل التمويــل ،يطلــب البلــد
املســتخدم لتســهيل االســتعداد االئتماين
تســهيل ائتمــان ممــدد مــع مــا يتصــل بــه
مــن شــروط بتقديــم وثائــق اســتراتيجية
احلــد مــن الفقــر

ال يلــزم تقديــم وثيقــة اســتراتيجية
احلــد مــن الفقــر؛ يكــون االنتقــال إىل
تســهيل االئتمــان املمــدد أيســر يف
حــاالت االســتخدام املتكــرر بإعــداد
تقريــر الســتراتيجية احلــد مــن الفقــر

شــريحة االئتمــان األعلــى؛ مرونــة فيمــا
يتعلــق بمســار ضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة وتوقيتــه

شــريحة االئتمــان األعلــى؛ يهــدف
إىل تلبيــة احتياجــات قصيــرة األجــل
ملعاجلــة مشــكالت تتعلــق بميــزان
ا ملد فو عــا ت

ال توجــد شــريحة ائتمــان أعلــى
أو شــرطية علــى أســاس املراجعــة
البعديــة؛ ويســتخدم ســجل األداء
لتأهيــل البلــد لتكــرار االســتخدام
(عــدا يف إطــار نافــذة الصدمــات)
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شروط التمويل

3

املزج

تسهيل االستعداد االئتماين

حــد ســنوي نســبته  %100مــن حصــة العضويــة؛ وحــد تراكمــي (خاليــا مــن مدفوعــات الفائــدة املقــررة) نســبته  %300مــن حصــة العضويــة.
ويف حالــة االســتفادة مــن املــوارد يف حــاالت اســتثنائية ،تكــون نســبة احلــد ســنوي  %150مــن حصــة العضويــة؛ ونســبة احلــد التراكمــي
(خاليــا مــن مدفوعــات الفائــدة املقــررة)  %450مــن حصــة العضويــة
املعاييــر :تتراجــع االســتفادة مــن املــوارد
مــع جممــوع االئتمــان القائــم؛ وتكــون
حــدود االســتفادة  %120مــن حصــة
العضويــة إذا كان االئتمــان القائــم أقــل
مــن  %100مــن حصــة العضويــة؛ و%75
مــن حصــة العضويــة إذا كان االئتمــان
القائــم يتجــاوز أو يعــادل  %100مــن
حصــة العضويــة؛ وبالنســبة لتســهيالت
االســتعداد االئتمــاين التــي تعالــج
باعتبارهــا وقائيــة ،يكــون احلــد الســنوي
لالســتفادة مــن املــوارد  %75مــن حصــة
العضويــة؛ ويكــون متوســط احلــد الســنوي
لالســتفادة مــن املــوارد  %50مــن حصــة
2
العضو يــة

احلــدود الفرعيــة (بالنظــر إىل عدم وجود
شــرطية الشــرائح االئتمانيــة األعلــى:
تكــون حــدود االســتفادة الســنوية %25
مــن حصــة العضويــة؛ وتكــون النســبة
التراكميــة  %100مــن حصــة العضويــة
(خاليــة مــن مدفوعــات الســداد املقــررة)؛
ويف إطــار نافــذة الصدمــات%50 :
ســنويا و %125تراكميــا (خاليــة مــن
مدفوعــات الســداد املقــررة)

سعر الفائدة :صفر
فترات السداد 10 – 5.5 :سنوات

سعر الفائدة%0.25 :
فترات السداد 8 – 4 :سنوات
رســم إتاحــة %0.15 :علــى املبالــغ
املتاحــة ولكــن مل تســحب يف إطــار
االتفــاق الوقائــي

سعر الفائدة :صفر
فترات السداد 10 – 5.5 :سنوات

«املهام الرئيسية الثالث»

سياسات االستفادة من املوارد

التسهيل االئتماين السريع

على أساس نصيب الفرد من الدخل وإمكانية النفاذ إىل األسواق؛ وترتبط االستفادة بمواطن الضعف يف مراكز الدين

االستخدام الوقائي

ال يوجد

يوجــد اســتخدام وقائــي ،بحــد
لالســتفادة نســبته  %75مــن
العضويــة ومتوســط حــد
لالســتفادة نســبته  %50مــن
ا لعضو يــة

املدة وتكرار االستخدام

 4-3ســنوات (يمكــن تمديدهــا إىل )5؛
ويمكــن اســتخدامه بصــورة متكــررة

 24-12شــهرا؛ ويقتصــر االســتخدام
4
علــى  2.5ســنة مــن أي  5ســنوات

مبالــغ منصرفــة مباشــرة؛ يمكــن
تكــرار االســتخدام بشــرط التقيــد
بحــدود االســتفادة والشــروط
األ خــرى

االستخدام املتزامن

حســاب املــوارد العامــة (تســهيل الصنــدوق
املمدد/اتفــاق االســتعداد االئتمــاين)

حســاب املــوارد العامــة (تســهيل
الصنــدوق املمدد/اتفــاق االســتعداد
االئتمــاين) وأداة دعــم السياســات

حســاب املــوارد العامــة (أداة
التمويــل الســريع وأداة دعــم
ا لسيا ســا ت )

ســنوي
حصــة
ســنوي
حصــة

ال يوجد

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1الشــرطية املعياريــة لشــرائح االئتمــان األعلــى هــي جمموعــة الشــروط املتصلــة بالبرنامــج التــي تهــدف إىل ضمــان أن توفــر مــوارد الصنــدوق الدعــم ألهــداف البرنامــج ،مــع
وجــود ضمانــات كافيــة ملــوارد الصنــدوق.
 2ال تنطبــق معاييــر االســتفادة مــن املــوارد عندمــا يتجــاوز االئتمــان املقــدم بشــروط ميســرة  %200مــن حصــة العضويــة .ويف تلــك احلــاالت ،تتقــرر حــدود االســتفادة
استرشــادا باعتبــار حــد االســتفادة  %300مــن حصــة العضويــة ،وتوقــع وجــود احتياجــات يف املســتقبل لدعــم الصنــدوق ،واجلــدول الزمنــي ملدفوعــات الســداد.
 3يجــري الصنــدوق كل عاميــن مراجعـ ًـة ألســعار الفائــدة جلميــع التســهيالت امليســرة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر؛ ويتوقــع أن جتــرى املراجعــة
التاليــة يف نهايــة عــام  .2014وقــد وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى إعفــاء مؤقــت مــن أســعار الفائــدة علــى القــروض املقدمــة بشــروط ميســرة حتــى نهايــة ديســمبر 2014
بالنظــر إىل األزمــة االقتصاديــة العامليــة (اإلطــار .)4-2
 4تسهيالت االستعداد االئتماين التي تعالج باعتبارها وقائية ال تدخل يف تقييم احلدود الزمنية.
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مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 114.2مليــار دوالر أمريكــي)
إىل  55.2مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 78مليــار دوالر
أمريكــي) يف الســنة املاليــة  .2015وتــرد يف اجلــدول  1-2تفاصيــل
االتفاقــات املوافــق عليهــا خــال العــام ،وتــرد يف الشــكل البيــاين
 1-2تفاصيــل االتفاقــات املوافــق عليهــا علــى مــدى الســنوات العشــر
املاضيــة .ويتضمــن اجلــدوالن  2-2و  3-2معلومــات عامــة عــن
األدوات والتســهيالت التمويليــة لــدى الصنــدوق ،بينمــا يتضمــن
الشــكل البيــاين  2-2معلومــات عــن املبالــغ القائمــة للتمويــل غيــر
امليســر علــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة.

نشاط التمويل بشروط ميسرة
علــى مســاعدات لتخفيــف أعبــاءة اإلجنــاز يف إطــار مبادرهــي دا ايــة
إبريــل .2015ازل الضخمة..املهــددة للحيــاة والســريعة االنتشــار
التــي يمكــن أنالتــزم الصنــدوق خــال الســنة املاليــة  2015بقــروض
بلغــت قيمتهــا  1.8مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة لبلدانــه
األعضــاء الناميــة منخفضــة الدخــل يف إطــار برامــج مدعمــة مــن
الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر .ووصــل جممــوع
القــروض املقدمــة بشــروط ميســرة إىل  58بلــدا عضــوا إىل 6.3
مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة حســب الوضــع يف نهايــة إبريــل
 .2015وتــرد يف اجلــدول  4-2معلومــات مفصلــة عــن االتفاقــات
والزيــادات اجلديــدة بشــأن القــروض بموجــب التســهيالت التمويليــة
بشــروط ميســرة يف الصنــدوق ،ويف اجلــدول  5-2عــن الدعــم املقــدم
مــن الصنــدوق للبلــدان املتضــررة مــن فيــروس إيبــوال.
ويوضــح الشــكل البيــاين  3 -3املبالــغ املســتحقة علــى القــروض
املقدمــة بشــروط ميســرة علــى مــدى العقــد املاضــي .وقــد وفــر
الصنــدوق منحــا الســتخدامها يف تخفيــف أعبــاء ديــون البلــدان
املؤهلــة مــن خــال الصنــدوق االســتئماين اجلديــد الحتــواء الكــوارث
وتخفيــف أعبــاء الديــون ( ،)CCRTبتحويــل الصنــدوق االســتئماين
لتخفيــف أعبــاء الديــون يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث ( .)PCDRووســع
هــذا الصنــدوق الــذي أنشــئ يف فبرايــر  2015الظــروف التــي يمكــن
فيهــا لصنــدوق النقــد الــدويل أن يوفــر مســاعدة اســتثنائية لبلدانــه
األعضــاء منخفضــة الدخــل بحيــث تشــمل كــوارث الصحــة العامة التي
يمكــن أن تنتشــر بســرعة عبــر احلــدود .ويوفــر الصنــدوق االســتئماين
دعمــا اســتثنائيا للبلــدان التــي تواجــه كــوارث طبيعيــة كبــرى ،بمــا
يف ذلــك األوبئــة املهــددة للحيــاة والســريعة االنتشــار التــي يمكــن أن
تنتشــر إىل بلــدان أخــرى ،وكذلــك أنــواع الكــوارث الطبيعيــة األخــرى
مثــل الــزالزل الضخمــة .ويف نهايــة إبريــل  ،2015كان صنــدوق
النقــد الــدويل قــد قــدم منحـ ًـا تبلــغ  68مليــون وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة يف إطــار هــذا الصنــدوق االســتئماين لتخفيــف أعبــاء ديــون
ثالثــة بلــدان تضــررت علــى النحــو األشــد مــن وبــاء إيبــوال (غينيــا،
 21.42وحــدة حقــوق ســحب خاصــة؛ وليبريــا 25.84 ،مليــون وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة؛ وســيراليون 20.74 ،مليــون وحــدة حقــوق
ســحب خاصــة).
وبخــاف تخفيــف أعبــاء الديــون يف إطــار هــذا الصنــدوق االســتئماين،
قــدم صنــدوق النقــد الــدويل أيضـ ًـا مســاعدات جمموعهــا  5.2مليــار
وحــدة حقــوق ســحب يف إطــار تخفيــف أعبــاء الديــون للبلــدان
املؤهلــة ،حســب الوضــع يف نهايــة إبريــل  .2015ويشــمل ذلــك
مســاعدة مقدارهــا  2.6مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة قدمــت إىل
 36بلــدا يف إطــار مبــادرة البلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون (،)HIPC
ومســاعدة مقدارهــا  2.3مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة قدمــت
إىل  30بلــدا لتخفيــف أعبــاء ديونهــا يف إطــار املبــادرة متعــددة
األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون ( ،)MDRIومســاعدة إىل ليبريــا
لتخفيــف أعبــاء ديونهــا خــارج إطــار مبــادرة البلــدان الفقيــرة املثقلــة
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اجلدول 4-2

االتفاقات املوافق عليها واملعززة يف إطار الصندوق االستئماين
للنمو واحلد من الفقر يف السنة املالية 2015

(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

البلد العضو

املبلغ
املوافق عليه

التاريخ الفعلي

اتفاقات جديدة لثالث سنوات يف إطار التسهيل االئتماين املمدد

1

تشاد

 1أغسطس 2014

79.9

غانا

 3إبريل 2015

664.2

غرينادا

 26يونيو 2014

14.0

جمهورية قيرغيزستان

 8إبريل 2015

66.6

اليمن

 2سبتمبر 2014

365.3
1,190.0

اجملموع الفرعي

االتفاقات املعززة يف إطار التسهيل االئتماين املمدد

2

بوروندي

 23مارس 2015

10.0

تشاد

 27إبريل 2015

26.6

كوت ديفوار

 5ديسمبر 2014

130.1

غينيا

 11فبراير 2015

45.1

ليبريا

 26سبتمبر 2014

32.3

سيراليون

 26سبتمبر 2014

25.9

سيراليون

 2مارس 2015

51.9
321.9

اجملموع الفرعي

االتفاقات اجلديدة يف إطار تسهيل االستعداد االئتماين
هندوراس

 3ديسمبر 2014

51.8

كينيا

 2فبراير 2015

135.7
187.5

اجملموع الفرعي

املبالغ املنصرفة يف إطار التسهيل االئتماين السريع
جمهورية إفريقيا الوسطى

 14مايو 2014

8.4

جمهورية إفريقيا الوسطى

 18مارس 2015

5.6

غامبيا

 2إبريل 2015

7.8

غينيا

 26سبتمبر 2014

26.8

غينيا – بيساو

 3نوفمبر 2014

3.6

ليبريا

 23فبراير 2015

32.3

مدغشقر

 18يونيو 2014

30.6

سانت فنسنت وجزر غرينادين

 1أغسطس 2014

2.1

اجملموع الفرعي

اجملموع
املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

 1كان يُعرف يف السابق باسم تسهيل النمو واحلد من الفقر.
 2بالنسبة لالتفاقات املعززة ،ال يظهر إال مبلغ الزيادة.
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117.0
1,816.4

اجلدول 5-2

الدعم املقدم من الصندوق للبلدان املتضررة من فيروس إيبوال ،يونيو -2014إبريل 2015

(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة ما مل يُذكر خالف ذلك)

املبلــغ املنصــرف يف إطــار
التســهيل االئتمــاين الســريع
املبلــغ املنصــرف يف إطــار
التســهيل االئتمــاين املمــدد
1
املعــزز
تخفيف أعباء الديون
اجملموع

ليبريا

املبلــغ املنصــرف يف إطــار
التســهيل االئتمــاين الســريع
املبلــغ املنصــرف يف إطــار
التســهيل االئتمــاين املمــدد
ا ملعــز ز
تخفيف أعباء الديون
اجملموع

سيراليون

 2أكتوبر 2014

26.8

 2أكتوبر 2014

26.8

 11فبراير 2015

45.1

 18فبراير 2015

26.8

 18مارس 2015

21.4
93.3

 19مارس 2015

21.4
75.0

 27فبراير 2015

32.3

 27فبراير 2015

32.3

 26سبتمبر 2014

32.3

 2أكتوبر 2014

32.3

 23فبراير 2015

25.8
90.4

 24فبراير 2015

25.8
90.4

املبلــغ املنصــرف يف إطــار
التســهيل االئتمــاين الســريع

 26سبتمبر 2014

25.9

 2أكتوبر 2014

25.9

املبلــغ املنصــرف يف إطــار
التســهيل االئتمــاين املمــدد
2
املعــزز
تخفيف أعباء الديون
اجملموع

 2مارس 2015

51.9

 6مارس 2015

51.9

 2مارس 2015

20.7
98.5

 3مارس 2015

20.7
98.5

اجملموع

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

282.3

«املهام الرئيسية الثالث»

غينيا

تاريخ املوافقة

املبلغ امللتزم به بوحدات
حقوق السحب اخلاصة

تاريخ الصرف

املبلغ املنصرف بوحدات
حقوق السحب اخلاصة

263.9

مالحظة :جمموع املبالغ املنصرفة إىل غينيا يف  18فبراير  2015وإىل ســيراليون يف  6مارس  2015يشــمل الزيادات والشــرائح العادية للتســهيالت االئتمانية املمددة التي ســبقت املوافقة
عليها.
 1يصرف التسهيل االئتماين املمدد املعزز لغينيا يف شريحتين ،يعتزم إخضاع الشريحة الثانية منهما ملراجعة قادمة.
 2استجابت الزيادة الحتياجات التمويل الناشئة عن تفشي وباء إيبوال وكذلك للتعرض لصدمة معاكسة يف السلع األولية.

بالديــون ،ومســاعدة إىل هايتــي لتخفيــف أعبــاء ديونهــا يف إطــار
الصنــدوق االســتئماين لتخفيــف أعبــاء الديــون يف مرحلــة مــا بعــد
الكــوارث ( .)PCDRوحصلــت أيضـ ًـا جميــع البلــدان التــي بلغــت نقطــة
اإلجنــاز يف إطــار املبــادرة املعــززة للبلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون،
والبلــدان التــي يقــل فيهــا دخــل الفــرد عــن  380دوالرا ولديهــا ديــون
مســتحقة للصنــدوق يف نهايــة عــام  ،2004علــى مســاعدات لتخفيــف
أعبــاء الديــون يف إطــار املبــادرة متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء
الديــون ( .)MDRIومل تكــن لــدى أفغانســتان وجــزر القمــر وهايتــي
وتوغــو ديــون مؤهلــة للحصــول علــى مســاعدات مــن الصنــدوق يف
إطــار املبــادرة متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون ،بينمــا
ســددت تشــاد وكــوت ديفــوار وغينيــا إىل الصنــدوق كامــل الديــون
املؤهلــة للحصــول علــى مســاعدات يف إطــار هــذه املبــادرة بحلــول
موعــد نقطــة اإلجنــاز .وبالتــايل مل حتصــل هــذه البلــدان علــى أي
مســاعدات لتخفيــف أعبــاء الديــون يف إطــار هــذه املبــادرة مــن
الصنــدوق.

تصميم الب رامج

زيادة مرونة حدود الدين العام
بــدأ اجمللــس يف مناقشــة إصــاح سياســة الصنــدوق بشــأن اســتخدام
الشــرطية علــى الديــن اخلارجــي العــام يف البرامــج املدعمــة بمــوارد
الصنــدوق – املعروفــة أيضــا بعبــارة ’’سياســة حــدود الديــن‘‘ – يف
مارس  .2013وجرت املناقشــة على خلفية ســعي البلدان منخفضة
الدخــل إىل تعزيــز النمــو مــن خــال زيــادة مســتويات االســتثمار
العــام ،املوجهــة بشــكل خــاص إىل ثغــرات البنيــة التحتيــة الكبيــرة،
مــع مواجهــة طائفــة أوســع مــن فــرص التمويــل واحلــدود علــى إمــداد
التمويــل التقليــدي بشــروط ميســرة.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢

اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠إﺑﺮﻳﻞ٢٠١٥-٢٠٠٦ ،
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

ﺧﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

٢٠١١

٢٠١٠

ﺧﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺮن

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻤﺪد

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٦
اﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢

اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺮوط ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺴﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥-٢٠٠٦
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧
اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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ﺻﻔﺮ

٢٠٠٦
اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﱐ

اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٢

اﻟـﻘﺮوض اﻟـﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥-٢٠٠٦
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

٧
٦

ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﰲ
إﻃﺎر اﳌﺒﺎدرة ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن

٥
٤
٣
٢
١

اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ

٢٠٠٦
اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﱐ

اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اإلطار  :3-2دعم انتعاش تونس
عقــب ثــورة ينايــر  2011يف تونــس والفتــرة التــي تراجــع النمــو
فيهــا بصــورة حــادة ،دخــل اقتصــاد البلــد حالــة تعــاف معتدلــة علــى
الرغــم مــن صعوبــة التحــول السياســي وانعــدام اليقيــن بشــأن البيئــة
االقتصاديــة الدوليــة.
وطــوال مرحلــة التحــول السياســي باجتــاه إجــراء انتخابــات جديــدة،
أحــرز البلــد تقدمــا بشــأن اإلصالحــات الالزمــة لتحقيــق االســتقرار
االقتصــادي الكلــي يف األجــل القريــب والتصــدي لتحديــات التفــاوت
االجتماعــي واالقتصــادي املنتشــر علــى نطــاق واســع وهشاشــة
القطــاع املصــريف .وتوفــر النهايــة الناجحــة لعمليــة التحــول
السياســي وتشــكيل حكومــة مــا بعــد املرحلــة االنتقاليــة تتمتــع بدعــم
واســع يف البرملــان فرصـ ًـة للمضــي قدمـ ًـا يف اإلصالحــات الالزمــة
للتصــدي لهــذه التحديــات .وتتمثــل العناصــر الرئيســية يف برنامــج
احلكومــة فيمــا يلــي:
بنــاء مصــدات واقيــة للماليــة العامــة واحلســاب اخلارجــي،
مــن خــال سياســات ماليــة ونقديــة ســليمة وسياســات مناســبة
ألســعار الصــرف.
دعــم النمــو بالتصــدي ملواطــن الضعــف احلرجــة يف القطــاع
املصــريف وحتســين منــاخ االســتثمار مــن خــال إصالحــات
للنظاميــن الضريبــي واالســتثماري.

تقويــة شــبكات األمــان االجتماعــي حلمايــة شــرائح اجملتمــع
الضعيفــة.

«املهام الرئيسية الثالث»

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

ﺻﻔﺮ

وقامــت الســلطات أيضــا باحلــد مــن دعــم الطاقــة التنــازيل ،ممــا أتــاح
حيــزا لزيــادة اإلنفــاق االجتماعــي واالســتثماري .وتضمــن ذلــك
زيــادة التحويــات االجتماعيــة لألســر املعيشــية الضعيفــة وبــدء
تطبيــق تعريفــة اجتماعيــة للكهربــاء حتمــي األســر املعيشــية الفقيــرة
نســبيا.
ودعمـ ًـا لبرنامــج اإلصــاح هــذا ،وافــق اجمللــس التنفيــذي يف يونيــو
 2013علــى اتفــاق اســتعداد ائتمــاين مدتــه  24شــهرا وتبلــغ قيمتــه
نحــو  1.75مليــار دوالر أمريكــي .ويف ديســمبر  ،2014اســتكمل
اجمللــس املراجعــة اخلامســة يف إطــار اتفــاق االســتعداد االئتمــاين،
ليصبــح جممــوع املبالــغ املنصرفــة  1.5مليــار دوالر أمريكــي،
ووافــق يف مايــو  2015علــى تمديــد االتفــاق ملــدة ســبعة أشــهر حتــى
 31ديســمبر .2015
ويدعــم الصنــدوق تونــس أيضـ ًـا بتوفيــر املســاعدة الفنيــة إلدارة
السياســة الضريبيــة وإدارة اإليــرادات ،وحتســين إدارة املاليــة
العامــة ،وتعزيــز القــدرة الرقابيــة وإطــار الضمانــات للبنــك املركــزي،
وحتســين إعــداد إحصــاءات نقديــة.
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وكان إصالح سياسة الصندوق بشأن شرطية الدين يف عام 2009
خطــوة أوىل نحــو اســتيعاب هــذه احلقائــق اجلديــدة .إال أن التجربــة
املتعلقــة بإصالحــات  2009أشــارت إىل ضــرورة االضطــاع
بإصالحــات أكثــر جوهريــة لتزويــد البلــدان بقــدر أكبــر مــن املرونــة
مــن أجــل تمويــل االســتثمارات اإلنتاجيــة مــع احتــواء اخملاطــر التــي
تهــدد اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن يف األجــل املتوســط.
ويف ديســمبر  ،2014صــادق اجمللــس التنفيــذي علــى السياســة
اجلديــدة بشــأن حــدود الديــن العــام يف البرامــج املدعمــة بمــوارد
الصنــدوق .ويف نشــرة صحفيــة ،وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى أنــه
يُتوقــع أن تدخــل السياســة اجلديــدة حلــدود الديــن حيــز النفــاذ يف
نهايــة يونيــو .2015
وســعى التقريــر الــذي تمــت مناقشــته يف اجمللــس إىل اســتيعاب عــدد
مــن الشــواغل التــي شــدد عليهــا املديــرون التنفيذيــون وأصحــاب
املصلحــة اآلخــرون ،بمــا يف ذلــك مــا يلــي )1( :التأكــد مــن اإلنصــاف
بيــن خمتلــف األعضــاء يف تطبيــق السياســة ،بمــا يتســق مــع مبــدأ
املعاملــة الواحــدة؛ و( )2التأكــد مــن توحــد وشــمول تغطيــة حــدود
الديــن ،مــع تغطيــة االقتــراض بشــروط ميســرة وغيــر ميســرة؛ و()3
التأكــد مــن وجــود حوافــز للدائنيــن لتقديــم التمويــل بشــروط ميســرة،
وللمقترضيــن للســعي إىل احلصــول علــى ذلــك التمويــل.
ورحــب املديــرون التنفيذيــون بفرصــة إعــادة النظــر يف الشــرطية
يف البرامــج املدعمــة بمــوارد الصنــدوق .وأكــدوا أنــه ينبغــي علــى
اإلصالحــات املدخلــة علــى السياســة أن حتقــق التــوازن بيــن
اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن وشــروط االقتــراض لالســتثمار
والنمــو .واتفقــوا علــى أنــه ينبغــي أن تكــون تغطيــة حــدود الديــن
موحــدة وشــاملة ،بحيــث تغطــي الديــن املقــدم بشــروط ميســرة وغيــر
ميســرة ،وأيــدوا مبــدأ أن تغطــي شــرطية الديــن جميــع الديــون العامــة.
واتفقــوا أيضــا علــى ضــرورة أن تكــون هنــاك حوافــز للدائنيــن لتقديــم
التمويــل بشــروط ميســرة ،وللمقترضيــن للســعي إىل احلصــول علــى
ذلــك التمويــل.
واتفــق املديــرون علــى أن اســتخدام شــرطية الديــن يف البرامــج
املدعمــة بمــوارد الصنــدوق يكــون مبــررا عنــد مواجهــة أحــد البلــدان
األعضــاء ملواطــن ضعــف كبيــرة فيمــا يتعلــق بالديــون ،وأنــه ينبغــي
أن يواصــل حتليــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن االضطــاع
بالــدور الرئيســي يف حتديــد مواطــن الضعــف فيمــا يتعلــق بالديــن.
وشــدد املديــرون علــى أنــه ينبغــي أن تطبــق املبــادئ العامــة التــي
ســيتم االسترشــاد بهــا يف وضــع السياســة اجلديــدة حلــدود الديــن
بطريقــة شــفافة وبــدون حتيــز ،وينبغــي أن يعكــس الشــكل املعيــن
لشــرطية الديــن املعتمــد الظــروف القُطْريــة احملــددة وأهــداف البرامــج.
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اإلطار  :4-2سياسة أسعار الفائدة الصفرية
للبلدان منخفضة الدخل
يف ديســمبر  ،2014وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى التمديــد الثالــث
لإلعفــاء االســتثنائي علــى مدفوعــات الفائــدة لقــروض الصنــدوق
امليســرة حتــى نهايــة عــام .2016
وصــادق اجمللــس التنفيــذي يف البدايــة علــى تخفيــف مؤقــت
ملدفوعــات الفائــدة علــى جميــع القــروض امليســرة القائمــة للبلــدان
املؤهلــة لالســتفادة مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن
الفقــر يف عــام  ،2009متخليــا عــن جميــع مدفوعــات الفائــدة علــى
القــروض املقدمــة يف إطــار هــذا الصنــدوق حتــى نهايــة ديســمبر
 .2011ووافــق اجمللــس علــى ثالثــة تمديــدات الحقــة لإلعفــاء
االســتثنائي علــى مدفوعــات الفائــدة ،كان أولهــا حتــى نهايــة
ديســمبر  ،2012ثــم حتــى نهايــة  ،2014واألخيــر حتــى نهايــة
عــام .2016
ويوفــر الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر ثالثــة
تســهيالت هــي :التســهيل االئتمــاين املمــدد ،لتقديــم دعــم مــرن
يف األجــل املتوســط؛ وتســهيل االســتعداد االئتمــاين ،لتلبيــة
االحتياجــات الوقائيــة واحتياجــات األجــل القريــب؛ والتســهيل
االئتمــاين الســريع ،لتوفيــر الدعــم يف حــاالت الطــوارئ.

أدوات دعم السياسات
تتيــح أدوات دعــم السياســات للبلــدان منخفضــة الدخــل
التــي ال تريــد – أو حتتــاج إىل – مســاعدة ماليــة
مــن الصنــدوق أداة مرنــة تمكنهــا مــن احلصــول علــى
مشــورة الصنــدوق ودعمــه دون وجــود اتفــاق لالقتــراض.
وتعــد هــذه األداة غيــر املاليــة عنصــرا تكميليــا مهمــا
لتســهيالت اإلقــراض التــي يقدمهــا الصنــدوق يف إطــار
الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر .وتســاعد
هــذه األدوات البلــدان علــى تصميــم برامــج اقتصاديــة
فعالــة تعطــي إشــارات واضحــة إىل اجلهــات املانحــة
والدائنيــن وعمــوم اجلمهــور بشــأن قــوة سياســات البلــد
العضــو املعنــي.
ووافــق اجمللــس التنفيــذي يف يوليــو  2014علــى أداة جديــدة لدعــم
السياســات لتنزانيــا .وكان الصنــدوق قــد اختتــم ســابقا املراجعــة
النهائيــة ألداء البلــد االقتصــادي يف إطــار اتفــاق تســهيل اســتعداد
ائتمــاين ويف إطــار أداة ســابقة لدعــم السياســات ،إىل جانــب
مشــاورات املــادة الرابعــة مــع البلــد يف إبريــل .وتهــدف أداة دعــم
السياســات لتنزانيــا إىل دعــم أهــداف الســلطات متوســطة األجــل ،التــي
تشــمل احلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي ،واحلفــاظ علــى
اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن ،وتعزيــز النمــو األكثــر إنصافــا
وخلــق الوظائــف.
وحســب الوضــع يف إبريــل  ،2015كان الصنــدوق قــد وافــق علــى 17
أداة لدعــم السياســات لســبعة مــن بلدانــه األعضــاء هــي كابــو فيــردي
وموزامبيــق ونيجيريــا وروانــدا والســنغال وتنزانيــا وأوغنــدا.

صندوق النقد الدويل
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Angola

تنمية
القدرات

يتيــح صنــدوق النقــد الــدويل خبراتــه ملســؤويل
البلــدان األعضــاء ويقــدم لهــم التدريــب — وهــو
مــا يطلــق عليــه ’’تنميــة القــدرات‘‘ — ملســاعدة
البلــدان علــى بنــاء مؤسســات قويــة وتعزيــز
املهــارات الالزمــة لوضــع سياســات اقتصاديــة
كليــة وماليــة ســليمة وتنفيذهــا .وترتبــط تنميــة
القــدرات بصــورة وثيقــة بعمــل الصنــدوق الرقابي
وأنشــطة اإلقــراض التــي يقــوم بهــا وتلقــى تقديــرا
كبيــرا مــن البلــدان األعضــاء.
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شــهدت املســاعدة الفنيــة وأنشــطة التدريــب توســعا ســريعا
لتلبيــة الطلبــات الواســعة للبلــدان األعضــاء.

فقــد مثلــت تنميــة القــدرات نحــو رُبــع النفقــات
اإلداريــة لصنــدوق النقــد الــدويل يف الســنة
املاليــة .2015
وكان معظــم هــذا اإلنفــاق علــى املســاعدة الفنيــة ،التــي
مثلــت  ،%22يف حيــن يمثــل التدريــب ( %4راجــع الشــكل
البيــاين .)4-2
وعقــب اجتمــاع غيــر رســمي للمجلــس التنفيــذي لصنــدوق
النقــد الــدويل يف إبريــل  ،2014وافــق اجمللــس يف ســبتمبر
 2014علــى بيــان جديــد بشــأن ممارســات وسياســات
الصنــدوق بشــأن تنميــة القــدرات .ويجُ ـبّ هــذا البيــان بيــان
السياســة العامــة الصــادر يف عــام  2001بشــأن املســاعدة
الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق ،مــع دمــج املبــادئ املبينــة
يف تقريــر اســتراتيجية تنميــة القــدرات الصــادر يف عــام
 2013الــذي وافــق عليــه اجمللــس التنفيــذي أيضـ ًـا.
وتراجــع النمــو القــوي يف أنشــطة الصنــدوق يف جمــال
تنميــة القــدرات املدعمــة بتمويــل املانحيــن منــذ عــام 2009
يف الســنة املاليــة  ،2015ممــا يــدل بالدرجــة األوىل علــى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-٢

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ
اﻟﺼﻨﺪوق ،اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

٪٢٤

زاد تقديــم املســاعدة الفنيــة يف الســنة املاليــة ،2015
بالدرجــة األوىل يف مناطــق إفريقيــا جنــوب الصحــراء،
وآســيا واحمليــط الهــادئ ،ونصــف الكــرة الغربــي (الشــكل
البيــاين .)6-2

واســتمر مــا يقــرب مــن نصــف املقــدار الكلــي
للمســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق يوجــه
إىل البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل (الشــكل
البيــاين .)7-2
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-٢

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ،اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥-٢٠١٢
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

٢٥٠

٪٤

٢٠٠
١٥٠

اﻹﻗﺮاض

١٠٠

٪١٥

٪٢٢

٪١٠

٪٤

اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
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املساعدة الفنية

أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

٪٢١

صندوق النقد الدويل

القيــود املؤسســية والقيــود علــى املــوارد .وقــد بلــغ جممــوع
اإلنفــاق املباشــر علــى أنشــطة تنميــة القــدرات (املمولــة مــن
مصــادر خارجيــة ومــن الصنــدوق)  242مليــون دوالر
أمريكــي يف الســنة املاليــة  ،2015مقابــل  237مليــون
دوالر أمريكــي يف الســنة املاليــة  ،2014وهــو نمــو تبلــغ
نســبته ( %2الشــكل البيــاين  .)5-2وتباطــأ النمــو يف تنميــة
القــدرات املمولــة مــن مصــادر خارجيــة إىل  %1.7يف الســنة
املالية  2015عن مســتوى  %7.2يف الســنة املالية 2014
و %17.4يف الســنة املاليــة .2013

٥٠
ﺻﻔﺮ دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٥اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٤اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٣اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢
اﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ) (IMF02اﳌﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق )(IMF01

اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥-٢٠١٢

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ(

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢
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ﻧﺼﻒ
اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥

أوروﺑﺎ

ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ويف الســنة املاليــة  ،2015مثلــت منطقــة إفريقيــا جنــوب
الصحــراء احلصــة الكبــرى مــن املســاعدة الفنيــة ،بمــا دل
علــى العــدد الكبيــر للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل يف
هــذه املنطقــة.

املاليــة العامــة لتعزيــز األســاس التحليلــي للرقابــة علــى
املاليــات العامــة ،وتوجيــه اإلصالحــات الهيكليــة للماليــة
العامــة ،وحتديــد أولويــات املســاعدة الفنيــة .وقــد دخلــت
حيــز التشــغيل حاليــا ســبع أدوات رئيســية لتقييــم املاليــة
العامــة أو يجــري اختبارهــا (راجــع اإلطــار .)5-2

وشــهدت الفتــرة األخيــرة زيــادة يف املســاعدة الفنيــة
املقدمــة يف مواضيــع نقديــة وماليــة ويف مواضيــع
إحصائيــة ،اســتجابة لطلــب البلــدان األعضــاء (الشــكل
البيــاين  .)8-2وظلــت مواضيــع املاليــة العامــة هــي اجملــال
الرئيســي للمســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق .وال
يــزال الصنــدوق أيضـ ًـا يعــد جمموعــة مــن أدوات تقييــم

أضــواء علــى تنميــة القــدرات يف جمــال املاليــة
العا مــة
واصــل الصنــدوق االســتجابة بســرعة لتلبيــة االحتياجــات
يف جمــال تنميــة القــدرات يف األجــل الطويــل واحتياجــات
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-٢

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-٢

اﻟـﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع ،اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥-٢٠١٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،اﻟﺴﻨﻮات
اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥-٢٠١٢

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ(

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ(
٣٠٠

١٢٠

٢٥٠

٨٠

٢٠٠

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٥اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٤اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٣اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

١٦٠

١٥٠

٤٠

١٠٠

ﺻﻔﺮ

٥٠
ﺻﻔﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٥اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٤اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٣اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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اإلطار  :5-2أدوات تقييم أداء املالية العامة
تقــوم أدوات الصنــدوق املوحــدة لتقييــم أداء املاليــة العامــة
باســتعراض األطــر املؤسســية للماليــة العامــة القائمــة لــدى
البلــدان وتســاعد علــى حتديــد أولويــات اإلصــاح واملســاعدة
الفنيــة يف جمــال املاليــة العامــة.
أداة معلومــات املاليــة العامــة إلدارة اإليــرادات (:)RA-FIT
تقــوم هــذه األداة بتجميــع معلومــات عــن الضرائــب واجلمــارك
وحتليلهــا وإعــداد مؤشــرات أساســية تتصــل بــأداء إدارة اإليــرادات.
ويف عام  2014تم إعداد تقرير أول على أساس البيانات املقدمة
مــن  85بلــدا يف اجلولــة األوىل لتجميــع البيانــات .وأجريــت يف
عامــي  2014و 2015جولــة ثانيــة لتجميــع البيانــات مــن خــال
بوابــة إلكترونيــة خمصصــة لرصــد البيانــات .ويجــري العمــل مــع
منظمــات دوليــة أخــرى بهــدف جعــل هــذه األداة اآلليــة املعياريــة
لرصــد معلومــات إدارة اإليــرادات وحتليلهــا ونشــرها.
برنامــج حتليــل فجــوة إدارة اإليــرادات ( :)RA-GAPيق ـدِّر
هــذا البرنامــج حجــم الفجــوة بيــن اإليــرادات احملصلــة فعليـ ًـا
واإليــرادات احملتمــل حتصيلهــا .وتــم توســيع تقديــرات تفصيليــة
لهــذه الفجــوة يف ضريبــة القيمــة املضافــة مــن أربعــة بلــدان إىل
ثمانيــة بلــدان يف الســنة املاليــة .2015
أداة التقييـ�م التشـ�خيصي إلدارة اإليـ�رادات الضريبيـةة (�TA
 :)DATتوفــر هــذه األداة إطــارا للتقييمــات املوحــدة ألداء اإلدارة

الضريبيــة للمســاعدة علــى حتســين حتديــد أولويــات اإلصــاح
وتسلســلها؛ وقــد صممــت وحــددت القواعــد املنظمــة لهــا بالتعــاون
الوثيــق مــع شــركاء دولييــن .وال تــزال األداة يف طــور التجريــب،
وقــد اختتــم جتريبهــا بنجــاح يف أربعــة بلــدان إضافيــة يف الســنة
املاليــة  .2015وســيختبر هــذا اإلطــار يف نحــو ســبعة بلــدان أخــرى
قبــل تعميمــه لالســتخدام العــام يف نوفمبــر  .2015ويجــري حاليــا
تقديــم دورة علــى شــبكة اإلنترنــت بــدأت يف منتصــف مايــو 2015
لتدريــب مقــدري الضرائــب احملتمليــن علــى اســتخدام هــذه األداة.

تقييمــات شــفافية املاليــة العامــة ( :)FTEsحتــل هــذه
التقييمــات حمــل نمــوذج بيانــات املاليــة العامــة ضمــن تقاريــر
مراعــاة املعاييــر واملواثيــق .وهــي تتضمــن هيــكال مــن أربــع
دعائــم لتقييــم جــودة املعلومــات املنشــورة مــع تركيــز قــوي علــى
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حتديــد وإدارة خماطــر املاليــة العامــة .وقــد نشــرت خمســة مــن هــذه
التقييمــات اجلديــدة يف الســنة املاليــة  ،2015ومــن املقــرر نشــر
املزيــد منهــا يف الســنة املاليــة  .2016ومــن املقــرر وضــع هــذا
اإلطــار يف صيغتــه النهائيــة يف الســنة املاليــة  2016باســتكمال
الدعامــة الرابعــة املعنيــة بــإدارة إيــرادات املــوارد ودليــل لشــفافية
املاليــة العامــة.
التحليــل املــايل لصناعــات املــوارد ( :)FARIوهــو إطــار
للنمذجــة يهــدف إىل حتليــل الصناعــات االســتخراجية مــن منظــور
املاليــة العامــة .ويشــكل هــذا التحليــل أداة قويــة لتقييــم نظــم
املاليــة العامــة للصناعــات االســتخراجية ومقارنتهــا وتصميمهــا
بتحليــل طريقــة تقاســم التدفقــات النقديــة الســنوية للمشــاريع علــى
مــدى عمــر مشــروع الصناعــات االســتخراجية بيــن املســتثمرين
واحلكومــة ،مــن خــال نمذجــة مفصلــة لنظــام حمــدد مــن نظــم
املاليــة العامــة.
نمــوذج تقييــم خماطــر املاليــة العامــة يف الشــراكات بيــن
القطاعيــن العــام واخلــاص ( :)P-FRAMيمثــل هــذا النمــوذج
أداة حتليليــة لتقييــم التكاليــف واخملاطــر التــي يمكــن أن تتحملهــا
املاليــة العامــة والناشــئة عــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
واخلــاص .وهــو يهــدف إىل توفيــر عمليــة مهيكلــة وموجهــة
لتجميــع البيانــات ذات الصلــة والتعبيــر كميــا عــن األثــر الواقــع
علــى العجــز والديــن ،وإجــراء حتليــل حساســية للتغيــرات يف أهــم
املعلمــات االقتصاديــة الكليــة واملعلمــات اخلاصــة بمشــاريع
حمــددة.
تقييــم إدارة االســتثمار العــام ( :)PIMAهــو إطــار صمــم لتقييــم
قوة املمارســات يف جمال إدارة االســتثمار العام بطريقة شــاملة.
وهــو يعنــى بتقييــم املؤسســات التــي تشــكل عمليــة صنــع القــرار
يف ثــاث مراحــل رئيســية هــي تخطيــط االســتثمار وتخصيصــه
وتنفيــذه .ويقيــم اإلطــار مواطــن القــوة والضعــف لــدى املؤسســات،
ويقــدم توصيــات عمليــة لتعزيــز املؤسســات املعنيــة بــإدارة
االســتثمار العــام .وســيتم اســتخدام هــذا اإلطــار جتريبيــا يف الســنة
املاليــة .2016
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املســاعدة التقنيــة األكثــر إحلاحــا يف جمموعــة واســعة مــن
البلــدان .ويف أوكرانيــا ،ينفــذ الصنــدوق برناجمــا عريــض
القاعــدة للمســاعدة الفنيــة وفــر الدعــم ،ضمــن مشــاريع
أخــرى ،لإلصالحــات الراميــة إىل تعزيــز قــدرة الســلطات يف
األجــل الطويــل علــى صياغــة وتنفيــذ سياســات ســليمة يف
جمــال االقتصــاد الكلــي ويف القطــاع املــايل ،وإصالحــات
يف نظــام املعاشــات التقاعديــة ودعــم الطاقــة ،وإعــداد إطــار
إلدارة املؤسســات اململوكــة للدولــة ،ومراجعــة نظــم إدارة
املاليــة العامــة ،وتقييــم قضايــا السياســات الضريبيــة ،بمــا
يف ذلــك فــرض الضرائــب علــى أصحــاب الثــروات الكبيــرة،
وإنشــاء إطــار مؤسســي ملنــع الفســاد ،واالشــتراكات يف
الضمــان االجتماعــي ،والضرائــب الزراعيــة والدوليــة،
وصالحيــات فــرض الضرائــب علــى املســتوى دون الوطنــي.
ويف مصــر وتونــس ،قــدم الصنــدوق الدعــم إلدارة املاليــة
العامــة ،وإصالحــات إدارة الضرائــب واإليــرادات.

وال يــزال الصنــدوق يقــدم املشــورة يف البلــدان
الغنيــة باملــوارد بهــدف احلــد مــن تقلــب
اإليــرادات وتوســيع قاعدتهــا.
ففــي أنغــوال ،قــدم الصنــدوق املســاعدة الفنيــة يف جمــال
إصالح دعم الوقود وحتديث إدارة اإليرادات .ويف تنزانيا،
قــدم الصنــدوق الدعــم مــن أجــل إعــداد إطــار سياســات
للماليــة العامــة وامليزانيــة إلدارة اإليــرادات املتأتيــة مــن
إنتــاج الغــاز الطبيعــي .ويف كينيــا ،ســاعد الصنــدوق يف

تصميــم وتنفيــذ نظــام املاليــة العامــة اجلديــد للبتــرول.
وكانــت منغوليــا واحــدة مــن أوائــل البلــدان املســتفيدة مــن
نمــوذج جديــد إليــرادات املــوارد الطبيعيــة أعــده الصنــدوق
لتعزيــز شــفافية تدفقــات اإليــرادات هــذه واملســاعدة علــى
تعبئــة اإليــرادات احملليــة .وقــد أيــدت هــذا النمــوذج املبــادرة
املعنيــة بشــفافية الصناعــات االســتخراجية ،وهــي معيــار
عاملــي لتعزيــز إدارة املــوارد املفتوحــة بشــكل علنــي خاضــع
ـددا مــن احللقــات
للمســاءلة .ويف لبنــان ،عقــد الصنــدوق عـ ً
التطبيقية التحاورية مع الســلطات بشــأن قضايا السياســة
الضريبيــة لقطــاع الغــاز الوليــد للبلــد .وســاعد الصنــدوق
أيضـ ًـا علــى وضــع مؤشــر جديــد ألســعار املســتهلكين يعكــس
التحســن الكبيــر الــذي طــرأ علــى طــرق إعــداد البيانــات ،بمــا
يف ذلــك اتســاع نطــاق التغطيــة.
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Cambodia

ويف إطــار التصــدي ملســألة تفشــي فيــروس إيبــوال يف
غــرب إفريقيــا ،قــدم الصنــدوق مســاعدة فنيــة مطلوبــة
بصــورة عاجلــة ،عــن ُبعــد ،مــن املقــر ومــن مركــز املســاعدة
الفنيــة اإلقليمــي يف منطقــة غــرب إفريقيــا (AFRITAC
 .)West 2وتضمنــت هــذه املســاعدة تقديــم املشــورة لليبريــا
بشــأن املرحلــة األخيــرة مــن تنفيــذ هيئــة شــبه مســتقلة
لإليــرادات والتخطيــط لتطبيــق ضريبــة للقيمــة املضافــة.
وقدمــت أيضـ ًـا مســاعدة فنيــة عــن بُعــد لســيراليون لتحســين
قــدرة اإلدارة الضريبيــة فيهــا علــى تقديــر اإليــرادات
وحتصيلهــا مــن الصناعــة االســتخراجية ،ولغينيــا للحفــاظ
علــى القــدرات يف اإلدارة املاليــة العامــة ومواصلــة حتســين
إحصــاءات احلســابات القوميــة.
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أضــواء علــى بنــاء القــدرات يف القطاعيــن النقــدي
وا ملــايل
قــام الصنــدوق بتعميــق مشــاركته يف جمــايل القطاعيــن
النقــدي واملــايل ،وأطلــق برامــج جديــدة للمســاعدة الفنيــة
لتعزيــز االســتقرار املــايل يف البلــدان منخفضــة الدخــل
والبلــدان متوســطة الدخــل .ونُفــذت برامــج شــاملة للمســاعدة
الفنيــة بصــورة ثنائيــة وعلــى مســتوى إقليمــي لتحديــد
وإدارة مواطــن الضعــف يف القطاعــات املاليــة ،وتعزيــز
األطــر التنظيميــة والرقابيــة ،ودعــم برامــج اإلقــراض املقــدم
مــن الصنــدوق ،وبنــاء القــدرات اإلحصائيــة.

وعلــى ســبيل املثــال ،ســاعدت برامــج املســاعدة
الفنيــة يف جمــال الرقابــة املصرفيــة يف
كمبوديــا وميانمــار ونيبــال والفلبيــن علــى
إنشــاء البنيــة التحتيــة اجلوهريــة لإلطاريــن
التنظيمــي والرقابــي مــن أجــل وقايــة االســتقرار
ا ملــايل.
وتلقــت ميانمــار أيضـ ًـا دعمــا يف جمــال العمليــات النقديــة
وعمليــات أســواق النقــد األجنبــي واإلدارة املاليــة للبنــك
املركــزي .وتلقــت بلــدان يف منطقــة البحــر الكاريبــي
مســاعدة فنيــة يف جمــال الرقابــة املصرفيــة وتســوية
أوضــاع البنــوك؛ وتلقــت بربــادوس وبليــز وجامايــكا
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وســورينام مســاعدة فنيــة لتحســين أداء أســواق الديــن
احمللــي لديهــا ،ويف جمــال الصيرفــة املركزيــة .وقُــدم دع ـمٌ
للقطاعيــن النقــدي واملــايل للبلــدان الهشــة واخلارجــة مــن
نزاعــات يف جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والصومــال
وجنــوب الســودان.
ويف جنوب الســودان ،اســتمر التقدم احملرز يف املســاعدة
الفنيــة الراميــة إىل دعــم االســتقرار املــايل واالقتصــادي
الكلــي مــن خــال تعزيــز القــدرات واألطــر املؤسســية لبنــك
جنــوب الســودان علــى الرغــم مــن توقفهــا لبعــض الوقــت
نتيجــة ملســائل أمنيــة يف البلــد .ويف الصومــال ،وبدعــم مــن
صنــدوق اســتئماين جديــد للمانحيــن (راجــع القســم املتعلــق
بالدعــم املقــدم مــن مانحيــن أدنــاه) ،ركــزت املســاعدة علــى
إنشــاء أنشــطة أساســية للبنــك املركــزي وبنــاء القــدرات
لإلشــراف والرقابــة علــى القطــاع املــايل .ويف جمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة ،اســتمر برنامــج متعــدد الســنوات
يف إحــراز تقــدم يف تعزيــز اإلطــار التنظيمــي للقطــاع املــايل
والرقابــة عليــه وتنفيــذ برنامــج حتديــث البنــك املركــزي.
أضواء على بناء القدرات اإلحصائية
زادت املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق يف جمــال
اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة بصــورة كبيــرة خــال
الســنوات القليلــة املاضيــة (الســنوات املاليــة -2012
 ،)2015حيــث ســجلت زيــادة نســبتها  .%76وقــد حتقــق
هــذا النمــو بفضــل تعزيــز الشــراكات مــع اجلهــات املانحــة،
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وعلــى ســبيل املثــال ،بــدأ  15بلــدا يف منطقــة آســيا واحمليــط
الهــادئ يف إعــداد ونشــر إحصــاءات ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل تمشــيا مــع املبــادئ التوجيهيــة
الــواردة يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل ،يف حيــن قــام  11بلــدا للمــرة
األوىل بتقديــم إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل إىل الصنــدوق لنشــرها .وعــاوة علــى
ذلــك ،بــدأ  11بلــدا آســيويا يف إبــاغ الصنــدوق بإحصــاءات
ســنوية ملاليــة احلكومــة مــع قيــام تســعة منهــا بإبــاغ
بيانــات بتواتــر مرتفــع .وبــدأ ســتة بلــدان يف املشــاركة
يف قاعــدة البيانــات رُبــع الســنوية لديــن القطــاع العــام
املشــتركة بيــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل.
ويف جمــال إحصــاءات القطــاع احلقيقــي ،حتققــت نتائــج
ملحوظــة تشــمل تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 ،2008وهــو اإلصــدار األخيــر للمعيــار اإلحصائــي الــدويل
للحســابات القوميــة ،الــذي تعتمــده األمم املتحــدة ،يف
بيــاروس والبوســنة ومقدونيــا ومولدوفــا واجلبــل األســود
وصربيــا؛ وإعــداد حســابات قوميــة رُبــع ســنوية يف البوســنة
ومولدوفــا واجلبــل األســود؛ وإحــراز تقــدم يف جــودة
إحصــاءات األســعار وجتــارة البضائــع يف بعــض البلــدان
املســتفيدة.
واســتمر الطلــب علــى املســاعدة الفنيــة القانونيــة يف كل مــن
البلــدان املســتفيدة وغيــر املســتفيدة مــن برامــج يف الســنة

وتضطلــع املراكــز اإلقليميــة للمســاعدة الفنيــة بــدور
أساســي يف تزويــد الســلطات القُطْريــة بالدعــم والتوجيــه يف
جمــال تنفيــذ اإلصالحــات طويلــة األجــل بصــورة تطبيقيــة
يف طائفــة مــن جمــاالت املاليــة العامــة واإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة والقطــاع املــايل ،بمــا يف ذلــك اإلدارة
املاليــة العامــة ،واإلدارة الضريبيــة ،وحتليــل املاليــة
العامــة الكليــة ،وإحصــاءات احلســابات القوميــة واألســعار،
وإحصــاءات القطــاع اخلارجــي ،وإحصــاءات ماليــة
احلكومــة ،والرقابــة والتنظيــم املصرفيــان ،والعمليــات
النقديــة وعمليــات النقــد األجنبــي ،وإدارة الديــن.

ووصلــت املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن
الصنــدوق مــن خــال املراكــز اإلقليميــة
للمســاعدة الفنيــة ذروة بلغــت  %38.3مــن
جممــوع املســاعدة املقدمــة يف الســنة املاليــة
( 2015الشــكل البيــاين .)9-2
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ممــا أتــاح للصنــدوق االســتجابة للطلــب املتزايــد علــى تنميــة
القــدرات إىل جانــب تأثيــر األزمــة املاليــة العامليــة.

املاليــة  2015يف جمــاالت غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل
اإلرهــاب ،والقانــون املــايل وقانــون املالية العامة ،والعســر
املــايل ،واإلصــاح القضائــي .وفيمــا يتعلــق بالقانــون
الضريبــي ،تــم التوســع يف جمــاالت جديــدة مثــل األســس
القانونيــة لــإدارة الضريبيــة وضرائــب املــوارد الطبيعيــة
يف الســنة املاليــة .2015

وتقــوم حاليــا تســعة مراكــز بخدمــة بلــدان يف إفريقيــا،
ومنطقــة البحــر الكاريبــي ،وأمريــكا الوســطى ،والشــرق
األوســط ،واحمليــط الهــادئ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-٢

اﻟـﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟـﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ،
اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥-٢٠١٢
)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ(
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١٥٠
١٠٠
٥٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮاﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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التدريب
يمثــل برنامــج التدريــب لــدى الصنــدوق جــزءا ال يتجــزأ مــن
اختصاصــات الصنــدوق فيمــا يتعلــق بتنميــة القــدرات وهــو
يســعى إىل االســتجابة ملــا يطــرأ مــن تغييــرات علــى مســتوى
العــامل يف التطــورات االقتصاديــة الكليــة والتحديــات يف
جمــال السياســات ،وطلبــات البلــدان األعضــاء ،واالبتــكارات
التكنولوجيــة .ويف العــام املاضــي ،أضــاف معهــد الصندوق
لتنميــة القــدرات مواضيــع جديــدة ذات أهميــة اســتراتيجية
للبلــدان األعضــاء فيــه ،مثــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل
الديــن وإصالحــات دعــم الطاقــة .وتتضمــن الــدورات
املقدمــة حماضــرات نظريــة وأدوات حتليليــة وحلقــات
تطبيقية تعتمد على املشــاركة النشــطة .واســتمرت الدورات
الدراســية املقدمــة عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت ،املتاحــة
بــدون رســوم ألي شــخص لديــه وصلــة لإلنترنــت ،يف النمــو،
بإضافــة دورة دراســية يف جمــال إصــاح دعــم الطاقــة
وترجمــة فرنســية لــدورة البرجمــة والسياســات املاليــة،
اجلــزء األول .ونمــا التدريــب املقــدم عبــر اإلنترنــت بصــورة
حــادة بنســبة  %38لتصــل نســبته إىل  %13مــن جممــوع
التدريــب املقــدم مــن الصنــدوق خــال الســنة املاليــة .2015
وخــال الســنة املاليــة  ،2015قــدم الصنــدوق لبلدانــه
األعضــاء  345نشــاطا تدريبيــا ،شــارك فيــه مــا يقــرب مــن
 11 315مســؤوال .وتلقــت اقتصــادات األســواق الصاعــدة
احلجــم األكبــر مــن التدريــب املقــدم مــن الصنــدوق ،عنــد
مســتوى  %53تقريبــا مــن جممــوع التدريــب املقــدم يف

العــام (الشــكل البيــاين  .)10-2ومــن حيــث التوزيــع
اإلقليمــي ،تلقــت مناطــق إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،وآســيا
واحمليــط الهــادئ ،والشــرق األوســط وآســيا الوســطى احلجــم
األكبــر للتدريــب املقــدم مــن الصنــدوق خــال العــام (الشــكل
البيــاين .)11-2

الدعم املقدم من املانحين لتنمية القدرات
ال يــزال الدعــم املقــدم مــن املانحيــن يعــزز قــدرة الصنــدوق
علــى تقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب للبلــدان األعضــاء.
ووردت إىل الصنــدوق مســاهمات جديــدة بلــغ جمموعهــا
 145مليــون دوالر أمريكــي خــال الســنة املاليــة ،2015
وبلغــت األنشــطة املمولــة مــن مانحيــن مــا جمموعــه 152
مليــون دوالر أمريكــي .ويســتفيد الصنــدوق مــن الدعــم
اخلارجــي لتنميــة القــدرات مــن خــال عــدة وســائل ،مثــل
مراكــز التدريــب اإلقليميــة ،والصناديــق االســتئمانية
املواضيعيــة ،والشــراكات الثنائيــة.
وال تــزال الوســائل متعــددة املانحيــن فعالــة يف تقديــم
املســاعدة الفنيــة والتدريــب للبلــدان منخفضــة الدخــل
والبلــدان يف الشــريحة األدنــى مــن فئــة الدخــل املتوســط.
وقــد قدمــت شــبكة مؤلفــة مــن تســعة مراكــز إقليميــة يف
مناطــق احمليــط الهــادئ والشــرق األوســط وإفريقيــا والبحــر
الكاريبــي وأمريــكا الوســطى املســاعدة الفنيــة والتدريــب
بصــورة تطبيقيــة .وبالدعــم الــذي تقدمــه هــذه املراكــز،
حققــت البلــدان األعضــاء نتائــج ملموســة يف إصــاح

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-٢

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،اﻟﺴﻨﻮات اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ٢٠١٥-٢٠١٢
)أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ(

٨,٠٠٠
٧,٠٠٠
٦,٠٠٠
٥,٠٠٠
٤,٠٠٠
٣,٠٠٠
٢,٠٠٠
١,٠٠٠

أﺧﺮى

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ).(PATS
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ويف الســنة املاليــة  ،2015أُطلــق الصنــدوق االســتئماين
لتنميــة القــدرات يف الصومــال بنجــاح مــن خــال التزامــات
للمانحيــن بتقديــم  6.6مالييــن دوالر أمريكــي .ويتلقــى
الصنــدوق االســتئماين جلنــوب الســودان مســاهمة قدرهــا
 3.1مالييــن دوالر أمريكــي مــن النرويــج خــال العــام،
اكتمــل تمويــل برناجمــه البالــغ  10.2مالييــن دوالر
أمريكــي .وبــدأت يف مايــو  2014مرحلــة ثانيــة مدتهــا
خمــس ســنوات للصنــدوق االســتئماين ملكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .ويســاهم الصنــدوق االســتئماين
اجلديــد املعنــي بــأدوات التقييــم التشــخيصي لــإدارة
الضريبيــة يف حتســين وظائــف اإلدارة الضريبيــة يف
البلــدان األعضــاء.
وانتهت التقييمات املستقلة التي جترى يف منتصف املدة
خلمســة مراكــز تدريــب إقليميــة وللصنــدوق االســتئماين
املواضيعــي املعنــي بــاإلدارة والصنــدوق االســتئماين
املواضيعــي املعنــي بــإدارة ثــروات املــوارد الطبيعيــة إىل أن
هــذه الوســائل تقــدم خدمــات مهمــة وفعالــة وعاليــة اجلــودة
يف جمــال تنميــة القــدرات.
وقــام الصنــدوق بتوســيع شــراكاته مــع املانحيــن القدامــى
يف جمــال املشــاريع املمولــة بشــكل ثنائــي .واملانحــون
اخلمســة الكبــار الذيــن يســاهمون يف بنــاء قــدرات الصنــدوق

ووافــق الصنــدوق وإدارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة
املتحــدة علــى مشــروع جديــد لتحســين اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة يف  44بلــدا يف إفريقيــا والشــرق
األوســط ســتقوم إدارة التنميــة الدوليــة بموجبــه بتقديــم 9.3
مالييــن دوالر أمريكــي لدعــم تنميــة القــدرات علــى مــدى
الســنوات اخلمــس املقبلــة.
وكان املشــروع الســابق للمبــادرة املعــززة لنشــر البيانــات
هــو املرحلــة األوىل ملشــروع اإلحصــاءات املمــول مــن إدارة
التنميــة الدوليــة إلفريقيــا الــذي نفــذه الصنــدوق خــال
الفتــرة  .2015-2010وقــد حقــق هــذا املشــروع نتائــج
ملموســة كثيــرة ،حيــث ســاعد العديــد مــن البلــدان علــى
القيــام ألول مــرة بإعــداد إحصــاءات قوميــة رُبــع ســنوية،
وإحصــاءات وضــع االســتثمار الــدويل ،ومؤشــرات الســامة
املاليــة؛ وتعديــل أســس حســاباتها القوميــة؛ وتوســيع نطــاق
التغطيــة يف اإلحصــاءات النقديــة؛ وزيــادة تواتــر إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ودقتهــا؛ وتوســيع نطــاق نشــر البيانــات عــن
طريــق نشــر صفحــات بيانــات موجــزة وطنيــة وجــداول
زمنيــة للنشــر املبكــر؛ وإضافــة عــدد أكبــر مــن البلــدان إىل
النظــام العــام لنشــر البيانــات واملعيــار اخلــاص لنشــر
البيانــات اللذيــن وضعهمــا صنــدوق النقــد الــدويل.

«املهام الرئيسية الثالث»

مؤسســاتها االقتصاديــة واملاليــة .وتعــرض الصناديــق
االســتئمانية املواضيعيــة مشــورة متخصصــة تســتند فيهــا
إىل آخــر بحــوث وتســتند إىل جتــارب الصنــدوق العامليــة.
ويوجــد اآلن صندوقــان اســتئمانيان يركــزان علــى بلــدان
معينــة وســبعة صناديــق اســتئمانية مواضيعيــة.

هــم اليابــان واالحتــاد األوروبــي وكنــدا واململكــة املتحــدة
وسويســرا .وقــد قدمــت اليابــان ،وهــي املانــح األكبــر،
مســاهمات جديــدة بلغــت  29.6مليــون دوالر أمريكــي
لتمويــل أنشــطة املســاعدة الفنيــة والتدريــب ،بمــا يف ذلــك
برناجميــن للمنــح الدراســية.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١١-٢

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺴﻨﻮات اﻟـﻤـﺎﻟـﻴﺔ ٢٠١٥-٢٠١٢
)أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ(

٤,٠٠٠
٣,٥٠٠
٣,٠٠٠
٢,٥٠٠
٢,٠٠٠
١,٥٠٠
١,٠٠٠
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥

أوروﺑﺎ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٥٠٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ).(PATS
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اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ  ٣٠إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﻴﻦ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ
١
اﻟﺪوﱄ

ا�ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ

______
اﻟﻌﺎم
اﳌﺪﻳﺮ
_______

ﻧﻮاب اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر-
ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ
اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ

إدارات اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وإدارات اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ

اﻹدارة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﻮاﺻﻞ

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

إدارة أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق

اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

إدارة اﻟﺒﺤﻮث

إدارة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹدارة اﻷوروﺑﻴﺔ

ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات

إدارة اﻹﺣﺼﺎءات

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﰲ أوروﺑﺎ

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻴﻴﻨﺎ اﳌﺸﺘﺮك

إدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﳌﺮاﺟﻌﺔ

إدارة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺪى اﻷﱈ
اﳌﺘﺤﺪة

إدارة ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ

 ١ﺗُﻌﺮف رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ �ﻠﺲ ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮارد اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
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وﺣﺪة إدارة
ا�ﺎﻃﺮ

242

احتفل اجمللس
التنفيذي
لصندوق النقد
الدويل خالل
عام 2015
باملسيرة
املهنية املميزة
لعميد صندوق النقد الدويل ،السيد عبد الشكور
شعالن ،الذي انتهت فترة عمله بالصندوق
حيث كان ممثال عن البحرين والعراق واألردن
والكويت ولبنان وليبيا ومالديف وعمان
وقطر وسوريا واإلمارات العربية املتحدة
واليمن وموطنه األصلي مصر ملدة  22عاما
باجمللس .وسبق ذلك عمله كخبير بصندوق
النقد الدويل بدءا من عام  —1961ليبلغ
بذلك إجمايل فترة عمله بالصندوق  54عاما.
وبصفته مديرا تنفيذيا ،قدم السيد شعالن
إسهامات مهمة يف عمل املؤسسة،
وخصوصا يف جمال الرقابة ،واحلصص
واألصوات ،والدعوة إىل املساواة يف
التعامل مع أعضاء الصندوق .وقد أصبح
عميد املديرين التنفيذيين يف عام 2007
وتقاعد يف أكتوبر .2014

اجتماعا للمجلس حول
البلدان األعضاء

179

 54عاما

يف صندوق النقد الدويل

يتخذ اجمللس
قراراته عادة
بتوافق اآلراء،
وأحيانا عن
طريق التصويت
الرسمي .ويمكن
عقد مناقشات
غير رسمية حول قضايا السياسات املعقدة
التي ال تزال يف مراحلها األوىل.
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التقرير السنوي ٢٠١٥

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

وعادة ما يجتمع
اجمللس عدة
مرات كل أسبوع.
وهو يعتمد يف
عمله إىل حد كبير
على التقارير
التي تعدها إدارة
صندوق النقد الدويل وخبرائه .ويناقش اجمللس
خمتلف األمور بدءا من اختبارات السالمة التي
تخضع لها اقتصادات البلدان األعضاء سنويا
وحتى قضايا السياسة االقتصادية ذات الصلة
باالقتصاد العاملي.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

اجتماعا رسميا للمجلس

“املهام الرئيسية الثالث»

يتوىل اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل تسيير
أعمال الصندوق اليومية ويضم  24عضوا يمثلون
سويا جميع البلدان األعضاء البالغ عددها  188بلدا.
ولالقتصادات الكبرى ،مثل الواليات املتحدة والصين،
مقاعد خمصصة لها على طاولة اجمللس ،بينما تقسم
باقي البلدان ضمن دوائر انتخابية تمثل كل منها
أربعة بلدان أو أكثر .وتضم أكبر الدوائر االنتخابية على
اإلطالق  23بلدا.

نظرة عامة

اجلزء 3

املوارد املالية والهيكل
التنظيمي واملساءلة

65

املوارد املالية والهيكل
التنظيمي واملساءلة
ظلت اعتمادات امليزانية اخملصصة لعمليات صندوق النقد
الدويل كما هي خالل عام  2015دون تغيير بالقيمة احلقيقية،
وذلك للعام الثالث على التوايل .ويف ضوء زيادة استخدام موارد
امليزانية وإعادة توزيعها ،تمكن الصندوق من تلبية االحتياجات
اجلديدة .ويتولد دخل صندوق النقد الدويل يف األساس عن أنشطة
اإلقراض واالستثمار .ويطبق الصندوق إطارا شامال ألعمال
التدقيق يتضمن وظائف تكميلية ولكن مستقلة تتمثل يف التدقيق
اخلارجي والتدقيق الداخلي وجلنة التدقيق اخلارجي .وينتمي
موظفو الصندوق البالغ عددهم  2611موظفا إىل  147بلدا.

امليزانية والدخل

امليزانية متوسطة األجل
يف إبريل  ، 2014ويف سياق امليزانية متوسطة األجل للسنوات
املالية من  2015إىل  ،2017اعتمد اجمللس التنفيذي ميزانية
إدارية صافية للسنة املالية  2015بلغ جمموعها  1027مليون
دوالر أمريكي ،مع حد أقصى للمصروفات اإلجمالية يبلغ 1265
مليون دوالر أمريكي ،يتضمن ترحيل ما يصل إىل  42مليون دوالر
من املوارد التي مل تُنفق خالل السنة املالية  ، 2014التي يحتمل
إنفاقها يف السنة املالية ( 2015اجلدول  .)1-3ووافق أيضا على
مصروفات رأسمالية بلغت  52مليون دوالر أمريكي خمصصة
ملشروعات رأسمالية ممثلة يف مرافق املباين وتكنولوجيا
املعلومات.
وظل عمل صندوق النقد الدويل خالل العام يتمحور حول دعم
التعايف العاملي الذي ال يزال ضعيفا على نحو قابل لالستمرار،
وهو أولوية لدى جميع األعضاء من االقتصادات املتقدمة ،ال سيما
أوروبا ،واألسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل .وبلغ
جمموع املصروفات اإلدارية الفعلية خالل السنة املالية 2015
مبلغا قدره  1010ماليين دوالر ،بواقع  17مليون دوالر أقل من
جمموع صايف امليزانية .واستمر «تراجع مستوى اإلنفاق» من
العام السابق بفضل زيادة كفاءة استخدام امليزانية .وارتفعت
مصروفات املوظفين يف ظل انخفاض عدد الوظائف الشاغرة.
وزادت تكلفة التشغيل املرتبطة باالجتماعات السنوية واجتماعات
الربيع كبند مستقل ،وهو ما يعود يف جزء منه إىل برنامج جتديد
مبنى املقر الرئيسي» ، «HQ1كما ارتفعت تكلفة األمن املادي يف
املكاتب باخلارج وتكلفة أمن تكنولوجيا املعلومات.
وبلغت نفقات امليزانية الرأسمالية على املرافق وتكنولوجيا
املعلومات  136مليون دوالر ،بما يف ذلك األموال اخملصصة يف
السنوات السابقة .وبلغ جمموع اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات
 29مليون دوالر الستبدال البنية التحتية وحتسينها ،ومشروعات
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إدارة البيانات ،وأمن تكنولوجيا املعلومات .واستمر التقدم يف
برنامج جتديد مبنى املقر الرئيسي » «HQ1الذي سيتم تنفيذه على
مدار عدة سنوات ،وهو حتديث مبنى يشغله مستخدموه ،والبرنامج
يف مرحلة البناء يف الوقت احلايل.
وألغراض اإلبالغ املايل ،يعتمد الصندوق املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية ) (IFRSيف تسجيل املصروفات اإلدارية على
أساس االستحقاق .وهذه املعايير تقتضي احملاسبة على أساس
االستحقاق وقيد واستهالك تكاليف منافع العاملين على أساس
التقييمات االكتوارية .ويعرض اجلدول  2-3مطابقة تفصيلية
بين نتائج تنفيذ امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية 2015
البالغة  1010ماليين دوالر واملصروفات اإلدارية على أساس
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية البالغة  1262مليون
دوالر (أي  857مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على النحو
الوارد يف الكشوف املالية املدققة للصندوق عن هذه السنة.
ويف إبريل  ،2015وافق اجمللس التنفيذي على ميزانية السنة
املالية  ،2016بما يف ذلك مصروفات إدارية صافية تبلغ 1052
مليون دوالر مع حد أقصى للمصروفات اإلدارية اإلجمالية
قدره  1290مليون دوالر ،متضمنا ترحيل مبلغ يصل إىل 43
مليون دوالر من املوارد غير املنصرفة يف السنة املالية .2015
ورُفِعت إىل اجمللس التنفيذي أيضا ميزانيتان مرجعيتان للسنتين
املاليتين  2017و .2018وللسنة الرابعة على التوايل ،ظلت
حدود املصروفات اإلدارية الصافية ،ما عدا املبلغ املُرَحَّل ،دون
تغيير بالقيمة احلقيقية مقارنة بالسنة السابقة .وبلغت امليزانية
الرأسمالية  42مليون دوالر ،منها  28مليون دوالر ملشروعات
تكنولوجيا املعلومات و 14مليون دوالر ملشروعات مرافق املباين.
وتضمنت عملية إعداد امليزانية التأكيد على الكفاءة التنظيمية
بوصفها وسيلة لتحقيق األولويات االستراتيجية اجلديدة واحلالية.
وقد قامت إدارات الصندوق بمزيد من اجلهود نحو إعادة توزيع
املوارد بغرض سحبها من األنشطة ذات األولوية األقل وحتقيق
مكاسب كفاءة بما يساعد على تلبية األولويات اجلديدة التي
أبرزها جدول أعمال السياسات العاملية دون أي تغيير يف حجم
اعتمادات امليزانية.

الدخل والرسوم والفائدة التعويضية واقتسام
األعباء ومراجعة هيكل الرسوم وآجال االستحقاق
لدى صندوق النقد الدويل
نموذج الدخل
منذ نشأة صندوق النقد الدويل وهو يعتمد يف تقديم التمويل
اعتمادا أساسيا على أنشطته اإلقراضية ،ولكنه قام يف السنوات
األخيرة بتنويع مصادر دخله .فبدءا من عام  ،2006استثمر
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اجلدول 1-3

امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية ،السنوات املالية 2018-2014
(بماليين الدوالرات األمريكية)

امليزانية

النفقات اإلدارية
املوظفون

نتائج
امليزانية

امليزانية

نتائج
امليزانية

861

829

893

862

123

117

128

112

املباين ونفقات أخرى

190

203

196

204

احتياطيات الطوارئ

السفر

1

امليزانية

امليزانية

امليزانية

910
131
197

934
125
200

960
126
204

12

…

7

…

10

10

10

جمموع النفقات اإلجمالية

1,186

1,149

1,224

1,177

1,248

1,269

1,300

2

179-

160-

197-

167-

196-

200-

205-

1,007

989

1,027

1,010

1,052

1,070

1,095

42

…

42

…

43

1,049

989

1,069

1,010

1,094

املقبوضات

جمموع صايف امليزانية
الترحيل

4،3

جمموع صايف امليزانية شامال
املبالغ املرحلة
رأس املال

1,070

1,095

5

املرافق وتكنولوجيا
املعلومات

41

144

52

136

42

47

49

96

منها :جتديد مبنى املقر الرئيسي HQ1

املصدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب.
 1تشمل السنة املالية  2016السفر إىل مقر االجتماعات السنوية املنعقدة يف اخلارج.
 2تشمل األنشطة املمولة من اجلهات املانحة ،واتفاقات اقتسام التكاليف مع البنك الدويل ،ومبيعات املطبوعات ،وإيرادات موقف السيارات ،وإيرادات أخرى متنوعة.
 3املوارد غير املنصرفة ترحل من السنة السابقة بموجب قواعد معتمدة.
 4احلد األقصى جملموع النفقات يساوي املبالغ املرحلة وامليزانية املعتمدة.
 5نفقــات امليزانيــة الرأســمالية عــادة مــا تكــون متاحــة للصــرف خــال مــدة ثــاث ســنوات .ويعــد مشــروع بنــاء ضخمــا مثــل مشــروع جتديــد املقــر الرئيســي  HQ1مــن قبيــل
االســتثناء ،حيــث يتوقــع أن يتــم اإلنفــاق عليــه علــى مــدار خمــس ســنوات.

الصندوق احتياطياته بغرض توليد دخل إضايف .ويف عام
 ،2008اعتمد اجمللس التنفيذي للصندوق نموذج الدخل اجلديد
الذي تضمن إنشاء صندوق وقف يُموَّل من أرباح بيع جزء حمدود
من حيازات املؤسسة من الذهب .كذلك تم توسيع نطاق صالحيات
االستثمار للصندوق بموجب التعديل اخلامس التفاقية تأسيس
الصندوق ،وهو عنصر آخر من أهم عناصر نموذج الدخل اجلديد
الذي دخل حيز التنفيذ يف فبراير  ،2011مما أتاح للصندوق تعديل
استراتيجية االستثمار بمرور الوقت وتعزيز العائدات املتوقعة على
استثماراته.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

السنة املالية 2014

السنة املالية 2015

السنة املالية
2016

السنة املالية
2017

السنة املالية
2018

الرسوم
يف ظل ارتفاع حجم أنشطة اإلقراض ،ال يزال مصدر الدخل
الرئيسي للصندوق هو الرسوم املفروضة على اجلزء القائم
من االئتمان املستخدم .غير أن املساهمة النسبية يف دخل
الصندوق من أرباح االستثمارات ستزيد بمرور الوقت ،ال
سيما أرباح استثمار املوارد احملتفظ بها يف صندوق الوقف،
والذي سيُنفذ بالتدريج على مدى ثالث سنوات (بدأ تمويل
عملية التخصيص االستراتيجي لألصول يف مارس .)2014
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ويتكون معدل الرسم األساسي (سعر الفائدة) على التمويل
املقدم من الصندوق بشروط غير ميسرة من سعر الفائدة على
حقوق السحب اخلاصة مضافا إليه هامش مُعبَّرا عنه بنقاط
األساس .وبالنسبة للسنتين املاليتين  2015و ،2016وافق
اجمللس التنفيذي على أن يظل هامش معدل الرسم  100نقطة
أساس .وبموجب القاعدة التي اعتمدها اجمللس التنفيذي يف
ديسمبر  ،2011يُحدد الهامش بحيث يغطي تكاليف الوساطة
املرتبطة بالتمويل من الصندوق ويسمح بتكوين االحتياطيات.
وباإلضافة إىل ذلك ،تنطوي هذه القاعدة على مضاهاة البيانات
لضمان اتساق معدل الرسم على نحو معقول مع األوضاع يف
سوق االئتمان على املدى الطويل.
وتُفرض رسوم إضافية تبلغ  200نقطة أساس على استخدام البلد
العضو مبالغ ائتمانية كبيرة (أكثر من  %300من حصة البلد
العضو) ضمن الشرائح االئتمانية* ويف ظل اتفاقات تسهيالت
الصندوق املمددة؛ ويشار إليها باعتبارها رسوما إضافية حسب
مستوى استخدام املوارد .ويفرض الصندوق أيضا رسوما إضافية
حسب اإلطار الزمني بمقدار  100نقطة أساس على استخدام
املبالغ االئتمانية الكبيرة (نفس املستوى احلدي أعاله) التي تظل
قائمة ألكثر من  36شهرا.
وإىل جانب الرسوم األساسية والرسوم اإلضافية ،يفرض
الصندوق كذلك رسوم خدمات ،ورسوم التزام ،ورسوما خاصة،
حيث يُفرض رسم خدمة قدره  %0.5على كل عملية سحب
للموارد من حساب املوارد العامة ،ما عدا عمليات السحب
من شريحة االحتياطيات .وهناك رسم التزام قابل للرد على
املبالغ املمنوحة كل  12شهرا بموجب اتفاقات حساب املوارد
العامة ،مثل اتفاقات االستعداد االئتماين ،واالتفاقات املمددة،
واالتفاقات يف ظل خط االئتمان املرن ،واالتفاقات يف إطار خط
الوقاية والسيولة .وتُفرض رسوم التزام تبلغ  15نقطة أساس
على املبالغ املتاحة للسحب حتى  %200من حصة العضوية،
∗ الشــرائح االئتمانيــة تشــير إىل حجــم عمليــات الشــراء (املبالــغ املنصرفــة) التــي
يجريهــا العضــو مــن حيــث تناســبها مــع حصــة عضويــة البلــد العضــو يف الصنــدوق.
واملبالــغ املنصرفــة حتــى  %25مــن حصــة عضويــة البلــد العضــو هــي مبالــغ منصرفــة
يف إطــار شــريحة االئتمــان األوىل وتقتضــي مــن البلــدان األعضــاء إبــداء مــا تبذلــه
مــن جهــود معقولــة للتغلــب علــى مشــكالتها املتعلقــة بميــزان املدفوعــات .ويُشــار إىل
طلبــات الصــرف التــي تتجــاوز نســبة  %25علــى أنهــا ســحوبات يف الشــرائح االئتمانيــة
العليــا؛ ويتــم صرفهــا يف شــكل أقســاط مــع حتقيــق املقتــرض بعــض األهــداف املقــررة
املتعلقــة بــاألداء .وعــادة مــا تقتــرن مثــل هــذه املبالــغ املنصرفــة باتفــاق لالســتعداد
االئتمــاين أو اتفــاق ممــدد (وكذلــك «خــط االئتمــان املــرن») .أمــا االســتفادة مــن مــوارد
الصنــدوق بــدون أي اتفــاق فهــو أمــر نــادر احلــدوث ومــن املتوقــع أن يظــل كذلــك.
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صندوق النقد الدويل

اجلدول 2-3

املصروفات اإلدارية املبلغة يف الكشوف املالية،
السنة املالية 2015

(بماليين الدوالرات األمريكية ،ما مل يذكر خالف ذلك)

نتائج امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية 2015

فروق التوقيت

تكاليف منافع التقاعد وما بعد اخلدمة
املصروفات الرأسمالية — استهالك مصروفات السنة
اجلارية والسنوات السابقة

1,010
247
46

مبالغ غير مدرجة يف امليزانية اإلدارية
املصروفات الرأسمالية — بنود تُصرف على الفور وفقا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

41

مبالغ منصرفة إلدارة العمليات العامة (من الصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر والصندوق االستئماين
لتخفيف أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث وإدارة
حقوق السحب اخلاصة)

()82

جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة

1,262

بند للتذكرة:
جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية
املدققة (بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

857

املصادر :إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة :قــد ال تتوافــق األرقــام مــع اجملاميــع نظــرا للتقريــب .وتســتند عمليــات التحويــل إىل
املتوســط املرجــح الفعلــي لســعر صــرف الــدوالر األمريكي/وحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة يف
الســنة املاليــة  2015ملصروفــات بلغــت حــوايل .1,47

و 30نقطة أساس على املبالغ التي تتجاوز  %200وبحد أقصى
 %1000من حصة العضوية ،و 60نقطة أساس على املبالغ التي
تتجاوز  %1000من حصة العضوية .وتُرد الرسوم عند استخدام
االئتمان وبقدر يتناسب مع املسحوبات الفعلية .ويفرض
الصندوق أيضا رسوما خاصة على مدفوعات املبلغ األصلي
املتأخرة عن موعد استحقاقها وعلى الرسوم املتأخرة عن موعد
استحقاقها بفترات تقل عن ستة أشهر.

الفائدة التعويضية والفوائد
على جانب املصروفات ،يدفع الصندوق فوائد (فائدة تعويضية)
لبلدانه األعضاء مقابل مراكزها الدائنة يف حساب املوارد العامة
(املعروفة باسم «مراكز شرائح االحتياطيات») .وتنص اتفاقية
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اقتسام األعباء
يجري تعديل معدالت الرسم والفائدة التعويضية وفق آلية
القتسام األعباء توزع تكلفة االلتزامات املالية املتأخرة عن موعد
استحقاقها للصندوق على نحو متساو بين األعضاء الدائنين
واألعضاء املدينين .وبغرض تعويض الدخل الضائع نتيجة رسوم
الفائدة غير املسددة التي تتجاوز أجل استحقاقها بستة أشهر أو
أكثر ،يستخدم الصندوق آلية تقاسم األعباء من خالل رفع معدل
الرسم وخفض معدل الفائدة التعويضية .وتُرد املبالغ التي تم
حتصيلها على هذا النحو عند تسوية الرسوم املتأخرة.
ويف السنة املالية  ،2015بلغ متوسط التعديالت املقررة لرسوم
الفائدة ربع السنوية غير املسددة أقل من نقطة أساس واحدة،
وهو ما يعكس املستويات احلالية لاللتزامات التي تتجاوز أجل
استحقاقها واإلقراض ،والبيئة السائدة التي تشهد تراجع أسعار
الفائدة .وبلغ متوسط الرسوم املعدلة والفائدة التعويضية املعدلة
 %1,06و %0,06على الترتيب يف السنة املالية .2015

صايف الدخل
يف السنة املالية  2015بلغ صايف دخل الصندوق  1,6مليار وحدة
حقوق سحب خاصة ،وهو ما يرجع يف األساس إىل الدخل الناجت
عن ارتفاع مستويات نشاط اإلقراض والدخل من استثماراته التي
يحتفظ بها يف حساب االستثمار .ومثلما تقضي «املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية» (املعيار احملاسبي الدويل  19املعدل
«منافع العاملين») ،يتضمن الدخل يف السنة املالية  2015خسائر
قدرها  0,5مليار وحدة حقوق سحب خاصة حتققت من القيد
الفوري آلثار التغيرات يف االفتراضات االكتوارية املستخدمة يف
حتديد التزامات الصندوق من املزايا احملددة يف إطار خطط منافع
ما بعد التوظيف.

قام اجمللس التنفيذي يف أكتوبر  2014بتعديل قاعدة حتديد سعر
الفائدة على حقوق السحب اخلاصة بغرض معاجلة املشكالت
املتصلة بحقيقة بلوغ سعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة
أقل مستوياته على اإلطالق ومنع وصوله إىل معدل سالب ،وذلك
من خالل حتديد حد أدنى لسعر الفائدة عند  5( %0,050نقاط
أساس) وتعديل طريقة التقريب املتبعة يف حساب سعر الفائدة
على حقوق السحب اخلاصة من رقمين عشريين إىل ثالثة أرقام
عشرية .كذلك قام اجمللس التنفيذي بالتوازي بتعديل طريقة
التقريب املتبعة يف تطبيق آلية تقاسم األعباء وخفض احلد
األدنى لتعديل آلية تقاسم األعباء من نقطة أساس واحدة إىل
 0,1نقطة أساس.
ويمثل سعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة أساس حساب
الفائدة املفروضة على أعضاء الصندوق مقابل القروض التي
يحصلون عليها بشروط غير ميسرة من املوارد العامة للصندوق،
وحساب الفائدة املدفوعة إىل أعضاء الصندوق على مراكزهم
الدائنة املعوضة لدى الصندوق (مراكز شرائح االحتياطيات)،
والفائدة املدفوعة إىل املقرضين على مطالباتهم القائمة يف
إطار اتفاقيات االقتراض ،وكذلك الفائدة املدفوعة إىل املقرضين
على حيازاتهم من حقوق السحب اخلاصة واملفروضة على
توزيعات حقوق السحب اخلاصة اخملصصة لهم .ويحدد سعر
الفائدة على حقوق السحب اخلاصة أسبوعيا على أساس متوسط
مرجح ألسعار الفائدة املمثلة على أدوات الدين املالية قصيرة
األجل يف أسواق املال لعمالت سلة حقوق السحب اخلاصة ،على
أال يقل عن .%0,050

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

تأسيس الصندوق على أال تتجاوز نسبة هذه الفائدة التعويضية
سعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة ،وأال تقل عن  %80من
هذا السعر .وتعادل نسبة الفائدة التعويضية يف الوقت احلايل سعر
الفائدة على حقوق السحب اخلاصة .ويدفع الصندوق أيضا فائدة
تعادل سعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة على القروض
القائمة على الصندوق من خالل قروض ثنائية واتفاقيات لشراء
السندات ،واتفاقات جديدة موسعة وممددة يف ظل «االتفاقات
اجلديدة لالقتراض».

قاعدة حتديد سعر الفائدة على حقوق السحب
اخلاصة

مد فترة سريان اتفاقيات االقتراض املبرمة يف
عام 2012
وافق اجمللس التنفيذي يف سبتمبر عام  2014على مد فترة
سريان اتفاقيات االقتراض املبرمة يف عام  .2012وكان لهذه
االتفاقيات دور مهم يف ضمان توافر موارد لصندوق النقد
الدويل تكفي لتلبية االحتياجات احملتملة لألعضاء يف حالة
حتقق اخملاطر املتطرفة.
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اإلطار  :1-3تقييم الضمانات الوقائية :السياسات واألنشطة
عندمــا يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل تمويــا إىل أحــد البلــدان
األعضــاء ،تُــرى عمليــة تقييــم للضمانــات الوقائيــة للحصــول
علــى تأكيــد معقــول بــأن البنــك املركــزي يف هــذا البلــد قــادر
علــى إدارة املــوارد التــي يحصــل عليهــا مــن صنــدوق النقــد
الــدويل بكفــاءة ،وعلــى توفيــر بيانــات نقديــة موثوقــة عــن برامــج
الصنــدوق .وتقييمــات الضمانــات الوقائيــة هــي مراجعــات
تشــخيصية للحوكمــة وأطــر املراقبــة يف البنــوك املركزيــة
وهــي مكملــة للضمانــات األخــرى التــي يطبقهــا الصنــدوق،
والتــي تتضمــن وضــع حــدود لالســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق،
والشــرطية ،وتصميــم البرامــج ،وتدابيــر معاجلــة عــدم الدقــة يف
إبــاغ البيانــات ،واملراقبــة الالحقــة للبرامــج .وتتضمــن هــذه
التقييمــات تقييــم عمليــات البنــوك املركزيــة يف خمســة جمــاالت:
آليــة التدقيــق اخلارجــي ،والهيــكل القانــوين واالســتقاللية ،وإطــار
إعــداد التقاريــر املاليــة ،وآليــة التدقيــق الداخلــي ،ونظــام الضوابــط
الرقابيــة الداخليــة.

يف أطــر الضمانــات الوقائيــة لــدى البنــوك املركزيــة طــوال الفتــرة
التــي يكــون فيهــا ائتمــان الصنــدوق قائمــا .ويخضــع للمراقبــة
يف الوقــت احلــايل حــوايل  70بنــكا مركزيــا .وســاهمت زيــادة
التركيــز علــى التعــاون مــع اجلهــات املعنيــة الرئيســية يف تعزيــز
الوعــي بقضايــا الضمانــات الوقائيــة .فقــد تــم عقــد ندوتيــن حــول
سياســة الضمانــات الوقائيــة وتطبيقهــا يف معهــد صنــدوق النقــد
الــدويل اإلقليمــي للتدريــب يف ســنغافورة ،ويف برنامــج التدريــب
املشــترك لصالــح إفريقيــا يف تونــس .كذلــك تــم عقــد منتــدى رفيــع
املســتوى بشــأن حوكمــة البنــوك املركزيــة يف دبــي يف ديســمبر
 2014بمشــاركة  43بلــدا يف إفريقيــا وأوروبــا والشــرق األوســط.
وكان هــذا املنتــدى الــذي تــم تنظيمــه باالشــتراك مــع معهــد حوكمــة
بمثابــة إطــار للحــوار بيــن خمتلــف املناطــق حــول التحديــات وأهــم
املمارســات يف جمــاالت الرقابــة علــى أعمــال التدقيــق ،واحلوكمــة،
وإدارة اخملاطــر يف البنــوك املركزيــة.

واعتبــارا مــن إبريــل  ،2015اس ـتُكمِلت  272عمليــة تقييــم يف 96
بنــكا مركزيــا ،منهــا  13عمليــة اس ـتُكْمِلت خــال الســنة املاليــة
 .2015وإضافــة إىل ذلــك ،تشــمل أنشــطة الضمانــات الوقائيــة
مراقبــة التقــدم يف تطبيــق التوصيــات وكذلــك التطــورات األخــرى

ووفقــا لــدورة املراجعــات التــي جتــرى كل خمــس ســنوات ،مــن
املقــرر أن يراجــع اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق سياســة الضمانــات
الوقائيــة يف أكتوبــر  2015بغــرض تقييــم مــدى فعاليــة السياســة
وحتديــد اجملــاالت التــي حتتــاج إىل مزيــد مــن التحســين.

ويف عام  ،2012تعهد عدد من البلدان األعضاء بزيادة موارد
الصندوق من خالل اتفاقيات االقتراض الثنائية .وعقب موافقة
اجمللس التنفيذي على آليات تنفيذ اتفاقيات االقتراض لعام
 ،2012اعتمد اجمللس  35اتفاقية يبلغ إجمايل قيمتها  396مليار
دوالر أمريكي تقريبا ( 282مليار وحدة حقوق سحب خاصة)،
منها  33اتفاقية سارية يف الوقت احلايل يبلغ إجمايل قيمتها
 381مليار دوالر أمريكي ( 271مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
والغرض من اتفاقيات االقتراض لعام  2012أن تكون بمثابة خط
دفاع ثان بعد املوارد املتاحة من احلصص واالتفاقات اجلديدة
لالقتراض ،ومل يتم تفعيلها إىل اآلن لالستخدام يف عمليات
التمويل .ولكل اتفاقية فترة سريان مبدئية مدتها عامان ،ويجوز
تمديدها حتى فترتين إضافيتين كل منهما عام واحد.
وعقب هذا القرار ،الذي جاء بعد مشاورات مع جهات اإلقراض ،تم
تمديد فترة السريان املبدئية البالغة عامين لالتفاقيات لعام واحد
إضايف.
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املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل
تراجعت االلتزامات املالية غير املسددة لصندوق النقد الدويل من
 1295,5مليون وحدة حقوق سحب خاصة يف نهاية إبريل 2014
إىل  1290,8مليون وحدة حقوق سحب خاصة يف نهاية إبريل
( 2015اجلدول  .)3-3وبلغت حصة السودان حوايل  %76من
املتأخرات املتبقية ،وبلغت حصتا الصومال وزمبابوي  %18و%6
على الترتيب .ويف نهاية إبريل  ،2015كانت جميع املتأخرات
املستحقة للصندوق متأخرات مطولة (أي قائمة ملدة تتجاوز 6
شهور) ،كان ثلثها متأخرات من أصل القروض ،والثلثان املتبقيان
رسوما وفوائد غير مسددة .وكان أكثر من أربعة أخماس املتأخرات
مستحق السداد إىل حساب املوارد العامة والبقية إىل الصندوق
االستئماين والصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر .وكان
زمبابوي هو البلد الوحيد املستحق عليه متأخرات مطولة قائمة
للصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر .وساعد توزيع وحدات
حقوق السحب اخلاصة الذي أُجري يف أغسطس/سبتمبر 2009
على تسهيل مواظبة جميع البلدان املستحقة عليها متأخرات
مطولة على سداد التزاماتها إلدارة حقوق السحب اخلاصة.
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ويف  30يونيو و 13يوليو  ،2015مل تسدد اليونان التزامات
إعادة الشراء املستحقة البالغة  1232مليون وحدة حقوق سحب
خاصة و 360مليون وحدة حقوق سحب خاصة ،على الترتيب.
وبينما كانت االلتزامات املتأخرة قائمة ،مل يكن مسموحا لليونان
احلصول على أي تمويل من الصندوق بخالف ما حصلت عليه
يف السابق .واستمر تراكم الرسوم على جميع االلتزامات .وقامت
اليونان الحقا بسداد هذه االلتزامات املتأخرة يف  20يوليو .2015

آليات التدقيق
تتألف آليات التدقيق يف صندوق النقد الدويل من مؤسسة تدقيق
خارجية ،ووظيفة للتدقيق الداخلي ،وجلنة التدقيق اخلارجي
املستقلة التي تقوم باإلشراف العام على التدقيق السنوي ،وفق
النظام الداخلي للصندوق.

جلنة التدقيق اخلارجي
تتألف جلنة التدقيق اخلارجي من ثالثة أعضاء يختارهم اجمللس
التنفيذي ويعينهم املدير العام .وتبلغ مدة خدمة األعضاء ثالث
سنوات على أساس التداخل ،ويتمتعون باالستقاللية عن الصندوق.
ويحمل أعضاء اللجنة جنسيات بلدان أعضاء خمتلفة وال بد أن
تكون لديهم اخلبرات واملؤهالت الالزمة ملمارسة أعمال اإلشراف
على عملية التدقيق السنوي .ويتمتع أعضاء اللجنة يف املعتاد
بخبرات واسعة يف شركات احملاسبة العامة الدولية أو القطاع
العام أو الدوائر األكاديمية.
وتختار اللجنة واحدا من أعضائها رئيسا لها ،وحتدد إجراءاتها،
وتكون مستقلة عن اإلدارة العليا للصندوق يف اإلشراف على عملية
التدقيق السنوي .وجتتمع جلنة التدقيق اخلارجي كل عام يف
واشنطن العاصمة ،عادة يف يناير أو فبراير ،لإلشراف على أعمال

اإلطــار  :2-3تقــدم العمــل يف جتديــد مبنــى املقــر
الرئيســي 1
اســتمر العمــل يف الســنة املاليــة  2015علــى جتديــد أقــدم مبنــى
مــن مبنيــي املقريــن الرئيســيين للصنــدوق (املقــر الرئيســي )1
يف وســط مدينــة واشــنطن العاصمــة .ويهــدف املشــروع إىل
اســتبدال أجهــزة املبنــى املتهالكــة التــي اقتربــت مــن نهايــة
العمــر النافــع لهــا وهنــاك حاجــة ماســة إىل إحاللهــا أو إعــادة
تأهيلهــا .وســوف تتيــح عمليــة التجديــد زيــادة كفــاءة اســتخدام
الطاقــة واالســتمرارية يف تشــغيل املبنــى ،ومزيــدا مــن الضــوء
الطبيعــي يف كافــة أرجــاء املبنــى ،وتعزيــز التعــاون علــى
مســتوى املؤسســة مــن خــال إنشــاء أماكــن عمــل واجتماعــات
حديثــة.
وقــد بــدأت عمليــة التحديــث يف أول مايــو  ،2013وتركــز معظــم
العمــل يف البدايــة يف الطوابــق األوىل واألماكــن العامــة .ويف
الســنة املاليــة  ،2015عــاد العاملــون إىل مكاتبهــم يف بعــض
أجــزاء الطوابــق أســفل الطابــق األرضــي بعــد حتديــث هــذا املــكان،
واســتمر العمــل يف الطوابــق مــن األول إىل الرابــع مــن املبنــى.
وواجــه املشــروع بعــض التحديــات بســبب بعــض املشــكالت
الفنيــة املعقــدة غيــر املتوقعــة ،إىل جانــب اكتشــاف مزيــد مــن
مــادة األســبتوس .وتطلبــت إزالــة هــذه املــادة يف الطوابــق
األخــرى مزيــدا مــن الوقــت خــال الفتــرة املاضيــة ،إىل جانــب
مزيــد مــن الوقــت الحقــا ،وذلــك وفقــا لبروتوكــوالت الصحــة
والســامة املتبعــة.
ويسعى املشروع إىل احلصول على شهادة «الريادة يف الطاقة
والتصميــم البيئــي» ،ويلتــزم باملمارســات البيئيــة الســليمة يف
جمــال تصميــم وتشــييد املبــاين التــي تهــدف إىل احلــد مــن األثــر
البيئــي وتســاعد يف إرســاء األســاس الــازم لعمليــات تشــغيل
وصيانــة مســتمرة وقابلــة لالســتمرار.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

وطُبقَّت تدابير تصحيحية يف ظل استراتيجية الصندوق التعاونية
املعززة بشأن املتأخرات بغية معاجلة املتأخرات التي طال أمدها.
وبنهاية السنة املالية ،ظل الصومال والسودان غير مؤهلين
لالستفادة من موارد حساب املوارد العامة .ولن تتمكن زمبابوي
من االستفادة من موارد حساب املوارد العامة حتى تقوم بتسوية
املتأخرات مستحقة السداد إىل الصندوق االستئماين للنمو واحلد
من الفقر تسوية كاملة .ويف سياق التدابير العالجية التي اتخذها
الصندوق ملعاجلة مسألة املتأخرات املستحقة غير املسددة،
ال تزال زمبابوي خاضعة لقيود إعالن عدم التعاون ،والتعليق
اجلزئي للمساعدة الفنية ،واالستبعاد من قائمة البلدان املؤهلة
لالستفادة من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر.

التخطيط لعملية التدقيق السنوي ،ويف شهر يونيو بعد استكمال
عملية التدقيق ،كما جتتمع يف شهر يوليو لعرض موجز لإلحاطة
على اجمللس التنفيذي .ويتشاور خبراء الصندوق واملدققون
اخلارجيون مع أعضاء اللجنة طوال العام .وضمت جلنة التدقيق
اخلارجي لعام  2015السادة غونزالو راموس (رئيسا) ،وهو
أمين عام جملس اإلشراف على الصالح العام ،ودانييل لوتو ،وهو
حماسب عام وكبير احملاسبين يف بنك بوتسوانا ،وماري بارث،
أستاذ احملاسبة يف جامعة ستانفورد.
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اجلدول 3-3

املتأخرات املستحقة للصندوق على البلدان التي لديها التزامات متأخرة
السداد ملدة ستة أشهر أو أكثر وحسب النوع ،يف  30إبريل 2015
(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

اجملموع

اإلدارة العامة (بما
يف ذلك التسهيل
التمويلي املعزز
للتصحيح الهيكلي)

الصندوق
االستئماين

الصومال

235.7

227.4

8.3

-

السودان

975.2

893.1

82.1

-

زمبابوي

79.9

-

-

79.9

اجملموع

1,290.8

1,120.5

90.4

79.9

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

مؤسسة التدقيق اخلارجي
تتوىل مؤسسة التدقيق اخلارجي ،التي يختارها اجمللس التنفيذي
بالتشاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ويعينها املدير العام،
مسؤولية إجراء التدقيق اخلارجي السنوي للصندوق ،وإبداء رأيها
بشأن كشوفه املالية ،بما يف ذلك احلسابات التي تُدار بموجب
القسم الثاين (ب) من املادة اخلامسة من اتفاقية تأسيس الصندوق
ونظام تقاعد املوظفين .وعند انتهاء التدقيق السنوي ،تعرض
جلنة التدقيق اخلارجي على اجمللس التنفيذي موجز إحاطة
يتضمن نتائج التدقيق وترفع التقرير الصادر عن مؤسسة التدقيق
اخلارجي ،عن طريق املدير العام واجمللس التنفيذي ،إىل جملس
احملافظين للنظر فيه.
وتُعيَّن مؤسسة التدقيق اخلارجي ملدة خمس سنوات ،قابلة
للتجديد ملدة تصل إىل خمس سنوات أخرى .وقد تم تعيين شركة
 PricewaterhouseCoopersبوصفها مؤسسة تدقيق خارجي يف
نوفمبر  ،2014عقب التناوب اإللزامي لشركة Deloitte&Touche
 LLPبعد مرور عشر سنوات .ويمكن ملؤسسة التدقيق اخلارجي أداء
خدمات استشارية معينة ما عدا تلك الواردة بقائمة حظر تضم
اخلدمات احملظور تقديمها ومع تطبيق ضمانات وقائية مشددة
حلماية استقاللية مؤسسة التدقيق .وتتضمن هذه الضمانات
الوقائية جلنة التدقيق اخلارجي للصندوق ،إىل جانب اجمللس
التنفيذي اخملتص باعتماد رسوم اخلدمات االستشارية التي
تتجاوز حد معين.
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مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي
يُكَلَّف مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي
بأداء وظيفة التدقيق الداخلي يف الصندوق،
حيث يُجري فحصا مستقال ملدى فعالية عمليات
إدارة اخملاطر والرقابة واحلوكمة يف الصندوق.
ويتضمن نطاق تغطية أعمال التدقيق التي يجريها
املكتب موظفي الصندوق ،واجمللس التنفيذي،
ومكاتب املديرين التنفيذيين ،ومكتب التقييم
املستقل وموظفيه .وتماشيا مع أفضل املمارسات،
يعمل مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي حتت
إشراف اإلدارة العليا للصندوق ،وتخضع أنشطته
إلشراف جلنة التدقيق اخلارجي ،وذلك ضمانا
ملوضوعيته واستقالليته.
)(OIA

وخالل السنة املالية  ،2015استكمل مكتب التدقيق
والتفتيش الداخلي عمليات تدقيق وقدم استشارات
بغرض تقييم كفاءة الضوابط واإلجراءات بهدف التخفيف
من حدة اخملاطر التي تهدد حتقيق أهداف الصندوق كمؤسسة
وأهداف إداراته .وكانت هذه العمليات واالستشارات يف جمال
التدقيق املايل يف كفاءة الضوابط لضمان األصول واحلسابات
املالية للصندوق وإدارتها ،وجمال التدقيق يف أعمال تكنولوجيا
املعلومات بغرض تقييم كفاءة إدارة تكنولوجيا املعلومات
وفعالية تدابير أمن املعلومات ،وجمال التدقيق التشغيلي يف
إجراءات العمل والضوابط املتصلة بها التي تدعم تنفيذ العمليات
التشغيلية األساسية للصندوق.
وقد تم إنشاء وحدة إدارة اخملاطر يف  9يونيو  2014بديال
للجنة االستشارية املعنية بإدارة اخملاطر .وكان مكتب التدقيق
الداخلي يؤدي يف السابق دور أمانة اللجنة االستشارية املعنية
بإدارة اخملاطر .وبهذه الصفة ،قام املكتب بتنسيق إصدار تقرير
سنوي حول إدارة اخملاطر للعرض على اجمللس وتقديم الدعم يف
عرض موجز غير رسمي لإلحاطة على اجمللس التنفيذي حول
إدارة اخملاطر .وصدر آخر تقرير عن املكتب بشأن إدارة اخملاطر
يف  20يونيو  .2014ويف شهر مارس  ،2015قامت وحدة إدارة
اخملاطر بعرض تصور عام إلطار إدارة خماطر مقترح على
اجمللس التنفيذي بغرض مناقشته يف إحدى جلسات اجمللس
غير الرسمية .وستشهد السنة املالية  2016مزيدا من العمل يف
هذا اجملال.
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املوارد البشرية
حتى يضطلع الصندوق بدور فعال يف االقتصاد العاملي ،يجب
عليه تعيين خبراء دوليين مؤهلين تأهيال عاليا واالحتفاظ بهم.
وقد طبق الصندوق يف السنة املالية  2015إطارا جديدا للتوظيف
بغرض ضمان املرونة والعدالة يف قواعد تعيين املوظفين اجلدد
سواء الدائمين أو العاملين بعقود مؤقتة ،كما راجع األهداف
القياسية املرتبطة بتنوع موظفيه من التوزيع اجلغرايف ونوع
اجلنس.

خصائص القوى العاملة
قام الصندوق يف  30إبريل  2015بتعيين  2156موظفا متخصصا
ومديرا ،و 455من موظفي الدعم .وتتضمن الصفحة  82قائمة
بأسماء كبار مسؤويل املؤسسة ويمكن االطالع على هيكلها
التنظيمي يف صفحة .62
وكان تعيين  174موظفا جديدا يف عام  2014مماثال للعدد املعين
يف عام  2013الذي بلغ  176موظفا .ويطلب الصندوق خبراء
يف االقتصاد يتمتعون بخبرة كبيرة يف جمال التحليل وصنع
السياسات ،وقام خالل  2014بتعيين  27من خريجي اجلامعات
احلاصلين على أعلى الدرجات من خالل «برنامج االقتصاديين»
و 56من االقتصاديين أصحاب اخلبرات ممن هم يف منتصف
حياتهم الوظيفية .وكان ثلثا املعينين يف منتصف حياتهم الوظيفية
من خبراء االقتصاد الكلي ،وكان البقية من خبراء سياسة املالية
العامة والقطاع املايل .وخالل عام  ،2014تم تعيين  490موظفا
بعقود مؤقتة ،مما يمثل زيادة قدرها  %3عن عام  .2013واتساقا
مع هدف زيادة الدعم املقدم إىل االقتصاديين ،تم تعيين  56مساعدا
بحثيا يمثلون ثلث جميع موظفي الدعم املعينين بعقود مؤقتة.
ويف عام ،2014تم تسجيل ستة معينين يف «برنامج املُعَيَّنين
املمولين بموارد خارجية» ،وهو برنامج توظيف الغرض منه
إتاحة الفرصة لعدد  15من كبار موظفي القطاع العام يف البلدان
األعضاء الكتساب خبرة عملية يف الصندوق .وتمول البلدان
األعضاء تكلفة هذا البرنامج من خالل صندوق استئماين تشارك
فيه جهات مانحة عديدة.

يسعى صندوق النقد الدويل لضمان تنوع موظفيه من حيث املنطقة
اجلغرافية ونوع اجلنس واخللفية التعليمية ،ولكن التحديات ال تزال
قائمة يف هذا الصدد .ويف نهاية إبريل  ،2015بلغ عدد البلدان
األعضاء املمثلة يف موظفي الصندوق  147بلدا من أصل 188
بلدا عضوا .وتبين اجلداول من  1-3إىل  3-3يف الصفحات
اإللكترونية توزيع موظفي الصندوق حسب املنطقة اجلغرافية
ونوع اجلنس وتصنيف البلد.
وبلغت نسبة توظيف املواطنين من املناطق األقل تمثيال  %43من
كل التعيينات اخلارجية يف مستوى املوظفين املتخصصين خالل
 .2014وكان أكثر من نصف امللتحقين ببرنامج االقتصاديين
عام  2014من مواطني املناطق األقل تمثيال .وظلت نسبة اإلناث
يف برنامج االقتصاديين ثابتة عند  ،%36وبلغت نسبة اإلناث يف
االقتصاديين املعينين يف منتصف حياتهم الوظيفية .%25
ووُضِعت عدة تدابير خالل العام لزيادة االحتواء يف بيئة العمل.
وأضيف إىل منهج التدريب تقييم جديد يقيس كفاءة التعامل
عبر الثقافات اخملتلفة ،إىل جانب تطبيق برنامج إرشاد جماعي
يستهدف املوظفين من اخلبراء املتخصصين من املناطق األقل
تمثيال.
وتضمن تقرير التنوع واالحتواء لعام  2014تعديل املعايير
القياسية املتصلة بالتوزيع اإلقليمي ونوع اجلنس لعام .2020
وتركز املعايير على اجملاالت األكثر احتياجا إىل التطوير والتقدم:
تعيين خبراء متخصصين من إفريقيا جنوب الصحراء ،ومن منطقة
الشرق األوسط ووسط آسيا ،ومن شرق آسيا ،وتعيين مديرين من
اإلناث .ويف ضوء التقدم الكبير احملرز وعدد اخلبراء املوظفين
الكبير املرتقب تعيينهم من اقتصادات التحول ،توقف تطبيق
املعايير القياسية لتلك البلدان .ومن املقرر خالل عام  2015دمج
مزيد من عناصر التنوع واالحتواء يف سياسات املوارد البشرية
وتطبيق إطار قوي للمساءلة بشأن املعايير القياسية اجلديدة لعام
.2020
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ويستعرض اجمللس التنفيذي أنشطة املكتب مرتين سنويا من خالل
تقرير حول األنشطة يتضمن معلومات حول نتائج عمليات التدقيق
وحالة تنفيذ توصيات التدقيق .وعقدت آخر جلسة إلحاطة اجمللس
بهذه األمور خالل السنة املالية  2015يف شهر يناير .2015

التنوع واالحتواء

هيكل رواتب اإلدارة العليا
يف عام  ،2014تم تعيين أحد نواب املدير العام يف وظيفة رئيس
الشؤون اإلدارية للمرة األوىل بغرض إتاحة مزيد من التركيز على
تنظيم عمليات التشغيل والشؤون اإلدارية الداخلية.
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ويُجري اجمللس التنفيذي مراجعة دورية ملكافآت اإلدارة العليا
للصندوق؛ ويعتمد جملس احملافظين راتب املدير العام .وتُرى
تعديالت سنوية على هيكل الرواتب استنادا إىل مؤشر أسعار
املستهلكين يف واشنطن العاصمة .وفيما يلي هيكل رواتب اإلدارة
العليا وفقا للمسؤوليات املنوطة بكل منصب يف اإلدارة العليا،
وذلك حسب الوضع يف األول من يوليو:2014

املدير العام

 492690دوالرا

النائب األول للمدير العام

 428410دوالرا

نواب املدير العام

 408020دوالرا

تعديالت يف هيكل اإلدارة العليا
يف  14يناير  ،2015أبلغ نائب املدير العام السابق ناويوكي
شينوهارا املدير العام كريستين الغارد بنيته مغادرة الصندوق
والعودة إىل اليابان يف نهاية مدة خدمته .وكان آخر يوم له يف
الصندوق هو  28فبراير .2015
ويف  18مارس  ،2014أبلغت نائب املدير العام نعمت «مينوش»
شفيق املدير العام كريستين الغارد بنيتها مغادرة الصندوق لتويل
منصب نائب حمافظ بنك إجنلترا املسؤول عن األسواق والصيرفة
اعتبارا من أول أغسطس .2014
وقد تولت كارال غراسو منصب نائب املدير العام ورئيس الشؤون
اإلدارية لصندوق النقد الدويل يف  2فبراير  .2015وحتمل السيدة
غراسو جنسية كل من البرازيل وإيطاليا .وقبل التحاقها بالصندوق،
كانت قد عملت ملدة  14عاما يف شركة  ،Vale S.A.وهي من أكبر
شركات التعدين العاملية ،بوصفها نائب رئيس للموارد البشرية
واخلدمات املؤسسية خالل الفترة  .2011-2001وقبل ذلك،
شغلت السيدة غراسو منصب أمين مكتب الضمان االجتماعي
التكميلي البرازيلي من  1994وحتى  ،1997كما تقلدت عدة
مناصب كمستشار ومنسق يف وزارات الضمان االجتماعي واملالية
والتخطيط ،وكذلك يف مكتب الرئيس البرازيلي.
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صندوق النقد الدويل

توىل السيد ميتسوهيرو فوروساوا مهام منصبه كنائب
ملدير عام صندوق النقد الدويل يف  2مارس .2015
وقبل التحاقه بالصندوق مباشرة ،كان يعمل مستشارا خاصا
لرئيس الوزراء الياباين السيد شينزو آبي ومستشارا خاصا لوزير
املالية .ومن بين املناصب الوزارية التي تقلدها مؤخرا ،عمل السيد
فوروساوا كنائب لوزير املالية للشؤون الدولية (،)2014-2013
ومديرا عاما للمكتب املايل ( ،)2013-2012ونائبا أقدم ملدير
عام املكتب الدويل ( .)2010-2009ومن بين مناصب السيد
فوروساوا اخلارجية أثناء عمله يف احلكومة اليابانية منصبه
كمدير تنفيذي لدى صندوق النقد الدويل ( ،)2012-2010ووزير
(للشؤون املالية) لدى السفارة اليابانية يف الواليات املتحدة
( ،)2009-2007ومستشار (للشؤون املالية) لدى سفارة اليابان
يف فرنسا (.)1999-1997

اختيار رئيس جديد للجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية
قام أعضاء اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية ،وهي اللجنة االستشارية
املعنية بالسياسات يف الصندوق،
باختيار السيد أوغستن كارستنز ،حمافظ
بنك املكسيك املركزي ،رئيسا للجنة
لفترة ثالث سنوات اعتبارا من  23مارس
 .2015وقد جاء السيد كارستنز خلفا
للسيد ثارمان شانموغاراتنام ،نائب
رئيس وزراء سنغافورة ووزير ماليتها
الذي انتهت فترة خدمته يف  22مارس .2015
ويتوىل السيد كارستنز منصب حمافظ بنك املكسيك املركزي منذ
يناير  .2010وقد عمل كوزير مالية للمكسيك خالل الفترة من
ديسمبر  2006إىل ديسمبر  ،2009وترأس جلنة التنمية املشتركة
بين الصندوق والبنك الدويل اعتبارا من مارس  2007حتى أكتوبر
 .2009وخالل الفترة من أغسطس  2003إىل أكتوبر  ،2006عمل
السيد كارستنز نائبا ملدير عام صندوق النقد الدويل ،كما عمل
مديرا تنفيذيا يف جملس صندوق النقد الدويل خالل الفترة -1999
 .2000وتوىل السيد كارستنز منصب نائب وزير مالية املكسيك
خالل الفترة من  2000إىل  ،2003كما تقلد وظائف متنوعة يف بنك
املكسيك املركزي خالل مسيرته املهنية التي تزيد على  20عاما.
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املساءلة

مكتب التقييم املستقل
أنشئ مكتب التقييم املستقل يف عام  2001بغرض تقييم سياسات
صندوق النقد الدويل وأنشطته تقييما مستقال وموضوعيا .ومكتب
التقييم املستقل ،وفقا لصالحياته ،مستقل تماما عن اإلدارة
العليا للصندوق ويعمل دون تدخل من اجمللس التنفيذي .ويتوىل
املكتب مهمة تقوية ثقافة التعلم داخل الصندوق ،وتعزيز مصداقية
الصندوق لدى األطراف اخلارجية ،الشفافية ،ودعم احلوكمة
املؤسسية واإلشراف.

مراجعات اجمللس للتقارير الصادرة عن مكتب
التقييم املستقل
أصدر مكتب التقييم املستقل يف نوفمبر  2014تقريرا بعنوان“IMF
” .Response to the Financial and Economic Crisisوتضمن هذا
التقرير تقييم اإلجراءات التي اتخذها الصندوق بهدف املساعدة يف
احتواء األزمة املالية العاملية التي وقعت عام  2008وإحراز التقدم
الالزم نحو حتقيق التعايف العاملي ،ومساعدة فرادى االقتصادات
على مواجهة تأثير األزمة ،والكشف عن اخملاطر املستقبلية والتحذير
منها .وطبقا للتقرير ،قام الصندوق بدور مهم يف االستجابة
العاملية لألزمة ،وكانت املشورة التي قدمها خبراء الصندوق على
مستوى السياسات مرنة وقابلة للتغيير حسب الظروف السائدة ،كما
استفادت البرامج التي تم تنفيذها بدعم من الصندوق من دروس
عديدة من األزمات السابقة .وبذلك فقد ساعد الصندوق أعضائه
على مواجهة اآلثار اجلانبية لألزمة بفضل جمموعة أدوات اإلقراض
التي خضعت لعدد من اإلصالحات مدعومة بجهود لتعبئة املوارد
أدت إىل زيادة قدرها أربعة أضعاف يف موارد الصندوق.

وأيد اجمللس التنفيذي واإلدارة العليا للصندوق بوجه عام معظم
التوصيات الواردة يف تقرير مكتب التقييم املستقل .وتضمنت
هذه التوصيات ضمان توافر موارد كافية للصندوق للمساهمة
يف حل األزمات املستقبلية ،ووضع إطار هيكلي أفضل لتنظيم
التعاون مع املنظمات األخرى ،واملضي يف دمج حتاليل اخملاطر
ومواطن الضعف يف إطار واحد.
ويف شهر يوليو  ،2014أصدر مكتب التقييم املستقل تقريرا
بعنوان “Recurring Issues from a Decade of Evaluation:
” .Lessons for the IMFوركز التقرير على أكثر خمس قضايا
شائعة تكشفت له من خالل تقييماته السابقة ،وهي املنظمات
القائمة على عقلية الصوامع ،واالهتمام باخملاطر وأجواء عدم
اليقين ،والسياق القطري واملؤسسي ،وعدم التحيز ،ومهام
اإلرشاد واإلشراف املنوطة باجمللس التنفيذي .وطبقا للتقرير،
اتخذ اجمللس التنفيذي واإلدارة العليا للصندوق تدابير ملواجهة
القضايا القائمة يف اجملاالت اخلمسة املذكورة ،ولكن التحديات
ظلت قائمة ،ويرجح استمرارها نظرا ألن هذه القضايا مترسخة
بدرجات متفاوتة يف طبيعة عمل الصندوق .وأيد املديرون
التنفيذيون واإلدارة العليا بوجه عام التوصيات الواردة يف
التقرير ،مع التأكيد على ضرورة استمرار اجلهود الهادفة
إىل مواجهة هذه القضايا بغرض تعزيز فعالية الصندوق
ومصداقيته.
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واللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية ،التي تضم وزراء املالية
وحمافظي البنوك املركزية ،هي اللجنة االستشارية الرئيسية
جمللس حمافظي الصندوق وهي منوطة بإجراء مداوالت حول
قضايا السياسات األساسية التي تواجه الصندوق .وتتألف اللجنة
من  24عضوا تمشيا مع تشكيل اجمللس التنفيذي للصندوق.
ويقوم كل بلد عضو مؤهل لتعيين مدير تنفيذي ،وكل جمموعة
بلدان مؤهلة النتخاب مدير تنفيذي ،بتعيين عضو واحد يف اللجنة.
وعادة ما جتتمع اللجنة مرتين سنويا — يف فصل الربيع وأثناء
انعقاد االجتماعات السنوية املشتركة بين البنك الدويل والصندوق
يف فصل اخلريف.

ولكن أشار التقرير إىل أن مضاعفة احلصص على النحو املتفق
عليه مل تصبح فعالة بعد ،مما أدى إىل اعتماد الصندوق على
اتفاقيات اقتراض تفوق قيمتها ثلثي جمموع طاقته االئتمانية.
وأضاف التقرير إىل أن الصندوق حقق نتائج خمتلطة يف جمال
الرقابة ،فرغم أن دعوة الصندوق إىل تطبيق حزمة من الدفعات
املالية العاملية يف عام  2009-2008كانت مؤثرة ومالئمة
يف توقيتها ،فإن موافقته على البدء يف ضبط أوضاع املالية
العامة يف بعض أكبر االقتصادات املتقدمة خالل -2010
 2011كانت سابقة ألوانها.

مكتب التقييم املستقل يراجع تقييماته السابقة
أصدر مكتب التقييم املستقل تقريرين خالل السنة املالية 2015
يعاود من خاللهما النظر يف تقييماته السابقة .وكان الدافع
املبدئي وراء هذه املراجعات استفسارات وردت من املديرين
التنفيذيين وسلطات البلدان األعضاء حول وضع القضايا املثارة
يف التقييمات السابقة .وتوجد أسباب قوية تستدعي إعادة النظر
يف بعض هذه القضايا وفقا للتقييم اخلارجي ألعمال مكتب
التقييم املستقل خالل .2013
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وعملية حتديث التقييمات هي عبارة عن مراجعات وتقييمات
موجزة أضيق نطاقا مقارنة بعمليات التقييم الشاملة التي يجريها
املكتب ،ولكنها أوسع نطاقا من حيث التغطية مقارنة بتقارير
املراقبة الدورية التي يعدها خبراء الصندوق .وتلخص هذه
التحديثات التقييم األصلي الصادر عن املكتب ،وتتناول التطورات
ذات الصلة التي طرأت منذ استكمال عملية التقييم (بما يف ذلك
تنفيذ توصيات املكتب) ،وحتديد القضايا القائمة والقضايا
املستجدة املرتبطة بموضوع التقييم التي تستدعي االهتمام
بصورة مستمرة.
وتتناول املراجعتان الصادرتان خالل السنة املالية  2015ثالثة
تقييمات سابقة .فإحداهما تعاود النظر يف التقرير الصادر عن
املكتب بعنوا ن �“Report on the Poverty Reduction Strategy Pa

pers (PRSPs) and the Poverty Reduction and Growth Facility
) (PRGF)” (2004وتقرير “The IMF and Aid to Sub-Saharan
) ،Africa” (2007وتتضمن املراجعة الثانية حتديث أهم القضايا
الواردة يف التقييم الصادر  يف  2005بعنوان �“The IMF’s Ap
” .proach to Capital Account Liberalizationوالتقارير األصلية

واملراجعات متاحة لالطالع على املوقع اإللكتروين ملكتب التقييم
املستقل.

برنامج عمل مكتب التقييم املستقل
بدأ مكتب التقييم املستقل يف إجراء تقييم جديد بعنوان «صندوق

النقد الدويل وأزمة منطقة اليورو» (The IMF and the Euro Area
) .Crisisويعمل املكتب أيضا على استكمال تقييم بعنوان «التعلم

من التجارب :تقييم صادر عن مكتب التقييم املستقل لنظم التقييم
الذاتي» (Learning from Experience: An IEO Assessment o
) ،Self-Evaluation Systemsوتقييم آخر بعنوان «اإلحصاءات من
أجل حتقيق االستقرار االقتصادي واملايل العاملي :دور صندوق
النقد الدويل» (Statistics for Global Economic and Financial
) .Stability: The Role of the IMFكذلك أصدر املكتب مذكرة
بعنوان «موضوعات التقييم احملتملة يف األجل املتوسط » �(Pos
)sible Topics for Evaluation over the Medium Termيف يناير
 ،2015وأجرى على أساسها مشاورات مع املديرين التنفيذيين
واألطراف األخرى ذات الصلة حول موضوعات التقييم احملتملة
يف املستقبل.

تنفيذ التوصيات التي يعتمدها اجمللس
اعتمد اجمللس التنفيذي يف شهر أغسطس  2014تقرير املراقبة
الدورية السادس بشأن وضع خطط التنفيذ الذي تم إعداده استجابة
لتوصيات مكتب التقييم املستقل التي اعتمدها اجمللس التنفيذي.
وكان هذا هو تقرير املراقبة الدورية األول الذي يعده مكتب
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التدقيق والتفتيش الداخلي وفق اإلجراءات التي أوصت بها اجلهات
اخلارجية اخملتصة بتقييم مكتب التقييم املستقل والتي اعتمدها
اجمللس التنفيذي يف شهر فبراير  .2013وتناول التقرير وضع
خطط التنفيذ التي صاغتها اإلدارة العليا بناء على أربعة تقييمات
أصدرها مكتب التقييم املستقل خالل الفترة  ،2013-2011كما
تضمن آخر املعلومات املتاحة عن التقدم احملرز بشأن القضايا
ذات الصلة بخطط تنفيذية سابقة أعدتها اإلدارة العليا تم االتفاق
عليها منذ عام .2007
وبالنظر يف تقرير املراقبة الدورية ،أشارت جلنة التقييم املنبثقة
عن اجمللس التنفيذي للصندوق إىل أن التقرير يمثل حتسنا
مقارنة بالتقارير السابقة ،ولكن ال يزال من املمكن اتخاذ مزيد
من اإلجراءات بغرض زيادة التركيز على ما إذا كانت التدابير
التنفيذية التي اقترحتها اإلدارة العليا قد أثبتت فعالية يف حتقيق
األهداف الكبيرة املتوخاة من التوصيات التي اعتمدها اجمللس.
ومل تصدر عن اإلدارة العليا للصندوق أي خطط تنفيذية جديدة
خالل السنة املالية .2015

التواصل اخلارجي واملشاركة يف العمل
مع األطراف اخلارجية املعنية
ترتكز أهداف الصندوق يف التواصل اخلارجي على حمورين :أوال،
االستماع لألصوات اخلارجية من أجل تكوين فهم أعمق خملاوفها
وآرائها ،بهدف إضفاء مزيد من األهمية على مشورة الصندوق
بشأن السياسات وحتسين جودتها؛ وثانيا ،تعميق فهم العامل
اخلارجي ألهداف الصندوق وعملياته .ومن اجملموعات احملددة
التي يشركها الصندوق يف أنشطته املتعلقة بالتواصل اخلارجي
منظمات اجملتمع املدين والقيادات الشبابية ،واالحتادات املهنية
ونقابات العمال ،وأعضاء البرملانات ،واألكاديميين ،ومستودعات
الفكر ،ووسائل اإلعالم .وهناك أدوات أصبحت تشكل جانبا
متناميا من استراتيجية الصندوق للتواصل اخلارجي يف السنوات
األخيرة ،مثل وسائط التواصل االجتماعي والتسجيالت املرئية
بالفيديو وتسجيالت البث الصوتية على شبكة اإلنترنت.
وتضطلع إدارة التواصل يف الصندوق باملسؤولية الرئيسية عن
تنفيذ أنشطة الصندوق للتواصل اخلارجي ومشاركته يف العمل مع
األطراف اخلارجية املعنية .ومع تطور سياسات املؤسسة — وذلك
على سبيل املثال من خالل زيادة التركيز على دعم جهود احلد
من الفقر يف البلدان النامية ذات الدخل املنخفض باستخدام منهج
يقوم على املشاركة ،والتأكيد على الشفافية واحلوكمة السليمة
— أصبحت أنشطة التواصل اخلارجي واالتصاالت جزءا ال يتجزأ
أيضا من عمل الصندوق على املستوى القُطْري.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

اإلطار  :3-3التواصل اخلارجي مع املؤثرين اجلدد على السياسات

التواصل اخلارجي لإلدارة العليا وكبار املسؤولين يف الصندوق
مع تنامي أهمية جهود التواصل اخلارجي التي يبذلها الصندوق
يف مواجهة األزمة وما أعقبها ،ظل فريق اإلدارة العليا يمارس دورا
متزايد األهمية يف هذه اجلهود .وتتيح أنشطة التواصل اخلارجي
لإلدارة العليا وكبار املسؤولين يف الصندوق الفرصة لتوضيح
الرؤية االستراتيجية للمؤسسة وبيان أهم أولويات السياسات جتاه
البلدان األعضاء بوجه عام؛ وحشد التأييد لصناع السياسات يف

ويف ضــوء التأثيــر الكبيــر لألزمــة العامليــة علــى الوظائــف ،اســتمر
الصنــدوق يف التعــاون بشــكل منتظــم مــع املنظمــات العماليــة
علــى عــدد مــن املســتويات .فقــد اســتضاف الصنــدوق يف مقــره
الرئيســي االجتمــاع نصــف الســنوي رفيــع املســتوى مــع االحتــاد
الــدويل لنقابــات العمــال ،كمــا عقــد مناقشــات رســمية وغيــر رســمية
مــع املنظمــات العماليــة بشــأن الوظائــف والنمــو وعــدم املســاواة
والتفــاوض اجلماعــي.

ويتعــاون الصنــدوق أيضــا مــع أعضــاء البرملــان — وهم جمموعة
تقــوم بــدور مهــم يف عمليــة صنــع القــرارات االقتصاديــة يف بلدانهــا
— وذلــك مــن خــال قنــاة رئيســية هــي الشــبكة البرملانيــة املعنيــة
بالبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل ،إىل جانــب التعــاون أيضــا
مــن خــال عقــد نــدوات ذات أهــداف حمــددة داخــل البلــدان ويف
املناطق حول قضايا مثل الصناعات االســتخراجية واإلصالحات
الهيكليــة وعــدم املســاواة (بنغالديــش وبيــرو علــى ســبيل املثــال).
وركــز املؤتمــر العاملــي للشــبكة البرملانيــة لهــذا العــام ،والــذي شــارك
الصنــدوق يف اســتضافته وحضــره حــوايل  200عضــو مــن أعضــاء
البرملــان يف أكثــر مــن  80بلــدا ،علــى جــدول أعمــال التنميــة لعــام
 ،2015كمــا نظــم الرعايــة الصحيــة ،واملســاواة بيــن اجلنســين،
والوظائــف والنمــو ،والتحديــات البيئيــة.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

أبــرزت األزمــة املاليــة العامليــة وتداعياتهــا أهميــة التواصــل مــع
جمموعــة كبيــرة مــن األطــراف املعنيــة ،بمــا يف ذلــك منظمــات
اجملتمــع املــدين والشــباب واملنظمــات العماليــة وأعضــاء
البرملانــات بغــرض شــرح املشــورة التــي يقدمهــا الصنــدوق علــى
مســتوى السياســات ودعــوة هــذه األطــراف إىل إبــداء آرائهــم بشــأن
تلــك املشــورة.
ويف العــام الثامــن لصنــدوق زمالــة منظمــات اجملتمــع املــدين
التابــع لصنــدوق النقــد الــدويل ،كان هــو الراعــي ملشــاركة حوايل 40
منظمــة مــن منظمــات اجملتمــع املــدين مــن االقتصــادات الناميــة
يف اجتماعــات الربيــع واالجتماعــات الســنوية .وعلــى هامــش
االجتماعــات ،نظــم صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ومنظمــات
اجملتمــع املــدين حــوايل  100جلســة حــول جمموعــة كبيــرة مــن
قضايــا السياســات تضمنــت اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل أعبــاء
الديــون وعــدم املســاواة والتغيــرات املناخيــة والقضايــا املرتبطــة
بنــوع اجلنــس .وبوجــه أعــم ،اشــترك صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا
مــع منظمــات اجملتمــع املــدين يف مناقشــات غيــر رســمية بشــأن أهــم
قضايــا السياســات ،مثــل اســتجابة الصنــدوق إىل انتشــار مــرض
اإليبــوال وإعــادة هيكلــة الديــن الســيادي .كذلــك تمــت دعــوة منظمــات
اجملتمــع املــدين إىل إبــداء آرائهــا مــن خــال املشــاورات العامــة
بشــأن ميثــاق املمارســات الســليمة يف جمــال شــفافية املاليــة
العامــة الصــادر عــن الصنــدوق ،وكــذا بشــأن دمــج اســتراتيجيات
احلــد مــن الفقــر القطريــة يف البرامــج التــي يتــم تنفيذهــا بدعــم مــن
الصنــدوق يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل.
واســتمر الصنــدوق يف زيــادة مشــاركاته مــع الشــباب —ـ
اجليــل التــايل مــن صنــاع السياســات وقــادة العــامل — مــن خــال
االجتماعــات الســنوية ،وعقــد جلســات تعريفيــة للطــاب بشــأن
الصنــدوق ،وتنظيــم زيــارات ألعضــاء اإلدارة العليــا إىل اجلامعــات،
إىل جانــب تنظيــم فعاليــات مشــتركة بيــن الشــباب وكبــار خبــراء

الصنــدوق .وقــد تــرأس النائــب األول للمديــر العــام مناقشــات
مفتوحــة مــع طــاب اجلامعــات يف شــيلي واملكســيك وبيــرو،
وكان الهــدف مــن هــذه الفعاليــات إلقــاء الضــوء علــى االجتماعــات
الســنوية لعــام  2015املنعقــدة يف بيــرو .ويف الســياق ذاتــه ،نظــم
الصنــدوق مســابقة لكتابــة املقــال للشــباب يف أمريــكا الالتينيــة
فــاز فيهــا ثمانيــة مشــاركين تمــت دعوتهــم حلضــور االجتماعــات
الســنوية لعــام  2014التــي تضمنــت نــدوة شــبابية حــول موضــوع
النمــو الشــامل وريــادة األعمــال.

إجراء اإلصالحات الصعبة على املستوى الوطني والتي تنطوي
على منافع حملية وعاملية؛ ومعرفة املزيد عن القضايا التي تؤثر
على األطراف املعنية الرئيسية يف البلدان األعضاء ،بما يف ذلك
الدوائر االنتخابية غير التقليدية ،بهدف تعزيز أنشطة الصندوق
التحليلية ومشورته بشأن السياسات؛ وتعزيز التزام الصندوق
بتقديم املساندة الالزمة للبلدان األعضاء ،ال سيما البلدان األكثر
تأثرا باألزمة.
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وتقوم السيدة املدير العام ونوابها وكبار موظفي الصندوق
بجوالت سفر واسعة النطاق إىل جميع مناطق العامل اخلمس،
فيلتقون باملسؤولين وأهم األطراف املعنية يف البلدان األعضاء
ويستفيدون من الفرص العديدة املتاحة لتعزيز أهداف الصندوق
يف التواصل اخلارجي.

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ
نظرا ألن املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ هو
بمثابة نافذة الصندوق يف هذه املنطقة ذات األهمية املتنامية
يف االقتصاد العاملي ،فإنه يتابع التطورات االقتصادية
واملالية للمساعدة يف إضفاء رؤية أكثر تركيزا على الواقع
اإلقليمي على أنشطة الصندوق الرقابية .ويسعى املكتب إىل
زيادة التعريف بدور الصندوق وسياساته يف املنطقة وإعالم
الصندوق باملنظورات اإلقليمية بشأن القضايا الرئيسية.
وانطالقا من هذا الدور ،واصل املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا
واحمليط الهادئ عمله يف جمال الرقابة الثنائية يف اليابان
ومنغوليا ،كما قام بزيادة أنشطة الرقابة اإلقليمية من خالل
املشاركة الفعالة ملوظفي املكتب يف املنتديات يف آسيا ،بما
يف ذلك آسيان( 3+رابطة أمم جنوب شرق آسيا باإلضافة إىل
الصين واليابان وكوريا) وجملس التعاون االقتصادي لبلدان
آسيا واحمليط الهادئ).
كذلك يساهم املكتب اإلقليمي يف أنشطة تنمية القدرات يف
املنطقة من خالل برنامج املنح الدراسية املشترك من أجل آسيا
بالتعاون بين اليابان وصندوق النقد الدويل وبرامج الندوات
االقتصادية الكلية املشترك من أجل آسيا بالتعاون بين اليابان
وصندوق النقد الدويل وبرامج أخرى للندوات االقتصادية
الكلية .ومن أبرز الفعاليات خالل العام ندوة عقدت يف يونيو
 2014بشن قواعد سياسة املالية العامة وجمالس املالية
العامة يف بلدان آسيا واحمليط الهادئ ،وندوة تم تنظيمها يف
أكتوبر  2014باالشتراك بين بنك إندونيسيا املركزي وإدارة
األسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق موجهة إىل خبراء
البنوك املركزية يف املنطقة بشأن حتديث أطر السياسة النقدية
يف اقتصادات احلدود.

78

صندوق النقد الدويل

وباإلضافة إىل ذلك ،يقوم املكتب بأعمال التواصل اخلارجي يف
اليابان ويف باقي بلدان املنطقة ،كما يشارك يف احلوار مع صناع
السياسة اآلسيويين عن طريق تنظيم املؤتمرات والفعاليات التي
تتناول قضايا السياسات الراهنة ذات األهمية بالنسبة لعمل
الصندوق .ويف مؤتمر نظم باالشتراك مع بنك كوريا املركزي يف
نوفمبر  ،2014تم التركيز على إعادة توازن االقتصاد الكلي من
أجل حتقيق نمو قابل لالستمرار ،وناقش مؤتمر تم تنظيمه يف
طوكيو يف مارس  2015باالشتراك مع جامعة هيتوتسوباشي
التحديات املرتبطة بعدم املساواة واالستجابات احملتملة على
مستوى السياسات ،مع التركيز خصوصا على انعكاسات إعادة
توزيع موارد املالية العامة.

املكتب اإلقليمي يف باريس وبروكسل
يضطلع مكتب صندوق النقد الدويل يف أوروبا ،الكائن يف
باريس وبروكسل ،بدور حلقة االتصال مع مؤسسات االحتاد
األوروبي والبلدان األعضاء فيه ،وكذلك املنظمات الدولية
واجملتمع املدين يف أوروبا .ويشترك املكتب يف العمل مع
مؤسسات مثل املفوضية األوروبية ،والبنك املركزي األوروبي،
وآلية االستقرار األوروبية ،والبرملان األوروبي ،واللجنة
االقتصادية واملالية ،وجمموعة العمل املنبثقة عن جمموعة
اليورو ،بشأن سياسات منطقة اليورو واالحتاد األوروبي وكذلك
البرامج القُطْرية املشتركة بين االحتاد األوروبي وصندوق النقد
الدويل .ويمثل كذلك الصندوق لدى منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي.
وبصورة أعم ،فإنه يعزز احلوار بشأن القضايا االقتصادية
العاملية مع مؤسسات االحتاد األوروبي ،واملنظمات الدولية،
واحلكومات ،واجملتمع املدين يف أوروبا ،ويجتمع بصفة
منتظمة مع ممثلي احتادات الصناعات ،واالحتادات العمالية،
والدوائر األكاديمية ،والقطاع املايل .ويقدم الدعم لعمليات
صندوق النقد الدويل يف أوروبا ،بما فيها أنشطة الرقابة
االقتصادية ،والبرامج املدعمة بموارد الصندوق ،واملساعدة
الفنية؛ ويساعد على تنسيق أنشطة االتصاالت والتواصل
اخلارجي عبر املنطقة.
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إصالح حصص العضوية يف صندوق النقد الدويل
تمثل اشتراكات احلصص مكونا أساسيا من مكونات موارد
الصندوق املالية .وتخصص لكل بلد عضو يف الصندوق حصة
حمددة تقوم يف األساس على مركزه النسبي يف االقتصاد العاملي.
وحتدد حصة كل بلد عضو احلد األقصى اللتزاماته املالية جتاه
الصندوق ،وقوته التصويتية ،كما تؤثر على حجم التمويل الذي
يمكنه احلصول عليه من الصندوق.
ويف عام  ،2010وافق جملس احملافظين — وهو أعلى جهاز
لصنع القرار يف الصندوق — على جمموعة من اإلصالحات بعيدة
األثر يف نظام احلصص واحلوكمة (إصالحات عام  )2010شملت
على وجه اخلصوص التدابير التالية:
استكمال املراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص مع
مضاعفة احلصص على نحو غير مسبوق وتعديل كبير يف
أنصبة احلصص — حتويل نسبة من أنصبة احلصص تزيد على
 %6من البلدان األعضاء زائدة التمثيل إىل البلدان األعضاء ناقصة
التمثيل وحتويل نسبة من أنصبة احلصص تزيد على  %6لصالح
بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية مع احلفاظ
على أنصبة احلصص واألصوات اخملصصة ألفقر البلدان األعضاء.
اقتراح تعديل يف اتفاقية التأسيس («التعديل اخلاص بإصالح
اجمللس») من شأنه تيسير التحول إىل جملس تنفيذي أكثر تمثيال
للبلدان األعضاء يف الصندوق ويكون جميع أعضائه باالنتخاب.
التقدم بطلب إىل اجمللس التنفيذي بتقديم موعد استكمال
املراجعة العامة اخلامسة عشرة حلصص العضوية إىل
يناير  ،2014إىل جانب طلب باستكمال مراجعة شاملة لصيغة
احلصص يف يناير .2013
وقد تعهد األعضاء بالقيام بأقصى جهود ممكنة بغرض استكمال
إجراءات االعتماد احمللية لهذه اإلصالحات قبل تاريخ انعقاد
االجتماع السنوي جمللس احملافظين يف شهر أكتوبر .2012
غير أنه مل يتم تفعيل التعديل املرتبط بإصالح اجمللس وزيادة
احلصص طبقا للمراجعة الرابعة عشرة إىل اآلن يف انتظار قيام
عدد من األعضاء بالتصديق على اإلصالحات ،بما يف ذلك
الواليات املتحدة .ومل يبدأ العمل على املراجعة اخلامسة عشرة
حتى اآلن.

ويف  28يناير ،عرض اجمللس التنفيذي تقريرا على جملس
احملافظين حول وضع إصالحات عام  2010واملراجعة
العامة اخلامسة عشرة للحصص .كذلك تضمن تقرير اجمللس
التنفيذي إىل جملس احملافظين قرارا مقترحا اعتمده جملس
احملافظين يف  18فبراير  .2015وقد عبر القرار عن أسف
عميق بسبب عدم تفعيل زيادات احلصص طبقا للمراجعة
الرابعة عشرة والتعديل اخلاص بإصالح اجمللس ،وعدم
استكمال املراجعة اخلامسة عشرة .وأكد القرار أيضا على
أهمية وضرورة إصالحات عام  2010بالنسبة ملصداقية
الصندوق وشرعيته وفعاليته ،كما أكد جمددا على االلتزام
بتنفيذها يف أقرب وقت ممكن ،مع حث بقية األعضاء الذين
مل يعتمدوا بعد زيادات احلصص طبقا للمراجعة الرابعة عشرة
والتعديل اخلاص بإصالح اجمللس على اعتماد ما سبق دون
مزيد من التأخير.
كذلك دعا القرار إىل استكمال املراجعة اخلامسة عشرة
بحلول  15ديسمبر  2015وفقا للجدول الزمني املقرر يف
اتفاقية التأسيس ،كما دعا القرار اجمللس التنفيذي إىل العمل
على نحو سريع واستكمال عمله يف أقرب وقت ممكن على
اإلجراءات املؤقتة املتخذة يف أهم اجملاالت التي تغطيها
إصالحات عام  ،2010ومن ثم تمكين جملس احملافظين من
التوصل إىل اتفاق بحلول  30يونيو  2015بشأن اخلطوات
التي تمثل تقدما حقيقيا نحو حتقيق أهداف إصالحات عام
 .2010وشدد القرار على أن هذه اخلطوات املؤقتة ال يمكن
بأي حال اعتبارها بديال عن إصالحات  2010التي ال تزال
تمثل األولوية األهم.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

احلصص واحلوكمة

وعلى هذه اخللفية ،وبناء على طلب اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية ،عقد اجمللس التنفيذي يف  14يناير 2015
مناقشات غير رسمية حول اخلطوات التالية البديلة يف ضوء
اجلهود احلالية.

ويف  27مارس  ،2015عقد اجمللس التنفيذي مناقشة غير
رسمية أخرى بشأن اخلطوات املؤقتة احملتملة ،والتي كانت
األساس الذي استندت إليه مناقشات اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية وجمموعة العشرين حول هذا املوضوع خالل
اجتماعات الربيع لعام .2015
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ويف  18إبريل  2015خالل اجتماع الربيع ،أصدرت اللجنة الدولية
للشؤون النقدية واملالية التابعة لصندوق النقد الدويل بيانا جاء
فيه التايل:
ال نزال نشعر بخيبة أمل بالغة الستمرار التأخر يف تطبيق
إصالحات احلصص واحلوكمة لعام  2010يف الصندوق .وإذ
ندرك أهمية هذه اإلصالحات ملصداقية الصندوق وشرعيته
وفعاليته ،نؤكد أن التعجيل بتنفيذها يف أقرب وقت ممكن ال
يزال على رأس أولوياتنا .ونواصل حث الواليات املتحدة على
املصادقة على إصالحات عام  2010يف أقرب وقت ممكن .وإذ
نضع يف االعتبار إصالحات عام  ،2010ندعو اجمللس التنفيذي
للعمل على التوصل إىل حل مؤقت يمكنه حتقيق تقارب ملموس
يف حصص العضوية يف أقرب وقت ممكن وبقدر اإلمكان لبلوغ
املستويات املتفق عليها بموجب املراجعة الرابعة عشرة .وسوف
نستخدم املراجعة الرابعة عشرة كأساس للعمل يف املراجعة
اخلامسة عشرة حلصص امللكية ،بما يف ذلك وضع صيغة جديدة
للحصص .ونؤكد جمددا التزامنا باحلفاظ على وضع الصندوق
كمؤسسة قوية تتوافر لها املوارد الكافية وتقوم على حصص
العضوية.

انتخابات اجمللس التنفيذي لعام 2014
بدأ املديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدويل املنتخبين حديثا
فترة خدمتهم التي تمتد لعامين يف نوفمبر  2014عقب انتخابات
املقاعد التي يتم شغلها يف الوقت احلايل باالنتخاب وعددها
 .19ونتيجة لذلك ،انضم إىل اجمللس ثمانية مديرين تنفيذيين
جدد وعدد من املديرين التنفيذيين املناوبين اجلدد ،وستمتد مدة
خدمتهم لعامين حتى  31أكتوبر .2016
وللمرة األوىل منذ عام  ،1970شارك جميع األعضاء املؤهلين
يف االنتخابات (األعضاء اخلمسة الذين يقومون بتعيين املديرين
التنفيذيين — فرنسا وأملانيا واليابان واململكة املتحدة والواليات
املتحدة — غير مؤهلين للمشاركة) .وهذه هي املرة األوىل منذ ما
يزيد على أربعة عقود التي تكون فيها جميع البلدان األعضاء يف
الصندوق ممثلة يف اجمللس التنفيذي.
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وبغرض توفير اإلرشاد الالزم لعملية االنتخابات ،أسس
اجمللس جلنة مهمتها التوصية بقواعد يُستند إليها يف إجراء
االنتخابات ،بما يف ذلك إجراء االنتخابات وفق التعديل السابع
املعلق يف اتفاقية التأسيس يف حال تم التصديق على التعديل
خالل عملية االنتخابات .وقد اتبعت اللجنة قواعد العمل التي
وضعتها جلنة االنتخابات لعام  2012التي أوصت بتطبيق
حدود تصويتية جديدة على الدوائر االنتخابية التي تضم
بلدان متعددة بما يعكس توازنا يف تشكيل الدوائر االنتخابية
من البلدان األعضاء وتوازنا مرغوبا يف القوة التصويتية
يف اجمللس التنفيذي .وقد اعتمد اجمللس التنفيذي وجملس
احملافظين توصيات اللجنة الحقا.
وجترى االنتخابات التالية للمديرين التنفيذيين على النحو املقرر
لها يف أكتوبر .2016

طلب ناورو لالنضمام إىل عضوية صندوق النقد
الدويل
أعلن صندوق النقد الدويل يف  9مايو  2014أن حكومة
جمهورية ناورو قد تقدمت بطلب لالنضمام إىل عضوية
الصندوق .ووفقا لإلجراءات املتبعة يف الصندوق ،يعرض
الطلب على اجمللس التنفيذي للصندوق للنظر فيه ،ومن ثم يقدم
اجمللس التنفيذي توصية إىل جملس احملافظين يف صورة قرار
عضوية .وتتضمن هذه التوصيات حصة العضو يف الصندوق،
وطريقة دفع االشتراكات ،وغير ذلك من الشروط املعتادة التي
تنظم العضوية .وبعد اعتماد جملس احملافظين لقرار العضوية،
يمكن للبلد مقدم الطلب أن يصبح عضوا بمجرد اتخاذ اخلطوات
القانونية الالزمة بموجب قانون هذا البلد بما يمكنه من توقيع
اتفاقية تأسيس الصندوق وتنفيذ االلتزامات املترتبة على
عضويته بالصندوق.
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مراجعة استراتيجية التواصل
على غرار معظم املنظمات املعاصرة ،يستخدم صندوق النقد
الدويل التواصل بوصفه أداة استراتيجية للمساعدة يف تعزيز
فعاليته .وهو يقوم بذلك من خالل زيادة التعاون االستباقي
مع خمتلف األطراف املعنية من أجل شرح أفضل لسياسات
الصندوق وعملياته عن طريق املشاركة واملساهمة يف
املناقشات الفكرية حول القضايا االقتصادية املهمة وتيسير
تعلم الصندوق من عضويته العاملية وتعلم األعضاء من
الصندوق .وكان دور الصندوق يف التواصل على هذا النحو
حمل تقدير يف مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام
 ،2011ويف تقييم صادر عن مكتب التقييم املستقل يف عام
 2013أشار إىل أن أعضاء الصندوق يعتبرونه يف الوقت احلايل
أكثر انفتاحا واستماعا واستجابة.
ويف يوليو  ،2014عقد اجمللس التنفيذي مناقشات بشأن مراجعة
استراتيجية التواصل للصندوق .وكانت هذه االستراتيجية قد تم
وضعها عقب قيام اجمللس يف عام  2007بوضع إطار يسترشد به
الصندوق يف أنشطة التواصل ،وركز هذا اإلطار على تعميق الوعي
بسياسات الصندوق ،وزيادة اندماج أنشطة التواصل يف العمليات
اليومية ،وتعزيز أثر نتائج التواصل والوصول إىل فئات خمتلفة من
اجلمهور من خالل تعزيز التواصل اخلارجي.
وأكد تقرير  2014على أهمية عدد من قضايا التواصل الرئيسية.
وتتمثل أوىل هذه القضايا يف اتخاذ خطوات إضافية نحو ضمان
وضوح واتساق التواصل يف عامل يزداد فيه الطلب باستمرار
على خدمات الصندوق .وتتمثل القضية الثانية يف بذل املزيد

ويف إطار مناقشة اجمللس التنفيذي ملراجعة عام  ،2014اعتبر
املديرون أن اإلطار الذي يسترشد به الصندوق يف تنفيذ استراتيجية
التواصل التي اعتمدها اجمللس التنفيذي يف عام  2007ال يزال
مالئما بدرجة كبيرة ،وأشاروا إىل أن االستراتيجية الكلية أتاحت
للصندوق التواصل بفعالية ومرونة.
وشجع املديرون استمرار اجلهود الهادفة إىل تعزيز آليات التواصل
يف الصندوق وتعديلها حسب الظروف ،وذلك بهدف تعميق فهم
اجلمهور لعمل الصندوق واملشورة التي يقدمها على مستوى
السياسات .واتفق املديرون على أن الوضوح واالتساق ضروريان
لضمان فعالية التواصل ورحبوا باتخاذ خطوات نحو الفصل
بصورة أوضح بين سياسات الصندوق الرسمية وآراء اخلبراء.
وأيد املديرون كذلك اخلطط الهادفة إىل استخدام دراسات تقييم
األثر يف قياس فعالية أنشطة التواصل لدى الصندوق واالستفادة
من الدروس التي تتيحها هذه الدراسات يف تطبيق استراتيجية
التواصل.
وأشار املديرون إىل أن زيادة استخدام التكنولوجيا اجلديدة يف
الصندوق — بما يف ذلك وسائل التواصل االجتماعي — ساعد
يف تعزيز التواصل بشأن الفعاليات والنتائج .وأكدوا على أن
التوسع يف أنشطة التواصل االجتماعي ينبغي أن يستمر على نحو
حريص واستراتيجي ،مع ضرورة توفير القدر املالئم من اإلشراف
والتدريب واملوارد لهذا الغرض.
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الشفافية

من اجلهد بغرض تقييم تأثير أنشطة التواصل يف الصندوق بما
يتيح معلومات أفضل يمكن أن تستند إليها جهود املرحلة املقبلة.
وتتمثل القضية الثالثة يف التعاون االستراتيجي واالحترازي
مع وسائل اإلعالم اجلديدة — بما يف ذلك وسائل التواصل
االجتماعي.
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املديرون التنفيذيون واملناوبون (حسب الوضع يف  30إبريل )2015
املعينون

		
مارك سوبل
شاغر

الواليات املتحدة

		
ميكيو كاجيكاوا
إيساو هيشيكاو

اليابان

		
هوبرت تيماير
ستفن ماير

أملانيا

هيرفيه دي فيليروشيه
ثيبو غيون

فرنسا

		
ستيف فيلد
كريس ييتس

اململكة املتحدة

املنتخبون
		
منو سنيل
ويلي كيكينز
أوليكسندر بيتريك
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أرمينيا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك ،بلغاريا ،كرواتيا ،قبرص ،جورجيا،
إسرائيل ،لكسمبرغ ،جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،مولدوفا،
اجلبل األسود ،هولندا ،رومانيا ،أوكرانيا

فيرناندو جيمينيز التور
كارلوس هورتادو لوبيز
ماريا أجنيليكا أربياليز

كولومبيا ،كوستاريكا ،السلفادور ،غواتيماال ،هندوراس ،املكسيك ،إسبانيا،
جمهورية فنزويال البوليفارية

		
كارلو كوتاريلي
ثانوس كاستامباس

ألبانيا ،اليونان ،إيطاليا ،مالطة ،البرتغال ،سان مارينو

		
ويمبو سانتوسو
		
بورنفيبا
تانغتشاراوينمونكونغ

بروين دار السالم ،كمبوديا ،جمهورية فيجي ،إندونيسيا ،جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية ،ماليزيا ،ميانمار ،نيبال ،الفلبين ،سنغافورة ،تايلند،
تونغا ،فييت نام

		
جن زونغزيا
سون بين

الصين

		
باري ستيرالند
		
كوانغهاي شوي
		
فيكي باليتر

أستراليا ،كيريباتي ،كويا ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا ،منغوليا ،نيوزيلندا،
باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،ساموا ،سيشيل ،جزر سليمان ،توفالو،
أوزبكستان ،فانواتو

		
سيرج دوبون
		
مايكل ماكغارث

أنتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز ،كندا ،دومينيكا ،غرينادا،
آيرلندا ،جاميكا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،،سانت فنست وجزر غرينادين

صندوق النقد الدويل
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شيليش إمبوندو كابويبوي
ماكسويل مكويزاالمبا
			
			

أنغوال ،بوتسوانا ،بوروندي ،إريتريا ،إثيوبيا ،غامبيا ،كينيا ،ليسوتو،
ليبيريا ،مالوي ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيجيريا ،سيراليون ،الصومال ،جنوب
إفريقيا ،جمهورية جنوب السودان ،السودان ،سوازيلند ،تنزانيا ،أوغندا،
زامبيا ،زمبابوي

		
حازم الببالوي
		
سامي جدع

البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،جزر ملديف ،عمان،
قطر ،اجلمهورية العربية السورية ،اإلمارات العربية املتحدة ،جمهورية اليمن

إبراهيم هاليل ساناكسي
		
كريستاين جست
سزيالرد بنك

النمسا ،بيالروس ،اجلمهورية التشيكية ،هنغاريا ،كوسوفو ،اجلمهورية
السلوفاكية ،سلوفينيا ،تركيا

		
راكش موهان
كوسغاالنا دوراج راناسينغ

بنغالديش ،بوتان ،الهند ،سري النكا

		
فهد الشتري
هشام العقيل

اململكة العربية السعودية

		
دانييل هيلر
		
دومينيك رادزيويل

أذربيجان ،كازاخستان ،جمهورية قيرغيزستان ،بولندا ،صربيا ،سويسرا،
طاجيكستان ،تركمانستان

باولو نيغويرا باتيستا جونيور البرازيل ،كابو فيردي ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،غيانا ،هايتي،
إيفان لويس دي أوليفييرا ليما نيكاراغوا ،بنما ،سورينام ،تيمور ليشتي ،ترينيداد وتوباغو
بيدرو فاشادا
		
أليكسي موجين
ليف بايل

االحتاد الروسي

		
حممد جعفر جمرد
		
حممد الدايري

جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،اجلزائر ،غانا ،جمهورية إيران اإلسالمية،
املغرب ،باكستان ،تونس

		
سيرجيو شوداس
أوسكار هيندريك

األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي ،باراغواي ،بيرو ،أوروغواي

نغويتو تيرانا يامباي
		
مامادو يور ديالو
حممد األمين راغاين
			

بنن ،بوركينا فاسو ،الكاميرون ،جمهورية إفريقيا الوسطى ،تشاد ،جزر
القمر ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية الكونغو ،كوت ديفوار،
جيبوتي ،غينيا االستوائية ،غابون ،غينيا ،غينيا بيساو ،مدغشقر ،مايل،
موريتانيا ،موريشيوس ،النيجر ،رواندا ،سان تومي وبرينسيبي ،السنغال ،توغو
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أودون غرون
بيرنيال مييريسون

الدانمرك ،إستونيا ،فنلندا ،آيسلندا ،التفيا ،ليتوانيا ،النرويج ،السويد

83

كبار موظفي الصندوق (حسب الوضع يف  30إبريل )2015
إدارات املناطق اجلغرافية
أنطوانيت مونسيو سايه

مدير اإلدارة اإلفريقية

		
شان يون ري

مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ

		
بول تومسن

مدير اإلدارة األوروبية

		
مسعود أحمد

مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اليهاندرو ويرنر

مدير إدارة نصف الكرة الغربي

اإلدارات الوظيفية
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جيرارد رايس

مدير إدارة التواصل

		
أندرو تويدي

مدير إدارة املالية

		
فيتور غاسبار

مدير إدارة شؤون املالية العامة

		
شارميني كوري

مدير معهد تنمية القدرات

		
شون هاعان

املستشار القانوين العام ومدير إدارة الشؤون القانونية

		
هوزيه فينيالز

مدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية

		
أوليفييه بالنشار

املستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث

لويس مارك دوشارم

مدير إدارة اإلحصاءات

		
سيدارث تيواري

مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة

صندوق النقد الدويل
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املعلومات واالتصال
		
أود بير بريك

مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

اكسيل بيرتوتش-صامويلز

املمثل اخلاص لدى األمم املتحدة

		
جيفري فرانكس

مدير مكتب الصندوق يف أوروبا /كبير املمثلين املقيمين لدى االحتاد األوروبي

		
مارك بالنت

مدير إدارة املوارد البشرية

		
جيانهاي لين

أمين صندوق النقد الدويل ،إدارة أمانة الصندوق

		
فرانك هارنيشفيغر

مدير إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة

		
سوزان ستيوارت

مسؤول املعلومات األول ،واملدير املساعد إلدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة
املوارد املالية والهيكل التنظيمي

اخلدمات املساندة

املكاتب
		
دانييل سيترين

مدير مكتب امليزانية والتخطيط

		
كلير برادي

مدير مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

		
مويسس شوارتس

مدير مكتب التقييم املستقل
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 +مشاهدة  2.2مليون صفحة

الراصد املايل

46,000

حتميل يف السنة املالية 2015

 +مشاهدة  108 000صفحة
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صندوق النقد الدويل

 +مشاهدة  362 000صفحة

جملة التمويل والتنمية

مشاهدة صفحة يف السنة املالية 2015

 2.1مليون

حتميل يف السنة املالية 2015

حتميل يف السنة املالية 2015

142,700

آفاق االقتصاد العاملي

تقرير االستقرار املايل العاملي

 +التحميل  121 000مرة

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

 5.3مليون

«املهام الرئيسية الثالث»

زاد عدد متابعي
صندوق النقد الدويل
على جمموعة من
املنصات يف السنوات
األخيرة ،مما يجعل
من وسائل التواصل
االجتماعي جزءا
ال يتجزأ من عمل
التواصل األوسع
نطاقا يف الصندوق.

متوسط املشاهدات الشهرية ملوقع
 imf.orgيف السنة املالية 2015

نظرة عامة

اجلزء الرابع

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

النافذة االقتصادية

707,000

باإلضافــة إىل خدمــة التدويــن
املصغــر الصينيــة ،Weibo
بلــغ عــدد متابعــي املديــر العــام
كريســتين الغــارد 112 000
متابــع علــى فيســبوك و275 000
متابــع علــى تويتــر.
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النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

 5.9مليون

متابعو Weibo

مشاهدة ( مدونة) يف السنة املالية 2015

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

(األرقــام للوضــع يف الفتــرة  1مايــو 30 – 2014
إبريــل )2015
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النظر إىل املاضي
الطريق إىل ليما:
االجتماعات السنوية
لصندوق النقد الدويل
يف عام 2015
أثبتت أمريكا الالتينية حيويتها
الهائلة يف اجلزء األول من القرن
احلادي والعشرين ،إذ شهدت
نموا قويا وجتددا اقتصاديا
أتاح فرصا جديدة ملاليين
من األشخاص .بيد أن املنطقة
تواجه اآلن حتديات خطيرة
نتيجة تباطؤ النمو .ويتمثل أحد
التحديات احلاسمة يف وضع
سياسات تضمن استمرار التقدم
والنمو الشامل للجميع يف سياق
تباطؤ إقليمي وتغير املشهد
العاملي.

أمريكا الالتينية

كان هذا العام عاما حاسما يف
إعادة تشكيل خطة التنمية يف
العامل .وشهدنا أيضا الذكرى
السنوية حلدثين مهمين هما
الذكرى السنوية السبعين
إلنشاء مؤسسات بريتون وودز
ومرور  25عاما على سقوط
جدار برلين .ويتناول هذا القسم
األحداث واالجتاهات الرئيسية
التي تُشكل أجزاء خمتلفة من
العامل وعمل صندوق النقد
الدويل لدعم أعضائه يف تلك
املناطق ،بما يف ذلك األنشطة
التي تسبق االجتماعات
السنوية لصندوق النقد الدويل
والبنك الدويل يف بيرو.

الضوء على إجنازات أمريكا
الالتينية على مدار العقد املاضي،
وخاصة إجنازات بيرو ،البلد الذي
سيحكي لنا قصة جناحه.

وسيهيئ هذا املزيج من التقدم
والتحديات األوضاع الجتماعات
صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل السنوية لعام  2015يف
ليما ،بيرو .وستسلط االجتماعات

وستكون هذه االجتماعات
السنوية هي األوىل التي
تعقد يف أمريكا الالتينية منذ
اجتماعات عام  1967يف ريو
دي جانيرو والثانية فقط منذ
عام  1952يف مكسيكو سيتي.
وبالتايل ستمثل ليما بالنسبة
للصندوق مرحلة مهمة يف
عالقته باملنطقة .ومن املتوقع
أن يحضر االجتماعات ما يقرب
من  13 000شخص.

تباطؤ النمو يف أمريكا
الالتينية
توقع تقرير آفاق االقتصاد
اإلقليمي الصادر يف إبريل 2015
والذي يتناول منطقة نصف
الكرة الغربي أن ينخفض النمو
يف أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي للعام اخلامس على
التوايل ،بما يعكس يف جزء منه
التطورات العاملية ولكن أيضا
انخفاض أسعار السلع األساسية
يف الفترة األخيرة.

حمطات على الطريق إىل ليما
ديسمبر 2014

مايو 2015

مايو

مؤتمر يف سانتياغو بشأن النمو
واالزدهار يف أمريكا الالتينية ،تاله
إطالق عدد إبريل 2015من تقرير آفاق
االقتصاد اإلقليمي

مؤتمر يف بوغوتا حتت عنوان
«أمريكا الالتينية :التحديات يف
بيئة عاملية سريعة التغير»

زيادة املدير العامل
لصندوق النقد الدويل
إىل برازيليا وريو دي
جانيرو

شيلي

88
88

صندوق النقد الدويل

كولومبيا

البرازيل

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

يونيو

الواليات املتحدة

مؤتمر الصندوق رفيع املستوى بشأن
أمريكا الالتينية «زيادة التحديات التي
تواجه النمو واالستقرار يف بيئة عاملية
تتحول» يف واشنطن العاصمة

وقد اختلفت معدالت النمو يف
املنطقة ،حيث تأثرت أمريكا
اجلنوبية والبلدان املصدرة
للسلع األساسية أكثر من
االقتصادات التي تربطها روابط
أوثق بالواليات املتحدة أو تلك
التي لديها إمكانات نمو أقوى.
وسلط تقرير آفاق االقتصاد
اإلقليمي الضوء على األولويات
الرئيسية للحكومات وهي زيادة
االستثمار واإلنتاجية والنمو
احملتمل .وأشار إىل التحسينات
يف بيئات األعمال ،والبنية
التحتية ،والتعليم كمسألة
أساسية لدعم بناء اقتصادات
أكثر تنوعا وقدرة على التحمل
وشاملة للجميع .وتتمثل إحدى
األولويات األخرى يف تأمين
االستقرار نظرا لضعف النمو
وهشاشة البنوك والشركات.
ويف مؤتمر رفيع املستوى
عقد يف ديسمبر  2014بشأن
«حتديات تأمين النمو واالزدهار
املشترك يف أمريكا الالتينية»
عقد يف سانتياغو ،شيلي ،أبرز
املتكلمون التقدم يف حتقيق
النمو الشامل للجميع ،فأشاروا
إىل أن نسبة األشخاص الذين

يعيشون يف فقر كانت مرتين
ونصف أكبر من نسبة األشخاص
الذين يقعون يف فئة متوسطي
الدخل منذ عقد مضى فقط ،يف
حين أن النسب أصبحت مماثلة
تقريبا اآلن .وسيكون استمرار
التقدم أكثر صعوبة بسبب بطء
النمو وضعف اآلفاق.

عقد صندوق النقد الدويل يف
السنة املاضية مؤتمرين رفيعا
املستوى يف شيلي وجامايكا
ركزا على استراتيجيات رفع
الناجت احملتمل وضمان النمو
القابل لالستمرار .وعلى مدى
السنوات اخلمس عشرة املاضية،
أصبحت معظم بلدان أمريكا
الالتينية ومنطقة الكاريبي أكثر
قوة ،وحققت تقدما كبيرا يف
احلد من الفقر وعدم املساواة.
غير أن النمو كان خميبا
لآلمال يف السنوات األخيرة
وأدى إىل شكوك حول مدى
استمرارية املكاسب االقتصادية
واالجتماعية .وناقش املؤتمران
خيارات لرفع الناجت احملتمل،
وحتسين الفرص االقتصادية،
وخفض تكاليف الطاقة،
وحتسين بيئات األعمال،
وتوسيع اإلشراك املايل.

ضبط األوضاع ملواجهة
البيئة العاملية الصعبة
كان مؤتمر سانتياغو حمطة
مهمة على جدول أعمال األحداث
التي تتناول القضايا التي تواجه
أمريكا الالتينية يف الشهور
التي تسبق االجتماعات السنوية
املقرر عقدها يف بيرو .والهدف
من جدول األعمال هذا الذي
يطلق عليه اسم «الطريق إىل ليما»
هو توسيع نطاق الفهم العام
للتحديات التي تواجه حتقيق نمو
قابل لالستمرار ،وزيادة فرص
العمل ،ومواصلة احلد من الفقر
وعدم املساواة .كما يتمثل هدف
الطريق إىل ليما يف تلبية احلاجة
إىل ضبط األوضاع ملواجهة
البيئة االقتصادية العاملية
الصعبةn .

يونيو

يوليو

مؤتمر صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل بشأن اإلشراك
املايل ،يف ليما

مؤتمر الصندوق الثالث
عشر ألمريكا الوسطى ،يف
سان سلفادور

بيرو

تعزيز النمو يف أمريكا
الالتينية ومنطقة
الكاريبي

السلفادور

ومع الزيادة السريعة يف الطلبات
املتنامية من الفئة متوسطة

سبتمبر

سانت كيتس ونيفس

مؤتمر الصندوق اخلامس ملنطقة
الكاريبي ،يف فريجيت باي
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سبتمبر

بيرو

مؤتمر بشأن «إدارة النجاح االقتصادي
الكلي والتحديات» ،يف ليما
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(النمو ،تابع)
الدخل ،نظر اخلبراء أيضا نظرة
أدق ألولويات اإلنفاق العام ويف
أمريكا الالتينية إىل احلاجة إىل
توسيع الوعاء الضريبي.
النتائج الرئيسية للحدثين هي:
■ تعتمد العديد من البلدان يف
منطقة الكاريبي اعتمادا كبيرا
للغاية على النفط املستورد
لتوليد الكهرباء والنقل .ويمكن
حتقيق مكاسب يف الكفاءة
عن طريق التعاون األوثق بين
القطاعين اخلاص والعام يف
جمال توليد وتوزيع الكهرباء
وتنمية مصادر الطاقة املتجددة.
غير أنه سيتعين على احلكومات
إصالح اإلطار التنظيمي لتشجيع
مشاركة القطاع اخلاص وأيضا
إيجاد وسائل جديدة للقضاء
على التفاوت االجتماعي بدون
تشويه التسعير.
■ ومن شأن القواعد الواضحة
واملتسقة أن تساعد على جذب
االستثمار اخلاص .فقد أدت
جمموعة احلوافز الضريبية
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املمنوحة يف العديد من بلدان
منطقة الكاريبي إىل تزايد تعقيد
النظام الضريبي وتآكل األوعية
الضريبية .وعلى البلدان أن تعيد
تقييم استراتيجياتها الضريبية
لتحقق بشكل أفضل األهداف
املتنافسة املتمثلة يف دعم النمو
وتمويل اخلدمات العامة.
■ ويف كل من منطقة الكاريبي
وأمريكا الالتينية ،تؤدي زيادة
إمكانية احلصول على اخلدمات
املالية إىل تعزيز النمو وزيادة
املساواة يف الدخل .وهناك حاجة
إىل مشاركة كل من القطاعين
العام واخلاص لتحسين إمكانية
احلصول على اخلدمات املالية.
غير أن هناك عالوة مرتبطة
بتأمين االستقرار املايل نظرا
ألن عدم االستقرار له انعكاسات
هائلة على أفقر شرائح السكان.
■ وأخيرا تواجه اقتصادات عديدة
يف أمريكا الالتينية قيودا من
حيث املوارد وتضم فئة متوسطة
الدخل متنامية وحمبطة من عدم
إمكانية احلصول على اخلدمات
العامة والفرص االقتصادية.
وناقش املشاركون يف مؤتمر

شيلي احلاجة إىل إصالحات
اقتصادية أكثر عمقا لزيادة توافر
اخلدمات العامة ورفع جودتها
وحتسين النتائج التعليمية.
> ويتطلب حتقيق نتائج أفضل
املزيد من التمويل الذي يمكن
حتصيله عن طريق توسيع
األوعية الضريبية وإدراج
اجملموعات مرتفعة الدخل
يف النظم العامة للضرائب
واملنافع.
> كما ستكون هناك حاجة إىل
العمل لتحديث البنية التحتية
وتعزيز التعاون اإلقليمي
يف اجملاالت التقليدية وغير
التقليدية مثل العمالة واألمن
والطاقة والبيئة واملنافسة.
ومن شأن منهج استراتيجي
أكثر شموال أن يساعد على
توسيع نطاق تقديم اخلدمات
العامة يف البلدان متوسطة
الدخل الصاعدة وزيادة الناجت
احملتمل ،وبالتايل توفير
األساس الالزم للحد من الفقر
بشكل دائمn .
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حتدي السياسات:
استحداث فرص العمل

تسخير املكاسب
الديمغرافية يف
إفريقيا

إفريقيا

ستصبح إفريقيا على مدى
العشرين عاما القادمة املصدر
الرئيسي للداخلين اجلدد يف قوة
العمل العاملية يف الوقت الذي
تشهد فيه املنطقة انخفاض
معدالت الوفيات واخلصوبة.

بحلول عام ،2035
سيتجاوز عدد املنضمين
إىل فئة السكان الذين هم
يف سن العمل (64-15
عاما) يف إفريقيا جنوب
الصحراء عدد املنضمين
إىل هذه الفئة السكانية
من بقية العامل جمتمعين.
ولهذا االجتاه تداعيات كبيرة
لكل من إفريقيا جنوب الصحراء
واالقتصاد العاملي.

ويشير التحليل الوارد يف تقرير
آفاق االقتصاد اإلقليمي إىل
احلاجة إىل سياسات تشجع حتول
قوة العمل إىل العمالة الرسمية
يف الوظائف غير الزراعية من
القطاع غير الرسمي ،الذي
يُشكل حاليا نحو  %90من 400
مليون وظيفة يف بلدان إفريقيا
جنوب الصحراء منخفضة
الدخل .وتعتبر االستثمارات يف
رأس املال البشري ،بما يف ذلك

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

وكان هذا التحول جزءا من
حتليل حموري للتغيرات
الوشيكة يف قوة عمل إفريقيا

جنوب الصحراء نُشِر يف عدد
إبريل  2015من تقرير آفاق
االقتصاد اإلقليمي الذي تناول
إفريقيا جنوب الصحراء.
وتصف الدراسة أيضا «مكاسب
ديمغرافية» حمتملة ملنطقة
إفريقيا جنوب الصحراء،
سيعتمد حجمها على مدى سرعة
انخفاض معدالت اخلصوبة
ومدى قوة السياسات املصاحبة
لها .فقد كانت هذه املنطقة
ثاين أسرع منطقة يف العامل من
حيث النمو يف السنوات األخيرة
ولها القدرة على حتقيق منافع
اقتصادية .كما يمكن أن يستفيد
االقتصاد العاملي إذا ما تم
إدماج قوة عمل إفريقيا جنوب
الصحراء يف سالسل اإلمداد
العاملية يف عصر ينخفض فيه
عدد السكان الذين هم يف سن
العمل يف مناطق العامل األخرى.

غير أن التحدي يف جمال
السياسات ضخم نظرا ألن
إفريقيا جنوب الصحراء بحاجة
إىل استحداث وظائف عالية
اإلنتاجية بمعدل سريع للغاية
لفترة ممتدة من الزمن الستيعاب
قوة العمل املتزايدة — نحو 18
مليون وظيفة جديدة يف السنة
حتى عام  .2035ويف حين
أن األداء االقتصادي إلفريقيا
جنوب الصحراء على مدى
السنوات اخلمس عشرة املاضية
يدعو إىل التفاؤل بشأن قدرته
على التغلب على هذا التحدي،
نتيجة السياسات القوية إىل حد
ما ،فسيكون لضعف األداء عواقب
وخيمة.
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بنوك البلدان اإلفريقية:
الفرص والتحديات يف
جمال الرقابة عبر احلدود

(املكاسب ،تابع)
الرعاية الصحية والتعليم
بالغة األهمية يف املراحل
األوىل لتعجيل التحول .ويف
حين حققت املنطقة تقدما
كبيرا يف حتسين سبل احلصول
على التعليم االبتدائي ،فإن
هناك حاجة إىل حتسين سبل
االلتحاق بمدارس التعليم
الثانوي وتعليم املرحلة
الثالثة وحتسين جودة التعليم
عموما.

أولويات اإلصالح يف
إفريقيا جنوب الصحراء
إن حتديات السياسات
الرامية إىل دفع العمالة
تعكس اجملموعة الكاملة من
أولويات اإلصالح يف إفريقيا
جنوب الصحراء ،بما يف ذلك
تعزيز تنمية القطاع اخلاص،
مع التركيز على املشروعات
األسرية؛ وزيادة اإلنتاج
الزراعي؛ واالستثمار يف البنية
التحتية .وهناك حاجة أيضا
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كانت إفريقيا جنوب
الصحراء ثاين أسرع
إىل السياسات التي تيسر تنمية
القطاعات كثيفة العمالة التي
يمكن أن تنافس على الصعيد
العاملي ،شأنها شأن السياسات
التي تزيد من مرونة سوق العمل.
كما أن مواصلة تنمية القطاع
املايل لتوجيه االدخارات بشكل
فعال إىل االستثمار يمكن أن يزيد
العمالة والنمو.
وتساعد زيادة االنفتاح التجاري
أيضا يف استحداث فرص العمل،
مما يسمح إلفريقيا جنوب
الصحراء باالستفادة من نقل
التكنولوجيا واالندماج يف
سالسل القيمة العاملية .ويمكن
أن يؤدي توسيع نطاق التجارة
داخل اإلقليم واألسواق اإلقليمية
إىل زيادة احلافز لإلنتاج
احمللي ،وخاصة يف الصناعات
التحويلية كثيفة العمالة ،وجذب
مستويات أعلى من االستثمارn.

منطقة يف العامل من
حيث النمو يف السنوات
األخيرة ،وبالتايل أصبح
التكامل االقتصادي
حمركا مهما للنمو بشكل
متزايد.
يف حين أن التجارة واالستثمار
كثيرا ما يحصالن على أكبر
قدر من االهتمام ،فهناك اجتاه
رئيسي آخر هو ظهور بنوك
البلدان اإلفريقية.
وتعاونت اإلدارة اإلفريقية وإدارة
األسواق النقدية والرأسمالية يف
الصندوق خالل عام  2014بشأن
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مشروع كبير قدم نظرة متعمقة
على توسع اخلدمات املصرفية
يف البلدان اإلفريقية والفرص
والتحديات التي يمثلها .وعرض
البحث على اجمللس التنفيذي
وصدر يف وقت الحق كتقرير من
تقارير اإلدارات .كما يرد ملخص
للتقرير يف عدد يونيو  2014من
جملة التمويل والتنمية.
وأصبحت املؤسسات املالية
للبلدان اإلفريقية ،والتي كانت
يف يوم ما تمارس معظم
نشاطها يف األسواق احمللية،
تنشئ اآلن شبكات عابرة للحدود
خارج احلدود وتتخطى البنوك
األوروبية واألمريكية التي كانت
تهيمن يف املاضي على القطاع
املصريف اإلفريقي .وإىل جانب
حتفيز التكامل ،فهي تعطي زخما
للتعميق املايل واإلشراك املايل،
مما يسهم يف حتسين املنافسة
واالبتكار.

إفريقيا مثل املغرب ونيجيريا
وجنوب إفريقيا ،أو من البلدان
املؤثرة يف النظام يف منطقة
ما مثل كينيا يف جماعة شرق
إفريقيا .غير أن هناك مؤسسة
إفريقية كبيرة ،وهي ،Ecobank

بدأ التعاون يف جمال
الرقابة عبر احلدود،

وتمثل هذه اجملموعات املصرفية ولكن يعتبر تعزيز
طلبات متزايدة بالنسبة للهيئات

التنظيمية والرقابية يف البلدان العمل املشترك أمرا
مقرها توغو؛ وأنشئت يف منتصف املعنية لضمان أن تتم الرقابة بالغ األهمية.

الثمانينات بدعم من  15بلدا من
بلدان اجلماعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا .وعلى الرغم من أن
 Ecobankليس أكبر بنوك البلدان
اإلفريقية من حيث حجم األصول،
فإنه يتجاوزها جميعا من حيث
الوصول اجلغرايف لشبكته.

التوسع السريع لبنوك

البلدان اإلفريقية يفرض
حتديات يف جمال الرقابة
يمكن أن تؤدي إىل زيادة

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

وتنشأ بنوك البلدان اإلفريقية اخملاطر النظامية إذا مل
أساسا من أكبر االقتصادات يف يتم التغلب عليها.

على اجملموعات املصرفية يف
واليات اختصاصها بطريقة
موحدة .والقدرات الرقابية
مقيدة بالفعل وتنقصها املوارد
يف معظم بلدان إفريقيا .وتزيد
الشبكات املصرفية من أهمية
الشفافية واإلفصاح ،واحلوكمة
الرشيدة ،والرقابة االحترازية
القوية ،وإطار قانوين وتنظيمي
يدعم الرقابة الفعالة والشاملة
واحلاجة إىل االستعداد إلدارة
األزمات .وقد حتقق تقدم يف
معظم اجملاالت ولكن هناك
حاجة يف بعض احلاالت إىل بذل
اجلهود لتمديد الرقابة لتشمل
الشركات القابضة املصرفية.

العمالت
احتادات
تواجه
اإلقليمية مثل االحتاد النقدي
لغرب إفريقيا حتديات خاصة
نتيجة تداخل املسؤوليات بين
الهيئات اإلقليمية والوطنية.
وسيتطلب مواصلة تنفيذ جدول
أعمال اإلصالح بسرعة مساعدة
فنية مكثفة .وصندوق النقد
الدويل على استعداد ملواصلة
تقديم املساعدة الفنية يف
جماالت مسؤولياته والتواصل
مع اجلهات األخرى املقدمة
للخدمات إذا كان ذلك مفيدا
للمساعدة يف ضمان وجود
برنامج شامل لتأمين االستقرار
املايلn.
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العمل على
إعادة التوازن
يف الصين

آسيا

شعر االقتصاد العاملي بأكمله
بالتباطؤ الذي حدث يف الصين
يف الفترة  2015-2014كجزء
من اجتاه أوسع نطاقا يف
األسواق الصاعدة .وكان تباطؤ
النمو جزءا من حماولة إلعادة
التوازن قامت بها احلكومة
الصينية ،وأصبح هذا التحول
مركز اهتمام العامل وعنصرا
من عناصر تقييم اخملاطر يف
صندوق النقد الدويل.
ووضعت حتليالت األعضاء
يف الصندوق ومشورتهم بشأن
السياسات هذا االجتاه يف
االعتبار ،وخاصة من خالل
جمموعة من أنشطة الرقابة.
وانعكس ذلك بشكل كامل يف
عمل اجمللس التنفيذي ،التي
أوضحت مناقشاته وبياناته
العامة وعيا ثاقبا باجتاه الصين
اجلديد.
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وكان النمو السريع يف الصين
التي أصبح اقتصادها اآلن أكبر
اقتصاد يف العامل من حيث
تعادل القوى الشرائية ،حمركا
رئيسيا لالقتصاد العاملي يف
السنوات األخيرة ،وخاصة منذ
األزمة املالية العاملية .وقد جاء
اجلزء األكبر من التباطؤ احلايل
(انخفض النمو إىل  %7.4يف عام
 2014من  %7.7يف العام السابق
و %10.2يف عام  )2011يف
أعقاب فترة من التوسع السريع
وعكس تراجع أرباح اإلصالحات
السابقة .ولكن أدت املستويات
املرتفعة من االستثمار ونمو
االئتمان إىل املزيد من العرضة
للمخاطر.

وأشارت خطة إصالحات
شاملة أُعلِن يف اجتماع
رفيع املستوى للحزب
الشيوعي الصيني يف

عام  2013إىل حتول يف
األولويات نحو مستويات
أعلى من االستهالك،
ونمو شامل للجميع،
وسياسات بيئية قابلة
لالستمرار.
مشورة الصندوق بشأن
السياسات
يتسق جدول أعمال اإلصالح إىل
حد كبير مع مشورة الصندوق
السابقة بشأن السياسات ،بما يف
ذلك توصيات اجمللس التنفيذي.
ويف تقييمه ملشاورات املادة
الرابعة لعام  2014مع الصين،
رحب اجمللس باإلصالحات وقال
إن التحدي يتمثل يف «تغيير
االجتاه واحلد من مواطن الضعف
التي تراكمت والتحول إىل مسار
نمو أكثر قابلية لالستمرار».

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ونوقشت االنعكاسات اخلارجية
لتباطؤ الصين يف عدد
إبريل  2015من تقرير آفاق
االقتصاد العاملي وتقرير
االستقرار املايل العاملي
وكانت حمور تقرير التداعيات
لعام  ،2014وخاصة مناقشته
بشأن التداعيات داخل اإلقليم.
ووضعت تقارير آفاق االقتصاد
اإلقليمي أيضا تأثير الصين يف
االعتبار.
وأعطت مشاورات املادة الرابعة

وناقشت تقييمات اجمللس
التنفيذي للعديد من تقارير
املادة الرابعة التباطؤ يف الصين
يف سياق بلدان أخرى.

االنعكاسات على أسواق
السلع األساسية
تأثرت أسواق السلع األساسية
أيضا بالتباطؤ يف الصين.

انخفضت أسعار

العديد من السلع

األساسية على الرغم

مع بعض البلدان األخرى من أن ذلك يعكس أيضا
أيضا اهتماما كبيرا لتداعيات ضعف الطلب العاملي

تباطؤ النمو يف الصين ،من ومصادر إمداد جديدة.

وال يتعلق األمر بالنفط فقط الذي
انخفض سعره بأكثر من %50
يف وقت من األوقات خالل العام
املاضي .وعلى سبيل املثال،
واجهت إفريقيا جنوب الصحراء

وعلى الرغم من االنعكاسات
قصيرة األجل عامليا ،يلتزم قادة
الصين بمسار اقتصادي يستند
إىل نموذج للنمو يتسم بمزيد
من القابلية لالستمرار .وأشارت
خطة إصالحات شاملة أُعلِن يف
اجتماع رفيع املستوى للحزب
الشيوعي الصيني يف عام 2013
إىل حتول يف األولويات نحو
نموذج للنمو أكثر توازنا وقابلية
لالستمرار ،وسيكون أكثر شموال
للجميع ومراعيا للبيئةn.

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

حيث انخفاض حجم التجارة
والروابط املالية .واشتملت
مصفوفات تقييم اخملاطر يف
تقارير اخلبراء اخلاصة ببلدان
آسيا على إشارة حمددة للتأثير
احملتمل للتباطؤ.

انخفاضات حادة يف سعر الغاز
الطبيعي ( ،)%45واحلديد اخلام
( ،)%34والقطن ( ،)%23والنحاس
( ،)%15والبالتين (.)%17
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التمويل اإلسالمي
وصندوق النقد
الدويل

الشرق األوسط وآسيا الوسطى

على الرغم من أن التمويل
اإلسالمي ال يمثل إال نسبة صغيرة
من أسواق التمويل العاملية ،فإن
ينمو بسرعة .ويتزايد حضور هذه
الشريحة املصرفية من السوق يف
العديد من البلدان األعضاء يف
صندوق النقد الدويل وأصبحت
مؤثرة يف النظام املصريف يف
بعض االقتصادات اآلسيوية
واقتصادات الشرق األوسط .ويف
هذه األثناء ،يتزايد على الصعيد
العاملي إصدار الصكوك ،وهي
املكافئ اإلسالمي للسندات،
لتشمل جمموعة كبيرة من
املُصدِرين واملستثمرين.
ويمكن أن يساهم التمويل
اإلسالمي ،وهو موضوع أحد
تقارير خبراء الصندوق صادر
يف إبريل  ،2015مساهمة كبيرة
يف ثالث جماالت على األقل .أوال،
فهو يُبشر بدعم املزيد من اإلشراك
املايل ،وخاصة للمسلمين الذين
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ال يحصلون على خدمات كافية.
وثانيا ،فإن التركيز على التمويل
املضمون باألصول وتقاسم
اخملاطر يعنيان أنه يمكن أن
يدعم املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،فضال عن االستثمار
يف البنية التحتية .وأخيرا ،فإن
سمات تقاسم اخملاطر التي تشكل
جزءا منه وحظره للمضاربة
يشيران إىل أن التمويل اإلسالمي
يمكن أن يفرض من حيث املبدأ
خماطر نظامية أقل من التمويل
التقليدي.

التنظيم والرقابة
اهتم صندوق النقد الدويل لفترة
طويلة بانعكاسات التمويل
االستقرار
على
اإلسالمي
االقتصادي الكلي واملايل،
وانخرط يف العمل مع البلدان
األعضاء يف سياق مشاورات
بشأن السياسات وتنمية القدرات،
وخاصة يف جمايل التنظيم
والرقابة ،وتنمية األسواق احمللية
للصكوك .كما أدى الصندوق

دورا رئيسيا يف إنشاء جملس
اخلدمات املالية اإلسالمية،
وهو منظمة دولية معنية بوضع
املعايير التي تشجع وتعزز
سالمة واستقرار صناعة اخلدمات
املالية اإلسالمية عن طريق
إصدار معايير احترازية عاملية
ومبادئ توجيهية للصناعة.
واتخذ الصندوق عدة خطوات يف
الفترة  2015-2014لتوسيع
فهمه للتمويل اإلسالمي وزيادة
فهمه على نطاق أوسع .ويف
أكتوبر  ،2014عقد فريق عمل
مشترك بين اإلدارات اجتماعه
األول مع فريق استشاري
خارجي أنشئ للمساعدة يف
حتديد حتديات السياسات التي
تواجه صناعة التمويل اإلسالمي
وتيسير التنسيق مع املؤسسات
املتخصصة واإلقليمية من حيث
تقاسم املعرفة ،وتنمية القدرات،
والتواصل.
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تقييم تركز
اخملاطر يف
بنوك اخلليج
حلقة تطبيقية يف الكويت

وهناك عدة حتديات يتعين
التغلب عليها إذا أردنا أن
يحقق التمويل اإلسالمي
كامل إمكاناته .وكما أشير يف

تقرير اخلبراء ،أعدت معايير
ولكن ال تزال األطر التنظيمية
والرقابية يف العديد من
واليات االختصاص ال تتضمن
قواعد بشأن اخملاطر الفريدة
للصناعة .وليس لدى الهيئات
التنظيمية دائما القدرات الالزمة
(أو االستعداد الالزم) لضمان
االمتثال ألحكام الشريعة ،مما
يضعف اتساق املناهج داخل
البالد وعبر احلدود .وهناك حتد
خاص يتعلق بحسابات االستثمار
التي تشمل تقاسم األرباح يف
البنوك اإلسالمية والتي يتعين
معاملتها بطريقة تتسق مع
االستقرار املايل .وباإلضافة إىل
ذلك ،على الرغم من أن البنوك
اإلسالمية لديها مستويات جيدة
من رأس املال فيما يبدو ،فإن
تنفيذ اتفاقية بازل  3سيكون
حمفوفا بالتحديات .وأخيرا ،ال
تزال شبكات األمان وأطر التسوية
غير متطورةn .

وتناولت الدراسة التي أعدها
خبراء من إدارة الشرق األوسط
وآسيا الوسطى وإدارة األسواق
النقدية والرأسمالية تركز
اخملاطر ،أي تلك التي تشتمل على
إقراض حجم كبير من األموال
إىل فئات معينة من املقترضين،
يف حوافظ ائتمان البنوك يف
البحرين والكويت وعمان وقطر
واململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة.

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

استضاف صندوق النقد
الدويل يف فبراير  2015حلقة
تطبيقية إقليمية يف الكويت
بشأن «الرقابة املستندة إىل
اخملاطر يف املؤسسات التي
تعرض اخلدمات املالية
اإلسالمية» .وحضر احللقة
التطبيقية كبار مسؤويل إدارات
الرقابة املصرفية يف بلدان
اجلامعة العربية ونظمها مركز
صندوق النقد الدويل لالقتصاد
والتمويل يف الشرق األوسط
ومركز املساعدة الفنية اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوسط .وقدمت
احللقة التطبيقية توجيهات
وتدريبا بشأن منهجيات
ومناهج تنفيذ الرقابة املستندة
إىل اخملاطر يف املؤسسات
التي تعرض اخلدمات املالية
اإلسالمية.

يُضطلع بعمل إقليمي مهم يف
صندوق النقد الدويل خارج
سياق عملية مشاورات املادة
الرابعة .ومن األمثلة على ذلك
دراسة اخلبراء بشأن «تقييم تركز
اخملاطر يف بنوك جملس التعاون
اخلليجي» ،التي عرضت على
االجتماع السنوي لوزراء املالية
وحمافظي البنوك املركزية يف
بلدان جملس التعاون اخلليجي
املعقود يف أكتوبر .2014
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(البنوك ،تابع)
مستويات جيدة من رأس
املال ولكن معاناة لتنويع
حوافظ االئتمان
خلصت الدراسة إىل أن البنوك
يف بلدان جملس التعاون
اخلليجي لديها مستويات جيدة
من رأس املال بصفة عامة .غير
أنه بسبب هيكل اقتصادات تلك
البلدان ،حيث تعتمد القطاعات
غير النفطية على التطورات يف
القطاع النفطي ،فإنها تعاين
لتنويع حوافظها االئتمانية
وبالتايل التعرض خملاطر
التركز التي تتطلب قدرا كبيرا
من التدقيق.
واستخدم التحليل الوارد يف
الدراسة تقنيات نمذجة خماطر
االئتمان لتقدير رأس املال
الوقائي املطلوب يف ضوء
ارتفاع اخملاطر .وتشير النتائج
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إىل أن رأس املال الذي حتتفظ به
البنوك يف املنطقة عادة ما يكون
كافيا للتصدي خملاطر التركز
التي تواجهها .وعلى الرغم من
ذلك ،توصي الدراسة بأن ضمان
االحتفاظ برأس مال وقائي
ينبغي أن يكون من األهداف
األولية ويجب أن تعزز هيئات
الرقابة قدراتها ملراقبة تراكم
خماطر التركز يف حوافظ البنوك.

كيف يمكن تعزيز بنوك
جملس التعاون اخلليجي
تعرض الدراسة أيضا اجملاالت
التي يمكن فيها تعزيز القواعد
التنظيمية والرقابة واإلفصاح
عن املعلومات يف جملس
التعاون اخلليجي .ومن بين
التوصيات:
■ ينبغي معايرة عمليات اختبار
القدرة على التحمل ملراعاة
الطابع القائم واملتطور للروابط
وتركز االنكشافات .وهناك حاجة
إىل أن تتمتع الهيئات التنظيمية
الصالحيات
من
باملزيد
القانونية جلمع معلومات عن
املالك املستفيدين يف النهاية

ملراقبة خماطر البنوك الناجتة
عن الترابط.
■ وملراقبة خماطر البنوك
بشكل أفضل ،ينبغي أال تتجاوز
انكشافات البنوك املركزية يف
بلدان جملس التعاون اخلليجي
ملقترض واحد أو جمموعة ذات
عالقة وثيقة من املقترضين احلد
األقصى االحترازي املنصوص
عليه يف املبادئ التوجيهية
اجلديدة التفاقية بازل ،وإدخال
حدود إجمالية على االنكشافات
الكبيرة أيضا.
■ وهناك حاجة إىل زيادة توافر
البيانات واملزيد من اإلفصاح
لتقييم اخملاطر بشكل أفضل.
■ ويمكن تكرار منهج حتليل
القطاع املايل هذا يف البلدان
األعضاء يف الصندوق ،على أن
يستخدم اخلبراء األدوات التحليلية
الالزمة ملراعاة الظروف الفريدة
للبنوك واملؤسسات املالية
األخرى والهيئات احلكومية
لزيادة التركيز على االستقرار
املايلn .

International Monetary
صندوق النقد Fund
الدويل
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نظرة إىل املاضي على  25عاما
من التغير التاريخي يف أوروبا

أوروبا الشرقية والوسطى

احتفلت أوروبا بذكرى سنوية
مهمة يف عام  2014وهي
مرور  25عاما على انهيار جدار
برلين وبداية حتول تاريخي يف
أوروبا الشرقية والوسطى .وأدى
إعادة إدماج البلدان الشيوعية
السابقة يف االقتصاد العاملي
وانضمامها إىل صندوق النقد
الدويل إىل حتسينات كبيرة
يف مستوى املعيشة يف معظم
احلاالت.

وقد جاء حترير التجارة
واألسعار بسرعة ،ولكن
واجهت اإلصالحات املؤسسية
يف كثير من األحيان معارضة
من خمتلف أصحاب املصلحة.
وكانت نتائج التحول متفاوتة
نتيجة االختالفات الكبيرة
يف تنفيذ السياسات .وعانت
جميع البلدان من ارتفاع
التضخم وركود كبير نتيجة
حترير األسعار وانقطاع
الروابط االقتصادية القديمة.
وعلى عكس ذلك ،شهد مطلع
ومنتصف األلفينات نموا
قويا موحدا .وشهدت املنطقة

وأدت زيادة مشاركة البنوك
األجنبية ،سواء بشكل مباشر
أو من خالل املؤسسات التابعة
والفروع ،يف نشاط اإلقراض
يف بلدان أوروبا الوسطى
والشرقية إىل توافر املصداقية
املطلوبة بشدة والدراية
الفنية ،ويسرت التمويل يف
املنطقة ،ويف بعض األحيان
بشكل مفرط ،مما أسهم يف
زيادة االختالالت الداخلية.
وانكشفت الهشاشة الناجتة
عن ذلك عندما وقعت األزمة
العاملية وأزمة منطقة اليورو
يف نهاية العقد ،مما أضر بشدة
باالقتصادات التي كانت يف
مرحلة حتول.

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

واحتفلت اإلدارة األوروبية يف
الصندوق بالذكرى السنوية
بتقرير خاص بعنوان «25
عاما من التحول :أوروبا ما بعد
الشيوعية وصندوق النقد الدويل»
صدر يف أكتوبر  .2014وخلص
التقرير مراحل التحول وألقى
نظرة على التحديات املنتظرة يف
السنوات القادمة.

كانت مهمة بناء
اقتصادات موجهة
نحو السوق صعبة
وممتدة.

تدفقات رأسمالية كبيرة بعد
حتقيق االستقرار االقتصادي
الكلي ووضع أطر رئيسية
قائمة على السوق .وكان ذلك
مدعوما ببيئة عاملية مواتية
وزيادة الثقة يف التقارب
السريع مع أوروبا الغربية،
وال سيما بالنسبة للبلدان التي
انضمت إىل االحتاد األوروبي
خالل تلك الفترة.
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اإلطار  1-4منتدى سياسات األعضاء
اجلدد من الدول األوروبية

( ٢٥عاما ،تابع)
ويف أعقاب هاتين األزمتين،
شرعت البلدان يف تنفيذ عمليات
كبيرة لضبط أوضاع املالية
العامة على الرغم من أن بعضها
ال يزال يعاين الستعادة القدرة
على املنافسة واستمرارية
املالية العامة يف ظل التعايف
العاملي الفاتر والضعف الهيكلي
املستمر .وتبين أحدث التحليالت
تأثير اتساع االختالفات يف
املنطقة :أصبحت خصائص
البلدان األكثر تقدما مثل بلدان
البلطيق وبعض بلدان أوروبا
الوسطى أقرب إىل اقتصادات
أوروبا الغربية منها إىل بعض
البلدان الشيوعية السابقة .ولكن
حتى يف االقتصادات األفضل
أداء ،فإن وتيرة التقارب نحو
مستويات نصيب الفرد من الدخل
القائمة يف االحتاد األوروبي
تباطأت بشكل كبير .وباإلضافة
إىل ذلك ،تباطأ زخم اإلصالح
عموما على مر السنوات وهناك
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خطر انعكاس ناشئ يف عدد قليل
من البلدان.
وإلعادة إحياء عملية التقارب
وحتسين القدرة على حتمل
الضغوط يف بلدان التحول
االقتصادي ،هناك حاجة إىل
التزام قوي بسياسات قائمة
على السوق .وتبرز أولويتان
واسعتان .واألولوية األوىل هي
احلاجة إىل إعادة جتديد التركيز
على االستقرار االقتصادي الكلي
واملايل يف بعض البلدان .ويمكن
أن يشتمل ذلك على خفض
العجز وكبح زيادة الديون،
وارتفاع مستويات القروض
املتعثرة يف النظام املصريف.
واألولوية الثانية هي أنه ينبغي
زيادة وتيرة وعمق اإلصالحات
الهيكلية يف جماالت مثل مناخ
األعمال واالستثمار واحلصول
على االئتمان ،وحتديد أولويات
اإلنفاق العام واإلدارة الضريبية،
وأسواق العملn .

مع احتفال أوروبا بالذكرى السنوية اخلامسة
والعشرين النهيار جدار برلين ،مرت مرحلة رئيسية
مهمة أخرى :الذكرى السنوية العاشرة النضمام
اجملموعة األوىل من بلدان أوروبا الوسطى
والشرقية إىل االحتاد األوروبي .ولالحتفال بهذه
املناسبة ،عقد صندوق النقد الدويل أول منتدى
سياسات لألعضاء اجلدد من الدول كمنصة
ملناقشة قضايا السياسات ذات االهتمام املشترك.
وجمع املنتدى كبار مسؤويل ستة بلدان أعضاء
يف االحتاد األوروبي ولكن مل تنضم حتى اآلن
ملنطقة اليورو وهي بلغاريا وكرواتيا واجلمهورية
التشيكية وهنغاريا وبولندا ورومانيا .وانضم
إليهم البنك املركزي األوروبي واملفوضية
األوروبية .ونوقش تقرير املنتدى الذي يعد جزءا
من املشاورات العنقودية للصندوق مع اجمللس
التنفيذي للصندوق يف دورة غير رسمية.
وركز تقرير املنتدى على أربعة مواضيع :اعتماد
اليورو ،والدخول يف االحتاد املصريف قبل اعتماد
اليورو ،وإطار املالية العامة لالحتاد األوروبي
وإصالح نظام املعاشات التقاعدية ،وحتقيق
أقصى استفادة من السوق املوحدة يف االحتاد
األوروبي وتوجيه االحتاد األوروبي بشأن أسواق
اخلدمات املالية.
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تقرير التحليل
العنقودي لبلدان
البلطيق

واملكاسب احملتملة من تنسيق
السياسات أينما يكون مالئما.

من االبتكارات الناشئة عن
مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث
سنوات لعام  2011هي إدخال
«تقارير التحليالت العنقودية»
لتقييم جمموعات منطقية من
االقتصادات بطريقة متكاملة.

وأجرى تقرير رائد أعد يف عام
 2014تقييما لبلدان البلطيق
(جمهورية إستونيا ،وجمهورية
التفيا ،وجمهورية ليتوانيا) من
حيث جتارتها مع بلدان الشمال
األوروبي وروابطها املالية
بها .كما أنها تواجه حتديات
مشتركة.

الصندوق بشأن الترابط ،أي سد
الفجوة بين التقييمات الواردة
يف مشاورات املادة الرابعة
مع األعضاء والرقابة متعددة
األطراف لالجتاهات االقتصادية
العاملية.

تقييمه للتقرير إىل أنه ال
يوجد «نموذج البلطيق» واضح
املعامل ،وقطعت البلدان الثالثة
شوطا هائال يف حتقيق التقارب
من حيث الدخل مع أوروبا
الغربية على مدى العقدين
املاضيين .واستند منهجها
بشأن السياسات إىل سياسات
اقتصادية كلية احترازية
بصفة عامة ،وحكومات
صغيرة ،ومناخ استثماري
موات إىل حد ما.

أكد املديرون أنه قد
يكون من الصعب
استمرار «التعايف من
والهدف من هذه التقييمات التي
غير االئتمان» يف بلدان
تستكمل مشاورات املادة الرابعة
مع كل بلد عضو هو تعزيز عمل وأشار اجمللس التنفيذي يف البلطيق.

النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل

وتُقيّم هذه التحليالت العنقودية
التداعيات يف جمموعة من
البلدان املترابطة عن طريق
دراسة خماطر التعرض لصدمات
مشتركة وتسليط الضوء على
حتديات السياسات املشتركة

وأشادوا بالتعايف االقتصادي
القوي من األزمة املالية
العاملية ،ولكنهم أشاروا إىل
أنه كان مصحوبا بتراجع
االئتمان املقدم إىل القطاع
اخلاص .ويف حين أن ضعف
االئتمان يعتبر نمطا طبيعيا
يف دورة االنتعاش والكساد،
فإن استمراره يمكن أن يقيد
االستثمار والنموn .

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

التقرير السنوي ٢٠١٥

101
101

التطلع إىل املستقبل
تمويل
التنمية
املستدامة
عام حاسم
منذ اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية
لألمم املتحدة يف عام  ،2000حققت معظم
االقتصادات النامية تقدما كبيرا من حيث
النمو القوي واحلد من الفقر .ولكن كان
التقدم متفاوتا ،إذ كانت النتائج ضعيفة يف
الدول الهشة واملتأثرة بالصراعات .ويتمثل
التحدي اآلن يف االستناد إىل النتائج القوية
التي حتققت على مدار السنوات اخلمس
عشرة السابقة والتركيز على التغلب
على العقبات التي تعترض النمو القابل
لالستمرار والشامل للجميع ،وخاصة يف
البلدان التي مل حتقق نفس القدر من التقدم.
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يُدعى اجملتمع الدويل هذا العام إىل االلتزام برؤية مشتركة عن أهداف
التنمية حتى عام  2030وما بعده .فتحقيق أهداف التنمية املستدامة،
التي تشمل اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،سيتطلب شراكة
بين االقتصادات املتقدمة والنامية واملؤسسات الدولية .واألهم من ذلك،
سيكون من الضروري كفالة توافر السياسات السليمة وحشد موارد خاصة
وعامة كافية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ويعتبر صندوق النقد الدويل ،بما يتمتع به من عضوية عاملية واختصاص
بالعمل على املستويين الثنائي واملتعدد األطراف ،يف موقع فريد
للمساهمة يف حتقيق وتنفيذ هذا االتفاق .وقد عرض املدير العام أهداف
الصندوق على اجتماع الربيع لعام  2015للجنة الدولية للشؤون النقدية
واملالية يف تقرير بعنوان «تمويل التنمية املستدامة :قضايا السياسات
الرئيسية ودور صندوق النقد الدويل ».ونوقش هذا التقرير مع اجمللس
التنفيذي للصندوق يف دورة غير رسمية يف إبريل ،قبل اجتماع اللجنة
الدولية للشؤون النقدية واملالية.
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العمل اجلاري يف جمال املالية العامة

التمويل من أجل التنمية (يف أديس أبابا يف يوليو) ،الذي
سيضع رؤية مشتركة بشأن السياسات املطلوبة لتوليد املوارد
الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
قمة األمم املتحدة بشأن أهداف التنمية املستدامة (يف
رسميا أهداف التنمية
نيويورك يف سبتمبر) التي ستُعتمد فيها
ً
املستدامة
مؤتمر األمم املتحدة بشأن تغير املناخ (يف باريس يف
ديسمبر) ،املقرر أن يتم فيه التوصل إىل اتفاق عاملي بشأن
األهداف الوطنية للحد من انبعاثات الكربون
وكنتائج خلطة التنمية لعام  2015البالغة األهمية ،ينظر
الصندوق يف جماالت العمل التالية ،الواردة يف بيان املدير العام
إىل اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية:
السعي إىل إيجاد خيارات لدعم إمكانية احلصول على
موارد الصندوق املقدمة إىل البلدان النامية ،وبالتايل وضعها
يف مركز أفضل لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات يف سعيها
لتحقيق النمو
توسيع نطاق الدعم التشخيصي والدعم يف جمال بناء
القدرات للبلدان التي تسعي إىل توسيع نطاق االستثمار لسد
فجوات البنية التحتية
شحذ تركيز العمل التشغيلي على اإلنصاف والشمول
واملساواة بين اجلنسين وقضايا املناخ ،استنادا إىل عمليات
التحليل واألعمال اجلارية يف املؤسسات األخرى

سياسة املالية العامة والنمو طويل األجل :هذا املوضوع
من املوضوعات األساسية جلدول أعمال السياسات العاملي
للصندوق (راجع اجلزء  )1الذي يركز على استراتيجيات رفع النمو
االقتصادي يف البلدان األعضاء يف الصندوق يف أعقاب األزمة
املالية العاملية لعام  .2008ويحدد تقرير أُعِد يف السنة املالية
 2015القنوات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر من خاللها سياسة
املالية العامة على النمو متوسط إىل طويل األجل .ويستخلص
دروسا عملية لصناع السياسات عن طريق االستناد إىل املساعدة
الفنية الواسعة بشأن إصالحات املالية العامة ،وجمموعة كبيرة
من الدراسات ،ومنهج حتليلي متعدد اجلوانب.
وزيادة كفاءة االستثمار العام :يستند هذا التقرير إىل العمل
التحليلي السابق بشأن قضايا االستثمار العام ،بما يف ذلك
تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر يف أكتوبر  ،2014ويبحث
كيف يمكن أن حتسن البلدان كفاءة االستثمار العام وتزيد
تأثيرات االستثمار العام على النمو .وتشتمل النتائج الرئيسية
للتقرير على )1( :التأثير االقتصادي لالستثمار العام يعتمد
اعتمادا كبيرا على كفاءته وهناك مواطن عدم كفاءة كبيرة يف
عمليات االستثمار العام؛ ( )2األرباح االقتصادية التي تنتج
عن سد «فجوة كفاءة» االستثمار العام كبيرة للغاية؛ ( )3يمكن
أن يؤدي تعزيز كفاءة املؤسسات الرئيسية احملددة التي تُشّكل
تخطيط االستثمار العام وتخصيصه وتنفيذه إىل سد معظم فجوة
الكفاءة ،بيد أن أولويات اإلصالح تختلف بين البلدانn .

زيادة التركيز على املوارد وتوافرها للعمل املتعلق بالدول
الهشة واملتأثرة بالصراعات

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

ويتركز عمل الصندوق بشأن خطة التنمية لعام  2015حول
جدول أعمال ثالثة مؤتمرات رئيسية لألمم املتحدة خالل
العام:

اضطُلع بعمل هام يف جمال سياسة املالية العامة يف السنة
املالية  2015أسفر عن نظر اجمللس التنفيذي يف تقارير
السياسات يف السنة املالية  .2016وركزت مناقشات اجمللس
بصفة خاصة على تقريرين من إعداد إدارة شؤون املالية العامة
هما:

زيادة جهود بناء القدرات بطريقة انتقائية يف جماالت
حشد اإليرادات وفرض الضرائب على الطاقة وتنمية األسواق
املاليةn .
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احلواشي
اجلزء  -1نظرة عامة
جدول مواعيد اجمللس التنفيذيhttp://www.imf.org/external/ :
np/sec/bc/eng/index.aspx

جدول أعمال املدير العام بشأن السياسة العاملية:
■

■

أكتوبر http://www.imf.org/external/np/pp/ :2014
eng/2014/100314.pdf
إبريل http://www.imf.org/external/np/pp/ :2015
eng/2015/041315.pdf

org/external/np/pp/eng/2015/013015.pdf

أوكرانيا -طلب اتفاق ممدد بموجب تسهيل الصندوق املمدد وإلغاء
اتفاق االستعداد االئتماين – تقرير اخلبراء ،والبيان الصحفي :وبيان
املدير التنفيذي املمثل ألوكرانياhttp://www.imf.org/external/ :
pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf

مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنواتhttp://www.imf.org/ :
external/np/spr/triennial/2014/index.htm

صندوق النقد الدويل يستكمل املراجعة اخلامسة بموجب اتفاق
تسهيل الصندوق املمدد لليونان ويوافق على صرف  3.41مليار
يورو ،البيان الصحفي رق م http://www.imf.org/exter� :14/254

خطة عمل تعزيز الرقابة http://www.imf.org/external/pp/lon� :
gres.aspx?id=4924

«عدم املساواة والنمو غير القابل لالستمرار :واجهتان لعملة واحدة؟»:

آفاق االقتصاد العاملي:
■

■

أكتوبر http://www.imf.org/external/pubs/ft/ :2014
/weo/2014/02
إبريل http://www.imf.org/external/pubs/ft/ :2015
/weo/2015/01

تقارير آفاق االقتصاد اإلقليميhttp://www.imf.org/external/ :
pubs/ft/reo/reorepts.aspx
تقرير االستقرار املايل العامليhttp://www.imf.org/external/ :
pubs/ft/gfsr/index.htm
■ إبريل http://www.imf.org/External/Pubs/FT/ :2015
GFSR/2015/01/index.htm
تقري ر الراصد املايلhttp://www.imf.org/external/ns/cs.aspx� :
?id=262
■ إبريل http://www.imf.org/external/pubs/ft/ :2015
fm/2015/01/fmindex.htm
«سبعة أسئلة عن هبوط أسعار النفط مؤخرا» ،مدونة iMFdirect:

�http://blog-imfdirect.imf.org/2014/12/22/seven-ques
/tions-about-the-recent-oil-price-slump

استجابة الصندوق ألزمة فيروس إيبوالhttp://www.imf.org/ :
external/np/fad/ebola/index.htm

صندوق النقد الدويل ينشئ الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث
وتخفيف أعباء الديون من أجل زيادة الدعم املقدم إىل البلدان
منخفضة الدخل املؤهلة لالقتراض من الصندوق واملتضررة من
كوارث الصحة العامة ،البيان الصحفي رقم http://www. :15/53
imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1553.htm
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مقترح بتعزيز دعم الصندوق اخلاص بالبلدان منخفضة الدخل
املتضررة من كوارث الصحة العامة  -القراراتhttp://www.imf. :

صندوق النقد الدويل

nal/np/sec/pr/2014/pr14254.htm

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.
pdf

«إعادة التوزيع وعدم املساواة والنمو» http://www.imf.org/ex� :
ternal/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf
«عدم املساواة يف الدخل وسياسة املالية العامة»http://www.imf. :
org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1208.pdf

«سياسة املالية العامة وعدم املساواة يف الدخل»http://www. :
imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf

«الوظائف والنمو :االعتبارات التحليلية والتشغيلية بالنسبة
لصندوق النقد الدويل»http://www.imf.org/external/np/pp/ :
eng/2013/031413.pdf

مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنواتhttp://www.imf.org/ :
external/np/spr/triennial/2014/index.htm

آفاق االقتصاد اإلقليمي :إفريقيا جنوب الصحراء  -دعم النمو
القابل لالستمرار والشامل ،إبريل http://www.imf.org/ :2014
external/pubs/ft/reo/2014/afr/eng/sreo0414.htm

مؤتمر صعود إفريقيا ،مابوتو ،موزامبيق/http://africa-rising.org :

بناء املستقبل – الوظائف والنمو واملساواة يف العامل العربي ،عمان،
األردنhttp://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/act/ :
index.htm

«القوة االقتصادية لتمكين املرأة»http://www.imf.org/external/ :
np/speeches/2014/091214.htm
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«هل يمكن أن تنقذ املرأة اليابان؟http://www.imf.org/external/ :
pubs/ft/wp/2012/wp12248.pdf

اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل يراجع الرقابة :دعم النمو
القابل لالستمرار يف عامل مترابط بعد األزمة ،البيان الصحفي رقم
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :14/454

external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1502.pdf

«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  - 2014خطة عمل
املدير العام بشأن تعزيز الرقابة»http://www.imf.org/external/ :

«املساواة يف الفرص :القوانين التي تتسم بقدر أكبر من املساواة
تدعم مشاركة اإلناث يف القوى العاملة»http://www.imf.org/ :
 – IMFxدورات صندوق النقد الدويل اجملانية عبر شبكة اإلنترنت:

https://www.edx.org/school/imfx

البرجمة والسياسات املالية ،اجلزء  :1احلسابات والتحليالت
االقتصادية الكلية https://www.edx.org/course/financial-pro� :
gramming-policies-part-1-imfx-fpp-1x-0

النسخة الفرنسية https://www.edx.org/course/programma� :
tion-et-politiques-financieres-imfx-ppf-1x
حتليل استمرارية القدرة على حتمل الدينhttps://www.edx.org/ :
course/debt-sustainability-analysis-imfx-dsax

إصالح دعم الطاقة https://www.edx.org/course/energy-sub� :
sidy-reform-imfx-esrx-0
إصالح دعم الطاقة :الدروس املستفادة واالنعكاساتhttp:// :
�www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp?ID=ESRLIEA&P
G=1&Type=BL

بوابة بيانات مكتبة صندوق النقد الدويل اإللكترونية عبر شبكة

اإلنترنت»http://data.imf.org/?sk=7CB6619C-CF87-48DC- :
9443-2973E161ABEB

اجلزء  -2ما الذي نقوم به «املهام الرئيسية الثالث»
الرقابة االقتصادية
«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  - 2014وجهات

نظر األطراف املعنية بشأن الرقابة يف الصندوق»http://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2014/073014a.pdf

«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  - 2014مراجعة
منتجات الرقابة يف الصندوق»http://www.imf.org/external/np/ :
pp/eng/2014/073014b.pdf

«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  - 2014دراسات
للخلفية التحليلية» http://www.imf.org/external/np/spr/trien� :
nial/2014/index.htm

«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  - 2014دراسة

pr14454.htm

np/pp/eng/2014/112114.pdf

املذكرة التوجيهية خلبراء الصندوق بشأن السياسة االحترازية

الكلية»http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/110614. :
pdf

«اجلوانب الرئيسية للسياسة االحترازية الكلية»http://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf

«مراجعة برنامج تقييم القطاع املايل :مواصلة التكيف يف

عصر ما بعد األزمة»http://www.imf.org/external/np/pp/ :
eng/2014/081814.pdf

اجمللس التنفيذي للصندوق يختتم مراجعة برنامج تقييم القطاع
املايل ،البيان الصحفي رق م http://www.imf.org/exter� :14/447
nal/np/sec/pr/2014/pr14447.htm

«التقرير التجريبي الثالث عن القطاع اخلارجي»http://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2014/062614.pdf

«تقرير قضايا السياسات متعددة األطراف للصندوق  -تقرير
التداعيات لعام http://www.imf.org/external/np/pp/ :»2014
eng/2014/062514.pdf

«التطورات االقتصادية الكلية يف البلدان النامية منخفضة الدخل»:
/http://www.imf.org/external
np/pp/eng/2014/091814.pdf

املرصد العاملي لسوق اإلسكان/http://www.imf.org/external :
pubs/ft/survey/so/2014/NEW061114A.htm

«فقاعات اإلسكان :أوقية من الوقاية تساوي رطال من العالج»،
مدونة iMFdirect

�http://blog-imfdirect.imf.org/2015/01/07/housing-bub
-bles-an-ounce-of-prevention
/is-worth-a-pound-of-cure

مؤتمر املعهد الهندي لإلدارة وصندوق النقد الدويل بشأن أسواق
اإلسكان واالستقرار املايل والنموhttp://www.imf.org/external/ :
/np/seminars/eng/2014/housing

خارجية  -تقرير عن املقابالت الشخصية»http://www.imf.org/ :
external/np/pp/eng/2014/073014c.pdf

مؤتمر بشأن أسواق اإلسكان واالقتصاد الكليhttp://www. :
�bundesbank.de/Redaktion/EN/Termine/Research_cen
tre/2014/2014_06_05_eltville.html

اجملموعة االستشارية اخلارجية»http://www.imf.org/external/ :
np/pp/eng/2014/073014j.pdf

«مراجعة دور التجارة يف عمل الصندوق»http://www.imf.org/ :
external/np/pp/eng/2015/020215.pdf

«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  - 2014تقرير

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

التقرير السنوي ٢٠١٥

105

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش خطة التنفيذ عقب التقييم الذي
أجراه مكتب التقييم املستقل ملشاركة الصندوق يف قضايا سياسات
التجارة الدولية ،نشرة املعلومات املعممة رقم http://www. :10/35
imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1035.htm

خطة التنفيذ استجابة للتوصيات التي صادق عليها اجمللس
والناشئة عن التقييم الذي أجراه مكتب التقييم املستقل ملشاركة
الصندوق يف قضايا سياسات التجارة الدوليةhttp://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2009/111209.pdf

مشاركة الصندوق يف قضايا سياسات التجارة الدوليةhttp:// :
www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation109.aspx

اجمللس التنفيذي للصندوق يراجع دور التجارة يف عمل الصندوق،
البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/ :15/132
sec/pr/2015/pr15132.htm

«من الضغوط املصرفية إىل الضغوط السيادية :االنعكاسات
بالنسبة للدين العام»http://www.imf.org/external/np/pp/ :
eng/2014/122214.pdf

«تسوية أوضاع البنوك العابرة للحدود :أحدث التطورات»http:// :
www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/060214.pdf

«إعادة هيكلة الديون السيادية – أحدث التطورات واالنعكاسات

بالنسبة لإلطار القانوين وإطار السياسات يف الصندوق»http:// :
www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042613.pdf

«إطار اإلقراض يف الصندوق والديون السيادية – اعتبارات أولية»:
/http://www.imf.org/external
np/pp/eng/2014/052214.pdf

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش تقرير إطار اإلقراض يف
الصندوق والديون السيادية ،البيان الصحفي رقم http:// :14/294
www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14294.htm

«تعزيز اإلطار التعاقدي حلل مشكالت العمل اجلماعي يف إعادة

هيكلة الديون السيادية»http://www.imf.org/external/np/pp/ :
eng/2014/090214.pdf

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش تقرير تعزيز اإلطار التعاقدي
يف إعادة هيكلة الديون السيادية ،البيان الصحفي رقم :14/459

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14459.htm
«تداعيات ضريبة الشركات على املستوى الدويل»http://www. :
imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf
«تقييم كفاية االحتياطيات»http://www.imf.org/external/np/pp/ :
eng/2011/021411b.pdf

«تقييم كفاية االحتياطيات – اعتبارات أخرى»http://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2013/111313d.pdf
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«تقييم كفاية االحتياطيات – مقترحات حمددة»http://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2014/121914.pdf

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش تقرير تقييم كفاية االحتياطيات،
البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/ :15/176
sec/pr/2015/pr15176.htm

االحتياطيات الدولية – شواغل الصندوق واملنظورات القطرية:

http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/
IR_Main_Report.pdf

«حتديث بشأن مبادرة شفافية املالية العامة»http://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2014/061614.pdf
دليل بشأن شفافية املالية العاةمةhttps://www.imf.org/exter� :
nal/np/fad/trans/manual.htm
املرشد إىل شفافية إيرادات املوادردhttp://www.imf.org/exter� :
nal/np/fad/trans/guide.htm

«القضايا االقتصادية الكلية يف الدول الصغيرة واالنعكاسات
بالنسبة النخراط الصندوق» :اجمللس التنفيذي للصندوق يختتم
املناقشات املتعلقة بتقرير القضايا االقتصادية الكلية يف الدول
الصغيرة والتداعيات بالنسبة النخراط الصندوق ،نشرة املعلومات
املعممة رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :13/39
pn/2013/pn1339.htm

«املذكرة التوجيهية خلبراء الصندوق بشأن انخراط الصندوق يف
الدول النامية الصغيرة»http://www.imf.org/external/np/pp/ :
eng/2014/032414.pdf

صندوق النقد الدويل يتعهد باستمرار االلتزام بالشراكة مع الدول
النامية اجلزرية الصغيرة يف سعيها إىل حتقيق التنمية االقتصادية
القابلة لالستمرار ،البيان الصحفي رقم http://www.imf. :14/142
org/external/np/sec/pn/2013/pn1339.htm

معايير ومواثيق البياناتhttp://www.imf.org/external/data.htm :

اإلقراض
اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق االستعداد االئتماين
بقيمة  154مليون دوالر أمريكي جلورجيا ،البيان الصحفي رقم
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :14/377
pr14377.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق االستعداد االئتماين
بقيمة  113.2مليون دوالر أمريكي وتسهيل لالستعداد االئتماين
بقيمة  75.4مليون دوالر أمريكي لهندوراس ،البيان الصحفي رقم
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :14/545
pr14545.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق االستعداد االئتماين
بقيمة  497.1مليون دوالر أمريكي وتسهيل لالستعداد االئتماين
بقيمة  191.2مليون دوالر أمريكي لكينيا ،البيان الصحفي رقم
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/29
pr1529.htm
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اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق االستعداد االئتماين

بقيمة  1.2مليار يورو لصربيا ،البيان الصحفي رقم http:// :15/67
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1567.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق بقيمة  6.2مليار دوالر
أمريكي للمغرب بموجب خط الوقاية والسيولة ،البيان الصحفي
رقم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/ :12/287

pr12287.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق جديد مدته سنتين خلط
ائتمان مرن بقيمة  70مليار دوالر أمريكي للمكسيك ،البيان الصحفي
رقم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :14/543

pr14543.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق جديد مدته سنتين خلط
ائتمان مرن بقيمة  23مليار دوالر أمريكي جلمهورية بولندا ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/05

pr/2015/pr1505.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق بمقتضي تسهيل
الصندوق املمدد بقيمة  17.6مليون دوالر أمريكي لسيشيل ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/262

pr/2014/pr14262.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق مدته  4سنوات بمقتضي
تسهيل الصندوق املمدد بقيمة  17.5مليار دوالر أمريكي ألوكرانيا،
وصرف  5مليارات دوالرات أمريكية فورا ،البيان الصحفي رقم
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15107. :15/107
htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على مساندة فورية بقيمة 130
مليون دوالر أمريكي لغينيا وليبيريا وسيراليون استجابة لتفشي
فيروس إيبوال ،البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/ :14/441

external/np/sec/pr/2014/pr14441.htm

صندوق النقد الدويل ينشئ الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث
وتخفيف أعباء الديون من أجل زيادة الدعم املقدم إىل البلدان
منخفضة الدخل املؤهلة لالقتراض من الصندوق واملتضررة من
كوارث الصحة العامة ،البيان الصحفي رقم http://www.imf. :15/53

org/external/np/sec/pr/2015/pr1553.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على تقديم تمويل وتخفيف ألعباء
الديون بقيمة  114.63مليون دوالر أمريكي لسيراليون ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/86

pr/2015/pr1586.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على صرف مبلغ  45.6مليون دوالر
أمريكي بموجب التسهيل االئتماين السريع و 36.5مليون دوالر أمريكي
لتخفيف أعباء الديون بموجب الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث
وتخفيف أعباء الديون لليبيريا ،البيان الصحفي رقم http:// :15/69

www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1569.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على مبلغ  29.8مليار دوالر أمريكي
لتخفيف أعباء الديون بموجب الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث
وتخفيف أعباء الديون لغينيا ،البيان الصحفي رقم http:// :15/137

www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15137.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق جديد بمقتضي التسهيل
االئتماين املمدد بقيمة  122.4مليون دوالر أمريكي لتشاد ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/381
pr/2014/pr14381.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق التسهيل االئتماين
املمدد بقيمة  918مليون دوالر أمريكي ملساعدة غانا على دعم النمو
والوظائف واالستقرار ،البيان الصحفي رقم http://www. :15/159
imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15159.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق مدته  3سنوات
بمقتضي التسهيل االئتماين املمدد بقيمة  21.7مليون دوالر أمريكي
لغرينادا ويختتم مشاورات املادة الرابعة لعام  ،2014البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/310
pr/2014/pr14310.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على تسهيل ائتماين ممدد بقيمة
 92.4مليون دوالر أمريكي لدعم جمهورية قيرغيزستان ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/165
pr/2015/pr15165.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على اتفاق مدته  3سنوات
بمقتضي التسهيل االئتماين املمدد بقيمة  552.9مليون دوالر
أمريكي لليمن ،البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/ :14/408
external/np/sec/pr/2014/pr14408.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يستكمل املراجعة السادسة يف إطار
اتفاق التسهيل االئتماين املمدد لبوروندي ،ويرفع حجم االستفادة من
موارده ويوافق على صرف مبلغ  6.9مليون دوالر أمريكي ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/134
pr/2015/pr15134.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يستكمل املراجعة السادسة يف إطار
اتفاق التسهيل االئتماين املمدد لكوت ديفوار ويوافق على صرف
مبلغ  94.7مليون دوالر أمريكي ،ويرفع حجم االستفادة من موارده،
ويمدد االتفاق ،البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/ :14/554
external/np/sec/pr/2014/pr14554.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يستكمل املراجعة اخلامسة يف إطار
اتفاق التسهيل االئتماين املمدد لغينيا ،ويمدد االتفاق ،ويوافق على
زيادة مستوى االستفادة من موارده بمقدار  63.6مليون دوالر
أمريكي ،البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/external/ :15/49
np/sec/pr/2015/pr1549.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على صرف مبلغ  7.63مليون
دوالر أمريكي بموجب التسهيل االئتماين السريع جلمهورية إفريقيا
الوسطى ،البيان الصحفي رق م http://www.imf.org/ex� :15/129
ternal/np/sec/pr/2015/pr15129.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على صرف مبلغ  12.9مليون
دوالر أمريكي بموجب التسهيل االئتماين السريع جلمهورية إفريقيا
الوسطى ،البيان الصحفي رق م http://www.imf.org/ex� :14/226
ternal/np/sec/pr/2014/pr14226.htm
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اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على صرف مبلغ  10.8مليون
دوالر أمريكي بموجب التسهيل االئتماين السريع لغامبيا ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/155
pr/2015/pr15155.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على صرف مبلغ  5.24مليون
دوالر أمريكي بموجب التسهيل االئتماين السريع لغينيا بيساو ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/495
pr/2014/pr14495.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على امليزانية متوسطة األجل
للسنوات املالية  2015إىل  ،2017البيان الصحفي رقم :14/201

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14201.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يعتمد قاعدة جديدة ملعدل الرسم
األساسي على اإلقراض من حساب املوارد العامة يف الصندوق،
البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :11/485

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على صرف مبلغ  47.1مليون
دوالر أمريكي بموجب التسهيل االئتماين السريع ملدغشقر ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/287

اجمللس التنفيذي للصندوق يعدل قاعدة حتديد سعر الفائدة على

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على صرف مبلغ  6.4مليون دوالر
أمريكي بموجب التسهيل االئتماين السريع وأداة التمويل السريع
لسانت فنست وجزر غرينادين ،البيان الصحفي رقم http:// :14/383

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على تمديد ملدة سنة واحدة
التفاقات االقتراض لعام  ،2012البيان الصحفي رقم :14/417

pr/2014/pr14287.htm

www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14383.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يستكمل املراجعتين السادسة والسابعة
بموجب اتفاق االستعداد االئتماين للبوسنة والهرسك ،ويوافق على
زيادة مستوى االستفادة من موارده بموجب اتفاق االستعداد
االئتماين بمقدار  95.7مليون يورو وصرف مبلغ  191.4مليون
يورو ،البيان الصحفي رق م http://www.imf.org/exter� :14/320
nal/np/sec/pr/2014/pr14320.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش تقرير إصالح السياسة املتعلقة
بحدود الدين العام يف البرامج التي يدعمها الصندوق ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/591
pr/2014/pr14591.htm

«إصالح السياسة املتعلقة بحدود الدين العام يف البرامج التي

pr/2011/pr11485.htm

حقوق السحب اخلاصة ،البيان الصحفي رقم http://www. :14/484
imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14484.htm

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14417.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش تقرير عام  2014عن التنوع

والشمول ،البيان الصحفي رق م http://www.imf.org/ex� :14/556
ternal/np/sec/pr/2014/pr14556.htm

«مراجعة مركز دخل الصندوق للسنة املالية  2014والسنتين

املاليتين  2015وhttp://www.imf.org/external/np/ :»2016
pp/eng/2014/040714b.pdf

اجمللس التنفيذي للصندوق يراجع مركز دخل الصندوق ويحدد
هامش معدل اإلقراض للسنتين املاليتين  2015و :2016البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/231
pr/2014/pr14231.htm

يدعمها الصندوق»http://www.imf.org/external/np/pp/ :
eng/2014/111414.pdf

صحيفة وقائع – حماية موارد صندوق النقد الدويل :تقييم
الضمانات الوقائية للبنوك املركزيةhttp://www.imf.org/external/ :

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على تمديد اإلعفاء من الفائدة
للبلدان منخفضة الدخل حتى نهاية عام  ،2016البيان الصحفي
رقم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :14/602

نائب املدير العام ناويوكي شينوهارا ينهي مدة خدمته بالصندوق،
البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/ :15/03

pr14602.htm

اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على أداة لدعم السياسات مدتها

np/exr/facts/safe.htm

sec/pr/2015/pr1503.htm

نائبة املدير العام للصندوق نعمت شفيق تعلن عن رحيلها ،البيان
الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/sec/ :14/106

ثالث سنوات لتنزانيا ،البيان الصحفي رقم http://www. :14/350
imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14350.htm

pr/2014/pr14106.htm

تنمية القدرات

املدير العام للصندوق كريستين الغارد تقترح تعيين كارال غراسو
كنائب للمدير العام ورئيس الشؤون اإلدارية ،البيان الصحفي رقم
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1504. :15/04

«سياسات وممارسات تنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل»:

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/082614.pdf

صندوق النقد الدويل يطلق الصندوق االستئماين للصومال من أجل

تنمية القدرات ،البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/ :15/102
external/np/sec/pr/2015/pr15102.htm
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اجلزء  – 3املوارد املالية والهيكل التنظيمي
واملساءلة

صندوق النقد الدويل

htm

املدير العام للصندوق كريستين الغارد تقترح تعيين ميتسوهيرو

فوروساوا كنائب للمدير العام ،البيان الصحفي رقم http:// :15/33
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1533.htm
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اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية تختار أوغستن كارستنز

كرئيس جديد ،البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/ :15/65
external/np/sec/pr/2015/pr1565.htm
استجابة الصندوق لألزمة املالية واالقتصاديةhttp://www.ieo- :
imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation227.aspx

إدارة وخبراء الصندوق يرحبون بتقرير مكتب التقييم املستقل املتعلق
باستجابة الصندوق لألزمة املالية واالقتصادية ،البيان الصحفي
رقم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :14/494
pr14494.htm

قضايا متكررة من عقد من التطور :الدروس بالنسبة لصندوق النقد

الديلويلhttp://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvalu� :
ation214.aspx

تقرير خاص من تقارير آفاق االقتصاد اإلقليمي – « 25عاما من
التحول :أوروبا ما بعد الشيوعية وصندوق النقد الدويل»http:// :
_www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/eur/eng/pdf/erei
sr_102414.pdf

«أوروبا الوسطى والشرقية :منتدى سياسات الدول األعضاء اجلديدة،
2014؛ تقرير خبراء الصندوق عن مشاورات التحليالت العنقودية
– أطر السياسات املشتركة والتحديات»http://www.imf.org/ :
external/pubs/ft/scr/2015/cr1597.pdf

تقرير التحليل العنقودي لبلدان البلطيق :مشاورات التحليالت
العنقودية لعام  – 2014تقرير خبراء الصندوق؛ والبيان الصحفي؛
وبيان املدير التنفيذي املمثل لبلدان البلطيقhttp://www.imf. :
org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14116.pdf

مكتب التقييم املستقل يف الصندوقhttp://www.ieo-imf.org/ :
ieo/pages/ieohome.aspx

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش تقرير التحليل العنقودي لبلدان
البلطيق بشأن جمهوريات إستونيا والتفيا وليتوانيا ،البيان الصحفي
رقم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :14/203

org/external/np/sec/pr/2014/pr1422.htm

آفاق االقتصاد اإلقليمي – نصف الكرة الغربي :ربيع الشمال وبرد
اجلنوب ،إبريل http://www.imf.org/external/pubs/ft/ :2015

اجمللس التنفيذي للصندوق يرفع تقريره جمللس احملافظين عن
اإلصالحات املتفق عليها يف  2010واملراجعة العامة اخلامسة
عشرة للحصص ،البيان الصحفي رقم http://www.imf. :14/22
بيان االجتماع احلادي والثالثين للجنة الدولية للشؤون النقدية

واملاليةhttp://www.imf.org/external/np/cm/2015/041815. :
htm

ناورو تتقدم بطلب لالنضمام إىل عضوية صندوق النقد الدويل،

البيان الصحفي رقم http://www.imf.org/external/np/ :14/216
sec/pr/2014/pr14216.htm

pr14203.htm

reo/2015/whd/eng/pdf/wreo0415.pdf

«مؤتمر سانتياغو – مؤتمر أمريكا الالتينية يناقش أفكارا لتعزيز

النمو »،مسح أجراه الصندوقhttp://www.imf.org/external/pubs/ :
ft/survey/so/2014/NEW121214A.htm

«التمويل اإلسالمي :الفرص والتحديات وخيارات السياسات»:

«مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام http:// :»2011
/www.imf.org/external/np/spr/triennial/2011

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1505.
pdf

«مراجعة استراتيجية االتصال يف الصندوق»http://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2014/063014.pdf

اجملموعة االستشارية اخلارجية للصندوق املعنية بالتمويل

الصندوق ،نشرة املعلومات املعممة رقم http://www.imf. :07/74
org/external/np/sec/pn/2007/pn0774.htm

مركز صندوق النقد الدويل لالقتصاد والتمويل يف الشرق األوسط
واملركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق االوسط يختتمان حلقة
تطبيقية عن اإلشراف القائم على اخملاطر يف املؤسسات التي تقدم
خدمات مالية إسالمية ،البيان الصحفي رقم http://www. :15/36

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش استراتيجية االتصال يف

اجلزء  – 4النظر إىل املاضي/التطلع إىل املستقبل
النظر إىل املاضي
آفاق االقتصاد اإلقليمي :إفريقيا جنوب الصحراء – املالحة يف
االجتاه املعاكس ،إبريل http://www.imf.org/external/ :2015
pubs/ft/reo/2015/afr/eng/index.htm

اإلسالمي http://www.imf.org/external/themes/islamicfi :
nance/eagmembers.htm

imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1536.htm

«تقييم تركز اخملاطر يف بنوك بلدان جملس التعاون اخلليجي»:

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/102514.pdf

التطلع إىل املستقبل

«بنوك البلدان اإلفريقية :الفرص والتحديات يف جمال الرقابة عبر
احلدود»http://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2015/ :

تمويل التنمية القابلة لالستمرار – قضايا السياسات الرئيسية ودور
صندوق النقد الدويلhttp://www.imf.org/external/np/pp/ :

«تقرير صندوق النقد الدويل القطري رقم  – 14/235جمهورية الصين
الشعبية»http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/ :

جدول أعمال املدير العام بشأن السياسة العامليةhttp://www.imf. :
org/external/ns/cs.aspx?id=318

afr1503.pdf

cr14235.pdf

eng/2015/041515.pdf
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االختصارات
APEC

Asia-Pacific Economic Cooperation

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

CCRT

Catastrophe Containment and Relief Trust

DGI

Data Gaps Initiative

EAC

External Audit Committee

EFF

Extended Fund Facility

EU

European Union

EWE

Early Warning Exercise

FCL

Flexible Credit Line

FM

Fiscal Monitor

FMCG

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors

FSAP

Financial Sector Assessment Program

FSB

Financial Stability Board

FY

financial year

G20
GDDS

Group of Twenty

GDP

gross domestic product

GFSR

Global Financial Stability Report

GPA

Global Policy Agenda

GRA

General Resources Account

General Data Dissemination System

HIPC

Heavily Indebted Poor Countries

ICD

Institute for Capacity Development

IEO

Independent Evaluation Office

IFRS

International Financial Reporting Standards

IMFC

International Monetary and Financial Committee

LIDC

low-income developing country

MDRI

Multilateral Debt Relief Initiative

MOOC

massive open online course

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OIA

Office of Internal Audit and Inspection

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries

PLL

Precautionary and Liquidity Line

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

PSI

Policy Support Instrument

RCF

Rapid Credit Facility

REO

Regional Economic Outlook

RFI

Rapid Financing Instrument

RTAC

Regional Technical Assistance Center

SBA

Stand-By Arrangement

SDDS

Special Data Dissemination Standard

SDR

Special Drawing Right

TSR

Triennial Surveillance Review

WEO

World Economic Outlook

جملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادئ
تآكل القواعد الضريبية ونقل األرباح
الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون
مبادرة ثغرات البيانات
جلنة التدقيق اخلارجي
تسهيل الصندوق املمدد
االحتاد األوروبي
عملية اإلنذار املبكر
خط االئتمان املرن
الراصد املايل
وزراء املالية وحمافظو البنوك املركزية يف جمموعة العشرين
برنامج تقييم القطاع املايل
جملس االستقرار املايل
السنة املالية
جمموعة العشرين
النظام العام لنشر البيانات
إجمايل الناجت احمللي
تقرير االستقرار املايل العاملي
جدول أعمال السياسة العاملية
حساب املوارد العامة
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
معهد تنمية القدرات
مكتب التقييم املستقل
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية
بلد نام منخفض الدخل
املبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون
دورة مفتوحة كبيرة على اإلنترنت
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي
منظمة البلدان املصدرة للنفط
خط الوقاية والسيولة
الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر
أداة دعم السياسات
التسهيل االئتماين السريع
آفاق االقتصاد اإلقليمي
أداة التمويل السريع
مركز إقليمي للمساعدة الفنية
اتفاق االستعداد االئتماين
املعيار اخلاص لنشر البيانات
حقوق السحب اخلاصة
مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات
آفاق االقتصاد العاملي

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

صندوق النقد الدويل

110

خطاب اإلرفاق املوجه
إىل جملس احملافظين
 31يوليو 2015
السيد رئيس جملس احملافظين،
يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي
عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  ،2015وذلــك وفقــا ألحــكام املــادة
الثانيــة عشــرة ،القســم الســابع (أ) مــن اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل
والقســم العاشــر من النظام الداخلي للصندوق .ووفقا ألحكام القســم العشــرين
مــن النظــام الداخلــي ،يعــرض الفصــل الثالــث امليزانيتيــن اإلدارية والرأســمالية
للصنــدوق للســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  2016بعــد اعتمادهمــا مــن
اجمللــس التنفيــذي .ويعــرض امللحــق الســادس ،الــوارد يف نســخة التقريــر علــى
اســطوانة ســي دي روم واملوقع اإللكتروين www.imf.org/external/pubs/ft/
 ar/2015/engالكشــوف املاليــة املدققــة للســنة املنتهيــة يف  30إبريــل 2015
لــكل مــن إدارة العمليــات العامــة ،وإدارة حقــوق الســحب اخلاصــة ،واحلســابات
التــي يديرهــا الصنــدوق ،إىل جانــب تقاريــر مؤسســة التدقيــق اخلارجــي بشــأن
تلــك الكشــوف .وقــد خضعــت إجــراءات التدقيــق اخلارجــي وإعــداد التقاريــر
املاليــة إلشــراف جلنــة التدقيــق اخلارجــي ،املؤلفــة مــن الســيد رامــوس (رئيســا)
والســيد لويتــو والســيدة بــارث ،وذلــك وفقــا ألحــكام القســم العشــرين (ج) مــن
النظــام الداخلــي للصنــدوق.
مع فائق االحترام والتقدير،

كريستين الغارد

املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي
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الذكرى السنوية السبعين لنشأة
صندوق النقد الدويل
شهد عام 2014
الذكرى السبعين
لنشأة صندوق النقد
الدويل يف مؤتمر
بريتون وودز .ونظرت
املؤسسة إىل املاضي
خالل ذلك العام ولكن
كان تركيزها على
املستقبل ،وتساءلت:
ما هي أفضل طريقة
يمكن أن يدعم بها
الصندوق االقتصاد
العاملي املترابط
بشكل وثيق يف القرن
احلادي والعشرين؟

عنــد تأســيس صنــدوق النقــد
الــدويل يف عــام  ،1944كان
العــامل يواجــه خيــارات صعبــة
للغايــة .فقــد أدى الكســاد إىل
حــرب عامليــة مل تنتــه إال بعــد
عــدة شــهور .وكانــت حتديــات
إعــادة بنــاء نظــام دويل جديــد
شــاقة.

وعلــى مــدار العقــود الالحقــة،
ســاعد الصنــدوق يف إعــادة
بنــاء أوروبــا .وســاعد البلــدان
اجلديــدة عندمــا انســحبت
اإلمبراطوريــات االســتعمارية،
وعندمــا انهــار االحتــاد
الســوفيتي .وســاعد الصنــدوق
أمريــكا الالتينيــة وآســيا علــى
عبــور األزمــات ،وعمــل بشــكل
وثيــق مــع اقتصــادات األســواق
الصاعــدة اجلديــدة التــي أكــدت
مكانتهــا يف األلفيــة اجلديــدة.
ومنــذ عــام  ،2008عمــل
صنــدوق النقــد الــدويل بشــكل وثيــق مــع جميــع أعضائــه للتغلــب علــى
األزمــة املاليــة العامليــة األخيــرة.
وخــال العــام ،كــرس صنــدوق النقــد الــدويل عــدد ســبتمبر  2014من
جملــة التمويــل والتنميــة ربــع الســنوية لذكــرى بريتــون وودز ،حيــث
كان عنــوان العــدد «مــن املاضــي نحــو املســتقبل :مســتقبل االقتصــاد
العاملــي ».كمــا نشــر الصنــدوق كتيبــا بشــأن الذكــرى الســنوية أعــده
مــؤرخ صنــدوق النقــد الــدويل جيمــس بوتــون بعنــوان صنــدوق النقــد
الــدويل وقــوة التاريــخ :األحــداث التــي شــكلت املؤسســة العامليــة.
وهنــاك ثالثــة أحــداث يف العــام ســلطت الضــوء علــى املراحــل
الرئيســية يف املاضــي وحتديــات اليــوم واملســتقبل .واحلــدث األول
كان االحتفــال الداخلــي يف يوليــو  2014بالتأســيس مــن جانــب
أعضــاء اجمللــس التنفيــذي ،وموظفــي الصنــدوق ،واملتقاعديــن.
وتمثــل احلــدث الثــاين يف معتكــف جملــس احملافظيــن الــذي عقــد
يف ســبتمبر حيــث ســنحت فرصــة للمديريــن ملناقشــة آرائهــم بشــأن
«معركــة بريتــون وودز».
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أمــا احلــدث الثالــث فقــد كان الكلمــة الرئيســية للمديــر العــام
كريســتين الغــارد أمــام االجتمــاع الســنوي لعــام  2014الــذي عقــد
يف أكتوبــر بشــأن «الصنــدوق يف عامــه الســبعين :انتقــاء اخليــارات
الصحيحــة — األمــس واليــوم وغــدا ».واســتغلت الســيدة الغــارد
يف كلمتهــا الذكــرى الســنوية للنظــر إىل التحديــات اجلديــدة التــي
تواجــه الصنــدوق يف املســتقبل:
بعــد ســبعين عامــا مــن مؤتمــر بريتــون وودز ،يقــف اجملتمــع
الــدويل اآلن عنــد مفتــرق طــرق آخــر .ولكــن يبــدو أن أنمــاط
التعــاون التــي أثبتــت صحتهــا بالتجربــة بــدأت تتــآكل .وتتزايــد
حاليــا الشــكوك حــول قــدرة قاطــرة االقتصــاد العاملــي يف حــد
ذاتهــا علــى االســتمرار.
فهــل يســتطيع العــامل فعــا توفيــر فــرص العمــل ومســتويات الدخل
واملعيشــة األفضل التي تطمح إليها الشــعوب؟
هناك ثالثة خيارات جممعة أساسية يتعين أن ننتقي منها:
أوال :كيــف نحقــق مســتويات النمــو ونوفــر فــرص العمــل الالزمــة
لزيــادة الرخــاء وضمــان االنســجام االجتماعــي؟ وســأطلق علــى
ذلــك مســمى االختيــار بيــن التســارع والركــود.
ثانيــا :كيــف جنعــل هــذا العــامل املترابــط مكانــا أكثــر احتــواء
وأمانــا حتــى يتحقــق لنــا االزدهــار؟ وهــذا هــو االختيــار بيــن
االســتقرار والهشاشــة.
ثالثــا :كيــف نعــزز روح التعــاون والعمــل املشــترك ،بــدال مــن
االنعــزال والتقوقــع؟ وهــذا هــو االختيــار بيــن التضامــن والعزلــة.
إن مستقبلنا مرهون باختياراتنا.
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نظرة سريعة
يمكنــك احلصــول علــى كل املعلومــات التــي حتتاجهــا عن
صنــدوق النقــد الــدويل وعملــه يف الســنة املاليــة .2015
وملزيــد مــن التفاصيــل ،راجــع جــدول احملتويــات الكامــل.

احملتويات 4. . . . . . . . . . . . .
اجلزء 1

نظرة عامة 6. . . . . . . . . . . . .

عــن صنــدوق النقــد الــدويل ،وأنشــطته األساســية،
والتحديــات التــي واجهتهــا البلــدان األعضــاء خــال
الســنة ،وكيــف قــدم الصنــدوق لهــا الدعــم

اجلزء 2

العمل الذي نضطلع به« :املهام
الرئيسية الثالث» 24. . . . . . .
كيــف يتابــع الصنــدوق اقتصــادات بلدانــه األعضــاء
البالــغ عددهــا  188بلــدا ،ويقــدم قروضــا لبلدانــه
األعضــاء التــي تواجــه مشــكالت يف ميــزان املدفوعــات
ويقــدم مســاعدة عمليــة ألعضائــه
اجلزء 3

املوارد املالية والهيكل
التنظيمي 64. . . . . . . . . . . . .

ميزانيــة صنــدوق النقــد الــدويل ،ونظــم التدقيــق ،واملــوارد
البشــرية ،والتقييــم املســتقل ،والتواصــل اخلارجــي،
واإلصالحــات لضمــان تمثيــل أفضــل للبلــدان األعضــاء
اجلزء 4

النظر إىل املاضي/التطلع

لقد كان عاما من االبتكار
على مستوى املؤسسة:
فبدأت برامج جتريبية
تهدف إىل تضمين البحوث
التي أُجريت يف السنوات
األخيرة عن النمو االحتوائي
واملساواة بين اجلنسين يف
عملنا القُطْري ،وأصبحت
الدورات التدريبية عبر شبكة
اإلنترنت متاحة للمسؤولين
واجلمهور العريض على
حد سواء ،وانطلقت مبادرة
البيانات دون مقابل،
وبدأ التعاون مع البلدان
األعضاء يف جمال التمويل
اإلسالمي.

إىل املستقبل 86.. . . . . . . . . . .

إلقــاء الضــوء علــى عمــل صنــدوق النقــد الــدويل يف
املناطــق اخملتلفــة خــال الســنة وكيــف يمكــن أن يســهم
يف احلــد مــن الفقــر وحتقيــق النمــو االقتصــادي وتوفيــر
فــرص العمــل ،وحتقيــق االســتقرار ،وتعزيــز التضامــن

أعــد هــذا التقريــر الســنوي قســم التحريــر واملطبوعــات بــإدارة التواصــل يف صنــدوق النقــد
الــدويل .وأشــرف كل مــن ديفيــد هــويل ،ورودا ويكس-بــراون ،وجيريمــي كليفــت علــى عمــل
الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر ،والــذي يعمــل حتــت إشــراف جلنــة التقييــم املنبثقــة عــن
اجمللــس التنفيــذي برئاســة الســيد منــو ســنل والســيد ســتيفن فيلــد .وباشــر مهــام رئاســة
التحريــر جيريمــي مــارك ،وهــو احملــرر الرئيســي ،وألكســندرا راســل ،كمحــرر ومديــر
مشــروع .وقــدم كل مــن أكشــاي مــودي وســوزان أاليف املســاعدة يف النواحــي اإلداريــة
والتحريــر اللغــوي.
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