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»لكي ننجح بحق، ينبغي أن 

نعمل معا. فال يزال التعاون 

أفضل وسيلة على اإلطالق 

خللق مستقبل أكثر رخاء لكل 

األمم«.
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التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2018



السادس امللحق جانب إىل إلكترونيا تنزيلها أو املطبوعة هذه على احلصول يمكن

املاليــة« باجملــان بإحــدى طريقتيــن: إمــا بكتابــة العنــوان اإللكتــروين يف »الكشــوف

املســح طريــق عــن أو اإللكتــروين، اللــوح أو الشــخصي الكمبيوتــر جهــاز علــى املتصفــح

تقومــوا أن ونأمــل الصفحــة. هــذه علــى )باركــود( الســريعة االســتجابة لرمــز الضوئــي

املتاحة عليها. املواد كل السنوي واستعراض للتقرير اإللكترونية الصفحة بزيارة

www.imf.org/AR2018
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التوسع  زخم  األخيرة  اآلونة  يف 

العاملي  االقتصاد  شهده  الذي 

مما  املاضي،  العام  مدار  على 

الظروف  وحتسن  الوظائف  بزيادة  يبشر 

األعضاء.  بلداننا  معظم  يف  املعيشية 

بينها  من  التهديدات،  بعض  توجد  ولكن 

النزاعات  تصاعد  خطر  عن  الناجتة  تلك 

يف  املسبوق  غير  واالرتفاع  التجارية، 

وتقلبات  واخلاص،  العام  الدين  مستويات 

أسواق املال، وهشاشة األوضاع اجلغرافية 

السياسية.

رسالتي  فإن  التحديات،  هذه  ظل  ويف 

الوقت  أن  تزال  وال  كانت  األعضاء  للبلدان 

سطوع  وقت  هو  السقف  إلصالح  املناسب 

الوقت  يف  لذلك  سانحة  والفرصة  الشمس. 

على  يتعين  الزخم،  وملواصلة  احلايل. 

التخفيف  البلدان 

القطاع  صالبة  تعزيز  خالل  من  العامة  واملالية  املالية  خماطر  حدة  من 

املايل وإعادة بناء احليز املتاح من خالل السياسات — كما يتعين عليها 

إحراز تقدم نحو تنفيذ اإلصالحات الهيكلية التي سيكون من شأنها تعزيز 

البلدان  تشجع  أن  وينبغي  املستقبلية.  العواصف  مواجهة  يف  االقتصاد 

القواعد، وأن تسعى  إنشاء نظام جتاري منفتح متعدد األطراف يستند إىل 

إىل أن يستفيد اجلميع من التكنولوجيات اجلديدة — مما يسهم يف تعزيز 

النمو االحتوائي واالستقرار املايل بدال من إعاقتهما. 

نتيجة  بضغوط  العاملي  االقتصادي  الزخم  يتأثر  األطول،  املدى  وعلى 

املؤسسات  يف  الثقة  تراجع/فتور 

احلياة  شريان  هي  والثقة   — ببطء 

الثقة  ولهذه  بالطبع.  اقتصاد  ألي 

التي  اآلثار  عديدة:  أبعاد  املتذبذبة 

العاملية،  املالية  األزمة  خلفتها 

النمو  مكاسب  بأن  والتصورات 

يجري  ال  والعوملة  االقتصادي 

والقلق  عادل،  نحو  على  تقاسمها 

والفرص  الوظائف  مستقبل  من 

احلوكمة وأطر  االقتصادية، 

الضعيفة التي غالبا ما ساهمت يف

الزخم  يتأثر  كذلك  الفساد.  تيسير 

املسنين  أعداد  تزايد  نتيجة  سلبا 

لنظم  املتاح  التمويل  وضعف 

معاشات التقاعد، كما تتسع فروق 

يؤدي  أن  احملتمل  ومن  الدخل. 

تغير املناخ يف حالة عدم مواجهته إىل اضطرابات حادة على جانب 

أن  أيضا  البلدان  القادمة. ويتعين على  العقود  الرخاء االقتصادي يف 

تواصل تركيزها على هذه التحديات امللحة التي تتزايد حدتها ببطء. 

رسالة من 

املدير العام

مواجهة 

تغير 

املناخ

معاجلة عدم 

املساواة

عزيزي القارئ،
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قــام بإعــداد هــذا التقريــر الســنوي قســم التحريــر واملطبوعــات بــإدارة العالقــات اخلارجيــة يف صنــدوق النقــد الــدويل بالتشــاور مــع جمموعــة عمــل مــن خمتلــف 

إدارات الصنــدوق. وأشــرف كل مــن كريســتوف روزنبــرغ وجيفــري هيــدن ولينــدا كيــن علــى عمــل الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر التابــع للجنــة التقييــم املنبثقــة 

عــن اجمللــس التنفيــذي برئاســة ألكســندر تومبينــي. وباشــر مهــام احملــرر الرئيســي أنتــوين أنيــت وشــغلت كل مــن ألكســندرا راســل ودينيــس بيرغيــرون منصــب 

بانشــويل املســاعدة يف جانــب التحريــر اللغــوي، كمــا قــدم هايــون وو  مديــر مشــروع. وقدمــت كريســتال هيرمــان املســاعدة يف التصميــم الرقمــي. وقــدم روميــت

بــارك املســاعدة علــى اجلانــب اإلداري. 

Beth Singer Design LLC  www.bethsingerdesign.com التصميم: مؤسسة

Feisty Brown  www.feistybrown.com تصميم الصفحة اإللكترونية: مؤسسة
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وعلــى نحــو مــا يتضــح مــن هــذا 

جملــس  فــإن  الســنوي،  التقريــر 

وخبــراء  التنفيذييــن  املديريــن 

الصنــدوق يبذلــون قصــارى جهدهــم خلدمــة البلــدان األعضــاء ومســاعدتها علــى 

السياســات وبرامــج اإلقــراض  — مــن خــالل تقديــم املشــورة بشــأن  التحديــات  مواجهــة هــذه 

األزمــات؛ وتمكنَّــا  منــع  أدوات  فقــط، ســعينا إىل تعزيــز  املثــال  القــدرات. وعلــى ســبيل  وتنميــة 

مــن حتســين منهجيتنــا املســتخدمة يف تقييــم االختــالالت العامليــة وأســعار الصــرف؛ وحددنــا 

القابــل  االحتوائــي  االقتصــادي  النمــو  لتشــجيع  الالزمــة  األولويــة  ذات  الهيكليــة  اإلصالحــات 

لالســتمرار، بمــا يف ذلــك يف جمــال املســاواة بيــن اجلنســين ومشــاركة املــرأة يف 

القــوة العاملــة؛ وطورنــا حتليلنــا للقضايــا املاليــة والهيكليــة الكليــة؛ ووضعنــا 

العمــق  مــن  بمزيــد  وحللنــا  احلوكمــة؛  وضعــف  الفســاد  ملواجهــة  جديــدا  إطــارا 

االقتصــاد الرقمــي والتكنولوجيــا املاليــة؛ وعززنــا مشــاركتنا يف حتقيــق أهــداف 

املســتدامة.  التنميــة 

بعــدم  تتســم  التــي  االقتصاديــة  األوضــاع  هــذه  فيــه  نواجــه  الــذي  الوقــت  ويف 

اليقيــن، فإننــي علــى قناعــة بــأن القيــم التــي يســتند إليهــا صنــدوق النقــد الــدويل 

— والتــي ترتكــز علــى فكــرة أن التعــاون االقتصــادي هــو الســبيل األكيــد نحــو غــد 

أفضــل — أصبحــت أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى. لذلــك دعونــا جنــدد التزامنــا 

بهــذه القيــم.    
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احلوكمة
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اجلزء ٣: 

املوارد املالية والهيكل التنظيمي 

واملساءلة

ــدأ الســنة املاليــة يف صنــدوق النقــد الــدويل يف أول مايــو وتنتهــي يف   تب

٣٠ إبريــل.

التحليــل واعتبــارات السياســات الــواردة يف هــذا التقريــر تمثــل وجهــات 

نظــر املديريــن التنفيذييــن يف صنــدوق النقــد الــدويل.

ووحــدة احلســاب املســتخدمة يف الصنــدوق هــي وحــدة حقــوق الســحب 

الــدوالر  إىل  املاليــة  الصنــدوق  بيانــات  حتويــل  وعمليــات  اخلاصــة؛ 

األمريكــي هــي عمليــات تقريبيــة ويتــم توفيرهــا علــى ســبيل التيســير. 

ويف ٣٠ إبريــل ٢٠١٨، كان ســعر صــرف حقــوق الســحب اخلاصــة مقابــل 

للــدوالر  خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة   ٠.٦٩٥٣٨٠ هــو  األمريكــي  الــدوالر 

الواحــد، وســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل حقــوق الســحب اخلاصــة 

هــو ١٫4٣٨٠٦ للوحــدة الواحــدة مــن حقــوق الســحب اخلاصــة. وكان الســعر 

يف الســنة الســابقة )٢7 إبريــل ٢٠١7( هــو ٠٫7٢٩٣٨٢ وحــدة حقــوق ســحب 

خاصــة للــدوالر الواحــد، و ١٫٣7١٠٢ دوالر للوحــدة الواحــدة مــن حقــوق 

الســحب اخلاصــة.

»مليــار« تعنــي ألــف مليــون، بينمــا »تريليــون« تعنــي ألــف مليــار؛ وترجــع 

عمليــة  إىل  الكليــة  وا�اميــع  األرقــام  مفــردات  بيــن  الطفيفــة  الفــروق 

التقريــب.

وال يشــير مصطلح »بلد«، حســب اســتخدامه يف هذا التقرير الســنوي، يف 

جميــع احلــاالت، إىل كيــان إقليمــي يشــكل دولــة حســب مفهــوم القانــون 

والعــرف الدولييــن. وإنمــا يشــمل هــذا املصطلــح أيضــا، حســب اســتخدامه 

يف هــذا التقريــر، بعــض الكيانــات اإلقليميــة التــي ال تشــكل دوال ولكــن 

ــى أســاس منفصــل ومســتقل. يُحتفــظ ببيانــات إحصائيــة عنهــا عل
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صندوق النقد الدويل٤

حملة عن صندوق النقد الدويل

أدوارنا الرئيسية

تقديــم املشــورة للبلــدان األعضــاء 

الالزمــة  السياســات  اعتمــاد  بشــأن 

الكلــي،  االقتصــادي  االســتقرار  لتحقيــق 

وتعجيــل وتيــرة النمــو االقتصــادي، وتخفيــف حــدة 

الفقــر.

األعضــاء  للبلــدان  التمويــل  إتاحــة 

املشــكالت  معاجلــة  يف  ملســاعدتها 

يف  بمــا  املدفوعــات،  بميــزان  املتعلقــة 

عــن  الناجتــة  األجنبــي  النقــد  عجــز  حــاالت  ذلــك 

جتــاوز املدفوعــات اخلارجيــة اإليــرادات مــن النقــد 

األجنبــي.

الفنيــة  املســاعدة  تقديــم 

والتدريــب للبلــدان األعضــاء بنــاء علــى 

وتعزيــز  بنــاء  يف  ملســاعدتها  طلبهــا؛ 

اخلبــرات واملؤسســات الالزمــة لتنفيــذ السياســات 

الســليمة. االقتصاديــة 

الــدويل  النقــد  لصنــدوق  الرئيســي  املقــر  ويقــع 

أنحــاء  يف  مكاتــب  ولــه  العاصمــة،  واشــنطن  يف 

علــى  تواصلــه  نطــاق  توســيع  بغــرض  العــامل 

املســتوى العاملــي واحلفــاظ علــى الروابــط الوثيقــة 

علــى  ولالطــالع  األعضــاء.  ببلدانــه  تربطــه  التــي 

الــدويل  النقــد  صنــدوق  عــن  إضافيــة  معلومــات 

وبلدانــه األعضــاء، يمكــن زيــارة املوقــع اإللكتــروين 

 .www.imf.org للصنــدوق: 

1

2
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بلــدا وتأسســت لتحســين ســالمة االقتصــاد العاملــي. ويهــدف 

وضمــان  العاملــي،  النقــدي  التعــاون  تعزيــز  إىل  الصنــدوق 

االســتقرار املــايل، وتيســير حركــة التجــارة الدوليــة، وتشــجيع 

زيــادة فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار، 

النقــد  العــامل.  وصنــدوق  أنحــاء  الفقــر يف جميــع  مــن  واحلــد 

لضمــان  الــدويل  النقــدي  النظــام  علــى  يشــرف  الــذي  الــدويل، 

كفــاءة عملــه، يضــع ضمــن أهدافــه الرئيســية تشــجيع اســتقرار 

أســعار الصــرف وتيســير التوســع والنمــو املتــوازن يف التجــارة 

)ومواطنيهــا(  البلــدان  تمكــن  الصنــدوق  ورســالة  الدوليــة. 

مــن شــراء الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا البعــض، وهــي أمــر 

ضــروري لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار ورفــع 

مســتويات املعيشــة. وجميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق 

السياســات  آثــار  يناقــش  الــذي  التنفيــذي،  ممثلــة يف جملســه 

واإلقليمــي  الوطنــي  املســتوى  علــى  بلــد  لــكل  االقتصاديــة 

الصنــدوق  يقدمهــا  التــي  القــروض  علــى  ويوافــق  والعاملــي 

ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة املشــكالت املؤقتــة 

بنــاء  جهــود  وكذلــك  املدفوعــات،  ميــزان  يف  تواجههــا  التــي 

ا�لــس  أنشــطة  الســنوي  التقريــر  هــذا  ويغطــي  القــدرات. 

التنفيــذي واإلدارة العليــا واخلبــراء خــالل الســنة املاليــة مــن 

أول مايــو ٢٠١7 إىل ٣٠ إبريــل ٢٠١٨. وتعكــس حمتوياتــه 

آراء ا�لــس التنفيــذي للصنــدوق ومناقشــاته حــول قضايــا 

التقريــر  هــذا  إعــداد  يف  بفعاليــة  شــارك  والــذي  السياســات، 

الســنوي.

يركز صندوق النقد الدويل على ثالثة أدوار 

رئيسية:

http://www.imf.org/external/index.htm
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حتت األضواء

فرصة سانحة

شــهد العــام املاضــي تصاعــد ا�ــاوف االقتصاديــة نتيجــة التشــكك 

صنــع  يف  املتبــع  الــدويل  والنهــج  االقتصــادي  التكامــل  جــدوى  يف 

السياســات االقتصاديــة. ولكــي يســتفيد اجلميــع مــن مكاســب العوملــة، 

ركــز الصنــدوق علــى تقديــم املشــورة بشــأن السياســات يف ا�ــاالت 

الكليــة التاليــة ذات األهميــة:

5 التقرير السنوي ٢٠١٨

حتسين عمل 

النظام العاملي

من خالل معاجلة االختالالت العاملية 

وتعزيز شبكة األمان املايل 

العاملية

وضع النمو 

على مسار قابل 

لالستمرار
من خالل مواجهة تغير املناخ

حماية 

األسس
من خالل تعزيز احلوكمة 

ومعاجلة الفساد

جعل النمو 

احتوائيا للجميع 

من خالل التصدي جلميع 

أشكال عدم املساواة

االستفادة من 

التكنولوجيا
يف جمال املالية وسياسة 

املالية العامة

ة
م
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ة
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ن

خارطــة  مــع  النهــج  هــذا  ويتســق 

أهــداف  أرســتها  التــي  السياســات 

عــن  الصــادرة  املســتدامة  التنميــة 

تشــير  والتــي  املتحــدة  األمم  منظمــة 

إىل وجــود عالقــة واضحــة بيــن النمــو 

االجتماعــي  واإلدمــاج  االقتصــادي 

اعتمــد  وقــد  البيئيــة.  واالســتدامة 

الصنــدوق أهــداف التنميــة املســتدامة 

يف ا�ــاالت ذات الصلــة بأنشــطته. 



حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي 

العاملي يتطلب التزام جميع 

البلدان.

يشــير تقريــر القطــاع اخلارجــي لعــام ٢٠١7 الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل أن 

اختــالالت احلســاب اجلــاري املفرطــة — العجــز أو الفائــض يف معامــالت بلــد مــا مــع 

باقــي العــامل — مثلــت حــوايل ثلــث جممــوع االختــالالت العامليــة يف عام ٢٠١٦. وهذه 

االختــالالت، التــي مل يتغيــر مســتواها تقريبــا منــذ عــام ٢٠١٦، أصبحــت أكثــر تركــزا 

يف االقتصــادات املتقدمــة: حــاالت عجــز يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة 

وســنغافورة  وهولنــدا  وكوريــا  واليابــان  أملانيــا  مثــل  بلــدان  وفوائــض يف  املتحــدة، 

والســويد. وهــذه االختــالالت جتعــل االقتصــاد العاملــي أكثــر عرضــة النعــكاس مفاجــئ 

يف مســار التدفقــات الرأســمالية وقــد تــؤدي إىل زيــادة احلمائيــة، ممــا ســتكون لــه آثــار 

ســلبية علــى التجــارة والنمــو. وبالنســبة لبلــدان العجــز املفــرط، ينبغــي خفــض عجــز 

املاليــة العامــة دون احلــد مــن البرامــج التــي تســتهدف الفقــراء وإعــادة اتســاق السياســة 

النقديــة تدريجيــا مــع مســتويات التضخــم املســتهدفة. يف حيــن ينبغــي أن تســتخدم 

بلــدان الفائــض املفــرط مزيــدا مــن الدفعــات املاليــة. وينبغــي أن تــويل ا�موعتــان 

األولويــة لإلصالحــات الهيكليــة — زيــادة االســتثمارات وتعزيــز املنافســة يف بلــدان 

الفائــض وتشــجيع االدخــار واملنافســة يف بلــدان العجــز. ويعــد االســتقرار االقتصــادي 

الكلــي العاملــي ســلعة عامــة دوليــة يتطلــب حتقيقهــا التــزام جميــع البلــدان. 

كذلــك دعــم الصنــدوق التوســع يف شــبكة األمــان املــايل العامليــة التــي حتافــظ علــى 

االســتقرار االقتصــادي الكلــي مــن خــالل إتاحــة التأميــن للمســاعدة يف منــع األزمــات، 

اعتمــاد  علــى  البلــدان  لتشــجيع  الالزمــة  واحلوافــز  األزمــات،  وقــوع  عنــد  والتمويــل 

لــإلدارة. وقــد  أقــل تواتــرا وأكثــر قابليــة  التــي مــن شــأنها جعــل األزمــات  السياســات 

ازدادت مــوارد شــبكة األمــان املــايل العامليــة بمقــدار ثالثــة أضعــاف 

خــالل الفتــرة مــن ٢٠٠7 إىل ٢٠١٦، ممــا يشــير إىل أن االقتصــاد 

العاملــي أصبــح أكثــر تعقيــدا وتقلبــا وتداخــال.

حتت األضواء:

حتسين عمل النظام العاملي 

مســاهمات  زادت  املاضــي،  العــام  مــدار  وعلــى 

الصنــدوق يف شــبكة األمــان املــايل العامليــة، حيــث 

عــدل قواعــد إتاحــة خطــوط ائتمــان منــع األزمــات 

— خــط االئتمــان املــرن وخــط الوقايــة والســيولة 

— لزيــادة قابليــة التنبــؤ بعمليــة التأهــل وجعلهــا 

إطــارا  الصنــدوق  اقتــرح  كذلــك  شــفافية.  أكثــر 

لتعزيــز التعــاون مــع ترتيبــات التمويــل اإلقليميــة 

العامليــة،  املــايل  األمــان  شــبكة  حتســين  بغــرض 

وذلــك لالســتفادة مــن املزايــا التنافســية الفرديــة 

والروابــط  )املعرفــة  اإلقليميــة  التمويــل  لترتيبــات 

تصحيــح  يف  )اخلبــرة  والصنــدوق  اإلقليميــة( 

توزيــع  يف  والتضامــن  الكلــي  االقتصــاد  أوضــاع 

والتخفيــف  األزمــات  منــع  العامليــة( يف  ا�اطــر 

حدتهــا. مــن 

الصنــدوق  يعمــل  القــدرات،  بتنميــة  وفيمــا يتصــل 

مــع أكثــر مــن 4٠ شــريكا ثنائــي األطــراف ومتعــدد 

االقتصاديــة  املبــادرات  مــن  عــدد  علــى  األطــراف 

عــدة  وتتســق  العــامل.  حــول  األساســية  الكليــة 

االحتياجــات  أهــم  مــع  مواضيعيــة  صناديــق 

ذلــك  يف  بمــا  العامليــة،  اإلنمائيــة  واملبــادرات 

جــدول أعمــال التنميــة املســتدامة ٢٠٣٠ وجــدول 

اجلهــود  وتعــد  التنميــة.  أجــل  مــن  التمويــل  أعمــال 

النقــد  صنــدوق  مراكــز  بهــا  تقــوم  التــي  املكثفــة 

الــدويل اإلقليميــة لتنميــة القــدرات عنصــرا مكمــال 

املراكــز  هــذه  وحتصــل  الصناديــق،  هــذه  ألنشــطة 

والبلــدان  التنميــة  شــركاء  مــن  تمويلهــا  علــى 

والصنــدوق. األعضــاء 

صندوق النقد الدويل٦
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كفاية شبكة األمان املايل العاملية: مراجعة خط 

االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة، ومقترحات 

إلصالح أدوات الصندوق — مقترحات معدلة

أجــرى الصنــدوق مراجعــة خلــط االئتمــان املــرن وخــط الوقايــة والســيولة 

دعــم  يف  فعالــة  مســاهمة  ســاهمتا  األداتيــن  هاتيــن  أن  إىل  وتوصــل 

البلــدان األعضــاء علــى أســاس وقائــي يف مواجهــة ا�اطــر اخلارجيــة، 

ومســتويات  املــرن  االئتمــان  خــط  إطــار  يف  الالحقــة  الترتيبــات  وأن 

االســتفادة مــن املــوارد التــي أتاحتهــا هــذه الترتيبــات تــم تصميمهــا علــى 

نحــو مالئــم بمــا يتناســب مــع ظــروف البلــدان. وتضمنــت عمليــة 

املراجعــة إجــراء تعديــالت علــى إطــار التأهــل لالســتفادة مــن خــط 

االئتمــان املــرن وخــط الوقايــة والســيولة لزيــادة قابليــة التنبــؤ بــه 

وجعله أكثر شــفافية بالنســبة للمســتخدمين احلاليين واحملتملين.

اتساع شبكة األمان املايل العاملية 

بمقدار ثالثة أضعاف منذ عام 2٠٠8
حجم املوارد املتاحة للبلدان بمليارات الدوالرات األمريكية ونوعها.

عــن  الســنوية  والتقاريــر  املركزيــة،  للبنــوك  اإللكترونيــة  واملواقــع  إجنلتــرا،  بنــك  املصــادر: 

الــدويل. النقــد  صنــدوق  خبــراء  وتقديــرات  اإلقليميــة،  التمويــل  ترتيبــات 

١ تســتند التقديــرات إىل االســتخدامات الســابقة املعلومــة، أو، يف حالــة عــدم ســحب املــوارد، إىل 

متوســط احلــد األقصــى للمســحوبات الســابقة لباقــي البنــوك املركزيــة األعضــاء يف الشــبكة. 

وحتســب الترتيبــات الثنائيــة مــرة واحــدة.

٢ تتضمــن جميــع الترتيبــات التــي تكــون لهــا حــدود صريحــة، وتســتبعد منهــا ترتيبــات مبــادرة 

شــيانغ مــاي متعــددة األطــراف، والتــي تنــدرج ضمــن ترتيبــات التمويــل اإلقليميــة. وحتســب 

الترتيبــات الثنائيــة مــرة واحــدة.

٣ تســتند إىل الطاقــة اإلقراضيــة الصريحة/حــد اإلقــراض الصريــح إذا مــا توافــرت هــذه البيانات، 

أو حجــم املــوارد امللتــزم بهــا، أو الطاقــة اإلقراضيــة التقديريــة حســب حــدود اســتفادة البلــدان 

مــن املــوارد ورأس املــال املدفــوع.

4 بعد األرصدة االحترازية.

٥ بعد خصم األرصدة االحترازية بالنسبة للبلدان املنضمة إىل خطة املعامالت املالية.      

املبادالت ثنائية األطراف — االقتصادات املتقدمة، 
غير حمدودة١

املبادالت ثنائية األطراف — حمدودة٢
ترتيبات التمويل اإلقليمية٣

موارد الصندوق املقترضة4

موارد الصندوق املستمدة من حصص العضوية٥

االحتياطيات الدولية الكلية )نهاية الفترة، 

املقياس األيسر(

عقد الشراكات 

لتحقيق األهداف

هدف التنمية املستدامة

الشكل البياين 1-1 معلومة

خلف الكواليس

تتكون شبكة األمان املايل العاملية من أربعة 

مستويات أساسية: 

دوالر  تريليــوين  مــن  ارتفعــت  للبلــدان  الذاتيــة  االحتياطيــات   –  ١

أمريكــي تقريبــا يف عــام ٢٠٠٠ إىل حــوايل ١١ تريليــون دوالر أمريكــي 

يف عــام ٢٠١7. كذلــك تضاعــف حجــم مــوارد الصنــدوق املســتمدة مــن 

حصــص العضويــة ليصــل إىل ٦7٠ مليــار دوالر أمريكــي تقريبــا.

٢ – املبــادالت الثنائيــة بيــن بلديــن تكــون يف صــورة مبــادالت دائمــة 

غيــر حمــدودة بيــن البنــوك املركزيــة لبعــض البلــدان الكبــرى التــي تصــدر 

عمــالت االحتياطــي، وشــبكة مــن املبــادالت بيــن الصيــن وبلــدان أخــرى 

لدعــم التجــارة واالســتثمار.

٣ – ترتيبــات التمويــل اإلقليميــة تتضمــن آليــة االســتقرار األوروبيــة 

التــي تبلــغ طاقتهــا اإلقراضيــة ٥٠٠ مليــار يــورو، ومبــادرة شــيانغ مــاي 

متعــددة األطــراف التــي تصــل طاقتهــا اإلقراضيــة إىل ٢4٠ مليــار دوالر 

والهنــد  والصيــن  البرازيــل  بيــن  الطــوارئ  احتياطــي  وترتيــب  أمريكــي، 

وروســيا وجنــوب إفريقيــا الــذي تبلــغ قيمتــه ١٠٠ مليــار دوالر أمريكــي.

البلــدان  إقــراض  جانــب  إىل  يمكنــه،  الــدويل  النقــد  صنــدوق   –  4

خطــوط  تقديــم  املدفوعــات،  ميــزان  أزمــات  مواجهــة  علــى  ملســاعدتها 

تتمتــع  التــي  للبلــدان  وقائــي  أســاس  علــى  اســتخدامها  يمكــن  ائتمــان 

بأســس اقتصاديــة ســليمة. وتتضمــن هــذه اخلطــوط خــط االئتمــان املــرن 

الــذي يقــدم للبلــدان التــي تســتند إىل أســس وسياســات قويــة للغايــة، وخــط 

الوقايــة والســيولة الــذي يقــدم للبلــدان التــي تتمتــع بأســس ســليمة وال 

توجد لديها سوى مواطن ضعف حمدودة.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html


حتت األضواء:

وضع النمو على مسار قابل لالستمرار

ارتفاع درجات احلرارة قد يفرض 

تكلفة ضخمة على االقتصاد.

مــن احملتمــل أن يصبــح تغيــر املنــاخ إحــدى أكبــر الصدمــات االقتصاديــة يف 

القــرن احلــادي والعشــرين، إذا مل تتــم مواجهتــه، نظــرا آلثــاره املعاكســة، مثــل 

ارتفــاع درجــات احلــرارة، وحــدوث كــوارث طبيعيــة أكبــر وأكثــر تواتــرا، وارتفــاع 

مســتويات البحــار، وفقــدان التنــوع البيولوجــي يف النظــم البيئيــة املســتنزفة.

آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١7 أكتوبــر  عــدد  يف  الــواردة  الصنــدوق  بحــوث  وتشــير 

االقتصــاد العاملــي إىل أن ارتفــاع درجــات احلــرارة قــد يفــرض تكلفــة كبيــرة علــى 

االقتصــاد، ال ســيما يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل التــي ليــس لهــا ســوى 

نصيــب ضئيــل مــن انبعاثــات غــاز الدفيئــة. فبالنســبة لبلــد نــام وســيط منخفــض 

الدخــل تبلــغ درجــة حرارتــه ٢٥ درجــة مئويــة، يــؤدي ارتفــاع درجــة احلــرارة 

بدرجــة مئويــة واحــدة إىل انخفــاض نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

بحــوايل ١٫٥٪ -- ويســتمر هــذا االنخفــاض لســبعة أعــوام علــى األقــل.

ويف حالــة عــدم الســيطرة علــى االنبعاثــات، فقــد يتراجــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

يف أي بلــد نــام وســيط منخفــض الدخــل بمقــدار العشــر يف نهايــة القــرن. ويؤثــر 

ارتفــاع درجــات احلــرارة علــى النتائــج االقتصاديــة بأشــكال عديــدة — مثــل 

تراجــع النــاجت الزراعــي، وانخفــاض إنتاجيــة العمالــة املعرضــة للحــرارة، وتــردي 

األوضــاع الصحيــة، وانخفــاض مســتوى االســتثمارات. ويعيــش حــوايل ٦٠٪ مــن 

ســكان العــامل يف بلــدان معرضــة ملواجهــة هــذه اآلثــار.

وللحــد مــن آثــار تغيــر املنــاخ مــن خــالل تقليــص االنبعاثــات، وافقــت ٢٠٠ بلــد 

تقريبــا علــى اتفاقيــة باريــس. ويعكــف الصنــدوق يف الوقــت 

احلــايل علــى إعــداد أدوات اللوحــات اجلدوليــة ملســاعدة كل 

بلــد علــى حــدة يف قيــاس مســتويات تســعير الكربــون الالزمــة، 

االنبعاثــات  كتــداول  األدوات  خمتلــف  بيــن  واملفاضــالت 

وحوافــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة والضرائــب علــى الكهربــاء 

وأنــواع الوقــود املنفــردة.

وتؤكــد النتائــج علــى أن ضرائــب انبعاثــات الكربــون لهــا مزايــا كبيــرة بالنســبة 

البلــدان يف  التفــاوت الكبيــر بيــن  العامــة واالقتصــاد، وعلــى  للمنــاخ واملاليــة 

مســتويات تســعير الكربــون الالزمــة، ممــا يعــزز احلجــج املؤيــدة للتنســيق الــدويل 

يف هذا الصدد. وقد وافق ا�لس التنفيذي للصندوق خالل العام اجلاري على 

تقديــم مزيــد مــن املســاعدات للبلــدان الناميــة التــي تواجــه احتياجــات ملحــة علــى 

جانــب ميــزان املدفوعــات مــن خــالل زيــادة حــدود االســتفادة مــن موارد التســهيل 

االئتمــاين الســريع وأداة التمويــل الســريع. وبالنســبة للبلــدان الناميــة الصغيــرة، 

تبلــغ التكلفــة الســنوية للكــوارث حــوايل ٢٪ مــن 

يتجــاوز  مــا  أي   — احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

التكلفــة التــي تتحملهــا البلــدان األكبــر بأربعــة 

القــدرات  تنميــة  جهــود  وتســاعد  أضعــاف. 

البلــدان األعضــاء علــى بنــاء أطــر إدارة ماليــة 

ضريبيــة  إصالحــات  واعتمــاد  قويــة،  عامــة 

بيئيــة، وحتديــد أســعار مالئمــة للطاقــة تعكــس 

اآلثــار اجلانبيــة البيئيــة الضــارة لتغيــر املنــاخ.

مــع  بالتعــاون  الصنــدوق  اســتحدث  كذلــك 

سياســات  تقييــم  »عمليــات  الــدويل  البنــك 

شــامال  تقييمــا  تتيــح  التــي  املنــاخ«  تغيــر 

تغيــر  حــدة  مــن  التخفيــف  الســتراتيجيات 

الــدول  يف  والتمويــل  الصالبــة  وبنــاء  املنــاخ 

الصغيــرة يف إطــار مــايل كلــي قابل لالســتمرار.

صندوق النقد الدويل8

ويف حالــة عــدم الســيطرة علــى االنبعاثــات، فقــد يتراجــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

يف أي بلــد نــام وســيط منخفــض الدخــل بمقــدار العشــر يف نهايــة القــرن. ويؤثــر 

ارتفــاع درجــات احلــرارة علــى النتائــج االقتصاديــة بأشــكال عديــدة — مثــل 

تراجــع النــاجت الزراعــي، وانخفــاض إنتاجيــة العمالــة املعرضــة للحــرارة، وتــردي 

األوضــاع الصحيــة، وانخفــاض مســتوى االســتثمارات. ويعيــش حــوايل ٦٠٪ مــن 

وللحــد مــن آثــار تغيــر املنــاخ مــن خــالل تقليــص االنبعاثــات، وافقــت ٢٠٠ بلــد 

تقريبــا علــى اتفاقيــة باريــس. ويعكــف الصنــدوق يف الوقــت 

احلــايل علــى إعــداد أدوات اللوحــات اجلدوليــة ملســاعدة كل 

بلــد علــى حــدة يف قيــاس مســتويات تســعير الكربــون الالزمــة، 

االنبعاثــات  كتــداول  األدوات  خمتلــف  بيــن  واملفاضــالت 

وحوافــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة والضرائــب علــى الكهربــاء 

وتؤكــد النتائــج علــى أن ضرائــب انبعاثــات الكربــون لهــا مزايــا كبيــرة بالنســبة 

البلــدان يف  التفــاوت الكبيــر بيــن  العامــة واالقتصــاد، وعلــى  للمنــاخ واملاليــة 

مســتويات تســعير الكربــون الالزمــة، ممــا يعــزز احلجــج املؤيــدة للتنســيق الــدويل 

يف هذا الصدد. وقد وافق ا�لس التنفيذي للصندوق خالل العام اجلاري على 

تقديــم مزيــد مــن املســاعدات للبلــدان الناميــة التــي تواجــه احتياجــات ملحــة علــى 

جانــب ميــزان املدفوعــات مــن خــالل زيــادة حــدود االســتفادة مــن موارد التســهيل 

االئتمــاين الســريع وأداة التمويــل الســريع. وبالنســبة للبلــدان الناميــة الصغيــرة، 



٩ التقرير السنوي ٢٠١٨

ة
م

عا
ة

ظر
ن

٤٫٢٣

٣٫٥٨

٢٫٩٣

٢٫٢٨

١٫٦٣

٠٫٩٨

٠٫٣٣

٠٫٣٢–
٠٫٩٧–
١٫٦٢–
٢٫٢٧–

آثار صدمات الطقس على النشاط 

االقتصادي: كيف يمكن للبلدان منخفضة 

الدخل املواجهة؟

يشــير عــدد أكتوبــر ٢٠١7 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

درجــات  ارتفــاع  أن  إىل  املنــاخ  تغيــر  عــن  العاملــي 

وتتركــز  متفاوتــة،  كليــة  اقتصاديــة  آثــار  لــه  احلــرارة 

الســاخن  املنــاخ  ذات  البلــدان  يف  الســلبية  تداعياتــه 

نســبيا، مثــل أغلــب البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل. 

ومن شــأن السياســات احمللية الســليمة والتنمية، بوجه 

للتكيــف  حمــددة  اســتراتيجيات  يف  واالســتثمار  عــام، 

التداعيــات  مــن  احلــد  املســاعدة يف  املنــاخ،  تغيــر  مــع 

الســلبية لصدمــات الطقــس. ولكــن نظــرا للمعوقــات التــي 

تواجههــا البلــدان منخفضــة الدخــل، يجــب علــى ا�تمــع 

الــدويل دعــم هــذه البلــدان يف التكيــف مــع تغيــر املنــاخ 

— وهــو تهديــد عاملــي مل تســهم هــذه البلــدان فيــه ســوى 
بدرجــة ضئيلــة.  

التسهيل االئتماين السريع من صندوق النقد الدويل

يتمثــل الغــرض مــن التســهيل االئتمــاين الســريع الــذي يتيحــه صنــدوق النقــد الــدويل يف تقديــم 

قــروض ســريعة بــدون فائــدة بشــروط حمــدودة للبلــدان منخفضــة الدخــل التــي تواجــه موازيــن 

مدفوعاتهــا احتياجــات عاجلــة. ويركــز هــذا التســهيل علــى أهــداف احلــد مــن الفقــر والنمــو يف 

البلــدان. وقــد تــم اســتحداث هــذا التســهيل حتــت مظلــة الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد 

مــن الفقــر كجــزء مــن إصالحــات أوســع نطاقــا جلعــل الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق أكثــر 

مرونــة ومالءمــة �تلــف احتياجــات البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل، بمــا يف 

ذلــك يف أوقــات األزمــات. 

الصنــدوق  مــن  لالســتفادة  املؤهلــة  األعضــاء  للبلــدان  متــاح  والتســهيل 

الفقــر، وتكــون املســاعدات يف صــورة  مــن  للنمــو واحلــد  االســتئماين 

قــرض يصــرف ملــرة واحــدة. ويمكــن للبلــد طلــب املســاعدة جمــددا 

يف إطــار التســهيل االئتمــاين الســريع خــالل ثالثــة أعــوام إذا 

مــا كانــت االحتياجــات التــي يواجههــا ميــزان مدفوعاتهــا 

ناجتــة أساســا عــن صدمــة خارجيــة أو إذا كان للبلــد 

ســجل أداء إيجابــي يف تنفيــذ سياســات اقتصاديــة

وافــق  ،٢٠١7 يونيــو  ويف  مالئمــة.  كليــة 

ائتمــاين  تســهيل  صــرف  علــى  الصنــدوق 

لغامبيــا. ســريع 
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مدفوعاتهــا احتياجــات عاجلــة. ويركــز هــذا التســهيل علــى أهــداف احلــد مــن الفقــر والنمــو يف 

البلــدان. وقــد تــم اســتحداث هــذا التســهيل حتــت مظلــة الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد 

مــن الفقــر كجــزء مــن إصالحــات أوســع نطاقــا جلعــل الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق أكثــر 

مرونــة ومالءمــة �تلــف احتياجــات البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل، بمــا يف 

ذلــك يف أوقــات األزمــات. 

الصنــدوق  مــن  لالســتفادة  املؤهلــة  األعضــاء  للبلــدان  متــاح  والتســهيل 

الفقــر، وتكــون املســاعدات يف صــورة  مــن  للنمــو واحلــد  االســتئماين 

قــرض يصــرف ملــرة واحــدة. ويمكــن للبلــد طلــب املســاعدة جمــددا 

يف إطــار التســهيل االئتمــاين الســريع خــالل ثالثــة أعــوام إذا 

مــا كانــت االحتياجــات التــي يواجههــا ميــزان مدفوعاتهــا 

ناجتــة أساســا عــن صدمــة خارجيــة أو إذا كان للبلــد 

ســجل أداء إيجابــي يف تنفيــذ سياســات اقتصاديــة 

يونيــو  ويف  مالئمــة.  كليــة 

ائتمــاين  تســهيل  صــرف  علــى  الصنــدوق 

تأثير ارتفاع درجات 

احلرارة على نصيب الفرد 

من الناجت احلقيقي حول 

العامل

تأثير ارتفاع احلرارة بدرجة مئوية واحدة 

على نصيب الفرد من الناجت احلقيقي )٪(

تنشأ عن ارتفاع درجات احلرارة آثار متفاوتة للغاية 

عبر بلدان العامل، وتتركز التداعيات السلبية يف البلدان 

التي يعيش فيها معظم سكان العامل.
املصــادر: قاعــدة بيانــات Natural Earth، وتطبيــق Scape Toad، وقاعــدة بيانــات تقريــر األمم املتحــدة عــن التوقعــات 

الســكانية العامليــة: تنقيــح عــام ٢٠١٦، والبنــك الــدويل، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل.

2٠٤٠

2٠٣٠

العمل 

املناخي

هدف التنمية املستدامة
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احلد من عدم املساواة من شأنه 

إتاحة الفرصة لتحقيق النمو 

واالستقرار.

تراجعــت مســتويات عــدم املســاواة حــول العــامل — فــروق الدخــل بيــن البلــدان — ولكــن 

الصــورة داخــل البلــدان أقــل وضوحــا ومتفاوتــة حســب جمموعــة الدخــل التــي ينتمــي إليهــا 

البلــد والعوامــل ذات اخلصوصيــة القطريــة. وتشــير بحــوث الصنــدوق إىل أن اســتمرار ارتفــاع 

مســتويات عــدم املســاواة يــؤدي إىل تراجــع النمــو االقتصــادي ويجعلــه أقــل اســتمرارية، كمــا 

يــؤدي إىل تصاعــد حالــة عــدم االســتقرار املــايل — ممــا يعنــي أن احلــد مــن عــدم املســاواة 

يرتبــط ارتباطــا مباشــرا بعمــل الصنــدوق.

كيف يؤثر توزيع الدخل على النمو واالستقرار؟

يــؤدي عــدم املســاواة إىل إهــدار املــوارد. ويف االقتصــادات التــي ترتفــع فيهــا مســتويات 

إىل  الوصــول  أو  التعليــم  علــى خدمــات  الفقــراء احلصــول  يســتطيع  قــد ال  املســاواة،  عــدم 

األســواق املاليــة وغيــر ذلــك مــن ســبل زيــادة الدخــل، ممــا يجعــل مــن الصعــب عليهــم تنميــة 

قدراتهــم اإلنتاجيــة.

وينشــأ عــن عــدم املســاواة الناجتــة عــن ضعــف آفــاق التوظيــف ارتفــاع يف التكلفــة. 

كذلــك تــؤدي البطالــة املطولــة إىل تدهــور املهــارات واحلــد مــن املهــارات والقــدرات الالزمــة 

وطــأة  أشــد  التأثيــر  هــذا  ويكــون  احلكومــة.  الثقــة يف  ونضــوب  الوظائــف  علــى  للحصــول 

علــى الشــباب خصوصــا الذيــن ترتفــع معــدالت البطالــة بينهــم يف بعــض البلــدان، وعلــى 

النســاء يف البلــدان التــي جتبرهــن علــى البقــاء خــارج صفــوف القــوة العاملــة بســبب التمييــز 

أوالعــادات االجتماعيــة أو عــدم تكافــؤ الفــرص.

وقد يؤدي عدم املســاواة إىل زيادة االســتقطاب وعدم الثقة. فعندما يشــعر املواطنون 

بأنهــم يتــم التعامــل معهــم بطريقــة غيــر عادلــة، يمكــن أن يــؤدي انعدام التماســك االجتماعي 

إىل مزيــد مــن النزاعــات السياســية علــى املــوارد العامــة، والســعي للكســب الريعــي، ومواجهــة 

احلكومــات مزيــد مــن الصعوبــات يف تطبيــق اإلصالحــات الداعمــة للرخــاء الالزمــة لتحقيــق 

النمــو االحتوائــي علــى املــدى األطــول. ويف احلــاالت التــي تســتفحل فيهــا هــذه األوضــاع، 

يمكــن أن يــؤدي االســتقطاب إىل حالــة مــن عــدم االســتقرار والنــزاع.   

وقــد يــؤدي عــدم املســاواة إىل زعزعــة االقتصــاد الكلــي ملــا يترتــب عليــه مــن تقويــض 

القــدرة علــى مواجهــة ا�اطــر — فا�تمعــات التــي تــزداد فيهــا مســتويات عــدم املســاواة 

عــادة مــا ال تتوافــر لديهــا ســوى ســبل حمــدودة لتأمينهــا ضــد االضطرابــات االقتصاديــة. 

كذلــك تــؤدي زيــادة عــدم املســاواة إىل مزيــد مــن الهشاشــة املاليــة — ال ســيما مــن خــالل 

والطبقــة  الفقــراء  جانــب  مــن  االئتمــان  علــى  الطلــب  وزيــادة  األثريــاء  مدخــرات  زيــادة 

املتوســطة يف الوقــت نفســه.

عــدم  ملعاجلــة  الالزمــة  السياســات  وتتضمــن 

النمــو واالحتــواء  تعزيــز  املســاواة واملســاعدة يف 

االقتصــادي توســيع نطــاق االســتفادة مــن خدمــات 

بالنســبة  اجليــدة  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم 

للفقــراء، واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة، وتعميــق 

عرضــة  األكثــر  الفئــات  ليشــمل  املــايل  االحتــواء 

للمخاطــر، والتشــجيع علــى زيــادة مشــاركة اإلنــاث 

العاملــة. القــوة  يف 

مــن  املوجــه  واإلنفــاق  اإليــرادات  حتصيــل  ويعــد 

 — الســياق  هــذا  يف  للغايــة  املهمــة  العناصــر 

الراصــد  تقريــر  مــن   ٢٠١7 أكتوبــر  عــدد  يناقــش 

خيــارات  بعــض  املســاواة  عــدم  معاجلــة  املــايل: 

الوقــت  يف  واملوازنــة  املســاواة  عــدم  مواجهــة 

نفســه بيــن الكفــاءة والعدالــة. ومــن شــأن ضرائــب 

الدخــل التصاعديــة املصممــة بشــكل جيــد وكذلــك 

أنــواع معينــة مــن ضرائــب الثــروات املســاهمة يف 

احلــد مــن عــدم املســاواة دون التأثيــر علــى النمــو. 

وتشــير الدراســات التجريبيــة اجلاريــة إىل أن فكــرة 

»الدخــل األساســي املعمــم« مــن شــأنها احلــد مــن 

يتوقــف  تطبيقهــا  ولكــن  املســاواة،  وعــدم  الفقــر 

علــى القــدرات اإلداريــة للبلــد وقدرتــه علــى توجيــه 

اإلنفــاق االجتماعــي ملســتحقيه بمزيــد مــن الدقــة

حتت األضواء:

جعل النمو احتوائيا للجميع

سهولة احلصول على 

اخلدمات املصرفية
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تعزيز النمو االحتوائي

توجــد أدلــة متزايــدة علــى أن املواطنيــن ال يســتفيدون مــن 

النمــو االقتصــادي بالتســاوي وأن عــدم احتوائيــة النمــو قــد 

تؤثــر بالســلب علــى االقتصــاد الكلــي. وتشــير دراســة صــادرة 

عــن الصنــدوق إىل أهميــة السياســات احملليــة يف االســتفادة 

مــن النمــو القــوي يف حتقيــق الرخــاء للجميــع. وينبغــي أن 

تطبــق البلــدان أطــر سياســات مــن شــأنها احلفــاظ علــى النمــو 

ويتطلــب  الكلــي.  االقتصــاد  واســتقرار  لالســتمرار  القابــل 

اإلنتاجيــة  لزيــادة  تدابيــر  اتخــاذ  االحتوائــي  النمــو  تعزيــز 

وضمــان أال تكــون زيــادة النمــو علــى حســاب املســاواة. وقــد 

أعد الصندوق دورة تدريبية بعنوان »النمو االحتوائي« يف 

عــام ٢٠١٣، وهــي تناقــش األدوات التحليليــة والتشــغيلية 

أكثــر  مــن  وأصبحــت  االحتوائــي،  النمــو  لتعزيــز  الالزمــة 

دورات الصنــدوق التدريبيــة املطلوبــة حــول العــامل.

مستويات عدم املساواة تتراجع 

باستمرار حول العامل...

.World Bank 2016 ودراسة ،Milanović 2016 ودراسة ،Lakner and Milanović 2016 املصادر: دراسة

ملحوظــة: يشــير ارتفــاع األعمــدة إىل مســتوى عــدم املســاواة يف العــامل مقيســا بلوغاريتــم االنحــراف الوســيط 

)املقيــاس األيســر(. ويمثــل معامــل جينــي توزيــع دخــل املقيميــن يف البلــد، وتعبــر النســبة ١ ) أو ١٠٠٪( عــن 

أقصــى مســتويات عــدم املســاواة )املقيــاس األيمــن(.

عدم املساواة بين البلدان 

معامل جيني)الفروق يف متوسط الدخل(

عدم املساواة داخل البلدان 

)مرجحا بعدد السكان(
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... ولكنها تظل مرتفعة داخل البلدان.
مســتويات  ارتفعــت  البلــدان،  بيــن  الدخــل  فجــوات  حجــم  تقلــص  مــن  بالرغــم 

القــرن  ثمانينــات  منتصــف  مــن  الفتــرة  خــالل  البلــدان  داخــل  املســاواة  عــدم 

املاضــي إىل منتصــف العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين، ال ســيما يف 

االجتاهــات: هــذه  تفســر  عديــدة  عوامــل  وتوجــد  املتقدمــة.  االقتصــادات 

املــال  رأس  مالكــو  األســاس  يف  منهــا  اســتفاد  التكنولوجيــة،  التطــورات 

املهــارات. عاليــة  والعمالــة 

التجــارة الدوليــة، رغــم أنهــا ال تــزال حمــركا أساســيا للنمــو واحلــد مــن الفقــر، 

للعمالــة والتعهيــد اخلارجــي  التكنولوجيــات املوفــرة  — بجانــب  فإنهــا أدت 

— إىل فقــدان بعــض الوظائــف واســتبدالها يف االقتصــادات املتقدمــة.

تنظيميــة  قواعــد  تطبيــق  بــدون  املــايل،  التكامــل 

مالئمــة، قــد يــؤدي إىل زيــادة التعــرض إىل األزمات 

املاليــة وتعزيــز القــوة التفاوضيــة لــرأس املــال.

أدت  البلــدان،  بعــض  يف  احملليــة،  السياســات 

وزيــادة  للعمالــة،  التفاوضيــة  القــوة  تقلــص  إىل 

تركــز امللكيــة يف يــد عــدد أقــل مــن الشــركات، واحلــد 

احلمايــة  وتقويــض  الضرائــب،  تصاعديــة  مــن 

االجتماعيــة.

املساواة بين 

اجلنسين

العمل 

الالئق ونمو 

االقتصاد

احلد من أوجه 

عدم املساواة

هدف التنمية املستدامة
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حتت األضواء:

احلد من الفساد

معاجلة طبقات الفساد العديدة 

املتراكمة.

تعــد احلوكمــة الرشــيدة، بمــا يف ذلــك عــدم الفســاد النظامــي، عنصــرا ضروريــا الســتقرار 

وتشــير  لالســتمرار.  القابــل  االحتوائــي  االقتصــادي  النمــو  الكلــي وحتقيــق  االقتصــاد 

اســتغالل  ســوء  بأنــه  يعــرف  الــذي   — النظامــي  الفســاد  أن  إىل  الصنــدوق  بحــوث 

املناصب العامة يف حتقيق مكاســب شــخصية — يؤدي إىل تراجع النمو واالســتثمار 

وزيــادة عــدم املســاواة.

ويحــد الفســاد مــن قــدرة الدولــة علــى فــرض الضرائــب، وذلــك جزئيــا عــن طريــق تقويــض 

النظــام الضريبــي بســبب تصــورات عــدم اإلنصــاف واحملســوبية، ممــا قــد يــؤدي إىل 

اســتنزاف خزينــة الدولــة. كذلــك يــؤدي الفســاد إىل تشــويه اإلنفــاق احلكومــي مــن خــالل 

تقديــم  علــى  تنطــوي  والتــي  للمــوارد  واملهــدرة  احلجــم  مفرطــة  املشــروعات  تشــجيع 

الرشــاوي، ممــا يؤثــر بالســلب علــى االســتثمارات يف جمــاالت مثــل الصحــة والتعليــم 

التــي يكــون لهــا أثــر اقتصــادي واجتماعــي إيجابــي. ونظــرا ألن الفقــراء يكونــون أكثــر 

بهــذه  تأثــرا  أكثــر  يكونــون  فإنهــم  احلكوميــة،  اخلدمــات  علــى  غيرهــم  مــن  اعتمــادا 

التشــوهات التــي حتــد مــن الفــرص االقتصاديــة املتاحــة لهــم.

كذلــك يتأثــر النمــو االحتوائــي القابــل لالســتمرار ســلبا إذا مل تســتطع احلكومــة ضمــان 

وجــود بيئــة أعمــال تقــوم علــى التجــرد وســيادة القانــون. وتــؤدي الرشــوة إىل زيــادة 

تكلفــة االســتثمار — ففــي حالــة وجــود فســاد نظامــي، تكــون الرشــوة بمثابــة ضريبــة 

القطــاع  يف  والرقابــة  التنظيــم  آليــات  الفســاد  طــال  وإذا  االســتثمار.  علــى  مفروضــة 

املــايل، يصبــح االســتقرار املــايل عرضــة للخطــر أيضــا.

ومــن شــأن الفســاد أن يــؤدي إىل انعــدام الثقــة يف احلكومــة واالنقســام داخــل البلــد، ممــا 

يؤثــر بصــورة غيــر مباشــرة بالتــايل علــى االســتقرار والنمــو االحتوائــي. فعلــى ســبيل 

املثــال، عندمــا يعــود االســتثمار يف املهــارات والتعليــم بمكاســب حمــدودة علــى الشــباب، 

يؤثــر ذلــك ســلبا علــى آفــاق زيــادة اإلنتاجيــة ويــؤدي إىل إثــارة االســتياء.

سياســته  بتحديــث  مؤخــرا  الصنــدوق  قــام  وقــد 

السياســة  وتتضمــن  والفســاد.  احلوكمــة  بشــأن 

اجلديــدة إرشــادات لتقييــم طبيعــة الفســاد وحجمــه 

وأثــره علــى االقتصــاد الكلــي. ولضمــان مزيــد مــن 

الشــمول والنزاهــة وعــدم التحيــز يف عمــل الصندوق 

يف جمــال احلوكمــة والفســاد، تركــز السياســة علــى 

و«الطلــب« الرشــوة(  )تقديــم  »العــرض«  جانبــي 

أن  ويجــب  الفســاد.  عمليــة  يف  الرشــوة(  )قبــول 

اتخــاذ  الفســاد  مــع  الفعــال  التعامــل  يتضمــن 

خطــوات مــن شــأنها احلــد مــن املمارســات الفاســدة، 

ســواء املباشــرة — تقديــم الرشــوة إىل املســؤولين 

األجانــب — أو غيــر املباشــرة — غســل األمــوال.
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كيف يؤثر الفساد على االقتصاد؟

تشــير بحــوث الصنــدوق إىل أن احلــد مــن الفســاد 

تترتــب عليــه زيــادة النمــو االقتصــادي: فتراجــع 

املئينــي  مــن  احلوكمــة  أو  الفســاد  مؤشــرات  أحــد 

والعشــرين  اخلامــس  املئينــي  إىل  اخلمســين 

معــدل  مــن  الفــرد  نصيــب  انخفــاض  إىل  يــؤدي 

بمقــدار  الســنوي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  نمــو 

نصــف نقطــة مئويــة أو أكثــر، وإىل تراجــع نســبة 

االســتثمار إىل إجمــايل النــاجت احمللــي بمقــدار ١٫٥ 

مئويتيــن. نقطتيــن  إىل  مئويــة  نقطــة 

تشــير سياســة الصنــدوق بشــأن احلوكمــة والفســاد 

بشــأن  مفصلــة  مشــورة  قــدم  الصنــدوق  أن  إىل 

سياســات احلــد مــن الفســاد يف التقاريــر اخلاصــة 

البلــدان.  فــرادى  ســالمة  مــن  التحقــق  بعمليــات 

يف  تقديمهــا  يتــم  كان  مــا  غالبــا  املشــورة  وهــذه 

إطــار القــروض احلاليــة أو احملتملــة التــي يقدمهــا 

الصنــدوق، وعكســت نتائــج بعثــات تنميــة القــدرات 

التــي نظمهــا الصنــدوق بالتعــاون مــع البنــك الــدويل 

مشــورة  تقديــم  تــم  كذلــك  اآلخريــن.  والشــركاء 

الفســاد  مــن  احلــد  اســتراتيجيات  بشــأن  مفصلــة 

مشــاورات  إطــار  يف  مراجعــات  عــدة  مــن  كجــزء 

الرابعــة. املــادة 

سياسات الصندوق 

وجهوده يف جمال 

تنمية القدرات تسهم 

يف مكافحة الفساد

1٣ التقرير السنوي ٢٠١٨

الفساد

يثير االستياء
والغضب

الفساد يؤدي إىل

تقويض
الثقة يف املؤسسات

الفساد يؤثر على

الفقراء
السالم والعدل أكثر من غيرهم

واملؤسسات 

القوية

هدف التنمية املستدامة

معلومة خلف الكواليس
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حتت األضواء:

االستفادة من التكنولوجيا

رقمنة احلكومة: عدد البلدان التي تقدم جمموعة خمتارة من 

اخلدمات الرقمية، ٢٠١٦

صندوق النقد الدويل1٤

تسجيل 

الشركات

الدخول على 

املواقع اإللكترونية 

الوطنية

١٦٠

١٢٠

٨٠

4٠

ضمان تقاسم مكاسب التكنولوجيا 

على نطاق واسع.

ظــل تأثيــر التغيــر التكنولوجــي علــى آفــاق التوظيــف وعــدم املســاواة حمــل اهتمــام منــذ 

بدايــة الثــورة الصناعيــة. وينطبــق ذلــك حتديــدا علــى التطــورات الســريعة األخيــرة يف 

جمــال تكنولوجيــا املعلومــات. وقــد بحــث الصنــدوق هــذا املوضــوع يف عــدة جمــاالت 

املاليــة  املــايل وسياســة  لالســتقرار  بالنســبة  واالنعكاســات  العمــل  تتضمــن مســتقبل 

العامــة. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك يف ضمــان اســتخدام التطــورات التكنولوجيــة يف دعــم، 

ال يف إعاقــة، ســالمة االقتصــاد الكلــي والنمــو االحتوائــي.

ونظــرا ألن املاكينــات يمكنهــا أداء جمموعــة متزايــدة مــن املهــام وتصبــح بمــرور الوقــت 

أن  املمكــن  مــن  اجلديــدة  التكنولوجيــة  التطــورات  فــإن  بالعمالــة،  تكلفــة مقارنــة  أقــل 

تــؤدي إىل اضطرابــات كثيــرة. وقــد يــؤدي ذلــك بــدوره إىل زعزعــة اســتقرار آفــاق التوظيــف 

وتراجعهــا، وإىل زيــادة عــدم املســاواة، وذلــك نظــرا ألن التقــدم التكنولوجــي عــادة مــا 

يفيــد أنشــطة األعمــال والعامليــن احلاصليــن علــى أعلــى الشــهادات الدراســية، ممــا يزيــد 

واألكثــر  ثــراء  األكثــر  املواطنيــن  بيــن  الفجــوة  واتســاع  املتوســطة  الطبقــة  تراجــع  مــن 

فقــرا. وحتلــل دراســة صــادرة عــن الصنــدوق آثــار التكنولوجيــا علــى العمــل وتقــدم بعــض 

واســتخدام  والتدريــب،  التعليــم  علــى  العــام  اإلنفــاق  زيــادة  مثــل  البديلــة،  السياســات 

سياســة املاليــة العامــة يف ضمــان تقاســم منافــع النمــو علــى أوســع نطــاق.

كذلــك بحــث الصنــدوق اإلمكانــات وا�اطــر التــي تنطــوي عليهــا التكنولوجيــات املاليــة 

اجلديــدة، التــي يشــار لهــا يف اللغــة اإلجنليزيــة بمصطلــح ”Fintech“، وهــي عبــارة عــن 

جمموعــة متداخلــة مــن التكنولوجيــات اجلديــدة تتضمــن الــذكاء االصطناعــي والبيانــات 

مثــل  املوزعــة،  الرقميــة  احلســابات  دفاتــر  احليويــة وتكنولوجيــا  والقياســات  الكبيــرة 

تكنولوجيــا »البلــوك تشــين«. وتتيــح هــذه التكنولوجيــات العديــد مــن املزايــا، بمــا يف 

ذلــك توفيــر خدمــات ماليــة أســرع وأقــل تكلفــة وأكثــر شــفافية وأكثــر احتوائيــة للجميــع 

وربمــا أســهل اســتخداما أيضــا. فعلــى ســبيل املثــال، يمكــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي 

العقــود  أن تتيــح  التقييــم االئتمــاين، كمــا يمكــن  أتمتــة عمليــة  الكبيــرة يف  والبيانــات 

الذكيــة للمســتثمرين بيــع األصــول عنــد حتقــق الشــروط الســوقية احملــددة مســبقا، ويمكــن 

الرقميــة  احلســابات  دفاتــر  تكنولوجيــا  بجانــب  احملمولــة،  الهواتــف  تتيــح  أن  أيضــا 

الصنــدوق  البنــوك. وتوصــل  إجــراء معامــالت ماليــة مباشــرة خــارج نطــاق  املوزعــة، 

إىل أن الرقمنــة مــن شــأنها زيــادة ســهولة االمتثــال الضريبــي وحتســين آليــات توفيــر 

املاليــة  شــفافية  وزيــادة  احلوكمــة  تعزيــز  أيضــا  للرقمنــة  ويمكــن  العامــة.  اخلدمــات 

العامــة، ممــا يزيــد مــن صعوبــة التســتر علــى املعامــالت الفاســدة.  

يمكــن  وحجمهــا،  املعامــالت  إجــراء  ســرعة  زيــادة  فمــع  أيضــا.  خماطــر  توجــد  ولكــن 

احتمــاالت  وزيــادة  الســوقية،  التقلبــات  تفاقــم  إىل  اجلديــدة  التكنولوجيــات  تــؤدي  أن 

خماطــر  زيــادة  وكــذا  اإللكترونيــة،  للهجمــات  التعــرض 

هــذه  تتيــح  قــد  كذلــك  الداخليــة.  الضوابــط  وضعــف  التركــز، 

ال   — إجراميــة  أنشــطة  ملمارســة  الفرصــة  التكنولوجيــات 

تقتصــر علــى الهجمــات اإللكترونيــة واختــراق اخلصوصيــة، 

النصــب وغســل األمــوال وتمويــل  بــل تشــمل أيضــا عمليــات 

مــع  لتتناســب  التنظيميــة  اآلليــات  تعديــل  ويجــب  اإلرهــاب. 

العــامل املــايل اجلديــد، بمــا يف ذلــك ملواجهــة مواطــن الضعــف 

الناجمــة عــن الفــرص اجلديــدة التــي تســهل عمليــات النصــب 

اإللكترونيــة. والهجمــات 

زيادة 

اخليارات املتاحة 

للمواطنين ...

إنشاء 

حسابات 

شخصية على 

شبكة اإلنترنت

تقديم 

إقرارات 

ضريبة الدخل

الشكل البياين 1-٤
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توســيع نطــاق الرقابــة: يف ظــل انتقــال مزيــد مــن اخلدمــات املاليــة مــن 

جهــات الوســاطة ذات الطبيعــة احملــددة إىل شــبكات ومنصــات ســوقية ال 

حتكمهــا قواعــد واضحــة، يجــب أن تركــز القواعــد التنظيميــة علــى خدمــات 

ماليــة معينــة وكيانــات حمــددة، مثــل البنــوك وشــركات التأميــن.

تعزيــز التنســيق الــدويل: نظــرا ألن الشــبكات واملنصــات التكنولوجيــة ال 

تتقيــد باحلــدود الوطنيــة، يجــب ضمــان وجــود تنســيق دويل ملنــع التســابق 

نحــو القــاع يف جــودة املعاييــر التنظيميــة.

ظــل  يف  وااللتزامــات  احلقــوق  توضيــح  القانونيــة:  املبــادئ  حتديــث 

لألصــول  القانــوين  الوضــع  ذلــك  يف  بمــا  اجلديــدة،  املاليــة  األوضــاع 

وملكيتهــا. الرقميــة  والعمــالت 

البيانــات  ســالمة  لضمــان  ومعاييــر  قواعــد  وضــع  احلوكمــة:  تعزيــز 

واخلوارزميــات واملنصــات وتعزيــز حمايــة املســتهلك مــن خمتلــف األبعــاد، 

العقــود وحقــوق اخلصوصيــة. وتــوازن  ذلــك شــفافية  بمــا يف 

التكنولوجيــات  دمــج  أي   — الرقمنــة  تمثــل 

الرقميــة التــي تســهل إتاحــة ومعاجلــة معلومــات 

أكثــر موثوقيــة وحداثــة ودقــة يف احليــاة اليوميــة 

العامــة. املاليــة  لسياســة  وحتديــات  فرصــا   —

الراصــد املــايل  ويحلــل عــدد إبريــل ٢٠١٨ مــن تقريــر 

أثــر الرقمنــة يف تغييــر تصميــم سياســة املاليــة العامــة 

أمثلــة  ويســوق  ومســتقبال،  حاليــا  تنفيذهــا  وكيفيــة 

توضيحيــة علــى إدارة الضرائــب والسياســة الضريبيــة، 

ويشــير  اإلنفــاق.  وكفــاءة  العامــة،  اخلدمــات  وتوفيــر 

التحليــل إىل أن اســتخدام األدوات الرقميــة مــن شــأنه 

عنــد  املباشــرة  غيــر  الضريبيــة  املتحصــالت  زيــادة 

احلــدود بمــا يصــل إىل ٢٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

جتــارب  مــن  يتضــح  اإلنفــاق،  جانــب  وعلــى  ســنويا. 

الهنــد وجنــوب إفريقيــا كيــف يمكــن للرقمنــة املســاعدة 

يف تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة وآليــة توجيــه املزايــا 

ملســتحقيها. ويتطلــب احلــد مــن خماطــر الرقمنــة وضــع 

إصالحــات شــاملة، وتوفيــر مــوارد كافيــة، واتبــاع نهــج 

الضريبــي  النظــام  بنيــان  اســتمرارية  يضمــن  منســق 

الــدويل.

كيف يمكن تنظيم التكنولوجيا املالية دون تقويض االبتكار؟

 World املصادر: مسح احلكومة اإللكترونية لعام ٢٠١٦ الصادر عن منظمة األمم املتحدة، وتقرير

.Bank 2016
ملحوظة: ترصد منظمة األمم املتحدة تطبيق هذه التكنولوجيات يف ١٩٣ بلدا عضوا.

١٦٠

١٢٠

٨٠

4٠

أتمتة 

اإلدارة 

املالية

التعريف 

الرقمي

إدارة 

الضرائب

التخليص 

اجلمركي

منصات 

التعريف 

الرقمية

... كلما زاد اعتماد 
احلكومات على 

التكنولوجيات 

الرقمية 

الصناعة 

واالبتكار 

والبنية التحتية

هدف التنمية املستدامة

معلومة

خلف الكواليس

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
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أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

مــن املقــرر عقــد االجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل يف بــايل يف أكتوبــر 2018. وســتتيح 

هــذه االجتماعــات فرصــة فريــدة إلندونيســيا وآســيا لعــرض إجنازاتهمــا وإعطــاء دروس للبلــدان األخــرى. وقــد 

أتــاح  نشــيطة، ممــا  آســيا يف خلــق طبقــة متوســطة  شــرق  أمم جنــوب  رابطــة  وشــركاؤها يف  إندونيســيا  جنحــت 

حتســين الظــروف املعيشــية ملالييــن املواطنيــن. ويف ظــل مــا حققتــه هــذه البلــدان مــن نمــو قــوي علــى مــدار العقديــن 

املاضييــن، فقــد أصبحــت أيضــا حمــركا مهمــا لالقتصــاد العاملــي.

العمل معا من أجل هدف 
مشترك

رحلة إىل إندونيسيا
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كريســتين الغــارد، املديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدويل، 

لقــاء  ويف  املقابلــة(،  )الصفحــة  بوروبــودور  معبــد  يف 

هــذه  أعلــى  يف  اليميــن  )جهــة  وي  جوكــو  الرئيــس  مــع 

الصفحــة(، ويف زيــارة إىل اجلنــاح اخلــاص بإندونيســيا 

يف اجتماعــات الربيــع 2018 )جهــة اليســار يف نهايــة 

هــذه الصفحــة(.
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بحث الروابط وسبل 

التعاون يف املنطقة ئ
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أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

البنــك  حمافــظ  بينهــم  مــن  شــخص،   400 مــن  أكثــر  حضــر 

املركــزي املنغــويل وحمافــظ بنــك نيبــال املركــزي، فعاليــات 

االحتفــال بالذكــرى العشــرين إلنشــاء املكتــب اإلقليمــي آلســيا 

واحمليــط الهــادئ. واســتضاف الصنــدوق باالشــتراك مــع وزارة 

املاليــة هــذه الفعاليــات يف طوكيــو يف شــهر نوفمبــر.

وكان حفل االســتقبال بمثابة لقاء جمع شــمل موظفي املكتب 

اإلقليمــي آلســيا واحمليــط الهــادئ احلالييــن والســابقين. فــكان 

الســيد  ذلــك  الســابقون، بمــا يف  بيــن احلضــور املديــرون  مــن 

كونيــو ســايتو، أول مديــر للمكتــب، وموظفــون ســافروا جــوا مــن 

بلــدان أخــرى حلضــور احلفــل، وموظفــون ســابقون بالصنــدوق 

عملــوا بكــد مــن أجــل افتتــاح املكتــب يف طوكيــو عــام 1997. 

وألقــى كل مــن الســيد تــارو آســو، نائــب رئيــس الــوزراء، والســيد 

كلمــة  املركــزي،  اليابــان  بنــك  حمافــظ  كــورودا،  هاروهيكــو 

بهــذه املناســبة.     

لصنــدوق  العــام  املديــر  الغــارد،  كريســتين  الســيدة  وألقــت 

النقــد الــدويل، كلمــة حتدثــت فيهــا عــن موســم الغوكوينســاي، 

تلــك املهرجانــات اجلامعيــة ذات الشــعبية الفائقــة التــي ينظمهــا 

إنهــا تتســم »برؤيــة استشــرافية« و«تقــوم علــى  الطــالب، وقالــت 

أســاس مــن اخلبــرات املشــتركة«، وهــي كلمــات مالئمــة لوصــف 

والصنــدوق. اليابــان  بيــن  الشــراكة 

ويف لقــاء مفتــوح مــع املديــر العــام، حضــر مــا يزيــد علــى 60 

للمنــح  الــدويل  النقــد  وصنــدوق  اليابــان  برنامــج  مــن  طالبــا 

الدراســية يف آســيا وطرحــوا أســئلة حــول آراء الصنــدوق بشــأن 

وتمــول  آســيا.  يف  االقتصــادي  النمــو  تواجــه  التــي  اخملاطــر 

اإلقليمــي  املكتــب  يديــره  الــذي  البرنامــج  هــذا  املاليــة  وزارة 

الهــادئ. واحمليــط  آلســيا 

وســوف يعــزز املكتــب بصمــة الصنــدوق يف املنطقــة مــن خــالل 

لبنــاء  نــدوات  وتنظيــم  املنــح  برنامــج  إدارة  يف  دوره  مواصلــة 

مــن  املنطقــة، وكذلــك  السياســات يف  القــدرات ومؤتمــرات حــول 

خــالل إدارة عالقــات الصنــدوق مــع املنتديــات اإلقليميــة، بمــا يف 

ذلــك املنتــدى االقتصــادي آلســيا واحمليــط الهــادئ ورابطــة أمم 

جنــوب شــرق آســيا.

الذكرى العشرون إلنشاء املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط الهادئ
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نيروبي

كولومبو

كولكاتا

كواال المبور

جاكارتا

هانوي

بيهاي
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طهران
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بيشكيك

أملاتي

كورغاس

أورومكي الجنو

شيان

احلزام االقتصادي لطريق احلرير

مبادرة طريق احلرير البحري

تهدف مبادرة احلزام والطريق 

التي أطلقتها الصين يف عام 

2013 إىل تعزيز الترابط 

والتعاون يف جماالت البنية 

التحتية والتجارة واملالية 

والتبادالت بين األفراد من 

خالل ربط آسيا بأوروبا 

وإفريقيا من خالل الشرق 

األوسط وعبر احمليط الهادئ 

وصوال إىل بلدان أمريكا 

الالتينية. ويف مايو 2017، 

استضافت الصين منتدى 

احلزام والطريق للتعاون 

الدويل رفيع املستوى الذي 

أرسى خارطة طريق لتنفيذ 

املبادرة. ومن املتوقع أن 

جتمع املبادرة موارد ضخمة 

من الصين وعدد من املصادر 

األخرى، بما يف ذلك القطاع 

مبادرة احلزام والطريق

اخلاص، لدعم التنمية 

وحتسين آفاق النمو.

وقد تم تنظيم مؤتمر 

رفيع املستوى عن »األطر 

االقتصادية الكلية واملالية 

من أجل جناح تنفيذ 

مبادرة احلزام والطريق«

يف إبريل 2018 ركز على 

كيفية حتقيق إمكانات 

املبادرة وتعظيم املنافع 

املستمدة منها، مع ضمان 

استمرارية القدرة على 

حتمل أعباء الديون وتطبيق 

آلية مالئمة الختيار 

املشروعات. ويف كلمتها 

أمام املؤتمر، أشارت 

السيدة كريستين الغارد، 

املدير العام، إىل أن زيادة 

استثمارات البنية التحتية 

من شأنها املساعدة يف 

حتقيق نمو أكثر احتوائية 

للجميع، وجذب مزيد من 

االستثمارات األجنبية 

املباشرة، وخلق مزيد من 

الوظائف. وأكدت يف الوقت 

نفسه على احلاجة إىل 

إدارة شروط التمويل بدقة 

يف البلدان ذات املديونية 

العامة املرتفعة لتجنب 

االتفاقيات التي قد تؤدي 

إىل صعوبات مالية لكل 

من الصين واحلكومات 

الشريكة. وأكدت أيضا على 

أهمية ضمان الشفافية يف 

عملية صنع القرار.

وخالل املؤتمر، افتتحت 

السيدة الغارد، املدير العام، 

والسيد يي غانغ، حمافظ بنك 

الشعب الصيني، مركز الصين 

وصندوق النقد الدويل لتنمية 

القدرات، الذي يهدف إىل 

العمل مع البلدان من خالل 

تنظيم الدورات التدريبية 

واحللقات التطبيقية 

وفعاليات التعلم بين 

النظراء التي تدعم حتقيق 

نمو اقتصادي احتوائي 

قابل لالستمرار. وسيتخذ 

املركز من بكين مقرا له، 

وسيدعم أنشطة داخل الصين 

وخارجها، بما يف ذلك 

البلدان التي تغطيها مبادرة 

احلزام والطريق.
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االستثمار يف التنمية 

املستدامة
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أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

 أقل من %13

بين 13% و%18

أكثر من %18

ال توجد بيانات متاحة

نسبة اإليرادات 

الضريبية إىل 

إجمايل الناجت 

احمللي يف إفريقيا 

جنوب الصحراء
)% من إجمايل الناجت احمللي(

املصدر: 

إدارة إفريقيا بصندوق النقد 

الدويل.

الشكل البياين 5-1

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٢٠١٦٢٠١٤٢٠١٢٢٠١٠٢٠٠٨٢٠٠٦٢٠٠٤٢٠٠٢٢٠٠٠

نســبة االســتثمار اخلــاص إىل إجمــايل النــاجت احمللــي 

2016-2000 الناميــة،  البلــدان  يف 

)% من إجمايل الناجت احمللي(

املصدر: قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين 6-1

إفريقيا جنوب الصحراء

آسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

فرص غير مستغلة لتحقيق اإليرادات

تواجــه إفريقيــا جنــوب الصحــراء حتديــا أساســيا علــى مســتوى 

السياســات يتمثــل يف حتســين املســتويات املعيشــية مــن خــالل 

التنميــة املســتدامة. وتعــد اإليــرادات احملليــة  أهــداف  حتقيــق 

وبفضــل  التنميــة.  لتمويــل  موثوقيــة  األكثــر  املصــدر  هــي 

الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق مــن خــالل أنشــطة تنميــة القــدرات 

والقــروض، أحــرزت املنطقــة تقدمــا كبيــرا علــى مــدار العقديــن 

املاضييــن )الشــكل البيــاين 1-5( ولكــن ال تــزال لديهــا فــرص 

كبيــرة لتحســين عمليــة جمــع اإليــرادات احملليــة.

عــن صنــدوق  دراســة صــادرة  الــواردة يف  للتقديــرات  ووفقــا 

النقــد الــدويل مؤخــرا، يمكــن إلفريقيــا جنــوب الصحــراء تعبئــة 

إيــرادات ضريبيــة إضافيــة تصــل إىل 5% مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي — أي مــا يزيــد بكثيــر عــن املســاعدات الدوليــة التــي 

حتصــل عليهــا ســنويا. ولالســتفادة مــن هــذه الفرصــة، يجــب 

أن تواصــل البلــدان جهودهــا لتحديــث نظــم اإلدارة الضريبيــة 

وتوســيع الوعــاء الضريبــي.

االستثمار اخلاص من أجل تنشيط النمو

تراجــع االســتثمار اخلــاص يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء عــن 

مســتواه يف املناطــق األخــرى )الشــكل البيــاين 1-6(. وتتعيــن 

لتحقيــق  اخلاصــة  واألجنبيــة  احملليــة  االســتثمارات  زيــادة 

نمــو احتوائــي قابــل لالســتمرار. وتشــير التحليــالت التجريبيــة 

احملــرك  هــو  واملتوقــع  احلــايل  االقتصــادي  النشــاط  أن  إىل 

الرئيســي للقــرارات االســتثمارية للشــركات اخلاصــة. ويــزداد 

أثــر النمــو علــى قــرارات االســتثمار اخلــاص إذا مــا تــم حتســين 

وحتريــر  املاليــة  األســواق  وتعميــق  واإلعســار  التنظيــم  أطــر 

التجــارة.

1995

2016
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التعلــم بيــن النظــراء يف 

منطقــة إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء

أنشأ صندوق النقد الدويل 

شبكة مكونة من ستة مراكز 

إقليمية تغطي جميع أنحاء 

إفريقيا وتنسق جزءا كبيرا 

من جهود تنمية القدرات 

التي يقوم بها الصندوق على 

أرض الواقع، وذلك لدعم 

بناء املؤسسات االقتصادية 

واحلوكمة الرشيدة يف 

املنطقة. وتضمن هذه املراكز 

التنسيق عن قرب مع مسؤويل 

البلدان األعضاء وغيرهم 

من شركاء التنمية، ويتم 

تمويلها من جانب شركاء 

التنمية والبلدان األعضاء 

والصندوق. ويتم تنظيم 

أنشطة للتعلم بين النظراء 

كأدوات مكملة ملا تقدمه 

هذه املراكز من مشورة عملية 

وتدريب إقليمي وحلقات 

تطبيقية حول السياسات 

بحيث يمكن للبلدان تبادل 

أفضل املمارسات وتعزيز 

التكامل اإلقليمي. ويف 

عام 2018، تضمنت هذه 

الفعاليات حلقة تطبيقية 

عن التنوع االقتصادي 

والنمو استضافتها حكومة 

السنغال باالشتراك مع 

ميثاق جمموعة العشرين مع 

إفريقيا، ومؤتمرا حول تعبئة 

اإليرادات احمللية لوقف 

االعتماد على املساعدات 

استضافه املركز اإلفريقي 

للتحول االقتصادي وحكومة 

غانا، ومؤتمرا حول كيفية 

تعزيز املساواة بين اجلنسين 

استضافته حكومة رواندا 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة. 

ومن املوضوعات البارزة 

األخرى التي تمت مناقشتها 

استغالل التكنولوجيات 

الرقمية يف دعم النظام 

الضريبي.

مركز املساعدة الفنية 

اإلقليمي ملنطقة شرق 

إفريقيا 

دار السالم، تنزانيا

معهد التدريب لصالح 

إفريقيا

بورت لويس، موريشيوس

مركز املساعدة الفنية 

اإلقليمي ملنطقة غرب 

إفريقيا

أبيدجان، كوت ديفوار

مركز املساعدة الفنية 

اإلقليمي ملنطقة وسط 

إفريقيا

ليبرفيل، غابون

مركز املساعدة الفنية 

اإلقليمي الثاين ملنطقة 

غرب إفريقيا

أكرا، غانا

مركز املساعدة الفنية 

اإلقليمي ملنطقة جنوب 

إفريقيا

بورت لويس، موريشيوس

مراكز صندوق النقد 

الدويل اإلقليمية 

للمساعدة الفنية يف 

إفريقيا جنوب الصحراء

21 ٢٠١٨ التقريرالسنوي
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كشفت أزمة منطقة اليورو بعض أوجه القصور يف آليات 

عمل احتاد العملة، وأشار خبراء الصندوق إىل أن زيادة 

التكامل بين بلدان منطقة اليورو ستجعلها أكثر صالبة يف 

مواجهة األزمات. وتتضمن دراسة صادرة عن صندوق النقد 

الدويل مقترحا بشأن بناء طاقة مالية مركزية يف منطقة 

اليورو للمساعدة يف تمهيد الصدمات القطرية واملشتركة. 

وحتديدا، تقترح الدراسة إنشاء صندوق للحفاظ على 

استقرار االقتصاد الكلي يمول من خالل مساهمات سنوية 

من البلدان ويستخدم يف مراكمة األصول يف أوقات الرخاء 

وحتويل موارد للبلدان يف أوقات الشدة، إىل جانب بناء 

طاقة إقراضية يف حالة إذا ما تم استنزاف أصول الصندوق 

بفعل صدمات ضخمة.

وتشير جتارب احملاكاة إىل أنه حتى إذا كانت املساهمات قليلة 

نسبيا، فإن هذا الصندوق سيسهم بدرجة كبيرة يف استقرار 

االقتصاد الكلي يف حالة هبوط النشاط االقتصادي. وتنطوي 

الطاقة املالية املركزية على تقاسم اخملاطر بين البلدان. لذلك 

جتنبا للمشكالت املرتبطة باخلطر األخالقي، يجب أن يكون 

احلصول على التحويالت مشروطا باالمتثال التام للقواعد 

املالية لالحتاد األوروبي. كذلك تناقش الدراسة عددا من السمات 

التي تهدف إىل جتنب إجراء حتويالت دائمة بين البلدان وإىل 

أن تتم إجراءات استخدام الطاقة املالية املركزية بشكل تلقائي 

قدر اإلمكان — للحد من احتماالت وقوع منازعات على آليات 

عمل الصندوق — وهما أمران مهمان جلعله مقبوال من الناحية 

السياسية.

تعزيز االقتصاد األوروبي 

واحلفاظ على استقراره

با
و

ر
و

أ

طاقة مالية مركزية ملنطقة اليورو

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية
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إحداث حتول يف 

االقتصاد الفرنسي

تم عقد مؤتمر يف باريس 

بفرنسا يف فبراير 2018 

بعنوان »إحداث حتول يف 

اقتصاد فرنسا وإتمام 

عملية التكامل يف منطقة 

اليورو« حضره كبار صناع 

السياسات واقتصاديون 

وممثلون من القطاع اخلاص 

ملناقشة كيفية تعزيز صالبة 

االقتصاد وإمكانات النمو 

يف فرنسا ومنطقة اليورو، 

واستضافه صندوق النقد 

الدويل ووزارة اخلزانة 

الفرنسية.

ويف حمادثة مع السيد برونو 

لو مير، وزير املالية الفرنسي، 

أكدت السيدة كريستين 

الغارد، املدير العام لصندوق 

النقد الدويل، على أهمية 

استغالل التعايف احلايل 

لدعم تنفيذ خطط إصالحية 

طموحة على املستوى الوطني 

وعلى مستوى أوروبا بغرض 

رفع مستويات التوظيف 

واإلنتاجية.

مناقشات حول 

السياسات يف 

أملانيا

التقى عدد من خبراء 

االقتصاد وصناع السياسات 

رفيعي املستوى من أملانيا 

وبلدان أخرى يف يناير 2018 

يف مؤتمر استضافه صندوق 

النقد الدويل والبنك املركزي 

األملاين ملناقشة السياسة 

االقتصادية. وركز املؤتمر 

على جماالت معينة كانت 

موضوعا ملناقشات مكثفة: 

التطورات التي طرأت على 

األجور والتضخم، وموقف 

سياسة املالية العامة املالئم، 

وفائض احلساب اجلاري يف 

أملانيا، وجدول أعمال ما 

بعد األزمة يف منطقة اليورو 

وأملانيا. وألقى كل من السيدة 

كريستين الغارد، املدير 

العام لصندوق النقد الدويل، 

والسيد ينس ويدمان، رئيس 

البنك املركزي األملاين، كلمة 

خالل املؤتمر الذي تضمن 

مناقشات نشطة لتبادل 

وجهات النظر وكان بمثابة 

فرصة لصندوق النقد الدويل 

لتعميق تعاونه مع أملانيا.

دعم التعايف يف 

إسبانيا

كانت اإلجراءات الناجحة 

التي اتخذتها إسبانيا يف 

مواجهة األزمة املالية هي 

حمور تركيز مؤتمر بعنوان 

»إسبانيا — من التعايف إىل 

الصمود« استضافه صندوق 

النقد الدويل وبنك إسبانيا 

املركزي يف مدريد يف إبريل 

2018. وتبادل احلاضرون 

الدروس املستفادة وخيارات 

السياسات لضمان وضع 

االقتصاد على مسار احتوائي 

ومستمر مستقبال. وألقى 

السيد ديفيد ليبتون، النائب 

األول ملدير عام صندوق 

النقد الدويل، كلمة خالل 

املؤتمر. وتمت مناقشة عدد 

من التحديات األساسية التي 

تواجه االقتصاد اإلسباين 

واملرتبطة بارتفاع مستويات 

الدين العام، وعدم استكمال 

إصالحات سوق العمل، 

وضعف آفاق اإلنتاجية والنمو 

على املدى املتوسط. كذلك 

ناقش املؤتمر كيفية املضي 

يف تعزيز بنيان االحتاد 

األوروبي، ال سيما من خالل 

إتمام إنشاء االحتاد املصريف.

23 ٢٠١٨ التقريرالسنوي
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دعم النمو االحتوائي من 

خالل اإلصالحات احلكومية

الســيدة كريســتين الغــارد، املديــر 

الــدويل،  النقــد  لصنــدوق  العــام 

يف زيــارة إىل مركــز أمــل للنســاء 

يف  املغربــي  واملطعــم  للتدريــب 

مراكــش.

عقــب مــرور ســبع ســنوات علــى بدايــة الربيــع العربــي، ال يــزال 

مواطنــو املنطقــة يطمحــون إىل مزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة 

والرخــاء. ويبلــغ عــدد املواطنيــن ممــن هــم أقــل مــن 30 عامــا 

60% مــن ســكان املنطقــة، كمــا ســينضم 27 مليــون شــاب إىل 

ســوق العمــل خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة، ممــا يعنــي أن 

فوريــة« »إجــراءات  اتخــاذ  عليهــم  يجــب  السياســات  صنــاع 

الفــرص الالزمــة. وقــد شــهدت مراكــش باملغــرب عقــد  خللــق 

مؤتمــر يف ينايــر 2018 بعنــوان »االزدهــار للجميــع« نظمــه 

صندوق النقد الدويل والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعــي وصنــدوق النقــد العربــي وحكومــة املغــرب. ودعــا 

الالزمــة  لإلصالحــات  األولويــة  إليــالء  احلكومــات  املؤتمــر 

لتشــجيع زيــادة النمــو االحتوائــي مــن خــالل تعزيــز:

ومواجهــة  املؤسســات  وتعزيــز  الشــفافية  زيــادة  املســاءلة: 

الفســاد.

املنافســة: دعــم القطــاع اخلــاص مــن خــالل تنظيمــه وزيــادة 

قدرتــه علــى احلصــول علــى التمويــل.

إيجــاد  يف  منهمــا  االســتفادة  والتجــارة:  التكنولوجيــا 

للنمــو. جديــدة  مصــادر 

الفــرص للجميــع: بنــاء شــبكات أمــان قويــة وتعزيــز حقــوق 

الشــباب والنســاء وســكان الريــف والالجئيــن.

الفــرص: حتســين اإلنفــاق االجتماعــي واالســتثماري وفــرض 

نظــام ضرائــب أكثــر إنصافــا.

لتزويــد  التعليــم  وإصــالح  املواطنيــن  االســتثمار يف  العمــل: 

اجلديــد. االقتصــاد  يتطلبهــا  التــي  باملهــارات  العامليــن 

اإلجراءات الفورية التي يمكن حلكومات الشرق 

األوسط اتخاذها يف الوقت احلايل
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برنامج اإلصالح يف 

مصر يساعد على 

استقرار االقتصاد

أدى التحول السياسي املطول 

وعدم االستقرار اإلقليمي يف 

مصر عقب عام 2011 إىل 

تفاقم التحديات الهيكلية 

التي تواجه البالد منذ فترة 

طويلة. وساهم ذلك بدوره يف 

تباطؤ النمو وارتفاع الدين 

العام ونضوب االحتياطيات 

الرسمية. والستعادة االستقرار 

االقتصادي الكلي جمددا، 

وضعت السلطات يف عام 

2016 برناجما تضمن عددا 

من السياسات واإلصالحات 

الهيكلية، مدعوما بترتيب 

ممدد مدته ثالث سنوات 

يف إطار تسهيل الصندوق 

املمدد، وذلك بغرض 

حتسين التنافسية اخلارجية 

وتخفيض الدين العام 

وتشجيع النمو االحتوائي.

ويتمثل جزء أساسي من 

البرنامج يف حتسين عملية 

تعبئة اإليرادات. وقد حدد 

تقييم تشخيصي لإلدارة 

الضريبية اجملاالت التي 

حتتاج إىل حتسين، بما 

يف ذلك تقديم اإلقرارات 

الضريبية ودفع الضرائب. 

وقد عملت مصلحة الضرائب 

املصرية مع مركز املساعدة 

الفنية اإلقليمي للشرق 

األوسط )وهو مركز إقليمي 

لتنمية القدرات تابع لصندوق 

النقد الدويل يقع مقره 

يف بيروت( على تطبيق 

إجراءات جديدة يف عدد من 

املأموريات على أساس 

جتريبي. وقد حققت هذه 

املأموريات نتائج مشجعة، 

حيث سجلت يف املتوسط 

ضعف معدالت التحصيل 

واإلقرار املسجلة يف 

املأموريات األخرى. وتأمل 

احلكومة املصرية يف توسيع 

نطاق هذه اإلصالحات 

للمساعدة يف احلد من التهرب 

الضريبي والفساد.

وبعد مرور عام واحد على 

بدء تنفيذ البرنامج، تراجع 

العجز اخلارجي واملايل 

وارتفع النمو. وكان لبرنامج 

اإلصالح الذي وضعته 

السلطات دور أساسي يف 

استقرار األوضاع، بما يف 

ذلك احلد من عجز العملة 

األجنبية، وتعزيز املساعدات 

االجتماعية، وزيادة 

االستثمارات اخلاصة والنمو. 

إصالح القطاع املايل 

يف القوقاز وآسيا 

الوسطى

أدت الصدمات اخلارجية 

منذ عام 2014، بما يف ذلك 

تراجع أسعار السلع األولية 

وتباطؤ النمو لدى الشركاء 

التجاريين الرئيسيين، إىل 

ضغوط على القطاعات 

املصرفية يف بلدان القوقاز 

وآسيا الوسطى الثمانية. 

وساهمت هذه الصدمات يف 

تفاقم مواطن الضعف املايل، 

بما يف ذلك ضعف جودة 

األصول، وارتفاع الدولرة، 

وإقراض ذوي الصلة، وقصور 

آليات التنظيم واإلشراف يف 

القطاع املايل. وقد اتخذت 

جميع بلدان املنطقة تدابير 

على مستوى السياسات 

ملواجهة الصدمات، ولكن 

يتعين اتخاذ مزيد من 

اإلجراءات الستعادة كفاءة 

القطاعات املصرفية يف 

املنطقة.

وسيتوقف اختيار 

االستراتيجية على الوضع 

املايل للبنوك وسيتطلب 

ذلك حتديد األهداف ذات 

األولوية. ففي البلدان التي 

ال تزال تواجه خماطر 

كبيرة على جانب االستقرار 

املايل، ينبغي أن يكون 

التركيز على التقييم الدقيق 

ألوضاع البنوك ومساعدة 

البنوك التي ال تتوافر لها 

مقومات االستمرار. كذلك 

ينبغي توجيه اجلهود نحو 

تعزيز األطر التنظيمية 

واإلشرافية يف جميع بلدان 

املنطقة، وينبغي أن يتضمن 

ذلك اإلصالحات التالية: 

وجود هيكل حوكمة قوي 

يقوم على استقاللية إدارة 

اخملاطر واالمتثال وتطبيق 

الضوابط الداخلية، وتطبيق 

آلية إشرافية موحدة فعالة 

قائمة على اخملاطر، ووضع 

أطر للسالمة االحترازية 

الكلية، وتطوير أدوات تقييم 

خماطر االئتمان. وإذا ما أبدت 

السلطات التزاما قويا جتاه 

تنفيذ هذه التدابير، فإنها 

ستتيح للقطاع املصريف 

املساهمة بشكل كامل يف 

زيادة النمو االقتصادي 

االحتوائي.

25 ٢٠١٨ التقريرالسنوي
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مواجهة التحديات 

االقتصادية

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

السيد كريشنا سرينيفاسن )جهة اليسار(، نائب مدير 

إدارة نصف الكرة الغربي، يتجاذب أطراف احلديث مع 

السيد بيتر بلير هنري )جهة اليمين(، عميد كلية ستيرن 

إلدارة األعمال بجامعة نيويورك، أثناء منتدى بلدان 

الكاريبي املنعقد يف كينغستون بجامايكا عام 2017. 

منتدى الكاريبي: 

»إطالق العنان 

للنمو مع تعزيز 

الصالبة«

جاء انعقاد املنتدى رفيع 

املستوى لبلدان الكاريبي 

بكينغستون يف جامايكا 

يف نوفمبر 2017 يف 

وقت مالئم للغاية، إذ 

تواجه املنطقة العديد 

من التحديات — مواطن 

ضعف على جانب املالية 

واملالية العامة، وبطالة 

الشباب، والتعرض لكوارث 

طبيعية متواترة ومكلفة، 

وجميعها عوامل تعوق نمو 

املنطقة.

االختالالت االقتصادية 

الكلية يف املنطقة 

واملعوقات الهيكلية التي 

تؤثر على التنافسية والنمو 

يف االقتصادات كثيفة 

االعتماد على السياحة.

وتعمل جامايكا مع 

صندوق النقد الدويل عن 

كثب على بناء مؤسسات 

اقتصادية قوية للتصدي 

لبعض هذه التحديات. وتتم 

معظم هذه اجلهود بالتنسيق 

مع مركز املساعدة الفنية 

اإلقليمي ملنطقة الكاريبي 

)مركز الصندوق اإلقليمي 

لتنمية القدرات الذي يقع يف 

بربادوس(.

وقد ناقش املشاركون 

كيفية موازنة الدين والنمو 

خالل املرحلة االقتصادية 

والسياسية احلالية. 

وعقب املنتدى، انضمت 

السيدة كريستين الغارد، 

املدير العام لصندوق النقد 

الدويل، إىل طالب جامعة 

ويست إنديز يف لقاء مفتوح 

بقاعة املدينة أعلن خالله 

خبراء الصندوق عن طرح 

Unleashing« كتاب بعنوان

Growth and Strength-
 ening Resilience in

the Caribbean«. ويضم 
الكتاب آخر البحوث التي 

أجراها الصندوق بشأن 

اقتصادات الكاريبي، ويحلل 

االستقرار االقتصادي 

الكلي يف باراغواي 

زارت املدير العام مدينة 

أسونسيون يف مارس 2018 

لاللتقاء بالرئيس هوراشيو 

كارتيس ولفيف من كبار 

املسؤولين، وزيارة املشروعات 

االجتماعية، واملشاركة يف عدد 

من أنشطة التواصل. وبعد مرور 

24 عاما على آخر زيارة أجراها 

املدير العام لصندوق النقد 

الدويل إىل البالد، أشارت السيدة 

الغارد إىل النمو االقتصادي 

والتقدم االجتماعي الكبيرين 

اللذين حققتهما باراغواي. 

وركزت املناقشات على أهمية 

تعزيز االستقرار االقتصادي 

الكلي يف باراغواي، وضمان 

حتقيق نمو احتوائي، واالستفادة 

من »امليزة الديمغرافية«

لباراغواي التي يمثل الشباب 

جزءا كبيرا نسبيا من سكانها. 

وتويل خطة التنمية الوطنية 

لباراغواي أولوية لالستثمار يف 

قطاعات البنية التحتية والصحة 

والتعليم.  
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27 التقرير السنوي ٢٠١٨

يضطلع صندوق النقد الدويل بثالثة أدوار رئيسية

األعضــاء  لبلدانــه  القــروض  الصنــدوق  يقــدم 

يف  حمتملــة  أو  فعليــة  مشــكالت  تواجــه  التــي 

ميــزان املدفوعــات ملســاعدتها علــى إعــادة بنــاء 

احتياطياتهــا الدوليــة، وتثبيــت قيــم عمالتهــا، 

واســتعادة  الــواردات،  قيــم  دفــع  ومواصلــة 

اقتصــادي  نمــو  لتحقيــق  الالزمــة  األوضــاع 

أساســية. مشــكالت  أي  تصحيــح  مــع  قــوي، 

 4 إىل  مقدمــة  أمريكــي  دوالر  مليــار   91

دوالر  مليــار   2.4 إىل  باإلضافــة  بلــدان، 

البلــدان  مــن  بلــدا   14 إىل  مقدمــة  أمريكــي 

الدخــل. منخفضــة  الناميــة 

تنمية القدرات

يعمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع احلكومــات يف 

خمتلــف أنحــاء العــامل علــى حتديــث سياســاتها 

ومؤسســاتها االقتصاديــة وتدريــب موظفيهــا. 

ويســاعد ذلــك علــى تعزيــز النمــو االحتوائــي.

للمشــورة  أمريكــي  دوالر  مليــون   303

جمــال  يف  والتدريــب  العمليــة،  الفنيــة 

النظــراء بيــن  والتعلــم  السياســات، 

اإلقراض

الرقابة االقتصادية

علــى  الــدويل  النقــد  صنــدوق  يشــرف 

السياســات  ويتابــع  الــدويل  النقــدي  النظــام 

األعضــاء  بلدانــه  يف  واملاليــة  االقتصاديــة 

البالــغ عددهــا 189 بلــدا. ويف إطــار عمليــة 

املســتوى  علــى  تنفــذ  والتــي  هــذه،  الرقابــة 

الــدويل ويف فــرادى البلــدان، يســلط الصنــدوق 

تهــدد  أن  يمكــن  التــي  علــى اخملاطــر  الضــوء 

االســتقرار ويقــدم املشــورة بشــأن التعديــالت 

السياســات. علــى  الالزمــة 

136 عمليــة حتقــق مــن ســالمة اقتصادات 

البلدان.
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الرقابة 

االقتصادية

»الرقابــة« خــالل  مــن  الصنــدوق  يقــوم 

الــدويل،  النقــدي  النظــام  علــى  باإلشــراف 

العامليــة،  االقتصاديــة  التطــورات  ومتابعــة 

السياســات  ســالمة  مــن  التحقــق  جانــب  إىل 

األعضــاء  لبلدانــه  واملاليــة  االقتصاديــة 

البالــغ عددهــا 189 بلــدا. وإىل جانــب ذلــك، 

يســلط الصنــدوق الضــوء علــى اخملاطــر التــي 

األعضــاء  بلدانــه  اســتقرار  تهــدد  أن  يمكــن 

بشــأن  حلكوماتهــا  املشــورة  ويقــدم 

ممــا  السياســات،  علــى  احملتملــة  التعديــالت 

يســاعد النظــام النقــدي الــدويل علــى حتقيــق 

غرضــه وهــو تيســير تبــادل الســلع واخلدمــات 

وبالتــايل  البلــدان،  بيــن  األمــوال  ورؤوس 

القــوي. االقتصــادي  النمــو  اســتمرار 
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الرقابة االقتصادية

الرقابة الثنائية 

عملية مشاورات املادة الرابعة: تقييم سنوي

تغطــي مشــاورات املــادة الرابعــة طائفــة مــن القضايــا ذات األهميــة الكليــة 

— أي قضايــا املاليــة العامــة والقضايــا املاليــة وقضايــا ســعر الصــرف 
والقضايــا النقديــة والهيكليــة - وتركــز علــى اخملاطــر ومواطــن الضعــف 

اخلبــراء  مــن  وغيرهــم  االقتصاديــون  ويشــارك  السياســات.  واســتجابات 

العامليــن يف الصنــدوق يف عمليــة مشــاورات املــادة الرابعــة.

وتكــون املشــاورات يف صــورة حــوار للسياســات مــن اجتاهيــن بيــن صنــدوق 

النقــد الــدويل وســلطات البلــد املعنــي. ويجتمــع فريــق الصنــدوق يف كل بلــد 

مــع مســؤويل احلكومــة والبنــك املركــزي، ومــع عــدد آخــر مــن املعنييــن — 

مثــل البرملانييــن وممثلــي الشــركات واجملتمــع املــدين والنقابــات العماليــة 

-  للمســاعدة علــى تقييــم السياســات االقتصاديــة للبلــد وتوجهــه. ثــم يقــدم 

خبــراء الصنــدوق تقريــرا إىل اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق، ملناقشــته يف 

الظــروف العاديــة. وبعــد ذلــك تُختتــم املشــاورات، ويرســل الصنــدوق موجــزا 

لالجتمــاع إىل ســلطات البلــد املعنــي. ويف معظــم احلــاالت، وبعــد موافقــة 

البلــد العضــو املعنــي، يُنشــر تقييــم اجمللــس يف صــورة نشــرة، صحفيــة، إىل 

جانــب تقاريــر اخلبــراء. ويف الســنة املاليــة ٢018، أجــرى الصنــدوق 134 

مشــاورة يف إطــار املــادة الرابعــة )راجــع اجلــدول الشــبكي ٢-1(.

مراجعة تقييمات االستقرار املايل

يعــد التحقــق مــن ســالمة القطاعــات املاليــة يف البلــدان األعضــاء أمــرا مهمــا 

تقييمــات  الصنــدوق  ويُجــري  العاملــي.  املــايل  االســتقرار  علــى  للحفــاظ 

إلزاميــة كل خمــس ســنوات يف ٢9 بلــدا تعتبــر قطاعاتهــا املاليــة مؤثــرة 

علــى النظــام، كمــا يُجــري تقييمــات للقطاعــات املاليــة يف بلــدان أعضــاء 

أخــرى علــى أســاس طوعــي. ويتضمــن هــذا التحقــق تقييمــا متعمقــا ملــدى 

الصالبــة والتنظيــم يف إطــار برنامــج تقييــم القطــاع املــايل، وهــو التقييــم 

واقتــراح  القُطْريــة  اخملاطــر  لتحديــد  الصنــدوق  خبــراء  يســتخدمه  الــذي 

املاليــة. األزمــات  إجــراءات لتجنــب 

وســيتم النظــر يف قائمــة القطاعــات املاليــة املؤثــرة علــى النظــام وتواتــر 

التقييمــات اإللزاميــة لالســتقرار املــايل خــالل املراجعــة القادمــة لبرنامــج 

تقييــم القطــاع املــايل يف عــام ٢019. ويف فبرايــر ٢018، أطلــع خبــراء 

الصنــدوق املديريــن التنفيذييــن علــى التنقيحــات التــي يمكــن إدخالهــا علــى 

املنهجيــة بغــرض حتديــد القطاعــات املاليــة املؤثــرة علــى النظــام. وأكــد 

مقدمة

»الرقابــة  أساســيين:  شــقين  علــى  الرقابــي  الصنــدوق  عمــل  ينطــوي 

الثنائيــة«، وفيهــا يقــوم الصنــدوق بتقييــم سياســات كل بلــد عضــو وتقديــم 

املشــورة بشــأنها؛ و«الرقابــة متعــددة األطــراف«، وفيهــا يقــدم الصنــدوق 

يف  تشــترك  التــي  البلــدان  مــن  جمموعــة  أو  العاملــي  لالقتصــاد  حتليــال 

األطــراف،  ومتعــددة  الثنائيــة  الرقابــة  بيــن  وباجلمــع  معينــة.  خصائــص 

يمكــن للصنــدوق أن يضمــن قــدرا أكبــر مــن الشــمول واالتســاق يف حتليــل 

»التداعيــات«، أي الطــرق التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا سياســات بلــد واحــد علــى 

أخــرى. بلــدان 

وهنــاك عنصــر مهــم يف الرقابــة الثنائيــة هــو مشــاورات املادة الرابعة، التي 

ســميت كذلــك علــى أســاس املــادة الــواردة يف اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق 

التــي تقتضــي إجــراء مراجعــة للتطــورات والسياســات االقتصاديــة يف كل 

مــن البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق.

وتتضمــن الرقابــة متعــددة األطــراف مراقبــة االجتاهــات االقتصاديــة 

البلــدان  سياســات  تداعيــات  وحتليــل  وإقليميــا  عامليــا  الســائدة 

األعضــاء علــى االقتصــاد العاملــي.

ويقــوم الصنــدوق أيضــا بمراقبــة االجتاهــات االقتصاديــة الســائدة إقليميــا 

وعامليــا وحتليــل التأثيــر الــذي قــد حتدثــه سياســات البلــدان األعضــاء علــى 

البلــدان اجملــاورة واالقتصــاد العاملــي. ويُصــدر الصنــدوق تقاريــر دوريــة 

عــن هــذه االجتاهــات والتحليــالت. ويتضمــن تقريــر آفاق االقتصاد العاملي 

حتليــال مفصــال لالقتصــاد العاملــي وآفــاق نمــوه، يعالــج فيــه مســائل مثــل 

اآلثــار االقتصاديــة الكليــة لالضطرابــات املاليــة العامليــة واحتمــال حــدوث 

تداعيــات عامليــة، خاصــة تلــك التــي قــد تنتــج عــن السياســات االقتصاديــة 

واملاليــة والنقديــة لالقتصــادات الكبــرى املؤثــرة علــى مســتوى العــامل مثــل 

الواليــات املتحــدة والصيــن ومنطقــة اليــورو. أمــا تقريــر االســتقرار املــايل 

واالختــالالت  العامليــة  املــال  رأس  ألســواق  تقييمــا  فيتضمــن  العاملــي 

التــي يمكــن أن تشــكل خماطــر علــى االســتقرار  املاليــة ومواطــن الضعــف 

املــدى  علــى  العامــة  املاليــة  توقعــات  بتحديــث  التقريــر  ويُعنــى  املــايل. 

املتوســط وتقييــم التطــورات يف املاليــات العامــة. وينشــر الصنــدوق أيضــا 

تقاريــر عــن االقتصــاد اإلقليمــي تقــدم حتليــال مفصــال لألقاليــم الرئيســية 

يف العــامل.
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الرقابة االقتصادية

ورحــب املديــرون التنفيذيــون باملراجعــة املرحليــة ألعمــال الرقابــة وأيــدوا 

أن اجلمــع  وإذ الحظــوا  الرئيســية.  اســتنتاجاتها وتوصياتهــا  عــام  بوجــه 

بيــن الرقابــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف بشــكل أفضــل قــد أدى إىل زيــادة 

إدراك اخملاطــر والتداعيــات العامليــة، فقــد شــجعوا اخلبــراء علــى بــذل املزيــد 

مــن اجلهــود لفهــم التداعيــات التــي تنتقــل إىل اخلــارج وضمــان تغطيتهــا 

بصــورة متعمقــة وأكثــر اتســاقا يف أعمــال الرقابــة، بمــا يف ذلــك مــن خــالل 

التواصــل مــع البلــدان األعضــاء. وأقــر املديــرون التنفيذيــون اجلهــود التــي 

تُبــذل لتعزيــز تقييمــات القطــاع اخلارجــي وأشــاروا إىل أن املشــورة بشــأن 

التــي  املتغيــرة  التحديــات  مــع  التكيــف  تواصــل  العامــة  املاليــة  سياســة 

التحليــل  دمــج  نحــو  احملــرز  بالتقــدم  ورحبــوا  األعضــاء.  البلــدان  تواجــه 

املــايل الكلــي يف الرقابــة الثنائيــة وشــجعوا علــى مواصلــة اجلهــود لتعميــم 

الرقابــة املاليــة الكليــة وتوســيع نطــاق تغطيتهــا. ورأوا أن هنــاك حاجــة 

إىل زيــادة االســتفادة مــن حتليــل خبــراء الصنــدوق يف جمــاالت خبرتهــم 

األساســية والــدروس املســتفادة مــن التجــارب القُطْريــة، ودعــوا إىل حتســين 

دمــج تنميــة القــدرات يف أنشــطة الرقابــة. وشــددوا علــى أهميــة املشــاركة 

اخملطــط لهــا مــع األعضــاء واألطــراف املعنيــة األخــرى لتحديــد أولويــات 

رقابــة  زخــم  تقييــم  ذلــك  يف  بمــا  الرقابــة،  ألعمــال  الشــاملة  املراجعــة 

الصنــدوق.

اخلبــراء علــى أهميــة الــدور احليــوي لبرامــج تقييــم القطــاع املــايل وأشــاروا 

إىل أهميــة التركيــز علــى الشــفافية والتوحيــد واملســاواة والتحليــل القائــم 

علــى البيانــات. 

ويف البلــدان الناميــة وبلــدان األســواق الصاعــدة، جتُــرى تقييمــات االســتقرار 

املــايل باالشــتراك مــع البنــك الــدويل. لذلــك، ستســاعد املنظمتــان علــى حتديد 

اجتــاه مراقبــة االســتقرار املــايل العاملــي خــالل العقــد القادم.

مراجعة 2018 املرحلية ألعمال الرقابة

ناقــش اجمللــس التنفيــذي يف إبريــل ٢018 »املراجعــة املرحليــة ألعمــال 

الرقابــة«. ويشــير تقريــر اخلبــراء إىل أن رقابــة الصنــدوق قــد أصبحــت أكثــر 

تكيفــا مــع الظــروف العامليــة وأكثــر تكامــال وقائمــة علــى اخملاطــر. وترتكــز 

للترابــط  وأعمــق  مشــترك  فهــم  علــى  األطــراف  ومتعــددة  الثنائيــة  الرقابــة 

العاملــي والروابــط عبــر القطاعــات. وستســتمر عمليــة تعزيــز الرقابــة قبــل 

الرقابــة« مــن خــالل تنقيــح تقييمــات  الشــاملة ألعمــال  »مراجعــة ٢0٢0 

القطــاع اخلارجــي؛ واحلفــاظ علــى التقــدم احملــرز يف جمــال الرقابــة املاليــة 

الــدروس املســتفادة مــن اجلهــود التجريبيــة، بمــا يف ذلــك  الكليــة؛ ودمــج 

املتعلقــة بالقضايــا املاليــة الكليــة والهيكليــة الكليــة والقضايــا املســتجدة. 

وســتعمل مراجعــة عــام ٢0٢0 أيضــا علــى ترســيخ رقابــة الصنــدوق بشــكل 

أفضــل يف عــامل يشــهد تغيــر تكنولوجــي ســريع.
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قــدرة  وأســبابها، وضمــان  املفرطــة  العامليــة  شــامل ودقيــق لالختــالالت 

الصنــدوق علــى التصــدي لآلثــار احملتملــة لسياســات البلــدان األعضــاء علــى 

العاملــي. اخلارجــي  االســتقرار 

وناقــش اجمللــس التنفيــذي تقريــر عــام ٢017 الــذي صــدر إىل جانــب عــدد 

مــن تقييمــات فــرادى االقتصــادات، وذلــك خــالل جلســة رســمية عُقــدت يف 

يوليــو ٢017. وأيــد املديــرون بشــكل عــام نتائــج التقريــر وحثــوا اخلبــراء 

علــى تعميــق حتليلهــم حــول أســباب االختــالالت املفرطــة. ويتضمــن تقريــر 

وتمــت  املنهجيــة  علــى  أُدخلــت  التــي  التنقيحــات  مــن  عــددا   ٢018 عــام 

مناقشــته مــرة أخــرى خــالل جلســة رســمية.

آفاق االقتصاد وحتديات السياسة يف دول جملس 

التعاون اخلليجي

االقتصــاد  »آفــاق  بعنــوان  تقريــرا  اخلبــراء  أصــدر   ،٢017 ديســمبر  يف 

وحتديات السياسة يف دول جملس التعاون اخلليجي«. ويشير هذا التقرير 

إىل أن دول جملــس التعــاون اخلليجــي تواصــل التكيــف مــع انخفــاض أســعار 

النفــط، حيــث شــهد معظمهــا ضبطــا ماليــا كبيــرا أدى إىل إعاقــة النمــو يف 

القطاعــات غيــر النفطيــة. وال تــزال آفــاق النمــو ضعيفــة علــى املــدى املتوســط 

السياســية  النفــط املنخفضــة نســبيا واخملاطــر اجلغرافيــة  يف ظــل أســعار 

املرتفعــة.

القطــاع  حصــول  دعــم  علــى  التركيــز  علــى  هــذا  السياســات  تقريــر  ويحــث 

اخلــاص علــى التمويــل، وتنويــع االقتصــاد لتحقيــق النمو القابل لالســتمرار، 

االقتصــاد،  يف  العــام  القطــاع  دور  مــن  واحلــد  األعمــال،  منــاخ  وحتســين 

اإلصالحــات  وإجــراء  النمــو  دعــم  يف  العامــة  املاليــة  سياســة  واســتخدام 

املعــززة لفــرص العمــل )متــى توافــر احليــز املــايل(. ويدعــو التقريــر إىل إجــراء 

إصالحــات لتحفيــز املواطنيــن علــى العمــل يف القطــاع اخلــاص، وحتفيــز 

القطــاع اخلــاص علــى توظيفهــم، وزيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل.

املشورة بشأن السياسات

جدول أعمال مدير عام الصندوق بشأن السياسات 

العاملية

يف إبريــل ٢018، عرضــت الســيدة كريســتين الغــارد، مديــر عــام صنــدوق 

تــزال  ال  »الفرصــة  العامليــة،  السياســات  أعمــال  جــدول  الــدويل،  النقــد 

جــدول  ويؤكــد  التنفيــذي.  للمجلــس  رســمية  غيــر  جلســة  خــالل  ســانحة«، 

األعمــال علــى أنــه رغــم أن الزخــم وراء التوســع العاملــي الــدوري ال يــزال 

املاليــة  األســواق  وتقلبــات  املتصاعــدة  التجاريــة  النزاعــات  فــإن  قويــا، 

تشــير إىل أن اخملاطــر متوســطة األجــل ال تــزال مائلــة نحــو اجلانــب الســلبي. 

وللمحافظــة علــى االنتعــاش، فــإن صنــاع السياســات مدعــوون إىل تعزيــز 

صالبــة القطــاع املــايل، والبــدء يف إعــادة بنــاء حيــز السياســات، وتنفيــذ 

الرقابة متعددة األطراف

عملية اإلنذار املبكر

الرقابــي،  الصنــدوق  عمــل  مــن  مهمــا  جــزءا  املبكــر  اإلنــذار  عمليــة  تمثــل 

وجتُــرى مرتيــن ســنويا باالتســاق مــع إعــداد مطبوعــات الصنــدوق الرئيســية 

)تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي وتقريــر االســتقرار املــايل العاملــي وتقريــر 

الراصــد املــايل(.

خــالل  املســؤولين  وكبــار  التنفيــذي  اجمللــس  علــى  النتائــج  وتُعــرض 

اجتماعــات الربيــع واالجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 

الرقابــة  أنشــطة  ســياق  يف  املبكــر  اإلنــذار  عمليــة  متابعــة  وتتــم  الــدويل. 

الثنائيــة ومتعــددة األطــراف. ويوجــد تعــاون وثيــق بيــن الصنــدوق وجملــس 

االســتقرار املــايل بشــأن عمليــة اإلنــذار املبكــر، وذلــك بغــرض إصــدار آراء 

بــدور  الصنــدوق  ويضطلــع  الضعــف.  ومواطــن  اخملاطــر  بشــأن  متكاملــة 

ريــادي فيمــا يتصــل باجملــال االقتصــادي الكلــي واملــايل الكلــي واخملاطــر 

الســيادية، بينمــا يركــز جملــس االســتقرار املــايل علــى القضايــا االتنظيميــة 

املــايل. بالنظــام  املرتبطــة  والرقابيــة 

عملية تقدير اخملاطر

يف حيــن أن عمليــة اإلنــذار املبكــر تســتخدم منهــج ســردي لتســليط الضــوء 

البالــغ،  والتأثيــر  املنخفضــة  االحتماليــة  ذات  العامليــة  اخملاطــر  علــى 

فــإن عمليــة تقديــر اخملاطــر تســتخدم نمــاذج جتريبيــة لتوليــد تصنيفــات 

للمخاطــر وتقديــرات الحتمــاالت وقــوع األزمــات علــى املســتويين القطاعــي 

ــري. وكمــا هــي احلــال  )احلقيقــي، املاليــة العامــة، املــايل، اخلارجــي( والقُطْ

بالنســبة لعمليــة اإلنــذار املبكــر، يتــم تنســيق العمــل بشــكل وثيــق مــع إعــداد 

واالجتماعــات  الربيــع  اجتماعــات  قــرب  الرئيســية  الصنــدوق  مطبوعــات 

الســنوية. وتســتند التصنيفــات النهائيــة لــكل بلــد وكل قطــاع إىل التقديــر 

املعنيــة.  البلــدان  بشــؤون  اخملتصيــن  الصنــدوق  خبــراء  لفــرق  الذاتــي 

وتُعــرض النتائــج علــى اجمللــس التنفيــذي، وتُســتخدم يف إثــراء املناقشــات 

مــع الســلطات واملســاعدة يف توجيــه عمليــة تخصيــص املــوارد.

تقرير القطاع اخلارجي

يقــدم تقريــر القطــاع اخلارجــي تقييمــات متســقة يف إطــار أنشــطته متعــددة 

أســعار  ذلــك  يف  بمــا  األعضــاء،  البلــدان  يف  اخلارجــي  للقطــاع  األطــراف 

الرأســمالية  والتدفقــات  واالحتياطيــات  اجلاريــة  واحلســابات  الصــرف 

وامليزانيــات العموميــة اخلارجيــة. وهــذا التقريــر مكمــل للتقاريــر الرئيســية 

الرابعــة.  املــادة  ومشــاورات  العاملــي(  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  )وخاصــة 

ويصــدر هــذا التقريــر ســنويا منــذ عــام ٢01٢، ويغطــي ٢8 اقتصــادا مــن 

أكبــر اقتصــادات العــامل، إىل جانــب اقتصــادات منطقــة اليــورو، وتمثــل هــذه 

احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن   %85 علــى  يزيــد  مــا  جميعهــا  االقتصــادات 

تقييــم  لتقديــم  اجلاريــة  اجلهــود  مــن  جــزءا  التقريــر  هــذا  ويمثــل  العاملــي. 
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الرقابة االقتصادية

عودة السياسة النقدية إىل طبيعتها يخلق طريق حافل 

بالعثرات

يخلــص تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي الصــادر يف إبريــل ٢018 إىل أنــه 

مــع عــودة السياســات النقديــة إىل طبيعتهــا يف االقتصــادات املتقدمــة يف 

ظــل وجــود مؤشــرات علــى ارتفــاع التضخــم، تظــل األوضــاع املاليــة العامليــة 

األوضــاع  تــؤدي  وقــد  التاريخيــة.  باملعاييــر  مقارنــة  للغايــة  تيســيرية 

تمهــد  أنهــا  غيــر  القريــب،  املــدى  علــى  النمــو  دعــم  إىل  التيســيرية  املاليــة 

الطريــق أيضــا إىل حــدوث ضعــف مــايل يتســبب يف ارتفــاع اخملاطــر التــي 

تهــدد االســتقرار املــايل والنمــو االقتصــادي علــى مســتوى العــامل علــى املــدى 

املتوســط. ورغــم أن نتائــج النمــو يف ظــل األوضــاع املاليــة احلاليــة أكثــر 

إيجابيــة مــن مســتوياتها منــذ ثــالث ســنوات، فــإن الصدمــات االقتصاديــة 

الكليــة، أو الصدمــات اجلغرافيــة السياســية، أو صدمــات السياســات يمكــن 

أن تعيــق النمــو.

وقــد اســتفادت بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة مــن األوضــاع املاليــة 

اخلارجيــة املواتيــة يف معاجلــة االختــالالت وبنــاء الهوامــش الوقائيــة، يف 

حيــن يســتمر تراكــم مواطــن الضعــف يف اقتصــادات أخــرى. ومــع ذلــك، يمكــن 

أن تؤدي عودة السياســة النقدية إىل طبيعتها إىل تشــديد األوضاع املالية 

العامليــة، ممــا يــؤدي إىل تراجــع التدفقــات الرأســمالية وهــو مــا قــد يفاقــم 

خماطــر جتديــد الديــون ويحــد مــن االســتثمار املنتِــج.

ويف هــذا الســياق، يجــب علــى البنــوك املركزيــة حتقيــق تــوازن دقيــق بيــن 

ســحب إجــراءات التيســير النقــدي تدريجيــا مــع تفــادي التقلبــات املزعجــة 

يف األســواق املاليــة. ويعــد اســتمرار الوضــوح يف املعلومــات املبلغــة مــن 

البنــوك املركزيــة عنصــرا أساســيا للحفــاظ علــى هــذا التــوازن.

مزايا وخماطر التدفقات الرأسمالية

الصالبــة  »زيــادة  بعنــوان   ،٢017 ســبتمبر  يف  صــادر  تقريــر  هنــاك 

ملواجهــة التدفقــات الرأســمالية الكبيــرة واملتقلبــة: دور سياســات الســالمة 

ويخلــص  التنفيــذي.  للمجلــس  ســابق  قــرار  يعكــس  الكليــة«  االحترازيــة 

كبيــرة  مزايــا  جتلــب  أن  يمكــن  األمــوال  رؤوس  تدفقــات  أن  إىل  التقريــر 

للبلــدان، غيــر أن تدفقــات رؤوس األمــوال الكبيــرة واملتقلبــة يمكــن أن تــؤدي 

واحلوكمــة.  بالفســاد  املعنيــة  ذلــك  يف  بمــا   — الهيكليــة  اإلصالحــات 

متعــدد  جتــاري  نظــام  وجــود  تعزيــز  علــى  العمــل  إىل  مدعــوة  والبلــدان 

األطــراف مفتــوح وقائــم علــى القواعــد يعمــل مــن أجــل اجلميــع وعلــى احلــد 

مــن االختــالالت العامليــة املفرطــة علــى نحــو دائــم. ويشــير التحديــث إىل أن 

املنهــج التعــاوين يف التنظيــم ســيجني ثمــار التكنولوجيــا املاليــة ويعالــج 

التــي يمكــن أن تهــدد االســتقرار والنزاهــة. اخملاطــر 

الــدويل يعكــف علــى  ويشــير جــدول األعمــال أيضــا إىل أن صنــدوق النقــد 

إجــراء مراجعــات كبيــرة للسياســات، بمــا يف ذلــك أعمــال الرقابــة، وبرنامــج 

امليســر،  اإلقــراض  وأدوات  البرامــج،  وشــرطية  املــايل،  القطــاع  تقييــم 

وأطلــق  القــدرات.  وتنميــة  الديــن،  علــى حتمــل  القــدرة  اســتمرارية  وحتليــل 

الصنــدوق أيضــا برنامــج عمــل شــامل حــول الفــرص والتحديــات الناجتــة 

الرقمــي. عــن التحــول 

تعزيز التركيز على القضايا الهيكلية الكلية يف أعمال 

الرقابة

يف مــارس ٢018، أطلــع اخلبــراء اجمللــس التنفيــذي علــى التقــدم احملــرز 

يف املبــادرة التــي أُطلقــت لتعزيــز التركيــز علــى القضايــا الهيكليــة الكليــة 

يف أعمــال الرقابــة. وأشــار اخلبــراء إىل أن املبــادرة التجريبيــة التــي تضــم 

3٢ بلــدا قــد حســنت مــن جــودة حتليــل القضايــا الهيكليــة ولكــن التحديــات 

ال تــزال قائمــة — بمــا يف ذلــك مواصلــة تطويــر األدوات التحليليــة وتبــادل 

املعرفــة، وخاصــة بالنســبة لبلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة؛ 

وتعزيــز  الكليــة،  السياســات  إطــار  يف  الهيكليــة  القضايــا  دمــج  وزيــادة 

التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة األخــرى، وحتديــد أولويــات املوضوعــات 

املبــادرة  نطــاق  بتوســيع  أيضــا  اخلبــراء  وســيقوم  مالئــم.  نحــو  علــى 

التجريبيــة لتشــمل تســعة بلــدان أخــرى بهــدف االنتهــاء منهــا بنهايــة عــام 

٢018 وإدراج الــدروس املســتفادة مــن هــذه املبــادرة يف أنشــطة رقابيــة 

أوســع نطاقــا يف عــام ٢019.  

القضايا النقدية واملالية

حتديث حول االجتاهات العامة لعالقات املراسلة املصرفية

يف مــارس ٢018، أطلــع اخلبــراء اجمللــس التنفيــذي علــى عمــل الصنــدوق 

الصنــدوق  أن  إىل  اخلبــراء  وأشــار  املصرفيــة.  املراســلة  بعالقــات  املعنــي 

مراقبــة  املصرفيــة:  املراســلة  لعالقــات  اجلوانــب  متعــدد  منهــج  يســتخدم 

العامــة واخملاطــر واألســباب، وتيســير احلــوار بشــأن احللــول  االجتاهــات 

احلاجــة،  حســب  املصممــة  القــدرات  تنميــة  أنشــطة  وتقديــم  املصرفيــة، 

املتطرفــة. اخملاطــر  ســيناريوهات  يف  واملشــاركة 
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املفاضلة بين سبل تسوية أوضاع البنوك

Trade-« بعنــوان  فبرايــر ٢018،  الصنــدوق يف  عــن  تقريــر صــادر  هنــاك 

Offs in Bank Resolution«، يشــير إىل أنــه خــالل األزمــة املاليــة العامليــة، 

واجهت الســلطات ما يشــبه املعضلة: فعمليات إنقاذ البنوك يمكن أن تعزز 

التوقعــات بتقديــم دعــم حكومــي يف املســتقبل للمؤسســات املاليــة املتعثــرة 

- ممــا قــد يــؤدي إىل اإلفــراط يف حتمــل اخملاطــر ويمهــد الطريــق لألزمــة 

القادمــة — لكــن اســتخدام املــوارد احلكوميــة بــدا ضروريــا للحيلولــة دون 

وقــوع أزمــات علــى مســتوى النظــام املــايل نتيجــة تعثــر بنــك واحــد. ويف 

معظــم احلــاالت، تــم إنقــاذ البنــوك املتعثــرة، وحتمــل دافعــو الضرائــب معظــم 

التكاليــف واخملاطــر.

ومنــذ ذلــك احليــن، ســعت اإلصالحــات إىل احلــد مــن احتمــال حــدوث األزمات 

وتقليــل التكاليــف يف حالــة حــدوث أزمــة، بمــا يف ذلــك حتويــل العــبء إىل 

مســتثمرين مــن القطــاع اخلــاص وحتســين املفاضلــة بيــن عمليــات اإلنقــاذ 

اخلارجــي وعمليــات اإلنقــاذ الداخلــي. ويعيــد هــذا التقريــر النظــر يف هــذه 

املفاضلــة يف ضــوء هــذه التطــورات. ويدعــم التقريــر اجلهــود الراميــة إىل 

تزويــد الســلطات املســؤولة عــن تســوية أوضــاع البنــوك بصالحيــات فعالــة 

العتمــاد عمليــات اإلنقــاذ الداخلــي، ويؤكــد علــى أن األطــر ينبغــي أن تســعى 

إىل احلــد مــن اخلطــر األخالقــي املرتبــط بعمليــات اإلنقــاذ اخلارجــي. ويقــر 

التقريــر باحلاجــة املســتمرة إىل وجــود درجــة كافيــة، وإن كانــت مقيــدة، 

مــن املرونــة حتــى يمكــن اســتخدام املــوارد العامــة أثنــاء فتــرات األزمــات 

علــى  القــدرة  لتعزيــز  اجلهــود  مواصلــة  إىل  ويدعــو  النظاميــة.  املصرفيــة 

اســتيعاب اخلســائر، وضمــان أن يكــون حائــزو الديــن النــاجت عــن عمليــات 

اإلنقــاذ الداخلــي هــم األقــدر علــى اســتيعاب اخلســائر، وحتســين ترتيبــات 

تســوية أوضــاع البنــوك عبــر احلــدود.

أيضــا إىل خماطــر ماليــة نظاميــة. وغالبــا مــا تكــون املزايــا أكبــر بالنســبة 

للبلــدان التــي يســاعدها تطورهــا املــايل واملؤسســي علــى أن تكــون قنــاة 

آمــن.  األمــوال بشــكل  لتدفــق رؤوس  وســيطة 

تطويــر  ذلــك  يف  بمــا  األزمــات،  بعــد  مــا  إصالحــات  أن  التقريــر  ويوضــح 

السياســات االحترازيــة الكليــة، تســاعد يف جعــل النظــم املاليــة أكثــر صالبــة 

يف مواجهة الصدمات الناجمة عن تدفقات رؤوس األموال. ويقيِّم التقرير 

اإلطاريــن املعمــول بهمــا للمســاعدة علــى ضمــان أن تكــون املشــورة بشــأن 

السياســات املتعلقــة بتدفقــات رؤوس األمــوال متســقة ومصممــة حســبما 

املؤسســية  والرؤيــة  الكلــي  االحتــرازي  اإلطــار   — بلــد  كل  ظــروف  يالئــم 

حــول تدفقــات رؤوس األمــوال. ويخلــص التقريــر إىل أن اإلطاريــن يتســقان 

مــع املبــادئ األساســية، بمــا يف ذلــك مــن خــالل جتنــب اســتخدام سياســات 

كبديــل  الرأســمالية  التدفقــات  إدارة  وتدابيــر  الكليــة  االحترازيــة  الســالمة 

للتصحيــح االقتصــادي الكلــي املطلــوب.

وقــد أيــد املديــرون التنفيذيــون هــذا التقريــر. وأقــروا أن التدفقــات الرأســمالية 

حتقــق منافــع كبيــرة، ولكــن لديهــا القــدرة أيضــا علــى املســاهمة يف تراكــم 

وأكــدوا  ومتقلبــة.  كبيــرة  كانــت  إذا  وخاصــة  النظاميــة،  املاليــة  اخملاطــر 

مرونــة  ذلــك  يف  بمــا  الكليــة،  االقتصاديــة  السياســات  أن  علــى  أيضــا 

ســعر الصــرف، يجــب أن تقــوم بــدور أساســي يف إدارة اخملاطــر املرتبطــة 

الســالمة  سياســات  اســتخدام  ينبغــي  ال  وأنــه  الرأســمالية،  بالتدفقــات 

االحترازيــة الكليــة وتدابيــر إدارة التدفقــات الرأســمالية كبديــل للتصحيــح 

املطلــوب. الكلــي  االقتصــادي 
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املعايير العاملية: تعزيز أدوات تخفيض اخملاطر 

النظامية

تــم اســتخدام معاييــر الرقابــة علــى القطــاع املــايل يف تقييمــات القطــاع 

ضــرورة  تَبَيَّــن  لكــن   ،٢000 عــام  منــذ  الصنــدوق  أجراهــا  التــي  املــايل 

تنقيــح املنهــج الــذي اتبعــه الصنــدوق. فقــد أُجريــت التقييمــات علــى أســاس 

ثالثــة معاييــر رئيســية للرقابــة علــى البنــوك وشــركات التأميــن وشــركات 

األوراق املاليــة وضعتهــا جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة، والرابطــة الدوليــة 

ملراقبــي التأميــن، واملنظمــة الدوليــة للجــان األوراق املاليــة، علــى الترتيــب. 

هــذه  حتديــث  تــم  أوال،  منقــح:  منهــج  إىل  احلاجــة  إىل  تطــوران  أدى  وقــد 

املعاييــر الرقابيــة وتقويتهــا بشــكل كبيــر منــذ األزمــة املاليــة العامليــة. وتــم 

توســيع نطاقهــا وحتســينها ملعرفــة أســباب الفجــوات. ثانيــا، تماشــيا مــع 

زيــادة التركيــز علــى اخملاطــر النظاميــة، تَبَيَّــن ضــرورة إجــراء مراجعــة أكثــر 

تركيــزا علــى اجملــاالت التــي تتطلــب تغطيــة أعمــق. 

ونتيجــة للمشــاورات مــع جهــات وضــع املعاييــر، تــم التوصــل إىل تفاهــم 

لتنقيــح املنهــج املــرن املتبــع حاليــا. واتفقــت جهــات وضــع املعاييــر مــع 

املــايل  القطــاع  علــى  الرقابــة  معاييــر  اســتخدام  اســتمرار  علــى  اخلبــراء 

التاليتيــن: الطريقتيــن  بإحــدى 

تقييم  املبادئ مترابطة، سيتم  بالدرجات: نظرا ألن خمتلف  التقييم   n

تقييم  »تقرير  بإعداد  التقييم  عملية  تنتهي  ما  ودائما  بالكامل.  املعيار 

تفصيلي.«

األرصدة اخلارجية: تعزيز االتساق يف التقييمات 

السنوية

ســنويا  يصــدره  الــذي  اخلارجــي  القطــاع  تقريــر  يف  الصنــدوق  يعــرض 

تقييمــات اخلبــراء للمراكــز اخلارجيــة لالقتصــادات، بمــا يف ذلــك أرصــدة 

العموميــة  وامليزانيــات  احلقيقيــة،  الصــرف  وأســعار  اجلــاري،  احلســاب 

ذُكــر  وكمــا  الدوليــة.  واالحتياطيــات  الرأســمالية،  والتدفقــات  اخلارجيــة، 

آنفــا، فــإن اجلهــود جاريــة لتقويــة املنهجيــة والتقييمــات وتعزيــز االتســاق 

التقريــر. يف 

علــى  واخلارجيــة  احملليــة  العوامــل  أثــر  تقديــر  يف  للمســاعدة  وكأداة 

احلســابات اجلاريــة وأســعار الصــرف يف االقتصــادات الكبــرى، اســتخدم 

اخلبــراء منهجيــة »تقييــم األرصــدة اخلارجيــة«، واســتحدث الصنــدوق مــا 

يســمى بمنهجيــة »تقييــم األرصــدة اخلارجيــة- البســيطة« للبلــدان األخــرى 

نمــاذج  التقييمــات  وتســتخدم  املاضيــة.  القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى 

االنحــدار وحتليــل االســتمرارية لوصــف أثــر العوامــل اخملتلفــة. وتُســتكمل 

القُطْريــة  اخلصوصيــة  ذات  للعوامــل  الذاتيــة  اخلبــراء  بتقديــرات  التقاريــر 

رصدهــا.  النمــاذج  تســتطيع  ال  التــي 

وتكمــن أوجــه القصــور يف منهجيــة »تقييــم األرصــدة اخلارجيــة« ومنهجيــة 

البيانــات  قابليــة  قضايــا  يف  البســيطة«  اخلارجيــة-  األرصــدة  »تقييــم 

للمقارنــة وأوجــه عــدم اليقيــن املنهجيــة. ونظــرا ألن أوجــه القصــور هــذه 

معروفــة علــى نطــاق واســع، ســتركز املناقشــات القادمــة بشــأن التنقيحــات 

علــى حتســين املنهجيــات وتطبيقهــا.



الرقابة االقتصادية

جمموعة األدوات املعنية باألوعية الضريبية: يف يونيو ٢017، قدم   n

أوعيتها  حماية  حتسين  أجل  من  النامية  للبلدان  عملية  إرشادات  املنبر 

الضريبية. إن »جمموعة األدوات الالزمة ملعاجلة صعوبات احلصول على 

بيانات قابلة للمقارنة ألغراض حتليل أسعار التحويل« تمكِّن البلدان من 

تطبيق قواعد التسعير التحويلي باستخدام بيانات غير كاملة من خالل 

مستقلة.  أطراف  بين  توقعها  يمكن  التي  األسعار  تقدير  على  مساعدتها 

التي  واملمارسات  القواعد  وضع  على  البلدان  اإلرشادات  ستساعد  كذلك 

يمكن للشركات التنبؤ بها بشكل أفضل.

جمموعة األدوات املقترحة بشأن »الضرائب على عمليات النقل غير   n

إىل  املنبر  سعى   ،٢017 أغسطس  يف  للخارج«:  األصول  مللكية  املباشر 

العام حول جمموعة األدوات املقترحة بشأن »الضرائب  الرأي  استطالع 

هذه  وتهدف  للخارج«.  األصول  مللكية  املباشر  غير  النقل  عمليات  على 

فرض  صعوبات  على  التغلب  يف  النامية  البلدان  مساعدة  إىل  األدوات 

الضرائب على عمليات النقل غير املباشر مللكية األصول احمللية للخارج 

عن طريق بيع أو نقل ملكية األسهم أو غيرها من احلصص يف كيانات 

أعلى يف سلسلة امللكية وتقع خارج البلد الذي توجد فيه األصول الثمينة. 

للمعاهدات  الرئيسية  النماذج  يف  الضرائب  هذه  تناول  بالفعل  تم  وقد 

متعددة  الوثيقة  خالل  ومن  الضريبي  باالزدواج  املتعلقة  الثنائية 

األطراف الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 

لكن العديد من البلدان مل تُدرج تلك املبادئ يف القانون احمللي — وهو 

املكاسب  على  ضرائب  فرض  يف  البلدان  رغبة  حالة  يف  أساسي  شرط 

احملققة من عمليات نقل امللكية هذه. وتبحث جمموعة األدوات املقترحة 

وتضع  املعامالت  هذه  على  الضرائب  فرض  عليها  يقوم  التي  املبادئ 

نموذجين أساسيين لتعديل القوانين احمللية. وقد وردت تعليقات كثيرة 

من قطاع األعمال واجملتمع املدين وبعض البلدان، ومن املتوقع إصدار 

نسخة منقحة يف صيف عام ٢018.

أدوات الدين السيادي املشروطة

الــذي  الــدور  يحلــل  تقريــرا  الــدويل  النقــد  نشــر صنــدوق  مايــو ٢017،  يف 

الســيادي املشــروطة يف تعزيــز صالبــة  الديــن  أدوات  بــه  يمكــن أن تقــوم 

الــذي  التنفيــذي بالتقييــم املتــوازن  الســيادية. ورحــب اجمللــس  الكيانــات 

األدوات. بهــذه  املرتبطــة  والصعوبــات  للمزايــا  اخلبــراء  أجــراه 

وقــد أشــار املديــرون إىل األســباب النظريــة: فمــن خــالل ربــط خدمــة الديــن 

زيــادة  املشــروطة  الســيادي  الديــن  ألدوات  يمكــن  الســداد،  علــى  بالقــدرة 

احليــز املــايل، ممــا يســاعد علــى زيــادة مرونــة السياســات يف أوقــات العُســر. 

وإتاحــة  الســيادي  املســتثمر  قاعــدة  توســيع  أيضــا  األدوات  لهــذه  ويمكــن 

فــرص تنويــع اخملاطــر. وإذا ارتفــع اإلصــدار ليشــكل حصــة كبيــرة يف الديــن 

الديــون  أزمــات  حــدوث  تكلفــة  مــن  احلــد  األدوات  هــذه  شــأن  فمــن  العــام، 

الســيادية إىل حــد كبيــر، وبالتــايل تعزيــز صالبــة النظــام املــايل الــدويل.

كان  األدوات  قبــول  معــدل  أن  اخلبــراء  مالحظــة  إىل  أشــاروا  أنهــم  غيــر 

املرتبطــة  التحديــات  إىل  يشــير  ممــا  الطبيعيــة«،  »األوقــات  يف  حمــدودا 

بســالمة البيانــات، وتعقيــد األدوات، ومشــكلة »املبــادر األول« التــي تواجــه 

املراجعة املركزة: يمكن أيضا استخدام أحد املعايير كمقياس لتحليل   n

فجوات احترازية أو رقابية حمددة. ولن تنطوي املراجعة املركزة على أي 

تقييم بالدرجات، ويمكن أن تستند إىل جمموعة فرعية من املبادئ.

وســوف يتخــذ دائمــا قــرار إجــراء تقييــم بالدرجــات أو مراجعــة مركــزة بنــاء 

علــى اتفــاق بيــن اخلبــراء والســلطات.

سياسة املالية العامة

آخر التطورات التي شهدتها الضرائب الدولية على 

الشركات 

آخــر  علــى  التنفيــذي  الصنــدوق اجمللــس  أطلــع خبــراء  فبرايــر ٢018،  يف 

علــى اإلصــالح  التركيــز  مــع  الدوليــة،  الضرائــب  التــي شــهدتها  التطــورات 

الضريبــي يف الواليــات املتحــدة. وواصــل الصنــدوق أيضــا عملــه املوســع 

علــى  الدوليــة  الضرائــب  قضايــا  حــول  اجلغرافيــة  املناطــق  إدارات  مــع 

الشــركات يف ســياق الرقابــة الثنائيــة. ويف مايــو ٢018، تــم االنتهــاء مــن 

إعــداد حــوايل ٢0 تقريــرا للقضايــا اخملتــارة، أو أوراق العمــل، أو املالحــق 

خــالل العاميــن املاضييــن يف إطــار تقاريــر مشــاورات املــادة الرابعــة.

اجليل الثاين من قواعد املالية العامة

يف مــارس ٢018، أطلــع خبــراء الصنــدوق اجمللــس التنفيــذي علــى تطــور 

قواعــد املاليــة العامــة منــذ األزمــة املاليــة العامليــة، وقدمــوا أدلــة علــى أن 

هــذه القواعــد — يف حــال تصميمهــا بشــكل ســليم ودعمهــا مــن املؤسســات 

واإلرادة السياســية — يمكــن أن تعــزز اســتمرارية املاليــة العامــة. وحــث 

اخلبــراء علــى حتقيــق تــوازن دقيــق بيــن املرونــة والبســاطة، واقترحــوا تعزيــز 

اإلنفــاذ مــن خــالل زيــادة تكاليــف الســمعة بــدال مــن العقوبــات.

منبر التعاون بشأن الضرائب

منبــر التعــاون بشــأن الضرائــب هــو مبــادرة مشــتركة بيــن صنــدوق النقــد 

الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واألمم املتحــدة 

وجمموعــة البنــك الــدويل.

التنمية  وأهداف  الضرائب  بشأن  األول  العاملي  املؤتمر   n

املستدامة: يف فبراير ٢018، عقد املنبر أول مؤتمراته العاملية. وبحث 

الضريبية  واإلدارة  الضريبية  السياسات  تؤثر  أن  يمكن  كيف  املؤتمر 

التنمية  أهداف  حتقيق  على  البلدان  قدرة  على  القانونية  والهياكل 

تعبئة  على  البلدان  قدرة  فقط  ليس  التأثيرات  هذه  وتشمل  املستدامة. 

ولكن  املستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  لالستثمار  الالزم  التمويل 

الدولية  الضرائب  وتنسيق  النمو،  ودعم  االستثمار  زيادة  كيفية  أيضا 

على الشركات، وتمكين املرأة، ودعم االستمرارية البيئية، وتصميم نظم 

الطبيعية، وخاصة املساهمة يف  مالية عامة مالئمة الستخراج املوارد 

شركاء  واتفق  عام.  بشكل  احلوكمة  وحتسين  احلكومية  املؤسسات  بناء 

املنبر يف بيان املؤتمر على توحيد برامج عمل كل منهم من أجل السعي 

التحليل، ووضع املعايير،  املشترك إىل حتقيق تقدم، وخاصة من خالل 

واملساعدة الفنية.
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الرقابة االقتصادية

انتعاشــا قويــا يف جميــع البلــدان تقريبــا. وأدى حتســن اآلفــاق االقتصاديــة 

إىل زيــادة الطلــب علــى االئتمــان وتخفيــف معاييــر العــرض. غيــر أن التقريــر 

يخلــص إىل أن جــودة أصــول اجملموعــة بالنســبة لبعــض البنــوك الكبــرى، 

إىل جانــب التغيــرات يف القواعــد التنظيميــة احملليــة واملراكــز الرأســمالية 

احملليــة، تؤثــر ســلبا علــى أوضــاع العــرض يف بعــض الفــروع التابعــة وأدت 

إىل اتبــاع اســتراتيجيات إقــراض انتقائيــة.

وتعمــل مبــادرة فيينــا علــى مشــكالت حمــددة يف القطــاع املــايل، بمــا يف 

ذلــك القــروض املتعثــرة، وتأثيــر اإلصــالح التنظيمــي، وتطويــر ســوق رأس 

املــال. ويف مــارس ٢018، انصــب اهتمــام املبــادرة علــى نمــوذج للمنطقــة 

يقــود االبتــكار ويرفــع اإلنتاجيــة. والهــدف مــن ذلــك هــو إعطــاء دفعــة جديــدة 

للنمــو االقتصــادي وتعزيــز التقــارب مــع بلــدان االحتــاد األوروبــي مرتفعــة 

الدخــل.

البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية

استمرارية القدرة على حتمل الدين

يف ســبتمبر ٢017، راجــع اجمللــس التنفيــذي »إطــار اســتمرارية القــدرة علــى 

حتمــل الديــن للبلــدان منخفضــة الدخــل الــذي أعــده البنــك الــدويل بالتعــاون 

مــع الصنــدوق«. ومنــذ عــام ٢005، ظــل هــذا اإلطــار بمثابــة حجــر الزاوية يف 

تقييــم اجملتمــع الــدويل للمخاطــر التــي تهــدد اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل 

الديــن يف البلــدان منخفضــة الدخــل. وتقتــرح املراجعــة إجــراء إصالحــات 

لتعديــل وحتديــث اإلطــار وجعلــه أكثــر شــموال. وتشــمل التعديــالت منهجــا 

اجلهــات املصْــدِرة، إىل جانــب قضايــا أخــرى. ويشــير حتليــل اخلبــراء إىل أن 

التصميــم الدقيــق لــألدوات، واملؤسســات والعقــود القويــة، ومبادرة/تنســيق 

القطــاع الرســمي يمكــن أن يســاعد يف التغلــب علــى بعــض هــذه الصعوبــات.

وبشــكل عام، يرى املديرون التنفيذيون أن إمكانية اســتخدام هذه األدوات 

مــن جانــب االقتصــادات الناميــة املعرضــة للكــوارث الطبيعيــة وصدمــات 

أســعار الســلع األوليــة أكبــر مقارنــة باالقتصــادات الناضجــة التــي لديهــا 

أســواق ديــن قائمــة. واقترحــوا أن يتبــع الصنــدوق منهجــا تدريجيــا وموجهــا 

وقائمــا علــى الطلــب يتوافــق مــع هــذا النشــاط.

األسواق الصاعدة

األسواق الصاعدة: التطورات واآلفاق

أطلــع اخلبــراء املديريــن التنفيذييــن علــى التطــورات واآلفــاق يف األســواق 

 ٢017 ســبتمبر  يف  رســميتين  غيــر  جلســتين  خــالل  وذلــك  الصاعــدة، 

وإبريــل ٢018. وأشــار اخلبــراء خــالل اجللســتين إىل أن البيئــة االقتصاديــة 

يف  الضعــف  مواطــن  لكــن  داعمــة،  كانــت  الصاعــدة  لألســواق  العامليــة 

امليزانيــات العموميــة كانــت مرتفعــة يف العديــد مــن هــذه األســواق، وكانــت 

اخملاطــر الناجمــة عــن التشــديد املفاجــئ أو املفــرط يف األســواق املاليــة 

مرتفعــة كذلــك. وينبغــي معاجلــة مواطــن الضعــف هــذه عندمــا تظــل الظــروف 

العامليــة مواتيــة. وأكــدت جلســة اإلحاطــة التــي عُقــدت يف ســبتمبر ٢017 

علــى احلاجــة إىل املضــي قدمــا يف اإلصالحــات الهيكليــة لرفــع معــدل النمــو 

علــى املــدى املتوســط، وبنــاء الصالبــة، واحلــد مــن مواطــن الضعــف. وركــزت 

جلســة اإلحاطــة التــي عُقــدت يف إبريــل ٢018 بشــكل أكبــر علــى ديناميكيــة 

الديمغرافيــة  الضغــوط  تأثيــر  مــن  التخفيــف  إىل  احلاجــة  التضخــم وعلــى 

للمســاعدة علــى رفــع مســتويات الدخــل بشــكل عــام.

أوروبا الصاعدة: حتسن اإلقراض املصريف

يشــهد اإلقــراض يف أوروبــا الوســطى والشــرقية واجلنوبيــة الشــرقية حتســنا 

يف الوقت احلايل بعد انتهاء عملية تخفيض نســب الرفع املايل يف أعقاب 

األزمــة املاليــة العامليــة. ويدعــم حتســن األوضــاع التخفيضــات التدريجيــة 

يف القــروض املتعثــرة التــي جعلــت آفــاق اإلقــراض غيــر مواتيــة، حتــى مــع 

البلــدان. وكانــت هــذه هــي خالصــة  اســتمرار تأثيرهــا الســلبي يف بعــض 

إطالقهــا  تــم  التــي  فيينــا«  »مبــادرة  عــن  عــام ٢017  الصــادرة  التقاريــر 

القطاعــات  ملســاعدة  األزمــة  ذروة  يف  الــدويل  النقــد  صنــدوق  مــن  بدعــم 

املصرفيــة يف املنطقــة يف اإلبقــاء علــى تدفــق االئتمــان.

وقــد حتســنت املراكــز اخلارجيــة عــن النصــف األول مــن عــام ٢017 بيــن 

بنــوك أوروبــا الوســطى والشــرقية واجلنوبيــة الشــرقية التــي ترفــع تقاريرهــا 

بشــكل  األجنبيــة  البنــوك  مــن  التمويــل  وزاد  الدوليــة.  التســويات  بنــك  إىل 

عــام، رغــم انخفاضــه بالنســبة لبعــض البلــدان. وتســارعت وتيــرة اإلقــراض 

االســتهالكي  االئتمــان  شــهد  حيــث  املســتقلة،  الــدول  كومنولــث  خــارج 
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الرقابة االقتصادية

واحلــد مــن الفقــر و«أداة دعــم السياســات«، وذلــك بعــد مناقشــة اجمللــس لــه. 

ويتنــاول تقريــر السياســات هــذا كيــف يمكــن للبلــدان حمايــة الفئــات الفقيــرة 

والضعيفــة مــن خــالل تنفيــذ البرامــج التــي يدعمهــا »الصنــدوق االســتئماين 

التقريــر إىل  السياســات«. ويخلــص  الفقــر« و«أداة دعــم  مــن  للنمــو واحلــد 

أن األهــداف اخلاصــة باإلنفــاق االجتماعــي وأوجــه اإلنفــاق األخــرى ذات 

»الصنــدوق  التــي يدعمهــا  البرامــج  تــم تضمينهــا يف معظــم  قــد  األولويــة 

االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر« و«أداة دعــم السياســات« يف البلــدان 

منخفضــة الدخــل، وأن هــذه األهــداف قــد تــم حتقيقهــا يف أكثــر مــن ثلثــي 

احلــاالت. وإىل جانــب ذلــك، تمــت حمايــة اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم 

األمــان  شــبكات  لتعزيــز  اجلهــود  بزيــادة  التقريــر  ويوصــي  كاملعتــاد. 

االجتماعــي يف هــذه البلــدان.

بشــأن  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  بالنتائــج  التنفيذيــون  املديــرون  ورحــب 

حمايــة اإلنفــاق االجتماعــي يف معظــم البرامــج وأيــدوا مقترحــات اخلبــراء 

البرامــج  يف  االجتماعيــة  الوقائيــة  الضمانــات  تدابيــر  تصميــم  لتحســين 

التــي يدعمهــا »الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر« و«أداة دعــم 

الــدويل  البنــك  مــع  فعاليــة  وأكثــر  أوثــق  تعــاون  إىل  ودعــوا  السياســات«. 

وغيــره مــن شــركاء التنميــة، وإىل التعــاون املســتمر مــع الســلطات القُطْريــة 

املــدين(  اجملتمــع  منظمــات  ذلــك  يف  )بمــا  املعنيــة  اخلارجيــة  واألطــراف 

االجتماعيــة. الوقائيــة  الضمانــات  قضايــا  بشــأن 

التدفقات الرأسمالية يف زامبيا

»إدارة  حــول  زامبيــا  يف  مؤتمــرا  الصنــدوق  اســتضاف   ،٢017 مايــو  يف 

وكان  الناميــة.«  البلــدان  تواجــه  التــي  التحديــات  الرأســمالية:  التدفقــات 

مــن بيــن املشــاركين فيليكــس موتاتــي، وزيــر املاليــة يف زامبيــا؛ وديفيــد 

وبــول  الــدويل؛  النقــد  لصنــدوق  العــام  للمديــر  األول  النائــب  ليبتــون، 

كروغمــان، احلائــز علــى جائــزة نوبــل وأســتاذ االقتصــاد املتميــز يف جامعــة 

نيويــورك. مدينــة 

واتفــق املشــاركون علــى أن التدفقــات الرأســمالية إىل البلــدان الناميــة كانــت 

االســتثمارات  لتمويــل  مهمــا  مصــدرا  توفــر  حيــث   — عــام  بشــكل  مفيــدة 

وتســاعد يف احلفــاظ علــى احتياطيــات النقــد األجنبــي. وأكــدوا علــى أهميــة 

السياســات الســليمة واالســتقرار االقتصــادي الكلــي للمســاعدة يف إعــادة 

تنشــيط التدفقــات الرأســمالية عاليــة اجلــودة. وكانــت أبــرز النتائــج هــي أن 

تكويــن التدفقــات الرأســمالية مهــم لتحقيــق االســتقرار املــايل والنمــو، وأن 

إدارة مرحلــة التدفقــات الرأســمالية الداخلــة بصــورة فعالــة كانــت أفضــل 

حمايــة ضــد التحديــات التــي تنشــأ عنــد انعــكاس مســارها.

جمموعــة  إىل  اســتنادا  الديــون  حتمــل  علــى  البلــدان  قــدرة  لتقييــم  منقحــا 

املديونيــة  بحالــة  للتنبــؤ  حمســنة  ومنهجيــة  املتغيــرات،  مــن  موســعة 

احلرجــة، واختبــارات أكثــر مالءمــة للقــدرة علــى حتمــل الضغــوط.

ورحــب املديــرون التنفيذيــون باملراجعــة الشــاملة واإلصالحــات املقترحــة 

احملتملــة  احلرجــة  املديونيــة  حــاالت  حتديــد  علــى  التركيــز  ســيما  ال   —
بشــكل أكثــر دقــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات االقتــراض واإلقــراض اســتنادا إىل 

معلومــات أفضــل. وأشــاروا إىل أن جــودة خمرجــات اإلطــار تعتمــد بشــكل 

كبيــر علــى جــودة مدخالتــه، ودعــوا إىل بــذل اجلهــود لضمــان الرصــد الكامــل 

جلميــع مصــادر ديــن القطــاع العــام يف تقييمــات اســتمرارية القــدرة علــى 

حتمــل الديــن.

الضمانات الوقائية االجتماعية يف البلدان منخفضة 

الدخل

يف يونيــو ٢017، نشــر الصنــدوق تقريــر »الضمانــات الوقائيــة االجتماعيــة 

وتصميــم البرامــج يف البرامــج التــي يدعمهــا الصنــدوق االســتئماين للنمــو 
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الرقابة االقتصادية

والرقابــة املاليــة واإليــرادات املضمونــة. ويشــير التقريــر إىل أنــه بمجــرد أن 

تصبــح البلــدان هشــة، بمــا يف ذلــك بعــد صــراع أو كارثــة مباشــرة، ينبغــي 

أن ينصــب التركيــز علــى الضرائــب األســهل يف التحصيــل، ووضــع الهيــاكل 

التنظيميــة األساســية لــإدارات الضريبيــة واجلمركيــة، وتعزيــز العمليــات 

اإلداريــة األساســية. وعلــى جانــب اإلنفــاق، ينبغــي أن ينصــب التركيــز علــى 

إعــداد امليزانيــة الســنوية، ومراقبــة تنفيــذ امليزانيــة، وإدارة النقــد، واإلبــالغ 

املــايل األساســي. وبعــد أن تصبــح البلــدان أكثــر اســتقرارا، يمكــن أن تتحــول 

مــن  تدريجيــا  العامــة  املاليــة  مؤسســات  حتديــث  نحــو  الفنيــة  املســاعدة 

املهــم  ومــن  األجــل.  متوســطة  والنفقــات  اإليــرادات  اســتراتيجيات  خــالل 

أيضــا تعزيــز التنســيق الفعــال بيــن الشــركاء املانحيــن.

ورحــب املديــرون التنفيذيــون بالتحليــل الشــامل واملتــوازن ملــدى اختــالف 

الــدول  الــدول الهشــة عــن تلــك املقدمــة إىل  املســاعدة الفنيــة املقدمــة إىل 

غيــر الهشــة والــدروس التــي يمكــن اســتخالصها للعمــل املســتقبلي يف هــذا 

اجملــال مــن أجــل تقديــم خدمــة أفضــل لهــذا القطــاع املهــم مــن األعضــاء. 

واتفقــوا علــى أن االســتراتيجية املتبعــة لبنــاء القــدرات يف جمــال املاليــة 

الفنيــة  املســاعدة  بزيــادة  ورحبــوا  كبيــر.  حــد  إىل  مالئمــة  كانــت  العامــة 

املقدمــة مــن الصنــدوق إىل الــدول الهشــة يف جمــال املاليــة العامــة علــى 

مــدى العقــد املاضــي، وقــد تيســر ذلــك بفضــل زيــادة التمويــل اخلارجــي.

عدم املساواة والفقر عبر األجيال يف االحتاد األوروبي

يبيــن تقريــر صــدر يف ينايــر عــام ٢018 أنــه رغــم اســتقرار معــدالت عــدم 

املســاواة والفقــر يف االحتــاد األوروبــي، فقــد نشــأت فجــوة بيــن األجيــال منــذ 

األزمــة املاليــة العامليــة. وعلــى وجــه التحديــد، يتخلــف األشــخاص الذيــن 

هــم يف ســن العمــل، وال ســيما الشــباب، عــن الركــب. فقــد أدت األزمــة إىل 

زيــادة معــدالت البطالــة املرتفعــة بالفعــل بيــن الشــباب واالجتــاه نحــو خلــق 

وظائــف أقــل اســتقرارا. ورغــم جنــاح خطــط احلمايــة االجتماعيــة يف حمايــة 

الدخــول احلقيقيــة لكبــار الســن مــن آثــار األزمــة، فقــد أثبتــت أنهــا غيــر معــدة 

للتعامــل مــع ضعــف دخــول الشــباب.

ومــن الضــروري تيســير إدمــاج الشــباب يف ســوق العمــل. ويدعــو ذلــك إىل 

تزويــد أربــاب العمــل بحوافــز أكبــر لتوظيــف الشــباب — بمــا يف ذلــك مــن 

خــالل إجــراء تخفيضــات موجهــة يف عائــق ضريبــة العمــل أو خصومــات 

— وحتســين مهاراتهــم  ضريبيــة يف الطــرف األدنــى مــن جــدول األجــور 

وجعلهــا متســقة مــع متطلبــات الســوق، وخاصــة مــن خــالل حمايــة اإلنفــاق 

علــى التعليــم والتدريــب. ومــن األمــور املهمــة أيضــا حتســين إمكانيــة وصــول 

العامليــن يف الوظائــف األقــل اســتقرارا إىل نظــم احلمايــة االجتماعيــة.

موضوعات أخرى

دعم البنية التحتية

بــدأ صنــدوق النقــد الــدويل مبــادرة دعــم سياســات البنيــة التحتيــة يف عــام 

الكليــة  االقتصاديــة  االنعكاســات  تقييــم  علــى  البلــدان  ملســاعدة   ٢015

واملاليــة لبرامــج االســتثمار واالســتراتيجيات التمويليــة، وتعزيــز قدراتهــا 

إشــراف  بدمــج  املبــادرة  وتقــوم  العــام.  االســتثمار  إدارة  علــى  املؤسســية 

الصنــدوق علــى االســتثمار العــام مــع املســاعدة الفنيــة وجتمــع بيــن العديــد 

اســتخدام  أفضــل  حتقيــق  علــى  البلــدان  ملســاعدة  التحليليــة  األدوات  مــن 

للمــوارد الالزمــة لبنــاء البنيــة التحتيــة. وقــد تــم حتديــد تســعة بلــدان تُعتبــر 

فيهــا قضايــا البنيــة التحتيــة ذات أهميــة خاصــة وتشــكل أحــد اجملــاالت 

الرئيســية لتعــاون الصنــدوق مــع الســلطات لتكــون بلدانــا خاضعــة للدراســة 

التجريبيــة يف إطــار مبــادرة دعــم سياســات البنيــة التحتيــة. وهــذه البلــدان 

هــي كمبوديــا وكولومبيــا وهنــدوراس وجمهوريــة قيرغيزســتان وصربيــا 

وجــزر ســليمان وتايلنــد وتيمور-ليشــتي وفانواتــو.

جــودة  لتحســين  بالفعــل  اســتخدامها  تــم  التــي  األدوات  مــن  عــدد  وهنــاك 

البلــدان،  بعــض  يف  اإلنفــاق  هــذا  وحجــم  التحتيــة،  البنيــة  علــى  اإلنفــاق 

يجــري اآلن دجمهــا يف برنامــج مبــادرة دعــم سياســات البنيــة التحتيــة، 

بمــا يف ذلــك:

تقييمات إدارة االستثمار العام ملساعدة البلدان يف تقييم مدى قوة   n

أجل  من  اإلصالحات  أولويات  العام وحتديد  االستثمار  إدارة  ممارسات 

تنفيذ مشروعات استثمارية عامة جيدة التخطيط وفعالة من حيث التكلفة 

يف املواعيد املقررة ويف حدود امليزانية؛ 

»نموذج تقييم خماطر املالية العامة« للشراكات بين القطاعين العام   n

واخلاص، وهو أداة حتليلية لتقييم تكاليف وخماطر املالية العامة التي 

قد تنشأ عن الشراكات بين القطاعين العام واخلاص؛

نموذج ديناميكي للدين واالستثمار والنمو يسمح لصناع السياسات   n

بموازنة عواقب استراتيجيات التمويل اخملتلفة على االقتصاد الكلي. 

بناء القدرات يف جمال املالية العامة يف الدول الهشة

يف يونيــو ٢017، وعقــب مناقشــة للمجلــس التنفيــذي، نشــر صنــدوق النقــد 

النقــد الــدويل تقريــرا يحلــل آخــر جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات 

)املســاعدة الفنيــة والتدريــب( يف الــدول الهشــة ويؤكــد علــى أهميــة توجيــه 

املســاعدة الفنيــة يف جمــال املاليــة العامــة لتحقيــق اســتقرار املاليــة العامــة 
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الرقابة االقتصادية

االســتراتيجية وأيــدوا رؤيــة البيانــات العامليــة املشــتركة — وهــي شــبكة 

تنشــر  الســحابة  علــى  قائمــة  القُطْريــة  اإللكترونيــة  املواقــع  مــن  متكاملــة 

البيانــات الرئيســية التــي يحتاجهــا الصنــدوق واألســواق ملراقبــة األوضــاع 

والسياســات االقتصاديــة. ورأوا أنــه مــن املفيــد استكشــاف طــرق االســتفادة 

مــن »البيانــات الضخمــة« لدعــم الكشــف املبكــر عــن اخملاطــر واســتكمال 

إعــداد اإلحصــاءات الرســمية. واتفقــوا علــى أن الصنــدوق ينبغــي أن يواصــل 

العمــل مــع البلــدان األعضــاء لبنــاء القــدرات اإلحصائيــة.

قياس االقتصاد الرقمي

الرقمــي طريقــة عملنــا واســتهالكنا وتعاوننــا مــع  التحــول  غيــرت عمليــة 

واإلنتاجيــة  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  نمــو  بــطء  أن  غيــر  البعــض.  بعضنــا 

لــكل  الكلــي  االقتصــاد  عــدم رصــد إحصــاءات  عــن خمــاوف بشــأن  كشــف 

علــى  والقائمــة  الرقميــة  واألنشــطة  املنتجــات  بفضــل  احملققــة  املكاســب 

الرقميــة. التكنولوجيــا 

ويقتــرح تقريــر صــدر مؤخــرا عــن خبــراء الصنــدوق وضــع حــدود واضحــة 

»للقطــاع الرقمــي« وتمييــزه عــن »االقتصــاد الرقمــي«، بحيــث يوجــد داخــل 

التكنولوجيــا  جمــاالت  أهــم  يف  يعملــون  الذيــن  املنتجــون  احلــدود  هــذه 

الرقميــة، مثــل املنصــات اإللكترونيــة، واخلدمــات القائمــة علــى املنصــات، 

ومــوردي ســلع وخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؛ بينمــا يوجــد 

خــارج هــذه احلــدود االقتصــاد الرقمــي، وهــو انعــكاس آلثــار الرقمنــة علــى 

جميــع القطاعــات مــن الزراعــة إىل التخزيــن.

ويناقــش التقريــر تأثيــر خمتلــف اجلوانــب األساســية املترابطــة للرقمنــة على 

إجمــايل النــاجت احمللــي والرفاهيــة والعوملــة واإلنتاجيــة. ويحلــل التحديــات 

تفعيل القضايا املستجدة: نوع اجلنس وعدم املساواة 

والطاقة واملناخ

يف نوفمبــر ٢017، أطلــع اخلبــراء اجمللــس التنفيــذي علــى اجلهــود املبذولــة 

لدمــج العمــل الــذي جــرى مؤخــرا بشــأن قضايــا نــوع اجلنــس وعــدم املســاواة 

والعمــل  بالرقابــة،  املتعلقــة  الصنــدوق  أنشــطة  يف  واملنــاخ  والطاقــة 

التحليلــي، والبلــدان اخلاضعــة للدراســة التجريبيــة، وتنميــة القــدرات. وأكــد 

اخلبــراء علــى أن تغطيــة هــذه القضايــا يف عمــل الصنــدوق ســتكون انتقائيــة 

وحيــث تعتبــر ذات أهميــة كليــة.

البيانات

استراتيجية البيانات واإلحصاءات

يف مــارس ٢018، ناقــش اجمللــس التنفيــذي »اســتراتيجية شــاملة حــول 

البيانــات واإلحصــاءات يف الصنــدوق يف العصــر الرقمــي،« حتــدد كيفيــة 

التحــول نحــو نظــام بيئــي مــن البيانــات واإلحصــاءات التــي تمكِّــن صنــدوق 

النقــد الــدويل وأعضــاءه مــن تلبيــة االحتياجــات املتطــورة مــن البيانــات يف 

عــامل رقمــي. وفيمــا يلــي العناصــر الرئيســية لهــذه االســتراتيجية:

احلايل  الوقت  يف  اجملزأة  املبادرات  بين  املواءمة   — التكامل   n

وتوحيد وظيفة إدارة البيانات؛ 

متابعة  إجراء  يف  الضخمة«  »البيانات  من  االستفادة   — االبتكار   n

وتلبية  البيانات  فجوات  لسد  جديدة  تكنولوجيات  ونشر  تواترا،  أكثر 

احتياجات الرقابة؛ 

البيانات  حتليل  يف  االصطناعي  الذكاء  من  االستفادة   — الذكاء   n

واإلحصاءات.

بيــن  اإلحصائيــة  القــدرات  بنــاء  ســيواصل  الصنــدوق  أن  التقريــر  وأكــد 

األعضــاء، بمــا يف ذلــك مــن خــالل دعــم املانحيــن. وســيعمل مــع صنــاع 

السياســات مــن أجــل فهــم آثــار االقتصــاد الرقمــي والبيانــات الرقميــة علــى 

اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة، بمــا يف ذلــك املقاييــس اجلديــدة للرفاهيــة 

بخــالف إجمــايل النــاجت احمللــي.

للبيانــات  الشــاملة  باالســتراتيجية  التنفيذيــون  املديــرون  ورحــب 

واإلحصــاءات، والتــي مــن شــأنها تمكيــن الصنــدوق وأعضائــه مــن مواجهــة 

بشــكل  يتيحهــا  التــي  الفــرص  مــن  واالســتفادة  الرقمــي  التحــول  حتديــات 

أفضــل. وأشــاروا إىل أن احلاجــة إىل حتليــل كميــات أكبــر وأكثــر جتانســا مــن 

البيانــات تتطلــب زيــادة مهــارات اخلبــراء. وأعربــوا عــن تقديرهــم لألولويــات 
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الرقابة االقتصادية

التــي تواجــه قيــاس النشــاط املتعلــق بالقطــاع الرقمــي. فعلــى ســبيل املثــال، 

ال يوجــد مــا يبــرر مقترحــات إدراج اخلدمــات الرقميــة اجملانيــة — بمــا يف 

ذلــك مــن املنصــات التــي جتمــع بيانــات املســتخدم - يف حســابات إجمــايل 

النــاجت احمللــي. ومــن املثيــر لالهتمــام أن التقديــرات التــي وردت يف التقريــر 

تشــير إىل أن حجــم القطــاع الرقمــي يقــل عــن 10% يف معظــم االقتصــادات 

وأن أثــر قصــور قيــاس القطــاع الرقمــي علــى تقديــرات نمــو إنتاجيــة العمالــة 

يف الواليــات املتحــدة ال يتجــاوز 0.3 نقطــة مئويــة، أي أقــل مــن التباطــؤ 

الــذي حــدث بعــد عــام ٢005. ويخلــص التقريــر إىل أن حتســين إمكانيــة 

اطِّــالع هيئــات اإلحصــاءات الوطنيــة علــى البيانــات التــي جتمعهــا احلكومــة 

يولدهــا  التــي  الضخمــة«  »البيانــات  وعلــى  املنتظمــة  أنشــطتها  إطــار  يف 

القطــاع اخلــاص يمكــن أن يســاعد يف التغلــب علــى حتديــات القيــاس. 

البيانات الضخمة: التحديات واالنعكاسات

يف أغســطس ٢017، أطلــع اخلبــراء اجمللــس التنفيــذي علــى إطــار لتحليــل 

مــدى اســتفادة اإلحصــاءات والتحليــالت االقتصاديــة الكليــة واملاليــة مــن 

اإلمكانــات التــي تتيحهــا »البيانــات الضخمــة«. وتمثلــت أهــم النتائــج فيمــا 

يلــي: )1( »البيانــات الضخمــة« ليســت مفهومــا ثابتــا؛ بــل مفهومــا يتســع 

نطاقــه ويتطــور بســرعة، ويتطلــب رؤيــة طويلــة األجــل؛ و)٢( هنــاك حاجــة 

للقيــاس وواســعة  اســتراتيجية لتحقيــق نتائــج قابلــة  إىل خطــة تنظيميــة 

النطــاق؛ و)3( هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن البحــوث لتقييــم طــرق االســتفادة 

مــن البيانــات الضخمــة يف دعــم أنشــطة الصنــدوق الرقابيــة بشــكل فعــال.

مسح السياسة االحترازية الكلية

حتتــوي قاعــدة البيانــات اجلديــدة ملســح السياســة االحترازيــة الكليــة علــى 

معلومــات عــن التدابيــر التــي قــد تتخذهــا البلــدان األعضــاء بهــدف احتــواء 

اخملاطــر النظاميــة، وذلــك بمــا يتماشــى مــع تعريــف السياســة االحترازيــة 

الكليــة باعتبارهــا »اســتخدام األدوات االحترازيــة بالدرجــة األوىل للحــد 

مــن اخملاطــر النظاميــة«. وإىل جانــب ذلــك، حتتــوي قاعــدة البيانــات علــى 

معلومــات عــن اجلوانــب املؤسســية إلطــار السياســة االحترازيــة الكليــة يف 

البلــدان األعضــاء.

وتشــمل املرحلــة األوىل لقاعــدة البيانــات ردود البلــدان علــى مــا ســيكون 

مســحا ســنويا، كمــا تتضمــن التدابيــر االحترازيــة الكليــة املتخــذة يف أوائــل 

هــذه  علــى  كثيــرة،  حــاالت  يف  ُأدخلــت،  التــي  والتعديــالت   ،٢018 عــام 

التدابيــر منــذ عــام ٢011. وإىل جانــب ذلــك، تــم إصــدار تقريــر يحتــوي علــى 

تفاصيــل عــن تصميــم املســح، ووصــف لنتائــج املســح األول.

البيانــات  قاعــدة  والباحثــون  السياســات  صنــاع  يســتخدم  أن  ويمكــن 

لتحليــل تأثيــر التدابيــر االحترازيــة الكليــة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا، ممــا 

يســاعد علــى إتاحــة مزيــد مــن الــرؤى حــول تكاليــف هــذه التدابيــر ومنافعهــا 

يف تخفيــف اخملاطــر النظاميــة. وتعــد قاعــدة البيانــات أيضــا أحــد املــوارد 

القيمــة اجلديــدة للرقابــة القُطْريــة الثنائيــة والتحليــل االقتصــادي متعــدد 

األطــراف.  

ويتــم إعــداد قاعــدة البيانــات حصريــا مــن املعلومــات املقدمــة مــن البلــدان 

األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل. ونتيجــة لذلــك، فــإن إدراج أداة معينــة 

يتخــذه  قــرارا  أو  يمثــل حكمــا  ال  إدراجهــا  عــدم  أو  السياســات  أدوات  مــن 

إذا كان ينبغــي اعتبــار  التنفيــذي بشــأن مــا  خبــراء الصنــدوق أو جملســه 

اســتخدام أداة معينــة مــن جانــب أحــد أعضــاء الصنــدوق تدبيــرا »احترازيــا« 

بطبيعتــه. وباملثــل، ال توفــر قاعــدة البيانــات أي تقييــم خملتلــف الترتيبــات 

املؤسســية املبلغــة مــن جانــب البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق؛ بــل يمكــن 

أن تــرد هــذه التصنيفــات والتقييمــات يف تقاريــر خبــراء الصنــدوق ووثائــق 

برنامــج تقييــم القطــاع املــايل.

صندوق بيانات اتخاذ القرار

يديــره  جديــد  اســتئماين  صنــدوق  هــو  القــرار«  اتخــاذ  بيانــات  »صنــدوق 

مــن  جــودة  وأعلــى  أكبــر  قــدر  لتوفيــر  خمصــص  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

الكليــة  االقتصاديــة  السياســات  دعــم  بغــرض  القــرار  لصنــاع  البيانــات 

القائمــة علــى األدلــة، واملتابعــة الدقيقــة للتقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف 
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وبــدأ تنفيــذ النظــام العــام املعــزز لنشــر البيانــات يف عــدد مــن البلــدان خــالل 

العــام. وتشــمل هــذه البلــدان أروبــا وبنــن وبوتــان وكمبوديــا والكاميــرون 

ومنغوليــا  وميكرونيزيــا  ومــالوي  وكوســوفو  وجامايــكا  وهنــدوراس 

واجلبــل األســود وناميبيــا ونيبــال وباراغــواي وروانــدا وســاموا والســنغال 

وســيراليون وســورينام وإســواتيني وتنزانيــا وأوغنــدا وزامبيــا.

مبادرة جمموعة العشرين املعنية بثغرات البيانات

يف ســبتمبر ٢017، نشــر جملــس االســتقرار املــايل وصنــدوق النقــد الــدويل 

التقريــر الثــاين عــن التقــدم يف ســير العمــل يف املرحلــة الثانيــة مــن »مبــادرة 

جمموعــة العشــرين املعنيــة بثغــرات البيانــات«. ويتنــاول التقريــر حتديــث 

العمــل الــذي تــم القيــام بــه منــذ ســبتمبر ٢016 ويشــير إىل التقــدم احملــرز 

مــن خــالل إطــار جديــد للمراقبــة ونظــام »إشــارة املــرور«. ويتضمــن برنامــج 

متخصصــة  موضوعــات  ناقشــت  تطبيقيــة  حلقــات  ثــالث  املبــادرة  عمــل 

)حول أســعار العقارات واحلســابات القطاعية وإحصاءات األوراق املالية( 

واملؤتمــر العاملــي الســنوي. وســيتم تقديــم تقريــر عــن التقــدم احملــرز يف 

املبــادرة ككل إىل وزراء املاليــة وحمافظــي البنــوك املركزيــة يف جمموعــة 

العشــرين يف ســبتمبر ٢018 يف التقريــر الثالــث عــن التقــدم احملــرز علــى 

النقــد  وصنــدوق  املــايل  االســتقرار  جملــس  يعــده  الــذي  املبــادرة  صعيــد 

الــدويل.

فجوات الشمول املايل

يُظهــر املســح الســنوي الــذي أجــراه صنــدوق النقــد الــدويل حــول مؤشــرات 

تتبــع إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة - إحــدى الركائــز املهمــة 

للشــمول املــايل - أن النمــو يف عــدد فــروع البنــوك وأجهــزة الصــرف اآليل 

يتركــز يف آســيا وأن البالغيــن الذيــن يمكنهــم الوصــول إىل فــروع البنــوك 

وأجهــزة الصــرف اآليل يف منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء أقــل بمقــدار 

خمــس مــرات يف املتوســط مقارنــة ببقيــة العــامل.

التنميــة املســتدامة. ويهــدف هــذا الصنــدوق إىل تقويــة النظــم اإلحصائيــة 

مــن  مزيــدا  تفــرض  ودوليــة  وطنيــة  سياســات  بيئــة  ملواكبــة  الوطنيــة 

لتنميــة  فعالــة  حلــول  وتقديــم  واملســاءلة،  الشــفافية  وتعزيــز  التحديــات، 

دوالر  مليــون   33 حــوايل  الصنــدوق  يقــدم  أن  املتوقــع  ومــن  القــدرات. 

علــى مــدى خمــس ســنوات. والبلــدان املســتهدفة يف األســاس هــي البلــدان 

منخفضــة الدخــل والبلــدان يف الشــريحة األدنــى مــن فئــة الدخــل املتوســط 

الهشــة. الــدول  ذلــك  بمــا يف  العــامل،  أنحــاء  يف جميــع 

ويحتــوي صنــدوق بيانــات اتخــاذ القــرار علــى أربــع وحــدات نموذجيــة: )1( 

معاجلــة االحتياجــات مــن البيانــات واخملــاوف املتعلقــة باجلــودة ملســاعدة 

علــى  احلصــول  إمكانيــة  مســح  و)٢(  البيانــات؛  ونشــر  إعــداد  يف  البلــدان 

اخلدمــات املاليــة لتوفيــر اإلحصــاءات الالزمــة لتوجيــه صنــاع السياســات 

بشــأن كيفيــة النهــوض بالشــمول املــايل؛ و)3( التعلــم عبــر اإلنترنــت إلعــداد 

دورات تدريبيــة تهــدف إىل تيســير نقــل املعرفــة إىل مســؤويل احلكومــات 

البيانــات؛ و)4(  مــن خــالل حتســين فهــم  املــدين  وكذلــك تمكيــن اجملتمــع 

وتوحيــد  تبســيط  بغــرض  املشــورة  لتقديــم  اإلحصائيــة  املعلومــات  إدارة 

وأتمتــة ممارســات إدارة البيانــات والبنيــة التحتيــة.

املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات

املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر البيانــات الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل 

هــو أعلــى معيــار ضمــن املبــادرة املعنيــة بنشــر البيانــات، وهــو خمصــص 

أســواق رأس  أساســي يف  بــدور  التــي تضطلــع  األســاس لالقتصــادات  يف 

املــال الدوليــة والتــي ترتبــط مؤسســاتها املاليــة بروابــط عامليــة. وخــالل 

الســنة املاليــة ٢018، اشــتركت الســنغال يف املعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر 

البيانــات .

النظام العام املعزز لنشر البيانات

يف إطــار النظــام املعــزز لنشــر البيانــات الــذي اعتمــده اجمللــس التنفيــذي 

لصنــدوق النقــد الــدويل يف مايــو ٢015، تلتــزم الســلطات القُطْريــة بنشــر 

خبــراء  مــع  السياســات  بشــأن  املســتمر  حوارهــا  تدعــم  التــي  البيانــات 

الصنــدوق. ويتعيــن أن يكــون النشــر وفقــا جلــدول متفــق عليــه مســبقا يف 

»مبــادرة ثغــرات البيانــات«، مــع ضمــان ســهولة االطِّــالع علــى البيانــات، 

بمــا يف ذلــك مــن خــالل نقلهــا آليــا.

وتســهم هــذه اجلهــود يف تعزيــز التعــاون الــدويل، حيــث يقــدم بنــك التنميــة 

إنشــاء  بغــرض  ماديــا  دعمــا  األمريكيــة  للبلــدان  التنميــة  وبنــك  اإلفريقــي 

البيانــات املفتوحــة( لدعــم  بنيــة حتتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات (منصــة 

إفريقيــا  يف  خمتــارة  بلــدان  يف  املوجــزة  القوميــة  البيانــات  صفحــات 

الغربــي. الكــرة  ونصــف 
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شفافية املالية العامة وإدارة خماطر املالية العامة

العامــة يف  املــوارد  بحالــة  اجلمهــور  إبــالغ  هــي  العامــة  املاليــة  شــفافية 

املاضــي واحلاضــر واملســتقبل علــى نحــو شــامل وواضــح وموثــوق وفعــال 

ويف الوقــت املالئــم. وهــي يف غايــة األهميــة لضمــان فعاليــة إدارة املاليــة 

العامــة واملســاءلة، إذ إنهــا تتيــح للحكومــات صــورة دقيقــة عــن مواردهــا 

العامــة عنــد اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة، بمــا يف ذلــك تكاليــف ومنافــع 

العامــة. كذلــك  آفــاق املاليــة  قــد تهــدد  التــي  السياســات واخملاطــر  تغييــر 

لألجهــزة  الالزمــة  املعلومــات  توافــر  يف  العامــة  املاليــة  شــفافية  تســهم 

ذلــك،  إىل جانــب  واملواطنيــن ملســاءلة احلكومــات.  واألســواق  التشــريعية 

املاليــة  تطــورات  علــى  الدوليــة  املراقبــة  العامــة  املاليــة  شــفافية  تيســر 

العامــة وتســهم يف التخفيــف مــن خطــر انتقــال تداعيــات املاليــة العامــة 

بيــن البلــدان.

ويعــد ميثــاق شــفافية املاليــة العامــة ونشــاط تقييــم شــفافية املاليــة العامــة 

لــدى الصنــدوق همــا أهــم عناصــر اجلهــد املســتمر الــذي يقــوم بــه الصنــدوق 

واملســاءلة  السياســات  وصنــع  العامــة  املاليــة  مراقبــة  تعزيــز  بغــرض 

عــن  لإفصــاح  الــدويل  املعيــار  هــو  امليثــاق  وهــذا  األعضــاء.  البلــدان  يف 

املعلومــات اخلاصــة باملــوارد العامــة. ويتكــون مــن جمموعــة مــن املبــادئ 

و)٢( وضــع  العامــة،  املاليــة  تقاريــر  إعــداد   )1( ركائــز:  أربــع  إىل  تنقســم 

اخملاطــر  وإدارة  حتليــل  و)3(  املوازنــة،  وإعــداد  العامــة  املاليــة  تنبــؤات 

بيــن  امليثــاق  ويميــز  املــوارد.  إيــرادات  إدارة  و)4(  العامــة،  املاليــة  علــى 

املمارســات األساســية واجليــدة واملتقدمــة التــي تنــدرج حتــت كل مبــدأ مــن 

الكامــل بامليثــاق وضمــان  الشــفافية لتوضيــح خطــوات االلتــزام  مبــادئ 

قابليــة تطبيقــه علــى خمتلــف البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق.

كذلــك تبيــن البيانــات املأخــوذة مــن أحــدث مســح إلمكانيــة احلصــول علــى 

اخلدمــات املاليــة أن ابتــكارات مثــل خدمــات الدفــع عبــر الهاتــف احملمــول 

فعــدد وكالء خدمــات  التكنولوجيــا.  مزايــا  ونشــر  التقــدم  تواصــل حتقيــق 

أكبــر  املثــال،  ســبيل  علــى  أفغانســتان،  يف  احملمــول  الهاتــف  عبــر  الدفــع 

بمقــدار ســت مــرات عــن عــدد أجهــزة الصــرف اآليل. ومــن بيــن أوجــه التقــدم 

األخــرى أن ذلــك قــد ســاعد موظفــي اخلدمــة املدنيــة علــى تلقــي أجورهــم مــن 

خــالل هواتفهــم احملمولــة.

والشــمول املــايل يف غايــة الديناميكيــة، حيــث يوضــح املســح أهميــة جمــع 

بيانــات أكثــر تفصيــال عــن إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة. فعلــى 

ســبيل املثــال، تشــير البيانــات اجلديــدة إىل إحــراز تقــدم يف تضييــق الفجــوة 

بيــن اجلنســين مــن حيــث إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة. فعلــى 

ســبيل املثال، يبين املســح ارتفاع نســبة املقترضات يف ماليزيا من %37 

يف عــام ٢004 إىل 44% يف عــام ٢016. 

تــم  التــي  اإلداريــة  البيانــات  إىل  املســح  يف  الــواردة  املعلومــات  وتســتند 

جمعهــا مــن البنــوك التجاريــة أو مؤسســات قبــول الودائــع األخــرى ومــن 

مقدمــي اخلدمــات املاليــة الرقميــة. ويتــم إجــراء مســح إمكانيــة احلصــول 

علــى اخلدمــات املاليــة بدعــم مــايل كبيــر مــن وزارة اخلارجيــة الهولنديــة 

غيتــس«. وملينــدا  بيــل  و«مؤسســة 
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االقتصاديــة الكليــة كإجــراء لتخفيــف اخملاطــر. وتنشــأ خماطــر مرتفعــة 

اململوكــة  املعســرة  للمؤسســات  احملتملــة  اإلنقــاذ  عمليــات  مــن  أيضــا 

للدولــة، ومــن البنــوك املعســرة املؤثــرة علــى النظــام املــايل والتــي ســيتم 

يف  ســتصدر  التــي  العامــة  املاليــة  خماطــر  بيانــات  يف  تأثيرهــا  تقديــر 

املســتقبل. وخضعــت مســودة بيــان خماطــر املاليــة العامــة للتشــاور العــام 

وجــرت مناقشــتها مــع أعضــاء البرملــان.

دليل شفافية املالية العامة

يقــدم  وهــو   .٢018 إبريــل  يف  العامــة  املاليــة  شــفافية  دليــل  نشــر  تــم 

إرشــادات مفصلــة حــول تطبيــق املبــادئ واملمارســات الــواردة يف ميثــاق 

الثالثــة  الركائــز  الدليــل  ويغطــي  لعــام ٢014.  العامــة  املاليــة  شــفافية 

األوىل يف امليثــاق )إعــداد تقاريــر املاليــة العامــة، ووضــع تنبــؤات املاليــة 

العامــة وإعــداد املوازنــة، وحتليــل وإدارة اخملاطــر علــى املاليــة العامــة(؛ 

إرشــادات  ويقــدم  ركيــزة؛  الرئيســية يف كل  واملبــادئ  األبعــاد  ويناقــش 

واجليــدة  األساســية  باملمارســات  للوفــاء  الالزمــة  املتطلبــات  بشــأن 

التــي تنــدرج حتــت كل مبــدأ، موضحــة يف أمثلــة عديــدة مــن  واملتقدمــة 

البلــدان حــول العــامل.

ويســتهدف الدليــل جمموعــة مــن أصحــاب املصلحــة: احلكومــات صاحبــة 

اإلشــراف  ومنظمــات  العامــة؛  املاليــة  شــفافية  تعزيــز  يف  املصلحــة 

التدقيــق  ومؤسســات  التشــريعية،  األجهــزة  مثــل  الوطنيــة،  واملســاءلة 

الوطنيــة،  اإلحصــاءات  وهيئــات  البرملانيــة،  املوازنــة  ومكاتــب  العليــا، 

وهيئــات املاليــة العامــة املســتقلة؛ واملنظمــات الدوليــة؛ واملســتثمرين؛ 

وهيئــات التصنيــف الدوليــة؛  واألكاديمييــن والباحثيــن الذيــن يدرســون 

املــوارد العامــة وشــفافية املاليــة العامــة؛ وغيرهــم - يف القطاعيــن العــام 

أو اخلــاص - ممــن لديهــم مصلحــة يف تعزيــز الشــفافية.

وكعنصــر مكمــل للميثــاق وتقييمــات شــفافية املاليــة العامــة، سيســاعد 

اإلدارة  جمــال  يف  االقتصاديــة  مؤسســاتها  تقويــة  يف  البلــدان  الدليــل 

النســخة  وســتتضمن  العامــة.  املاليــة  العامــة وحتســين حوكمــة  املاليــة 

امليثــاق  ركيــزة   ،٢019 عــام  يف  نشــرها  املقــرر  الدليــل،  مــن  الالحقــة 

الرابعــة.

وخــالل الســنة املاليــة ٢018، نشــر الصنــدوق تقييمــات شــفافية املاليــة 

العامــة للبرازيــل وجورجيــا وتركيــا وأوغنــدا. واعتبــارا مــن إبريــل ٢018، 

تــم نشــر 19 تقييمــا للبلــدان عبــر خمتلــف مناطــق العــامل وفئــات الدخــل.

وقــد حققــت جورجيــا يف الســنوات األخيــرة تقدمــا كبيــرا يف تعزيز اإلفصاح 

عــن خماطــر املاليــة العامــة وحتســين إدارتهــا. ودعــم صنــدوق النقــد الــدويل 

الســلطات يف وضــع إطــار ملراقبــة اخملاطــر املتعلقــة باملؤسســات اململوكــة 

للدولــة، ووضــع إطــار قانــوين ســليم لتنظيــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

باتفاقيــات  املرتبطــة  العامــة  املاليــة  تقييــم خماطــر  واخلــاص وحتســين 

شــراء الطاقــة طويلــة األجــل يف قطــاع الطاقــة املائيــة. ويمكــن للســلطات 

حتــى  الكهرومائــي  التوســع  وتيــرة  تصحيــح  املعلومــات  هــذه  باســتخدام 

بيــن  الشــراكة  عقــود  هيكلــة  وإعــادة  الطلــب،  مــع  توافقــا  أكثــر  تصبــح 

القطاعيــن العــام واخلــاص للحــد مــن خماطــر املاليــة العامــة.

توســيع  خــالل  مــن  العامــة  املاليــة  خماطــر  عــن  اإلفصــاح  حتسَّــن  كذلــك 

نطــاق حتليــل خماطــر املاليــة العامــة املتعلقــة باالقتصــاد الكلــي والديــن 

والتــي كانــت جورجيــا تنشــر بياناتهــا بالفعــل. وقــد أدى ذلــك، إىل جانــب 

جمموعــة مــن اإلصالحــات األخــرى، مثــل تطويــر البيانــات املاليــة الســنوية 

مــن  جورجيــا  صعــود  إىل  البرامــج،  علــى  القائمــة  املوازنــات  واســتحداث 

املركــز 34 إىل املركــز 5 يف »مســح املوازنــة املفتوحــة« يف الفتــرة بيــن 

عامــي ٢010 و٢017. كذلــك خلــص تقييــم شــفافية املاليــة العامــة الــذي 

مســتوى  اآلن  حتقــق  جورجيــا  أن  إىل   ٢016 عــام  يف  الصنــدوق  أجــراه 

املمارســة اجليــدة أو املتقدمــة يف العديــد مــن اجملــاالت، مــع اإلشــارة إىل 

التــي تتطلــب مواصلــة التحســينات. اجملــاالت 

ونشــرت مولدوفــا أول بيــان خملاطــر املاليــة العامــة يف ديســمبر ٢017. 

ويحتــوي بيــان خماطــر املاليــة العامــة علــى نظــرة شــاملة علــى خماطــر 

املاليــة العامــة الرئيســية التــي تواجــه البلــد، وهــو أداة مفيــدة لتقييــم مــدى 

املوحــد  العــرض  ويتيــح  ومصداقيتهــا.  العامــة  املاليــة  سياســات  اتســاق 

تقييــم األهميــة النســبية لــكل فئــة مــن فئــات اخملاطــر ويوفــر أساســا لتحديــد 

»الصدمــات  خماطــر  فئــة  وتُعــرف  اخملاطــر.  تخفيــف  إجــراءات  أولويــات 

االقتصاديــة الكليــة« بأنهــا الفئــة التــي حتــدث أقصــى تأثيــر ممكــن واحتمــال 

للتنبــؤات  تواتــرا  أكثــر  حتديثــات  بإجــراء  ويوصــى  مرتفــع،  حدوثهــا 

43 التقرير السنوي ٢٠١٨

ه
ب

ع 
طل

ض
ن

ي 
لذ

 ا
ل

م
ع

ل
ا



اإلقراض

خالفــا لبنــوك التنميــة، ال يقــدم صندوق النقد 

الــدويل قروضــا لتمويــل مشــروعات حمــددة، 

بل إىل البلدان األعضاء التي تواجه مشكالت 

الــالزم  الوقــت  ملنحهــا  املدفوعــات  ميــزان 

لتصحيــح السياســات االقتصاديــة واســتعادة 

اللجــوء إىل إجــراءات  النمــو دون احلاجــة إىل 

باالقتصــادات  أو  بنفســها  الضــرر  تلحــق 

املقــدم  التمويــل  ويهــدف  األخــرى.  األعضــاء 

مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل مســاعدة البلــدان 

ميــزان  مشــكالت  معاجلــة  علــى  األعضــاء 

االقتصــادي،  االســتقرار  وحتقيــق  املدفوعــات، 

واســتعادة النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار. 

ويقــع هــذا الــدور املتعلــق بحــل األزمــات يف قلــب 

أنشــطة اإلقــراض التــي يقــوم بهــا الصنــدوق.

مــن  نوعيــن  الصنــدوق  يقــدم  عــام،  وبشــكل 

القــروض املقدمــة بأســعار فائــدة   — القــروض 

البلــدان  إىل  املقدمــة  والقــروض  ميســرة  غيــر 

فيهــا  تكــون  ميســرة،  بشــروط  الدخــل  منخفضــة 

احلــاالت  بعــض  أو يف  الفائــدة منخفضــة  أســعار 

صفــرا. ويف الوقــت احلــايل، بنــاء علــى إعفــاء وافــق 

عليــه اجمللــس التنفيــذي، ال توجــد قــروض بشــروط 

فائــدة. أي  تتحمــل  ميســرة 

إىل  احلاجــة  العامليــة  املاليــة  األزمــة  أبــرزت  وقــد 

توافــر شــبكة عامليــة فعالــة لألمــان املــايل تســاعد 

املعاكســة  الصدمــات  مــع  التكيــف  علــى  البلــدان 

الرئيســية  األهــداف  أحــد  كان  وبالتــايل  احملتملــة. 

لإلصالحات التي أُجريت مؤخرا يف جمال اإلقراض 

هــو اســتحداث أدوات إضافيــة ملنــع األزمــات بحيــث 

تصبــح عنصــرا مكمــال لــدور الصنــدوق التقليــدي يف 

جمــال حــل األزمــات.
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)108.4 مليــون وحــدة ســحب خاصــة(. ويعــرض اجلــدول 2-1 تفاصيــل 

االتفاقــات التــي تمــت املوافقــة عليهــا خــالل الســنة املاليــة، ويوضــح الشــكل 

البيــاين 2-1 االتفاقــات التــي تمــت املوافقــة عليهــا خــالل الســنوات املاليــة 

العشــر املاضيــة.

وخــالل الســنة املاليــة 2018، بلــغ جممــوع املبالــغ املنصرفــة مــن حســاب 

املــوارد العامــة يف إطــار اتفاقــات التمويــل، واملشــار إليهــا باســم »عمليــات 

دوالر  مليــار   6.0( خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار   4.2 الشــراء« 

أمريكــي(. وتركــزت 86% مــن عمليــات الشــراء تلــك يف مصــر والعــراق وســري 

النــكا وتونــس.

إعــادة  »عمليــات  باســم  إليهــا  ويشــار  املســددة،  املبالــغ  جممــوع  وبلــغ 

مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة  املاليــة 14.6  الســنة  الشــراء« خــالل 

)21.0 مليــار دوالر أمريكــي(، بمــا يف ذلــك عمليــات إعــادة شــراء مبكــرة 

مــن البرتغــال بقيمــة 7.6 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )10.9 مليــار 

دوالر أمريكــي( ومــن آيرلنــدا بقيمــة 3.8 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 

)5.4 مليــار دوالر أمريكــي(. ونتيجــة الرتفــاع قيمــة عمليــات إعــادة الشــراء 

ارتفاعــا طفيفــا عــن قيمــة عمليــات الشــراء، انخفــض رصيــد االئتمــان القائــم 

مــن حســاب املــوارد العامــة إىل 37.9 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 

ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار  مقابــل48.3  أمريكــي(  دوالر  مليــار   54.5(

ويوضــح  املاضــي.  العــام  خــالل  أمريكــي(  دوالر  مليــار   66.2( خاصــة 

الشــكل البيــاين 2-2 رصيــد القــروض غيــر امليســرة القائــم خــالل الســنوات 

املاليــة العشــر املاضيــة.

نشاط التمويل بشروط غير ميسرة

موارد حساب املوارد العامة

الــدويل،  النقــد  لصنــدوق  الرئيســي  احلســاب  هــو  العامــة  املــوارد  حســاب 

تمثــل  التــي  االحتياطيــة  واألصــول  العمــالت  مــن  جمموعــة  مــن  ويتكــون 

املــوارد  وحســاب  األعضــاء.  البلــدان  تســددها  التــي  احلصــص  اشــتراكات 

اإلقــراض  عمليــات  تمويــل  خاللــه  مــن  يتــم  الــذي  احلســاب  هــو  العامــة 

بشــروط غيــر ميســرة التــي يقــوم بهــا صنــدوق النقــد الــدويل. وخــالل الســنة 

املاليــة 2018، وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى ثالثــة اتفاقــات جديــدة وعلــى 

زيــادة واحــدة التفــاق قائــم يف إطــار أدوات الصنــدوق للتمويــل بشــروط 

غيــر ميســرة، بلغــت قيمتهــا الكليــة 63.3 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 

)91.0 مليــار دوالر أمريكــي علــى أســاس ســعر صــرف وحــدة حقــوق الســحب 

اخلاصــة مقابــل الــدوالر الســائد يف 30 إبريــل 2018 والبالــغ  0.69538(. 

وهنــاك اتفــاق يف إطــار خــط االئتمــان املــرن مــع املكســيك )62.4 مليــار 

وحــدة حقــوق ســحب خاصــة( - اعتبرتــه املكســيك اتفاقــا وقائيــا - شــكل 

99% مــن هــذه االلتزامــات. )كان اتفــاق املكســيك يف إطــار خــط االئتمــان 

النســبة  وتتألــف  إلغــاؤه(.  تــم  احلجــم  بنفــس  ســابق  املــرن الحقــا التفــاق 

الصنــدوق  تســهيل  إطــار  يف  ممــددة  اتفاقــات  مــن   %1 البالغــة  املتبقيــة 

املمــدد وهــي االتفاقــات املبرمــة مــع منغوليــا )314.5 مليــون وحــدة حقــوق 

ســحب خاصــة(، والغابــون )464.4 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة(، 

وزيــادة التفــاق قائــم يف إطــار تســهيل الصنــدوق املمــدد مــع كــوت ديفــوار 

اجلدول 1-2 

االتفاقات التي تمت املوافقة عليها يف حساب املوارد العامة يف السنة املالية 2018

)بماليين حقوق السحب اخلاصة(

التاريخ الفعلينوع االتفاقالبلد العضو

املبلغ الذي تمت 

املوافقة عليه

اتفاقات جديدة

24314.5 مايو 2017اتفاق ممدد ملدة 36 شهرا يف إطار تسهيل الصندوق املمددمنغوليا

19464.4 يونيو 2017اتفاق ممدد ملدة 36 شهرا يف إطار تسهيل الصندوق املمددالغابون

2962,388.9 نوفمبر 2017اتفاق يف إطار خط االئتمان املرن مدته 24 شهرااملكسيك

63,167.8  اجملموع الفرعي

زيادة اتفاقات قائمة

19108.4 يونيو 2017اتفاق ممدد ملدة 36 شهرا يف إطار تسهيل الصندوق املمددكوت ديفوار

108.4  اجملموع الفرعي

63,276.2اجملموع

املصدر: إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.
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اإلقراض

االقتراض من حساب املوارد العامة

صنــدوق النقــد الــدويل هــو مؤسســة قائمــة علــى حصــص العضويــة. وقــد 

تضاعــف إجمــايل حجــم املــوارد املســتمدة مــن حصــص العضويــة مــن خالل 

الرابعــة عشــرة.  العامــة  املراجعــة  إطــار  زيــادات يف احلصــص يف  إجــراء 

غيــر أن املــوارد املقترضــة اليــزال لهــا دور كبيــر بوصفهــا مــوارد مكملــة 

للمــوارد املســتمدة مــن احلصــص. وتمثــل االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض 

خــط الدفــاع الثــاين بعــد احلصــص، وهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن اتفاقــات 

االئتمــان يشــترك فيهــا 40 بلــدا وتبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 182 مليــار وحــدة 

حقــوق ســحب خاصــة. ويف 25 فبرايــر 2016، أنهــى اجمللــس التنفيــذي 

لصنــدوق النقــد الــدويل يف وقــت مبكــر فتــرة التفعيــل يف إطــار االتفاقــات 

اجلديــدة لالقتــراض )التــي كانــت تغطــي يف األصــل الفتــرة مــن أول أكتوبــر 

2015 حتــى 31 مــارس 2016( يف ضــوء تنفيــذ املراجعــة العامــة الرابعــة 

عشــرة للحصــص يف 26 ينايــر 2016.

إطــار  يف  املبرمــة  االتفاقــات  مــن  احلاليــة  اجملموعــة  جتديــد  تــم  وقــد 

االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض يف نوفمبــر 2016، وأصبحــت ســارية ملــدة 

.2022 نوفمبــر   16 إىل   2017 نوفمبــر   17 مــن  ســنوات  خمــس 

ولــدى الصنــدوق أيضــا اتفاقــات االقتــراض الثنائــي، التــي تمثــل خط الدفاع 

الثالــث بعــد احلصــص واالتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض. وهــذه االتفاقــات، 

املبرمــة بموجــب إطــار االقتــراض لعــام 2016، تتيــح للصنــدوق اإلبقــاء 

البلــدان  اقتــراض ثنائــي مــن  علــى إمكانيــة حصولــه بصفــة مؤقتــة علــى 

اإلقــراض.  علــى  قدرتــه  يف  حــاد  تراجــع  أي  جتنــب  وبالتــايل  األعضــاء 

بحــد   2016 عــام  إطــار  بموجــب  االقتــراض  اتفاقــات  جميــع  وتنتهــي 

أقصــى 31 ديســمبر 2020، علــى أن يكــون تاريــخ انتهائهــا املبدئــي يف 

31 ديســمبر 2019، مــع إمكانيــة تمديدهــا لعــام آخــر بموافقــة الدائنيــن. 

التــزم 40 بلــدا عضــوا بتقديــم اقتــراض  واعتبــارا مــن 30 إبريــل 2018، 

ســحب  وحــدة حقــوق  مليــار  حــوايل 316  اإلجماليــة  قيمتــه  تبلــغ  ثنائــي 

أمريكــي. أو 455 مليــار دوالر  خاصــة، 

وتمثل االتفاقات العامة لالقتراض دعما أكثر حمدودية ملوارد الصندوق 

املســتمدة مــن احلصــص يف الظــروف التــي ال يقبــل فيهــا املشــاركون يف 

االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض مقترحــا بتفعيــل االتفاقــات. وال تضيــف 

االتفاقــات العامــة لالقتــراض إىل اجملمــوع الكلــي ملــوارد الصنــدوق، ألن 

بقيمــة  تقلــل  االتفاقــات  هــذه  بموجــب  بهــا  التعهــد  يتــم  التــي  االلتزامــات 

مســاوية لهــا املبلــغ املتــاح بموجــب االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض.

ولــن يتــم جتديــد القــرار املعنــي باالتفاقــات العامــة لالقتــراض عنــد انتهــاء 

فترتــه احلاليــة يف 25 ديســمبر 2018. ويأتــي هــذا بعــد اتفــاق املشــاركين 

اتفاق االستعداد االئتماين

تسهيل الصندوق املمدد

الشكل البياين ٢-١

االتفاقات التي تمت املوافقة عليها يف إطار حساب املوارد 

العامة خالل السنوات املنتهية يف ٣٠ إبريل، ٢٠٠٩-٢٠١٨

(بمليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة)

خط االئتمان املرن

خط الوقاية والسيولة

املصدر: إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.
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يف االتفاقــات العامــة لالقتــراض باإلجمــاع علــى الســماح بتوقــف العمــل 

بهــذه االتفاقــات بعــد انتهــاء مدتهــا احلاليــة.  

نشاط التمويل بشروط ميسرة

التــزم الصنــدوق يف الســنة املاليــة 2018 بمنــح قــروض قيمتهــا 1.703 

مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )2.38 مليــار دوالر( لبلدانــه األعضــاء 

النامية منخفضة الدخل يف إطار برامج مدعمة من الصندوق االســتئماين 

للنمــو واحلــد مــن الفقــر. وبلــغ جممــوع القــروض القائمــة املقدمــة بشــروط 

خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــار   6.36 عضــوا  بلــدا   53 إىل  ميســرة 

يف نهايــة إبريــل 2018. وتــرد يف اجلــدول 2-4 معلومــات مفصلــة عــن 

بموجــب  القائمــة  االتفاقــات  إطــار  يف  والزيــادات  اجلديــدة  االتفاقــات 

ويوضــح  الصنــدوق.  مــن  ميســرة  بشــروط  املقدمــة  التمويليــة  التســهيالت 

الشــكل البيــاين 2-3 املبالــغ القائمــة مــن القــروض املقدمــة بشــروط ميســرة 

علــى مــدى العقــد املاضــي.

صندوق النقد الدويل46



اإلقراض

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٧ ٢٠١٨

الشكل البياين ٢-٢

القروض املقدمة بشروط غير ميسرة القائمة يف السنوات املالية ٢٠٠٩-٢٠١٨

(بمليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة)

 

   
 

املصدر: إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.
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املصدر: إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ٢-٣

القروض املقدمة بشروط ميسرة القائمة يف السنوات املالية 

٢٠٠٩-٢٠١٨

(بمليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة)
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اإلقراض

 اجلدول 2-2 

 الشروط املالية يف إطار االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة يف الصندوق

يعرض هذا اجلدول التسهيالت الرئيسية لإلقراض غير امليسر. وقد ظلت اتفاقات االستعداد االئتماين ملدة طويلة هي أداة اإلقراض األساسية للمؤسسة. 

ويف أعقاب األزمة املالية العاملية خالل الفترة 2007-2009، عزز صندوق النقد الدويل جمموعة أدوات اإلقراض لديه. وكان أحد األهداف الرئيسية 

هو تعزيز أدوات منع وقوع األزمات من خالل إنشاء خط االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة. وباإلضافة إىل ذلك، تم إنشاء أداة التمويل السريع، 

 التي يمكن استخدامها يف العديد من الظروف اخملتلفة، لتحل حمل سياسة املساعدة يف حاالت الطوارئ الصادرة عن الصندوق. 

الرسوم2حدود االستفادة من املوارد1التقسيم املرحلي واملراقبةالشروطالغرضالتسهيل االئتماين )سنة االعتماد(1

جدول السداد

األقساط)سنوات(

مساعدة قصيرة األجل إىل متوسطة األجلاتفاق االستعداد االئتماين )1952(

للبلدان التي تواجه مشكالت يف ميزان

املدفوعات ذات طابع قصير األجل.

اعتماد سياسات توفر الثقة يف إمكانية

حل مشكالت ميزان املدفوعات يف البلد

العضو خالل فترة زمنية معقولة

ســنوية  نصــف  أو  ســنوية  رُبــع  شــراء  عمليــات 

معاييــر  بمراعــاة  مرتهنــة  منصرفــة(  )مبالــغ 

الشــروط مــن  وغيرهــا  األداء 

ســنويا: 145% مــن حصــة العضويــة؛ تراكميــا: 435% مــن 

حصــة العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة
ملدة تتجاوز 36 شهرا(3

ربع سنوية5-3.25

تسهيل الصندوق املمدد )1974(

)اتفاقات ممددة(

مساعدة أطول أجال لدعم اإلصالحات

الهيكلية يف البلدان األعضاء ملعاجلة

مشكالت يف ميزان املدفوعات

ذات طابع طويل األجل

أربــع  إىل  مدتــه  تصــل  برنامــج  اعتمــاد 

هيكلــي أعمــال  جــدول  ووضــع  ســنوات، 

وإعداد بيان سنوي مفصل بسياسات

االثني عشر شهرا القادمة

) أو نصــف ســنوية  رُبــع ســنوية  عمليــات شــراء 

معاييــر بمراعــاة  مرتهنــة  منصرفــة(  مبالــغ 

األداء وغيرها من الشروط

ســنويا: 145% مــن حصــة العضويــة؛ تراكميــا: 435% مــن 

حصــة العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة 
ملــدة تتجــاوز 51 شــهرا(3

نصف سنوية10-4.5

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانيةخط االئتمان املرن )2009(

ملعاجلة جميع املشكالت املتعلقة

باحتياجات ميزان املدفوعات، سواء

احملتملة أو الفعلية

أساســيات اقتصاديــة كليــة متوقعــة، وأطــر 

للسياسات

االقتصادية، وسجالت أداء على مستوى

السياسات تتسم بالقوة البالغة

املوافقة على االســتفادة من موارد الصندوق 

املتاحة مقدما طوال مدة االتفاق، شــريطة

اســتكمال مراجعــة منتصــف الفتــرة بعــد عــام 

واحــد يف حالــة اتفاقــات خــط االئتمــان املــرن

التي تمتد لعامين.

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ ال توجد حدود مسبقة

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة
ملدة تتجاوز 36 شهرا(3

ربع سنوية5-3.25

أداة للبلدان التي تتميز بأساسياتخط الوقاية والسيولة )2011(

وسياسات اقتصادية سليمة

قوة أطر السياسات واملركز اخلارجي

يف  بمــا  األســواق،  إىل  النفــاذ  علــى  والقــدرة 

املــايل القطــاع  أوضــاع  ســالمة  ذلــك 

رهنــا  الفتــرة،  بدايــة  يف  كبيــرة  مــوارد  صــرف 

بإجــراء مراجعــات نصــف ســنوية )بالنســبة خلــط 

الوقايــة والســيولة الــذي تتــراوح مدتــه بيــن عــام 

وعاميــن(

ُيتــاح 125 % مــن حصــة العضويــة ملــدة 6  شــهور؛ ويُتــاح 

علــى  املوافقــة  عنــد صــدور  العضويــة  مــن حصــة   %250

اتفاقــات مدتهــا بيــن عــام وعاميــن؛ ويصــل اجملمــوع إىل 

500% مــن قيمــة احلصــة بعــد 12 شــهرا بشــرط حتقيــق

تقدم مرضِ

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة 
ملــدة تتجــاوز 36 شــهرا(3

ربع سنوية5-3.25

البلــدان أداة التمويل السريع )2011( جلميــع  ســريعة  ماليــة  مســاعدة 

األعضــاء التــي تواجــه احتياجــات ملحــة يف 

املدفوعــات ميــزان 

ميــزان  مشــكالت  حلــل  املبذولــة  اجلهــود 

املدفوعــات )ربمــا تتضمــن إجــراءات مســبقة(

عمليات شراء مباشرة دون احلاجة إىل برنامج

كامل  أومراجعات

حالــة  يف   %60( العضويــة  حصــة  مــن   %37.5 ســنويا: 

حصــة  مــن   %75 تراكميــا:  الكبــرى(؛  الطبيعيــة  الكــوارث 

العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة 
ملــدة تتجــاوز 36 شــهرا(3

ربع سنوية5-3.25

املصدر: إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.

1 تمــوَّل القــروض املقدمــة مــن الصنــدوق مــن خــالل حســاب املــوارد العامــة أساســا مــن رأس املــال الــذي تكتتــب فيــه البلــدان األعضــاء؛ وتخصَّــص لــكل بلــد حصــة معينــة 

تمثــل التزامهــا املــايل. ويدفــع البلــد العضــو جــزءا مــن حصتــه يف شــكل حقــوق ســحب خاصــة أوعملــة بلــد عضــو آخــر مقبولــة للصنــدوق ويدفــع الباقــي بعملتــه احملليــة. 

ويُصــرف القــرض املقــدم مــن الصنــدوق أو يُســحب عــن طريــق قيــام املقتــرض بشــراء أصــول بالعمــالت األجنبيــة مــن الصنــدوق بعملتــه احملليــة. ويتــم ســداد مبلــغ القــرض 

عــن طريــق قيــام املقتــرض بإعــادة شــراء عملتــه احملليــة مــن الصنــدوق بعمــالت أجنبيــة.
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اإلقراض

 اجلدول 2-2 

 الشروط املالية يف إطار االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة يف الصندوق

يعرض هذا اجلدول التسهيالت الرئيسية لإلقراض غير امليسر. وقد ظلت اتفاقات االستعداد االئتماين ملدة طويلة هي أداة اإلقراض األساسية للمؤسسة. 

ويف أعقاب األزمة املالية العاملية خالل الفترة 2007-2009، عزز صندوق النقد الدويل جمموعة أدوات اإلقراض لديه. وكان أحد األهداف الرئيسية 

هو تعزيز أدوات منع وقوع األزمات من خالل إنشاء خط االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة. وباإلضافة إىل ذلك، تم إنشاء أداة التمويل السريع، 

 التي يمكن استخدامها يف العديد من الظروف اخملتلفة، لتحل حمل سياسة املساعدة يف حاالت الطوارئ الصادرة عن الصندوق. 

الرسوم2حدود االستفادة من املوارد1التقسيم املرحلي واملراقبةالشروطالغرضالتسهيل االئتماين )سنة االعتماد(1

جدول السداد

األقساط)سنوات(

مساعدة قصيرة األجل إىل متوسطة األجلاتفاق االستعداد االئتماين )1952(

للبلدان التي تواجه مشكالت يف ميزان

املدفوعات ذات طابع قصير األجل.

اعتماد سياسات توفر الثقة يف إمكانية

حل مشكالت ميزان املدفوعات يف البلد

العضو خالل فترة زمنية معقولة

ســنوية  نصــف  أو  ســنوية  رُبــع  شــراء  عمليــات 

معاييــر  بمراعــاة  مرتهنــة  منصرفــة(  )مبالــغ 

الشــروط مــن  وغيرهــا  األداء 

ســنويا: 145% مــن حصــة العضويــة؛ تراكميــا: 435% مــن 

حصــة العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة
ملدة تتجاوز 36 شهرا(3

ربع سنوية5-3.25

تسهيل الصندوق املمدد )1974(

)اتفاقات ممددة(

مساعدة أطول أجال لدعم اإلصالحات

الهيكلية يف البلدان األعضاء ملعاجلة

مشكالت يف ميزان املدفوعات

ذات طابع طويل األجل

أربــع  إىل  مدتــه  تصــل  برنامــج  اعتمــاد 

هيكلــي أعمــال  جــدول  ووضــع  ســنوات، 

وإعداد بيان سنوي مفصل بسياسات

االثني عشر شهرا القادمة

) أو نصــف ســنوية  رُبــع ســنوية  عمليــات شــراء 

معاييــر بمراعــاة  مرتهنــة  منصرفــة(  مبالــغ 

األداء وغيرها من الشروط

ســنويا: 145% مــن حصــة العضويــة؛ تراكميــا: 435% مــن 

حصــة العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة 
ملــدة تتجــاوز 51 شــهرا(3

نصف سنوية10-4.5

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانيةخط االئتمان املرن )2009(

ملعاجلة جميع املشكالت املتعلقة

باحتياجات ميزان املدفوعات، سواء

احملتملة أو الفعلية

أساســيات اقتصاديــة كليــة متوقعــة، وأطــر 

للسياسات

االقتصادية، وسجالت أداء على مستوى

السياسات تتسم بالقوة البالغة

املوافقة على االســتفادة من موارد الصندوق 

املتاحة مقدما طوال مدة االتفاق، شــريطة

اســتكمال مراجعــة منتصــف الفتــرة بعــد عــام 

واحــد يف حالــة اتفاقــات خــط االئتمــان املــرن

التي تمتد لعامين.

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ ال توجد حدود مسبقة

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة
ملدة تتجاوز 36 شهرا(3

ربع سنوية5-3.25

أداة للبلدان التي تتميز بأساسياتخط الوقاية والسيولة )2011(

وسياسات اقتصادية سليمة

قوة أطر السياسات واملركز اخلارجي

يف  بمــا  األســواق،  إىل  النفــاذ  علــى  والقــدرة 

املــايل القطــاع  أوضــاع  ســالمة  ذلــك 

رهنــا  الفتــرة،  بدايــة  يف  كبيــرة  مــوارد  صــرف 

بإجــراء مراجعــات نصــف ســنوية )بالنســبة خلــط 

الوقايــة والســيولة الــذي تتــراوح مدتــه بيــن عــام 

وعاميــن(

ُيتــاح 125 % مــن حصــة العضويــة ملــدة 6  شــهور؛ ويُتــاح 

علــى  املوافقــة  عنــد صــدور  العضويــة  مــن حصــة   %250

اتفاقــات مدتهــا بيــن عــام وعاميــن؛ ويصــل اجملمــوع إىل 

500% مــن قيمــة احلصــة بعــد 12 شــهرا بشــرط حتقيــق

تقدم مرضِ

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة 
ملــدة تتجــاوز 36 شــهرا(3

ربع سنوية5-3.25

البلــدان أداة التمويل السريع )2011( جلميــع  ســريعة  ماليــة  مســاعدة 

األعضــاء التــي تواجــه احتياجــات ملحــة يف 

املدفوعــات ميــزان 

ميــزان  مشــكالت  حلــل  املبذولــة  اجلهــود 

املدفوعــات )ربمــا تتضمــن إجــراءات مســبقة(

عمليات شراء مباشرة دون احلاجة إىل برنامج

كامل  أومراجعات

حالــة  يف   %60( العضويــة  حصــة  مــن   %37.5 ســنويا: 

حصــة  مــن   %75 تراكميــا:  الكبــرى(؛  الطبيعيــة  الكــوارث 

العضويــة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف )200 نقطــة أســاس علــى املبالــغ 

التــي تتجــاوز 187.5% مــن حصــة العضويــة؛ و100 نقطــة أســاس إضافيــة 

عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن 187.5% مــن حصــة العضويــة 
ملــدة تتجــاوز 36 شــهرا(3

ربع سنوية5-3.25

2 يقــرَّر معــدل الرســم علــى املبالــغ املنصرفــة مــن حســاب املــوارد العامــة بهامــش يزيــد علــى ســعر الفائــدة األســبوعي علــى حقــوق الســحب اخلاصــة )100 نقطــة 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 0.5% علــى كل عمليــة ســحب مــن مــوارد الصنــدوق يف حســاب املــوارد العامــة، بخــالف عمليــات الســحب مــن شــريحة 

االحتياطــي. ويُطبــق رســم التــزام يُدفــع مقدمــا )15 نقطــة أســاس علــى املبالــغ امللتــزم بهــا حتــى 115% مــن حصــة العضويــة؛ و30 نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي 

تزيــد علــى 115% وحتــى 575% مــن حصــة العضويــة، و60 نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تتجــاوز 575% مــن حصــة العضويــة( علــى املبلــغ املتــاح شــراؤه يف إطــار 

االتفاقــات )االســتعداد االئتمــاين، أو تســهيل الصنــدوق املمــدد، أو خــط الوقايــة والســيولة، أو خــط االئتمــان املــرن( واحملتمــل ســحبه خــالل كل فتــرة زمنيــة )ســنويا(؛ ويتــم 

رد هــذا الرســم علــى أســاس تناســبي مــع إجــراء عمليــات ســحب الحقــا يف إطــار االتفــاق االئتمــاين املعنــي.

 3 اســتُحدِث نظــام الرســوم اإلضافيــة يف نوفمبــر 2000. وطُبــق نظــام جديــد للرســوم اإلضافيــة اعتبــارا مــن أول أغســطس 2009، وتــم حتديثــه يف 17 فبرايــر 2016، مــع 

تعديــل حمــدود بغيــر أثــر رجعــي لالتفاقــات القائمــة.
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اإلقراض

اجلدول 3-2 

تسهيالت اإلقراض امليسر

تتوافر للبلدان النامية منخفضة الدخل ثالثة تسهيالت لإلقراض امليسر.

التسهيل االئتماين السريعتسهيل االستعداد االئتماينالتسهيل االئتماين املمدد

مســاعدة البلــدان منخفضــة الدخــل علــى حتقيــق مركــز اقتصــادي كلــي مســتقر وقابــل لالســتمرار واحلفــاظ عليــه علــى النحــو الــالزم لتحقيــق أداء قــوي الهدف 

ودائــم يف جمــال النمــو واحلــد مــن الفقــر.

بميــزان الغرض  تتعلــق  مطولــة  مشــكالت  معاجلــة 

ت عــا فو ملد ا

تلبيــة احتياجــات قصيــرة األجــل تتعلــق بميــزان 

املدفوعات

احتياجــات  لتلبيــة  منخفضــة  بمــوارد  التمويــل 

املدفوعــات بميــزان  تتعلــق  عاجلــة 

البلدان املؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقراألهلية 

وجود مشكلة مطولة يف ميزان املدفوعات؛ املؤهل 

وجود احتياج فعلي إىل التمويل أثناء فترة 

االتفاق، وإن مل يكن بالضرورة يف وقت املوافقة 

على القرض أوصرفه   

وجــود احتيــاج حمتمــل (اســتخدام وقائــي( أو 

فعلــي يف  األجــل القصيــر ملعاجلــة مشــكالت 

املوافقــة؛  وقــت  املدفوعــات  بميــزان  تتعلــق 

لــكل  احتيــاج فعلــي  يكــون هنــاك  أن  ضــرورة 

منصــرف مبلــغ 

وجــود حاجــة ملحــة ملعاجلــة مشــكالت تتعلــق 

برنامــج  يكــون  عندمــا  املدفوعــات  بميــزان 

الشــرائح االئتمانيــة األعلــى إمــا متعــذرا أو غيــر 
ضــروري1

مــن  واحلــد  النمــو  اســتراتيجية 

الفقــر

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 وأوجــه اإلنفــاق األخــرى ذات األولويــة

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد من تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر

الفقر؛ ويف حالة وجود احتياج مستمر إىل 

التمويل، يطلب البلد املستخدم لتسهيل 

االستعداد االئتماين تسهيل ائتمان ممدد مع 

االلتزام بشروط تقديم وثائق استراتيجية 

احلد من الفقر 

مــن  احلــد  اســتراتيجية  وثيقــة  تقديــم  يلــزم  ال 

لفقــر ا

يتعلــق الشرطية   فيمــا  مرونــة  األعلــى؛  االئتمــان  شــريحة 

وتوقيتــه العامــة  املاليــة  أوضــاع  ضبــط  بمســار 

تلبيــة  إىل  تهــدف  األعلــى؛  االئتمــان  شــريحة 

احتياجــات قصيــرة األجــل ملعاجلــة مشــكالت 

املدفوعــات بميــزان  تتعلــق 

ال توجــد شــرطية علــى أســاس املراجعــة البعديــة؛ 

لتكــرار  البلــد  لتأهيــل  األداء  ســجل  ويســتخدم 

الصدمــات  نافــذة  إطــار  يف  (عــدا  االســتخدام 

الطبيعيــة) الكــوارث  ونافــذة 

سياسات االستفادة من 

املوارد 

حــد ســنوي نســبته 75% مــن حصــة العضويــة؛ وحــد تراكمــي (بعــد خصــم مدفوعــات الســداد املقــررة( نســبته 225% مــن حصــة العضويــة. وتســتند احلــدود 

إىل جميــع القــروض القائمــة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر. ويف حالــة االســتفادة مــن املــوارد يف حــاالت اســتثنائية، تكــون 

نســبة احلــد الســنوي 100% مــن حصــة العضويــة؛ ونســبة احلــد التراكمــي (بعــد خصــم مدفوعــات الســداد املقــررة( 300% مــن حصــة العضويــة

املعايير واحلدود الفرعية2

يكــون معيــار االســتفادة 90% مــن حصــة العضويــة 

لــكل اتفــاق تســهيل ائتمــاين ممــدد مدتــه 3 ســنوات 

االئتمــان  جممــوع  يقــل  التــي  للبلــدان  بالنســبة 

القائــم املقــدم لهــا مــن الصنــدوق بشــروط ميســرة 

حصــة  مــن   %75 عــن  التســهيالت  كل  إطــار  يف 

العضويــة، ويكــون 56.25% مــن حصــة العضويــة 

لــكل اتفــاق مدتــه 3 ســنوات بالنســبة للبلــدان التــي 

يتــراوح االئتمــان القائــم املقــدم لهــا مــن الصنــدوق 

حصــة  مــن  و%150   %75 بيــن  ميســرة  بشــروط 

العضويــة.

حصــة  مــن   %90 االســتفادة  معيــار  يكــون 

العضويــة لــكل اتفــاق تســهيل اســتعداد ائتمــاين 

يقــل  التــي  للبلــدان  بالنســبة  شــهرا   18 مدتــه 

مــن  لهــا  املقــدم  القائــم  االئتمــان  جممــوع 

كل  إطــار  يف  ميســرة  بشــروط  الصنــدوق 

العضويــة،  حصــة  مــن   %75 عــن  التســهيالت 

لــكل  العضويــة  حصــة  مــن   %56.25 ويكــون 

اتفــاق مدتــه 18 شــهرا بالنســبة للبلــدان التــي 

مــن  لهــا  املقــدم  القائــم  االئتمــان  يتــراوح 

الصنــدوق بشــروط ميســرة بيــن 75% و%150 

العضويــة. حصــة  مــن 

التســهيل  مــن  لالســتفادة  معيــار  أي  يوجــد  ال 

الســريع.  االئتمــاين 

وجــود  عــدم  إىل  (بالنظــر  الفرعيــة  احلــدود 

ال  األعلــى(:  االئتمانيــة  الشــرائح  شــرطية 

قــروض  أرصــدة  جممــوع  يتجــاوز  أن  يمكــن 

أي  يف  القائمــة  الســريع  االئتمــاين  التســهيل 

(بعــد  العضويــة  مــن حصــة  زمنيــة %75  نقطــة 

خصــم مدفوعــات الســداد املقــررة(. ويكــون حــد 

االســتفادة يف إطــار التســهيل االئتمــاين الســريع 

خــالل أي فتــرة مدتهــا 12 شــهرا 18.75% مــن 

مــن   %37.5 يكــون  بينمــا  العضويــة،  حصــة 

حصــة العضويــة يف إطــار »نافــذة الصدمــات«، 

»نافــذة  إطــار  يف  العضويــة  حصــة  مــن  و%60 

واملشــتريات  الكبــرى«.  الطبيعيــة  الكــوارث 

التــي تمــت يف إطــار أداة التمويــل الســريع بعــد 

األول مــن يوليــو 2015 حتتســب ضمــن احلــدود 

املطبقــة. والتراكميــة  الســنوية 
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التسهيل االئتماين السريعتسهيل االستعداد االئتماينالتسهيل االئتماين املمدد

سعر الفائدة: صفر حالياشروط التمويل3

فترات السداد: 5.5 – 10 سنوات

سعر الفائدة: صفر حاليا

فترات السداد: 4-8 سنوات

املتاحــة  املبالــغ  علــى   %0.15 إتاحــة:  رســم 

الوقائــي االتفــاق  إطــار  يف  املســحوبة  غيــر 

سعر الفائدة: صفر 

فترات السداد: 5.5 – 10 سنوات 

شروط املزج مع 

التمويل من حساب 

املوارد العامة

علــى أســاس نصيــب الفــرد مــن الدخــل وإمكانيــة النفــاذ إىل األســواق؛ وترتبــط االســتفادة بمواطــن الضعــف يف مراكــز الديــن. وبالنســبة للبلــدان األعضــاء املفتــرض 

قيامهــم باملــزج، فــإن نســبة املــزج بيــن مــوارد الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر وحســاب املــوارد العامــة هــي 2:1

ســنوي ال يوجداالستخدام الوقائي  بحــد  وقائــي،  اســتخدام  يوجــد 

 %56.25 نســبته  املوافقــة  عنــد  لالســتفادة 

يتجــاوز  أن  يمكــن  وال  العضويــة  حصــة  مــن 

عنــد  لالســتفادة  الســنوي  احلــد  متوســط 

العضويــة. حصــة  مــن   %37.5 املوافقــة 

ال يوجد

املدة وتكرار 

االستخدام 

5(؛  إىل  تمديدهــا  )يمكــن  ســنوات   4-3

متكــررة بصــورة  اســتخدامه  ويمكــن 

12-24 شــهرا؛ ويقتصر االســتخدام على 2.5 
ســنة من أي 5 ســنوات4

التقيــد  بشــرط  االســتخدام  تكــرار  يمكــن  مباشــرة:  منصرفــة  مبالــغ 

األخــرى والشــروط  االســتفادة  بحــدود 

حســاب املــوارد العامــة )تســهيل الصنــدوق االستخدام املتزامن

املمدد/اتفــاق االســتعداد االئتمــاين(

الصنــدوق  (تســهيل  العامــة  املــوارد  حســاب 

وأداة  االئتمــاين(  االســتعداد  املمدد/اتفــاق 

السياســات دعــم 

حســاب املوارد العامة )أداة التمويل الســريع وأداة دعم السياســات(؛ 

االئتمــان املقــدم يف إطــار أداة التمويــل الســريع يحتســب ضمــن حــدود 

التســهيل االئتماين الســريع

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

1 الشــرطية املعياريــة لشــرائح االئتمــان األعلــى هــي جمموعــة مــن الشــروط املتصلــة بالبرنامــج تهــدف إىل ضمــان اســتخدام مــوارد صنــدوق النقــد الــدويل يف دعــم أهــداف 

البرنامــج، مــع وجــود ضمانــات كافيــة ملــوارد الصنــدوق.

2 ال تنطبــق معاييــر االســتفادة مــن املــوارد عندمــا يتجــاوز االئتمــان القائــم املقــدم بشــروط ميســرة 150% مــن حصــة العضويــة. ويف تلــك احلــاالت، تتقــرر حــدود 

االســتفادة استرشــادا باعتبــار حــد االســتفادة البالــغ 225% مــن حصــة العضويــة (أو حــد االســتفادة االســتثنائية البالــغ 300% مــن حصــة العضويــة)، وتوقــع وجــود 

احتيــاج يف املســتقبل إىل الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق، واجلــدول الزمنــي ملدفوعــات الســداد.

3 يُجــري الصنــدوق مراجعــًة ألســعار الفائــدة علــى جميــع التســهيالت امليســرة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر كل عاميــن؛ ويف آخــر مراجعــة أُجريــت 

يف أكتوبــر2016، وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى تطبيــق ســعر فائــدة صفــري علــى التســهيل االئتمــاين املمــدد واتفــاق االســتعداد االئتمــاين حتــى نهايــة ديســمبر2018 

وعلــى تعديــل آليــة حتديــد ســعر الفائــدة بمــا يضمــن بقــاء أســعار الفائــدة الصفريــة مــا دامــت )ومتــى كانــت( أســعار الفائــدة العامليــة منخفضــة. ويف يوليــو 2015، حــدد 

اجمللــس التنفيــذي ســعر فائــدة صفــري دائــم علــى التســهيل االئتمــاين الســريع.

4 تسهيالت االستعداد االئتماين التي تُعامَل باعتبارها وقائية التدخل يف تقييم احلدود الزمنية.
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اإلقراض

وإىل جانب ذلك:

جميع  على  صفرية  فائدة  أسعار  فرض  تقرر   ،2016 أكتوبر  يف   n

آلية حتديد  تعديل  تم  كذلك  ديسمبر 2018.  امليسرة حتى 31  القروض 

كانت  وطاملا  دامت  ما  صفرا  الفائدة  أسعار  تظل  بحيث  الفائدة  أسعار 

أسعار الفائدة العاملية منخفضة.

ويف مايو 2017، بحث اجمللس التنفيذي اخليارات املتاحة لتحسين   n

املساعدات املقدمة إىل البلدان التي تواجه ضغوطا مفاجئة يف موازين 

البلدان  ذلك  يف  بما  املدى،  واسعة  طبيعية  كوارث  بسبب  مدفوعاتها 

األعضاء املؤهلة لالستفادة من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد 

السنوي  األقصى  احلد  رفع  بشأن  اقتراحا  املديرون  أيد  وقد  الفقر.  من 

للتمويل املتاح بموجب التسهيل االئتماين السريع وأداة التمويل السريع 

نتيجة  أضرارا  شهدت  التي  للبلدان  احلصة  من   %60 إىل   %37.5 من 

الكوارث الطبيعية الكبرى.

وقــد بــدأت جولــة جلمــع األمــوال يف عــام 2015 لدعــم الصنــدوق يف ســعيه 

فقــرا  األكثــر  األعضــاء  بلدانــه  إىل  ميســرة  قــروض  تقديــم  نحــو  املســتمر 

وضعفــا، وحشــدت 11.4 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف صــورة 

واحلــد  للنمــو  االســتئماين  الصنــدوق  مــن  جديــدة  قــروض  لتقديــم  مــوارد 

مــن الفقــر، متجــاوزة هدفهــا األصلــي جلمــع مــا يصــل إىل 11 مليــار وحــدة 

ســحب خاصــة. وقــد تواصــل الصنــدوق مــع 28 مقرضــا حمتمــال - منهــم 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  جديــدا  مقرضــا   14

املتقدمــة - وقــد التــزم 15 منهــم باتفاقــات اقتــراض جديــدة اعتبــارا مــن 

همــا  جديديــن،  مقرَضيْــن  اجملموعــة  هــذه  وتتضمــن   .2018 إبريــل   30

ملراعــاة  امليســر  التمويــل  إلطــار  منتظمــة  مراجعــة  الصنــدوق  ويُجــري 

االحتياجــات املتغيــرة. ففــي عــام 2015، تــم تعزيــز شــبكة األمــان املــايل 

للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل يف إطــار اجلهــود األوســع نطاقــا التــي 

التنميــة  أهــداف  حتقيــق  يف  البلــدان  لدعــم  الــدويل  اجملتمــع  بهــا  قــام 

املســتدامة. وتضمنــت أهــم التغييــرات )1( زيــادة بنســبة 50% يف معاييــر 

وحــدود االســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر، 

و)2( إعــادة التــوازن بيــن مزيــج التمويــل مــن املــوارد امليســرة وغيــر امليســرة 

املقــدم إىل البلــدان التــي حتصــل علــى دعــم مــايل مــن الصنــدوق يف صــورة 

مزيــج مــن مــوارد الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر وحســاب 

فــرض  بــدال مــن 1:1، و)3(  النســبة بينهمــا 2:1  العامــة لتصبــح  املــوارد 

ســعر فائــدة صفــري دائــم علــى مبالــغ الدعــم املنصرفــة بشــكل عاجــل يف 

إطــار التســهيل االئتمــاين الســريع ملســاعدة البلــدان التــي تمــر بحالــة مــن 

الهشاشــة: علــى ســبيل املثــال، املتأثــرة بالنزاعــات أو الكــوارث الطبيعيــة.

وعقــد اجمللــس التنفيــذي مناقشــة يف نوفمبــر2016 أوضــح فيهــا خمتلــف 

اجلوانــب املتعلقــة بتطبيــق شــبكة األمــان املــايل تلــك، بمــا يف ذلــك اســتخدام 

مــن  لالســتفادة  املؤهليــن  األعضــاء  جانــب  مــن  العامــة  املــوارد  حســاب 

الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر، وسياســات مــزج املــوارد، 

ودور املعاييــر يف حتديــد حجــم االســتفادة مــن املــوارد. 

اجلدول 4-2 

الصنــدوق  إطــار  يف  واملعــززة  عليهــا  املوافــق  االتفاقــات 

االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر يف الســنة املاليــة 2018

)بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة(

التاريخ الفعليالبلد العضو

املبلغ 

املوافق عليه

اتفاقات جديدة لثالث سنوات يف إطار التسهيل االئتماين املمدد

14108.4 مارس 2018بوركينا فاصو

26483.0 يونيو 2017الكاميرون

30224.3 يونيو 2017تشاد

11120.5 ديسمبر 2017غينيا

3078.1 إبريل 2018مالوي

6115.9 ديسمبر 2017موريتانيا

5161.8 يونيو 2017سيراليون

5176.2 مايو 2017توغو

 1,468.1 اجملموع الفرعي

االتفاقات املعززة يف إطار التسهيل االئتماين املمدد1

 39.0 15 ديسمبر 2017جمهورية إفريقيا الوسطى

11.1 17 يوليو 2017جمهورية إفريقيا الوسطى

54.2 19 يونيو 2017كوت ديفوار2

30.6 28 يونيو 2017مدغشقر

788.6 يوليو 2017مايل

223.5 اجملموع الفرعي

املبالغ املنصرفة يف إطار التسهيل االئتماين السريع

 11.7 26 يونيو 2017غامبيا

11.7اجملموع الفرعي

 1,703.2 اجملموع

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

1 بالنسبة لالتفاقات املعززة، ال يظهر إال مبلغ الزيادة.

2 تــم تقديــم 108 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة مــن حســاب املــوارد العامــة يف إطــار 

اتفــاق للجمــع بيــن مصــادر التمويــل. 
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ذلــك،  وإىل جانــب  أعباءالديــون.  وتخفيــف  الكــوارث  االســتئماين الحتــواء 

اســتفادت هايتــي يف عــام 2010، مــن تخفيــف أعبــاء ديونهــا بمقــدار 178 

مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين الســابق 

لتخفيــف أعبــاء الديــون يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث.

تصميم البرامج

التعاون بين ترتيبات التمويل اإلقليمية وصندوق النقد 

الدويل

منــذ األزمــة املاليــة العامليــة، اتســع نطــاق شــبكة األمــان املــايل العامليــة 

تعزيــز  إىل ضــرورة  االجتــاه  هــذا  أدى  وقــد  الطبقــات.  متعــددة  وأصبحــت 

التعــاون بيــن هــذه الطبقــات املتنوعــة لضمــان حُســن توقيــت وفعاليــة أي 

جهــود لتخفيــف حــدة األزمــات.

اجلــاري  الصنــدوق  عمــل  التنفيــذي  اجمللــس  ناقــش   ،2017 يوليــو  ويف 

بشــأن تعزيــز التعــاون بيــن ترتيبــات التمويــل اإلقليميــة والصنــدوق. وهــذا 

التنفيذييــن  املديريــن  مــع  نطاقــا  أوســع  مناقشــة  إطــار  يف  يدخــل  العمــل 

العامليــة. املــايل  األمــان  تقويــة شــبكة  بشــأن مقترحــات 

وقــد رحــب املديــرون التنفيذيــون باإلطــار املقتــرح واتفقــوا علــى أن تعزيــز 

الطرفيــن.  ســيفيد  اإلقليميــة  التمويــل  وترتيبــات  الصنــدوق  بيــن  التعــاون 

التكامــل،  ويشــمل ذلــك تعزيــز املشــاركة املبكــرة، واالســتفادة مــن أوجــه 

وزيــادة القــدرات املتاحــة، وتخفيــف العــدوى. واتفــق املديــرون أيضــا علــى 

أن اتبــاع منهــج أكثــر تنظيمــا سيســاعد علــى تعزيــز الشــفافية، وإمكانيــة 

التنبــؤ، وفعاليــة التعــاون بشــأن إقامــة شــبكة أمــان مــايل عامليــة متعــددة 

الطبقــات علــى نحــو متزايــد، يشــغل الصنــدوق فيهــا موضــع الصــدارة.

وأيــد املديــرون بشــكل عــام الطــرق التنفيذيــة املقترحــة للتعــاون علــى أســاس 

املــايل،  غيــر  والدعــم  والرقابــة،  القــدرات،  تنميــة  جمــاالت  يف  األنشــطة 

واإلقــراض. واعتبــروا املقترحــات بمثابــة خطــوة أوىل مهمــة نحــو تعــاون 

أقــوى وأكثــر تنظيمــا بيــن الصنــدوق وترتيبــات التمويــل اإلقليميــة.

االحتادات النقدية

رغــم تاريــخ الصنــدوق الطويــل يف املشــاركة يف البرامــج، فقــد افتقــر إىل 

البلــدان األعضــاء يف  البرامــج يف  وجــود إرشــادات عامــة بشــأن تصميــم 

االحتــادات النقديــة. وقــد تعــاون الصنــدوق، يف إطــار البرامــج التــي يدعمهــا، 

والنقديــة  االقتصاديــة  اجلماعــة   — نقديــة  احتــادات  أربعــة  أعضــاء  مــع 

لوســط إفريقيــا، واالحتــاد النقــدي لــدول شــرق الكاريبــي، واالحتــاد النقــدي 

األوروبــي، واالحتــاد االقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا.

البرازيــل والســويد. ويف ينايــر 2018، تــم رفــع حــد االقتــراض التراكمــي 

وحــدة  مليــار  بمقــدار  الفقــر  مــن  واحلــد  للنمــو  االســتئماين  الصنــدوق  مــن 

حقــوق ســحب خاصــة ليصــل إىل 38.5 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 

التــي  اجلديــدة  القــروض  لتقديــم  جمعهــا  تــم  التــي  املــوارد  الســتيعاب 

املســتهدف. املســتوى  جتــاوزت 

وفيمــا يتعلــق بتخفيــف أعبــاء الديــون، تــم تنفيــذ جــزء كبيــر مــن مبــادرة 

البلــدان املثقلــة بالديــون )هيبيــك(. فقــد اســتفاد مــن املبــادرة 36 بلــدا مــن 

أصــل 39 بلــدا مؤهــال أو مؤهــال حمتمــال، بمــا يف ذلــك تشــاد - آخــر البلــدان 

تــم تخفيــف ديونهــا بمقــدار 17 مليــار وحــدة حقــوق  التــي  املســتفيدة - 

سحب خاصة يف إبريل 2015. ويمكن لصندوق النقد الدويل أيضا تقديم 

منــح للبلــدان املؤهلــة بغــرض تخفيــف أعبــاء الديــون مــن خــالل الصنــدوق 

االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون الــذي تــم إنشــاؤه يف 

فبرايــر 2015، والــذي يقــدم دعمــا اســتثنائيا للبلــدان التــي تواجــه مشــكالت 

يف ميــزان املدفوعــات ناجتــة عــن  كــوارث طبيعيــة كبــرى، مثــل الــزالزل 

الضخمــة؛ وأوبئــة مهــددة للحيــاة وســريعة االنتشــار يمكــن أن تؤثــر علــى 

بلــدان أخــرى؛ وأنــواع أخــرى مــن الكــوارث املدمــرة. وحتــى اآلن تــم تخفيــف 

أعبــاء ديــون ثالثــة بلــدان )غينيــا وليبيريــا وســيراليون( يف إطــار الصنــدوق 
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اإلقراض

علــى جــدول زمنــي نصــف ســنوي ثابــت. ورغــم أن »أداة تنســيق السياســات« 

ال تنطــوي علــى أي اســتخدام ملــوارد الصنــدوق، فــإن االســتكمال الناجــح 

سيشــيل  التــزام  توضــح  إشــارة  إعطــاء  يف  سيســهم  البرامــج  ملراجعــات 

الهيكليــة. القويــة واإلصالحــات  االقتصاديــة  السياســات  باالســتمرار يف 

أداة دعم السياسات 

بالنســبة للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل التــي ال ترغــب يف احلصــول علــى 

قرض من الصندوق أو ال حتتاجه، هناك آلية مرنة تمكنها من االستفادة 

مــن »أداة دعــم السياســات« للحصــول علــى مشــورة الصنــدوق ودعمــه دون 

عقــد اتفــاق لالقتــراض. وتعــد هــذه األداة عنصــرا تكميليــا مهمــا لتســهيالت 

اإلقــراض التــي يتيحهــا الصنــدوق يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو 

واحلــد مــن الفقــر. وتســاعد هــذه األداة البلــدان يف تصميــم برامــج اقتصاديــة 

فعالــة. وهــي تعطــي إشــارات واضحــة إىل اجلهــات املانحــة وبنــوك التنميــة 

البلــد  بقــوة سياســات  الصنــدوق  يقــر  واألســواق: حيــث  األطــراف  متعــددة 

العضــو املعنــي.

قــرب  عــن  إجــراء حــوار  علــى  التشــجيع  إىل  السياســات  دعــم  أداة  وتهــدف 

بشــأن السياســات بيــن الصنــدوق والبلــد العضــو، وهــو مــا يكــون عــادة يف 

صــورة تقييمــات نصــف ســنوية يجريهــا الصنــدوق للسياســات االقتصاديــة 

األداة  هــذه  اســتخدام  ويتــاح  العضــو.  البلــد  يســتخدمها  التــي  واملاليــة 

للبلــدان املؤهلــة لالســتفادة مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن 

الفقــر التــي تطبــق اســتراتيجية للحــد مــن الفقــر تســتند إىل إطــار سياســات 

يركــز علــى تعزيــز االســتقرار االقتصــادي الكلــي واســتمرارية القــدرة علــى 

حتمــل الديــون، مــع تعميــق اإلصالحــات الهيكليــة يف أهــم اجملــاالت التــي 

ويف فبرايــر 2018، ناقــش اجمللــس التنفيــذي تقريــرا صــادرا عــن الصنــدوق 

بعنــوان »تصميــم البرامــج يف االحتــادات النقديــة«.

وستســاعد هــذه اإلرشــادات اجلديــدة علــى ضمــان وجــود معاملــة متســقة 

وشــفافة ومتســاوية بيــن البرامــج التــي يدعمهــا الصنــدوق، إىل جانــب جعــل 

املنهــج املتبــع يف البرامــج متســقا مــع املنهــج الــذي يتبعــه الصنــدوق يف 

أعمــال الرقابــة االقتصاديــة الكليــة.

وأيــد املديــرون التنفيذيــون وضــع إرشــادات عامــة بشــأن تعــاون الصنــدوق 

مــع مؤسســات االحتــادات النقديــة متــى كانــت سياســات هــذه املؤسســات 

بالغــة األهميــة لنجــاح البرامــج التــي يدعمهــا الصنــدوق. 

أداة تنسيق السياسات

يف يوليــو 2017، وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى إنشــاء أداة جديــدة لتنســيق 

املــايل  األمــان  شــبكة  تقويــة  مواصلــة  بهــدف  التمويليــة  غيــر  السياســات 

بعــد  القــرار  وجــاء  الصنــدوق.  أدوات  جمموعــة  فعاليــة  وزيــادة  العامليــة 

سلســلة مــن املناقشــات التــي أجراهــا اجمللــس التنفيــذي حــول مــدى كفايــة 

شــبكة األمــان.

وتهــدف األداة اجلديــدة إىل مســاعدة البلــدان علــى حتريــر مــوارد التمويــل 

مــن املانحيــن والدائنيــن التابعيــن للقطاعيــن الرســمي واخلــاص، وكذلــك 

إظهــار مــدى التزامهــا بجــدول أعمــال اإلصالحــات. وستســاعد األداة علــى 

إجــراء حــوار بشــأن السياســات بيــن الصنــدوق والبلــدان، ومراقبــة التطــورات 

والسياســات االقتصاديــة، فضــال عــن موافقــة اجمللــس علــى تلــك السياســات. 

وتســتند أهــم ســمات تصميــم األداة اجلديــدة إىل ترتيبــات تمويــل الصنــدوق 

وأداة دعــم السياســات، مــع بعــض االختالفــات. ومــن هــذه االختالفــات أنــه 

واجلــدول  األعضــاء(،  )فهــي متاحــة جلميــع  شــروط لألهليــة  أي  توجــد  ال 

علــى  يقــوم  الشــرطية  مراقبــة  ومنهــج  مرونــة،  أكثــر  للمراجعــة  الزمنــي 

املراجعــات.

علــى  املوافقــة  تطلــب  الصنــدوق  بلــد عضــو يف  أول  هــي  وكانــت سيشــيل 

اتفــاق بموجــب »أداة تنســيق السياســات«. فقــد حققــت تقدمــا كبيــرا نحــو 

االســتقرار االقتصــادي الكلــي منــذ أزمــة عــام 2008 يف إطــار ثالثــة برامــج 

متتاليــة يدعمهــا الصنــدوق، وال تــزال آفــاق النمــو إيجابيــة، مدعومــة بقطــاع 

الســياحة. غيــر أنهــا ال تــزال تواجــه مواطــن ضعــف وضغــوط، نظــرا لكونهــا 

اقتصــاد جــزري صغيــر تعتمــد علــى الســياحة يف بيئــة اقتصاديــة عامليــة 

صعبــة.

ويف ديســمبر 2017، وافــق اجمللــس علــى اتفــاق مــع سيشــيل بموجــب »أداة 

تنســيق السياســات« مدتــه ثــالث ســنوات ســيعتمد علــى الــدروس املســتفادة 

تنســيق  »أداة  وتهــدف  الصنــدوق.  يدعمهــا  التــي  الســابقة  البرامــج  مــن 

االقتصــادي  االســتقرار  لتعزيــز  الســلطات  جهــود  دعــم  إىل  السياســات« 

الكلــي وتعزيــز النمــو املســتمر واالحتوائــي. وتتــم مراجعــات البرامــج بنــاء 
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باكستان

يف مــارس 2018، اختتــم اجمللــس التنفيــذي أوىل مناقشــاته مــع باكســتان 

بشــأن مراقبــة مــا بعــد البرامــج. 

وتعــد توقعــات النمــو االقتصــادي يف باكســتان مواتيــة بشــكل عــام علــى 

املــدى القريــب. ومــن املتوقــع أن يبلــغ نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي 

إمــدادات  بتحســن  مدعومــا   ،2018-2017 املاليــة  الســنة  يف   %5.6

الطاقــة، واالســتثمار املرتبــط باملمــر االقتصــادي بيــن الصيــن وباكســتان، 

ونمــو االســتهالك القــوي، والتعــايف املســتمر يف قطــاع الزراعــة. واســتمر 

التضخــم. احتــواء 

ومــع ذلــك فــإن اســتمرار تراجــع صالبــة االقتصــاد الكلــي قــد يعــرض هــذه 

التوقعــات للخطــر. فبعــد االنحرافــات الكبيــرة عــن أهــداف املاليــة العامــة 

 %5.5 العامــة  املاليــة  عجــز  يبلــغ  أن  املتوقــع  مــن  املاضــي،  العــام  يف 

بارتفــاع  تنــذر  خماطــر  وهنــاك  العــام،  هــذا  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن 

يف  احلــاد  االرتفــاع  أدى  وقــد  القادمــة.  العامــة  االنتخابــات  قبــل  العجــز 

الــواردات إىل اتســاع عجــز احلســاب اجلــاري وحــدوث انخفــاض كبيــر يف 

االحتياطيــات الدوليــة رغــم ارتفــاع التمويــل اخلارجــي. وقــد يصــل عجــز 

احلســاب اجلــاري يف الســنة املاليــة 2017-2018 إىل 4.8% مــن إجمــايل 

النــاجت احمللــي، مــع اســتمرار انخفــاض إجمــايل االحتياطيــات الدوليــة يف 

ظــل املرونــة احملــدودة يف ســعر الصــرف. وعلــى خلفيــة تزايــد احتياجــات 

التمويــل اخلارجــي وتمويــل املاليــة العامــة وتراجــع االحتياطيــات، زادت 

اخملاطــر التــي تهــدد قــدرة باكســتان علــى ســداد مســتحقات الصنــدوق يف 

املــدى املتوســط منــذ انتهــاء اتفــاق تســهيل الصنــدوق املمــدد يف ســبتمبر 

 .2016

لكنهــم  لباكســتان،  اإليجابــي  النمــو  بزخــم  علمــا  املديــرون  أحــاط  وقــد 

أشــاروا بقلــق إىل ضعــف الوضــع االقتصــادي الكلــي، بمــا يف ذلــك اتســاع 

اختــالالت احلســابات اخلارجيــة واملاليــة العامــة، وانخفــاض احتياطيــات 

النقــد األجنبــي، وزيــادة اخملاطــر التــي تهــدد اآلفــاق االقتصاديــة واملاليــة 

واســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن علــى املــدى املتوســط يف باكســتان. 

دؤوبــة  جهــود  بــذل  علــى  التنفيذيــون  املديــرون  حــث  الســياق،  هــذا  ويف 

مــن جانــب الســلطات إلعــادة التركيــز علــى السياســات يف األجــل القريــب 

للحفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي.

اإلصالحــات  هــذه  وتدعــم  الفقــر.  مــن  واحلــد  النمــو  أمــام  معوقــات  تمثــل 

قــوة واســتمرارية النمــو وجهــود احلــد مــن الفقــر يف البلــدان التــي تســتطيع 

مؤسســاتها تقديــم الدعــم الــالزم ألداء قــوي ومســتمر. وبوجــه عــام، تقــوم 

أداة دعــم السياســات علــى جمموعــة مــن السياســات التــي تهــدف إىل تعزيــز 

االســتقرار االقتصــادي الكلــي واملضــي قدمــا نحــو اتخــاذ التدابيــر الهيكليــة 

الالزمــة لدعــم النمــو وزيــادة الوظائــف، منهــا تدابيــر لتحســين إدارة القطــاع 

العــام أو تعزيــز القطــاع املــايل أو بنــاء شــبكات األمــان االجتماعــي. وتقــوم 

مراجعــات البرامــج التــي يجريهــا اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق بــدور بالــغ 

األهميــة يف تقييــم األداء يف إطــار البرنامــج وإتاحــة تعديــل مســار األداء 

بحيــث يتســق مــع التطــورات االقتصاديــة.

روانــدا  اســتفادة  تمديــد  علــى  اجمللــس  وافــق   ،2018 املاليــة  الســنة  ويف 

السياســات. دعــم  أداة  مــن  وتنزانيــا  والســنغال 

مراقبة ما بعد البرامج

عندمــا يقتــرض بلــد عضــو أمــواال مــن الصنــدوق، فــإن سياســاته تخضــع 

فإنــه  برنامــج لإلقــراض،  بلــد عضــو  اســتكمال  دقــة. وعنــد  أكثــر  لفحــص 

هيــكل  مــن  مهمــا  جــزءا  تمثــل  والتــي  البرامــج،  بعــد  مــا  ملراقبــة  يخضــع 

الضمانــات الوقائيــة لــدى الصنــدوق. ومــن املتوقــع عــادة إجــراء مراقبــة 

عليهــا  يُســتحق  يــزال  ال  التــي  األعضــاء  البلــدان  جلميــع  البرامــج  بعــد  مــا 

ائتمــان ضخــم للصنــدوق بعــد انتهــاء براجمهــا. والهــدف مــن ذلــك هــو حتديــد 

اخملاطــر التــي تهــدد توافــر مقومــات االســتمرار لهــذه البلــدان األعضــاء علــى 

املــدى املتوســط، وإعطــاء إنــذارات مبكــرة باخملاطــر التــي تهــدد امليزانيــات 

الصنــدوق  خبــراء  ســيقدم  الضــرورة،  حالــة  ويف  للصنــدوق.  العموميــة 

االختــالالت  لتصحيــح  الالزمــة  السياســة  إجــراءات  بشــأن  املشــورة 

الكليــة. االقتصاديــة 
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تنمية القدرات

تــؤدي تقويــة قــدرات املؤسســات، مثــل البنــوك املركزية 

فعاليــة  أكثــر  سياســات  تنفيــذ  إىل  املاليــة،  ووزارات 

وتعزيــز االســتقرار والشــمول االقتصــادي. لذلــك يعمــل 

املؤسســات  هــذه  تقويــة  علــى  البلــدان  مــع  الصنــدوق 

مــن خــال تقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب اللذَيْــن 

لاســتقرار  األهميــة  بالغــة  القضايــا  علــى  يركــزان 

االقتصــادي.
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تنمية القدرات

ونظــرا ألن البلــدان تعمــل علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، تركــز 

اختصاصــه  جمــاالت  علــى  القــدرات  تنميــة  جمــال  يف  الصنــدوق  جهــود 

التاليــة: األساســية 

n      سياســة املاليــة العامــة: مســاعدة احلكومــات يف تعبئــة اإليــرادات 

الضريبيــة  السياســات  مــن خــال  النفقــات بكفــاءة،  وإدارة  أفضــل  بشــكل 

احمللــي  والديــن  العامــة،  املاليــة  واإلدارة  املوازنــة،  ووضــع  واجلمركيــة، 

للحكومــات  يســمح  مــا  وهــو  االجتماعــي،  األمــان  وشــبكات  واخلارجــي، 

باحلفــاظ علــى اســتمرارية املاليــة العامــة، وحتســين البنيــة التحتيــة مثــل 

املــدارس والطــرق واملستشــفيات، وحتســين شــبكات األمــان االجتماعــي، 

وجــذب املزيــد مــن االســتثمارات.

البنــوك  العمــل مــع  السياســة النقديــة وسياســة القطــاع املــايل:       n

إىل  الصــرف،  ســعر  وسياســات  النقديــة  سياســاتها  لتحديــث  املركزيــة 

جانــب حتديــث أطــر هــذه السياســات وتنفيذهــا؛ ومــع اجلهــات التنظيميــة 

والرقابيــة يف القطــاع املــايل لتقويــة البنيــة التحتيــة واملؤسســات املاليــة؛ 

ومــع اجلهــات األخــرى ذات الصلــة لبنــاء وتعزيــز الرقابــة االحترازيــة الكليــة 

والقــدرة علــى إدارة األزمــات. وتســاهم هــذه اجلهــود يف حتســين االســتقرار 

احمللــي  النمــو  يعــزز  ممــا  املعنــي،  البلــد  يف  واملــايل  الكلــي  االقتصــادي 

الدوليــة. والتجــارة 

n      األطــر القانونيــة: توفيــق أطــر البلــدان القانونيــة واملعنيــة باحلوكمــة 

مــع املعاييــر الدوليــة، حتــى تتمكــن مــن وضــع إصاحــات ســليمة للماليــة 

وتمويــل  األمــوال  وغســل  الفســاد  ومكافحــة  املــايل،  والقطــاع  العامــة 

اإلرهــاب.

n      اإلحصــاءات: مســاعدة البلــدان يف إعــداد البيانــات االقتصاديــة الكليــة 

واملاليــة، وإدارتهــا ووضــع التقاريــر الازمــة عنهــا، ممــا ييســر الفهــم األدق 

القتصاداتهــا ويســاعد علــى صياغــة سياســات ترتكــز علــى معلومــات.

ويــزداد تركيــز جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات، وكذلــك مشــورته 

وبحوثــه يف جمــال السياســات، علــى مســاعدة البلــدان األعضــاء يف التعامــل 

مــع أولويــات التنميــة، بمــا يف ذلــك:

n      احلــد مــن عــدم املســاواة: يقــوم الصنــدوق بتدريــب صنــاع السياســات 

علــى تنفيــذ سياســات احتوائيــة مثــل إصــاح اإلنفــاق والدعــم، والضرائــب 

التكنولوجيــات  خــال  مــن  ذلــك  يف  بمــا  املــايل،  والشــمول  التصاعديــة 

املاليــة اجلديــدة. ويقــدم أيضــا األدوات التحليليــة والعمليــة وأدوات املراقبة 

التــي حتتاجهــا البلــدان للقضــاء علــى عــدم املســاواة.

وتنميــة القــدرات هــي إحــدى املهــام الرئيســية الثاثــة املنوطــة بالصنــدوق، 

إىل جانــب أنشــطة اإلقــراض والرقابــة، وتمثــل 28% مــن موازنتــه. وتتضمــن 

التدريــب  خــال  مــن  الفنيــة  املســاعدة  تقديــم  القــدرات  تنميــة  أنشــطة 

مــن  األعضــاء  للبلــدان  السياســات  علــى  يركــز  الــذي  والتدريــب  العملــي 

لتقويــة  أجــل مســاعدتها علــى وضــع سياســات ووبنــاء مؤسســات فعالــة 

اقتصاداتهــا، وتعزيــز النمــو االحتوائــي، وخلــق فــرص العمــل. ومــن شــأن 

تقويــة السياســات االقتصاديــة مــن خــال تنميــة القــدرات أن تســاعد أيضــا 

علــى تعميــق الفهــم ملشــورة الصنــدوق بشــأن السياســات يف البلــد املعنــي، 

وإطــاع املؤسســات علــى آخــر املســتجدات املتعلقــة باالبتــكارات واخملاطــر 

العامليــة، والتصــدي للتحديــات والتداعيــات املرتبطــة باألزمــات. وباملثــل، 

قــد حتــدد أنشــطة الصنــدوق الرقابيــة واإلقراضيــة كيــف يمكــن أن يكــون 

ألنشــطة تنميــة القــدرات األثــر األكبــر يف كل بلــد.

بعثــات  طريــق  عــن  القــدرات  تنميــة  جمــال  يف  دعمــه  الصنــدوق  ويقــدم 

اخلبــراء القصيــرة التــي يوفدهــا الصنــدوق مــن مقــره الرئيســي يف واشــنطن 

العاصمــة، وتكليــف مستشــارين مقيميــن يف مهمــات طويلــة األجــل داخــل 

البلــد املعنــي، وشــبكة مــن املراكــز اإلقليميــة لتنميــة القــدرات والتعلــم عبــر 

اإلنترنــت. ومــن شــأن وجــود رؤيــة شــاملة ومنظمــة بشــكل جيــد أن يضمــن 

تركيــز اجلهــود علــى بنــاء املؤسســات االقتصاديــة وتماشــيها مــع أولويــات 

التنميــة يف البلــد املعنــي.

وهنــاك 16 مركــزا إقليميــا تســاعد الصنــدوق علــى ســرعة تلبيــة مــا يســتجد 

مــن احتياجــات يف أي بلــد وزيــادة التنســيق مــع شــركاء التنميــة اآلخريــن. 

ويدعــم هــذه اجلهــود الشــركاء الثنائيــون ومتعــددو األطــراف الذيــن يمولــون 

حاليــا حــوايل نصــف جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات، بمــا يف 

ذلــك مــن خــال دعمهــم للمراكــز اإلقليميــة. ويف عــام 2018، أنشــأ صنــدوق 

املؤسســات  لبنــاء  جديــدا  مركــزا  الصينــي  الشــعب  وبنــك  الــدويل  النقــد 

خبــرة  جمــاالت  يف  البشــرية  املــوارد  قــدرات  تنميــة  ودعــم  االقتصاديــة 

الصنــدوق األساســية. ويخــدم املركــز املســؤولين يف الصيــن وبلــدان أخــرى 

وافتتحتــه الســيدة كريســتين الغــارد، مديــر عــام الصنــدوق، والســيد ليــو هــي 

نائــب رئيــس جملــس الدولــة الصينــي، والســيد يــي أون حمافــظ بنــك الشــعب 

الصينــي يف 12 إبريــل 2018 يف بيجيــن. 

وعلــى مــدى الســنوات اخلمســين املاضيــة، قــدم الصنــدوق الدعــم يف جمــال 

تنميــة القــدرات لــكل البلــدان األعضــاء البالــغ عددهــا 189 بلــدا بما يتماشــى 

مــع أولوياتهــا. ففــي الســنة املاليــة 2018، تلقــت البلــدان الناميــة منخفضــة 

الدخــل حــوايل نصــف جممــوع املشــورة التــي قدمهــا الصنــدوق. وحصلــت 

مــا  علــى  الدخــل  متوســطة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

يزيــد قليــا علــى نصــف التدريــب الــذي يقدمــه الصنــدوق بشــأن السياســات.
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تنمية القدرات

أضواء على موضوعات املالية العامة

استراتيجية اإليرادات متوسطة األجل

املــوارد  تأميــن  أجــل  مــن  للبلــدان  بالغــة  أهميــة  اإليــرادات  تعبئــة  تشــكل 

الازمــة للتنميــة املســتدامة، واحلــد مــن االعتمــاد علــى املعونــات اخلارجيــة 

يف حالــة البلــدان منخفضــة الدخــل. ويشــجع صنــدوق النقــد الــدويل علــى 

األجــل  متوســطة  اإليــرادات  اســتراتيجيات  حــول  جديــدة  مبــادرة  إطــاق 

تشــمل مســاعدة البلــدان يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات إصــاح شــاملة 

السياســة  تشــمل  والتــي  األجــل  متوســطة  اإليــرادات  أهــداف  لتحقيــق 

تــم تطويــر  الضريبيــة. وقــد  والتشــريعات  الضريبيــة،  الضريبيــة، واإلدارة 

منهــج اســتراتيجية اإليــرادات متوســطة األجــل مــن خــال »منبــر التعــاون 

بشــأن الضرائــب« لتعزيــز جهــود تعبئــة اإليــرادات يف البلــدان. وقــد أوصــى 

املنبــر باعتمــاد اســتراتيجية اإليــرادات متوســطة األجــل يف تقريــره الصــادر 

 Enhancing« يف يوليو 2016 إىل وزراء مالية جمموعة العشرين، بعنوان

 the Effectiveness of External Support in Building Tax Capacity in
اإليــرادات  اســتراتيجية  مفهــوم  تطويــر  وتــم   .»Developing Countries
متوســطة األجــل مــرة أخــرى يف التقريــر الصــادر إىل جمموعــة العشــرين 

 Update on Activities of the Platform for« بعنــوان   2017 يوليــو  يف 

Collaboration on Tax«. وقــد شــهدت االجتماعــات الســنوية بيــن الصنــدوق 
والبنــك الــدويل لعــام 2017 حدثــا رئيســيا ناقــش خالــه أكثــر مــن 200 

النظــام  األجــل إلصــاح  اإليــرادات متوســطة  اســتراتيجية  منهــج  مشــارك 

الضريبــي، بمــا يف ذلــك عناصــره األربعــة املترابطــة: )1( بنــاء توافــق واســع 

للنظــام  شــامل  إصــاح  و)2( تصميــم  اإليــرادات،  أهــداف  اآلراء حــول  يف 

بتقديــم  االلتــزام  و)3(  القانــوين(،  واإلطــار  واإلدارة  )السياســة  الضريبــي 

الدعــم السياســي الــازم للتنفيــذ إمــا مــن احلكومــة أو حتــت قيادتهــا، و)4( 

تأميــن املــوارد الازمــة للتنفيــذ الفعــال حمليــا ومــن اجلهــات املانحــة.

وتعــد زيــادة اإليــرادات احملليــة يف أوغنــدا - حيــث تبلــغ نســبة الضرائــب إىل 

إجمــايل النــاجت احمللــي 13.5% يف 2016-2017 - أمــرا بالــغ األهميــة 

لتنفيــذ اســتراتيجية التنميــة يف البــاد. وبنــاء علــى العمــل اجلــاري حاليــا، 

ســاعد الصندوق الســلطات يف إعداد إطار الســتراتيجية اإليرادات متوســطة 

األجــل مدتــه خمــس ســنوات، بــدءا مــن الســنة املاليــة 2018، بهــدف وصــول 

نســبة الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي إىل 16% بحلــول الســنة املاليــة 

وأهــم  الضريبيــة،  السياســة  إلصــاح  خيــارات  اإلطــار  وتضمــن   .2022

التدابيــر الازمــة لزيــادة الضرائــب وزيــادة االمتثــال اجلمركــي، وعناصــر 

خمتــارة مــن قانــون الضرائــب لدعــم برامــج االمتثــال.

n      املســاواة بيــن اجلنســين: اتســع نطــاق جهــود الصنــدوق يف جمــال 

تدريــب  لتشــمل  اجلنســين  بيــن  املســاواة  حــول  والتدريــب  القــدرات  تنميــة 

املســؤولين احلكومييــن، واحللقــات التطبيقيــة للتعلــم بيــن النظــراء، وبعثــات 

املســاعدة الفنيــة يف جمــال إعــداد املوازنــة املراعيــة للنــوع االجتماعــي.

n      العمــل املناخــي: يعمــل الصنــدوق مــع البلــدان علــى إصــاح الضرائــب 

املنــاخ.  تغيــر  آثــار  مــن  للحــد  الطاقــة  اســتخدام  كفــاءة  وتســعير  البيئيــة 

ويســاهم الصنــدوق أيضــا يف وضــع األطــر القويــة وخطــط اإلدارة املاليــة 

والصدمــات  الطبيعيــة  الكــوارث  ملواجهــة  البلــدان  إعــداد  بغــرض  العامــة 

باملنــاخ. املرتبطــة 

ويف الصفحــات التاليــة يتــم تســليط الضــوء علــى اجملــاالت ذات األولويــة 

واألمثلــة القُطْريــة مــن كل نشــاط مــن أنشــطة تنميــة القــدرات األساســية التــي 

يقــوم بهــا الصنــدوق.

صندوق النقد الدويل58



تنمية القدرات

دورة تدريبية عبر اإلنترنت عن اإلدارة املالية العامة

للعمــل  ميدانيــة  بعثــة   100 مــن  أكثــر  بإيفــاد  عــام  كل  الصنــدوق  يقــوم 

جنبــا إىل جنــب مــع مســؤوليين حكومييــن لتحســين جوانــب اإلدارة املاليــة 

العامــة. وقــد تواصــل خبــراء الصنــدوق مــع 700 مســؤول تقريبــا مــن 141 

بلــدا ملــدة ســتة أســابيع خــال شــهري أكتوبــر ونوفمبــر 2017 عــن طريــق 

دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت حــول اإلدارة املاليــة العامــة. وركــزت الــدورة 

فعالــة  أداة  العامــة  املاليــة  اإلدارة  يجعــل  الــذي  الســبب  علــى  التدريبيــة 

لتنفيــذ السياســات العامــة وكيــف تدعــم مؤسســات اإلدارة املاليــة العامــة 

التنميــة  وأهــداف  االقتصــادي،  والنمــو  الكلــي،  االقتصــادي  االســتقرار 

املســتدامة، واحلوكمــة الســليمة. وقامــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

بتمويــل عمليــة تطويــر الــدورة.

وعلــى مــدار تســعة أشــهر، قــام خبــراء الصنــدوق بتطويــر وتصويــر نمــاذج 

وإىل  املوضوعــات.  مــن  واســعة  جمموعــة  تغطــي  التــي  التدريبيــة  الــدورة 

جانــب النمــاذج التعليميــة، تضمنــت دورة اإلدارة املاليــة العامــة مقابــات 

اجملتمــع  عــن  وممثليــن  آخريــن،  كبــار  ومســؤولين  املاليــة،  وزراء  مــع 

منتــدى  أنشــأ  وقــد  العامــة.  املاليــة  اإلدارة  جوانــب  جميــع  حــول  املــدين 

النقــاش منصــة تفاعليــة طــرح املشــاركون مــن خالهــا األســئلة وتبادلــوا 

اآلراء واخلبــرات القُطْريــة. وكان موضــوع إعــداد املوازنــة املراعيــة للنــوع 

مســتفيض. نقــاش  حمــل  االجتماعــي 

الــدورة التدريبيــة األوىل متاحــة ســوى للمســؤولين احلكومييــن  ومل تكــن 

مســؤولين  الــدورة  يف  املســجَّلون  وتضمــن  التنميــة.  وكاالت  وموظفــي 

حكومييــن مــن 141 بلــدا، منهــم 162 مشــارك مــن 25 دولــة هشــة، مثــل 

أفغانســتان وهايتــي والعــراق والصومــال. وقــد اســتكمل مــا يقــرب مــن 700 

مشــارك الــدورة بنجــاح، وهــو مــا يتجــاوز بكثيــر العــدد الــذي يمكــن أن يأمــل 

اإلدارة  حــول  مباشــرة  تدريبيــة  دورات  تدريبــه يف  الصنــدوق يف  خبــراء 

املاليــة العامــة خــال عــام. 

وقــد حــازت دورة اإلدارة املاليــة العامــة عبــر اإلنترنــت علــى اهتمــام كبيــر 

الوكالــة  ذلــك  بمــا يف  التنميــة،  ووكاالت  الثنائيــة  املانحــة  اجلهــات  مــن 

املتحــدة،  باململكــة  الدوليــة  التنميــة  وإدارة  الدوليــة،  للتنميــة  األمريكيــة 

منتــدى  بمثابــة  الــدورة  وكانــت  الــدويل.  والبنــك  األوروبيــة،  واملفوضيــة 

للمانحيــن واملتلقيــن لتبــادل اآلراء حــول اإلدارة املاليــة العامــة، وحتديــات 

بنــاء القــدرات. وســتتاح الــدورة التدريبيــة بانتظــام للجمهــور مــن خــال مــا 

يســمى »الــدورات الدراســية املفتوحــة واســعة النطــاق عبــر شــبكة اإلنترنــت« 

.)MOOC(

وســاعد الصنــدوق أيضــا بابــوا غينيــا اجلديــدة يف وضــع أول اســتراتيجية 

اجلديــدة  غينيــا  بابــوا  واجهــت  وقــد  األجــل.  متوســطة  لإليــرادات  شــاملة 

تراجعــا حــادا يف اإليــرادات واحتاجــت إىل إعــادة تنشــيط النظــام الضريبــي 

اإليــرادات  اســتراتيجية  احلكومــة  ووضعــت  احملليــة.  اإليــرادات  وتعبئــة 

متوســطة األجــل لتحديــث النظــام الضريبــي، بهــدف زيــادة نســبة الضرائــب 

دمــج خطــط اإلصــاح عبــر هيئــات  النــاجت احمللــي وضمــان  إجمــايل  إىل 

عــن  األجــل  اإليــرادات متوســطة  اســتراتيجية  وتعبــر  الرئيســية.  اإليــرادات 

التــزام احلكومــة ببرنامــج إصــاح اإليــرادات، كمــا ترســم اخلطــوط العريضــة 

خلارطــة طريــق تشــمل عــدة هيئــات إلصــاح السياســة الضريبيــة واإلدارة 

الضريبيــة واإلطــار القانــوين علــى مــدى الســنوات اخلمــس املقبلــة.

مبادرات »هاكاثون«

»مؤسســة  تمولهــا  مبتكــرة  مبــادرة  وهــي   – »هاكاثــون«  الصنــدوق  نظــم 

بيــل وملينــدا غيتــس« لدعــم االبتــكار التكنولوجــي – يف الســنغال )2016(، 

املســاعدة  برامــج  إطــار  يف   )2018( ديفــوار  وكــوت   ،)2017( وأوغنــدا 

احلــدث  هــذا  يضــم  مــا  وعــادة  الضريبيــة.  اإلدارة  لدعــم  املســتمرة  الفنيــة 

الــذي يســتغرق يوميــن خبــراء مــن خمتلــف التخصصــات – قطــاع االبتــكار 

التكنولوجــي، ومديــرو الضرائــب واجلمــارك، ومســؤولو الهيئــات احلكوميــة 

األخــرى، وممثلــو القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين – لوضــع نمــاذج أوليــة 

إدارة  علــى  الضريبيــة  اإلدارة  قــدرة  حتســين  إىل  تهــدف  مبتكــرة  حللــول 

خماطــر االمتثــال واالســتجابة إىل توقعــات اخلدمــات املتزايــدة. وقــد حضــر 

احلــدث يف كل بلــد مــا يقــرب مــن 80 مشــارك مــن خمتلــف البلــدان. وحققــت 

مبــادرات »هاكاثــون« جناحــا باهــرا وهــو مــا يرجــع أساســا إىل فعالياتهــا 

الشــيقة واملكثفــة، ومناخهــا االبتــكاري، واملشــاركة الكبيــرة فيهــا وترقــب 

نتائجهــا مــن جانــب الســلطات.

ويف الســنغال، يجــري تنفيــذ نمــوذج »Mon Espace Perso«، مــن بيــن أربعــة 

نمــاذج أوليــة، إلنشــاء حيــز ضريبــي خمصــص يتيــح لألفــراد والشــركات 

املعلومــات  علــى  واالطــاع  الضريبيــة،  بياناتهــم  علــى  بســهولة  االطــاع 

وســداد  الضريبيــة  إقراراتهــم  تقديــم  علــى  والقــدرة  املوجهــة،  واخلدمــات 

الضرائــب. ويف أوغنــدا، تــم إعــداد ثمانيــة نمــاذج أوليــة تعكــف الســلطات 

حاليــا علــى دراســتها مــن أجــل تنفيذهــا يف إطــار اســتراتيجية اإليــرادات 

مبــادرات  اتخــذت  ديفــوار،  كــوت  ويف  نطاقــا.  األوســع  األجــل  متوســطة 

األوليــة  النمــاذج  بيــن  ومــن  وطموحــا.  تطــورا  أكثــر  شــكا  »هاكاثــون« 

 SICI, Système Intégré de la Côte« نمــوذج  تنفيــذ  يجــري  املطروحــة، 

d’Ivoire« وهــو منصــة إلكترونيــة توفــر نافــذة واحــدة ملســؤويل الضرائــب 
إلطاعهــم علــى البيانــات املتعلقــة بالضرائــب ألغــراض االمتثــال، يدعمهــا 

تكنولوجيــا  عبــر  واخلارجيــة  الداخليــة  البيانــات  مصــادر  يدمــج  نظــام 

.)Blockchain( »بلوكتشــين« 
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برامج التعلم بين النظراء حول إعداد املوازنة املراعية 

للنوع االجتماعي

للنــوع  املراعيــة  املوازنــة  إعــداد  حــول  نقــاش  حلقــة  الصنــدوق  نظــم 

مشــاركين  ضمــت   ،2017 ديســمبر  خــال  كوســتاريكا  يف  االجتماعــي 

والســلفادور  الدومينيــكان  وجمهوريــة  )كوســتاريكا  بلــدان  ســبعة  مــن 

وغواتيمــاال وهنــدوراس ونيكاراغــوا وبنمــا(. وكانــت هــذه أول حلقــة نقــاش 

إقليميــة يعقدهــا صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام 2017 حــول اســتخدام إطــار 

االجتماعــي.  للنــوع  املراعيــة  املوازنــة  إعــداد  يف  العامــة  املاليــة  اإلدارة 

وتلــى ذلــك عقــد حلقــات تطبيقيــة مماثلــة يف عــام 2018 يف معهــد التدريــب 

لصالــح إفريقيــا، ومعهــد فيينــا املشــترك، ومركــز التدريب واملســاعدة الفنية 

اإلقليمــي جلنــوب آســيا، ومركــز املســاعدة الفنيــة يف منطقــة الكاريبــي.

حوكمة البنية التحتية

يلتــزم صنــدوق النقــد الــدويل بمســاعدة البلــدان يف حتســين قدراتهــا يف 

جمــال حوكمــة البنيــة التحتيــة ومــن ثــم تعظيــم أثــر االســتثمار علــى النمــو 

ســياق  يف  العــام  االســتثمار  إلدارة  تقييــم  أُجــري  بنــن،  ففــي  والتنميــة. 

 Programme d’Action du( إنمائيــة وطنيــة طموحــة  اســتراتيجية  تنفيــذ 

Gouvernement(، تركــز بشــكل كبيــر علــى االســتثمارات والبنيــة التحتيــة. 

واســتنادا إىل توصيــات بعثــة الصنــدوق، بــدأت الســلطات يف إجــراء بعــض 

اإلصاحــات )علــى ســبيل املثــال، تنفيــذ تفويضــات االلتــزام(، وقــام البنــك 

الــدويل بتطويــر مشــروع املســاعدة الفنيــة يف جمــال االســتثمارات العامــة 

الــذي تبلــغ تكلفتــه 15 مليــون دوالر أمريكــي.

وأوفــد الصنــدوق أيضــا بعثــة إىل آيرلنــدا لتقييــم إدارة االســتثمار العــام. 

وأيــد وزيــر املاليــة بقــوة مــا ورد يف تقريــر البعثــة الــذي نُشــر يف نوفمبــر 

2017، مشــيرا إىل أنــه كان مصمَّمــا خصيصــا لتلبيــة احتياجــات آيرلنــدا 

وحتســين  العــام  االســتثمار  مؤسســات  تعزيــز  يف  مهمــا  دورا  وســيؤدي 

احلجــج  احلكومــة  طرحــت  الحــق  وقــت  ويف  العــام.  االســتثمار  كفــاءة 

القويــة التــي تبــرر زيــادة االســتثمار العــام بغــرض تقويــة البنيــة التحتيــة 

الرأســمالية يف آيرلنــدا وأعلنــت عــن خمصصــات رأســمالية إضافيــة يف 

خطــة  ويف   .2021-2018 للفتــرة  يــورو  مليــار   4.3 بقيمــة  املوازنــة 

التنميــة الوطنيــة 2018-2027، التــي نُشــرت يف فبرايــر 2018، أشــارت 

احلكومــة جمــددا إىل اســتجابتها للعديــد مــن التوصيــات الرئيســية الــواردة 

يف التقريــر، بمــا يف ذلــك: )1( إنشــاء الفريــق التوجيهــي رفيــع املســتوى 

املعنــي بمشــروعات البنيــة التحتيــة إلقامــة حــوار بيــن خمتلــف القطاعــات 

حــول البنيــة التحتيــة، و)2( اســتحداث أداة لتعقــب رأس املــال، وهــي إحــدى 

األدوات اإلداريــة الرئيســية إلعــداد املشــروعات قيــد التنفيــذ يف قطاعــات 

اجلــداول  علــى  واإلشــراف  أولوياتهــا  وحتديــد  الرئيســية  التحتيــة  البنيــة 

الزمنيــة وأهــداف األداء، و)3( تنقيــح قانــون اإلنفــاق العــام إلدارة اإلنفــاق 
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املاليــة العامــة الرئيســية التــي تواجــه البلــد، وهــو أداة مفيــدة لتقييــم مــدى 

اتســاق سياســات املالية العامة ومصداقيتها. ويشــير بيان خماطر املالية 

ويقــدر  الرئيســية،  العامــة  املاليــة  خملاطــر  احملتمــل  التأثيــر  إىل  العامــة 

احتمــال التعــرض خملاطــر املاليــة العامــة املباشــرة، ويوفــر أساســا لتحديــد 

االقتصاديــة  الصدمــات  وتُعــرف  اخملاطــر.  تخفيــف  إجــراءات  أولويــات 

ويوصــى  املرتفــع،  حدوثهــا  واحتمــال  الكبيــر  احملتمــل  بتأثيرهــا  الكليــة 

بإجــراء حتديثــات أكثــر تواتــرا لتنبــؤات االقتصــاد الكلــي كإجــراء لتخفيــف 

أيضــا إىل املســتوى املرتفــع للمخاطــر  التقديــرات  أشــارت  اخملاطــر. وقــد 

اململوكــة  املعســرة  للمؤسســات  احملتملــة  اإلنقــاذ  عمليــات  عــن  الناجتــة 

وخضعــت  املــايل.  النظــام  علــى  املؤثــرة  املعســرة  البنــوك  وعــن  للدولــة، 

مســودة بيــان خماطــر املاليــة العامــة للتشــاور العــام وجــرت مناقشــتها مــع 

البرملــان. أعضــاء 

بناء قاعدة لإليرادات القابلة لالستمرار يف دول جملس 

التعاون اخلليجي

القيمــة  ضريبــة  أشــكال  مــن  شــكا  تطبــق  بلــدا   150 مــن  أكثــر  أن  رغــم 

املضافــة، فحتــى وقــت قريــب مل يكــن احلــال كذلــك يف دول جملــس التعــاون 

اخلليجــي – البحريــن والكويــت وعُمــان وقطــر والســعودية واإلمــارات. وكان 

السياســية  النظــم  بســبب  حتديــا  يشــكل  املضافــة  القيمــة  ضريبــة  تطبيــق 

الفريــدة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي واالعتمــاد الشــديد علــى إيــرادات 

النفــط والغــاز يف تمويــل عمليــات احلكومــة. ومنــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، 

قــدم صنــدوق النقــد الــدويل مســاعدة فنيــة موضوعيــة يف تصميــم وإدارة 

الضرائــب غيــر املباشــرة ذات القاعــدة العريضــة، مــع تركيــز املشــورة علــى 

تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة واســعة النطــاق وفــرض ضرائــب انتقائيــة 

من خال التنســيق على مســتوى دول جملس التعاون اخلليجي لاســتفادة 

مــن مزايــا االحتــاد اجلمركــي.

العــام يف آيرلنــدا واإلصــاح مــن أجــل تقييــم املشــروعات الكبــرى بصــورة 

مســتقلة. 

شفافية املالية العامة وإدارة خماطر املالية العامة

حققــت جورجيــا يف الســنوات األخيــرة تقدمــا كبيــرا يف تعزيــز اإلفصــاح 

عــن خماطــر املاليــة العامــة وحتســين إدارتهــا. ودعــم صنــدوق النقــد الــدويل 

الســلطات يف وضــع إطــار ملراقبــة اخملاطــر املتعلقــة باملؤسســات اململوكــة 

للدولــة، ووضــع إطــار قانــوين ســليم لتنظيــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

باتفاقيــات  املرتبطــة  العامــة  املاليــة  تقييــم خماطــر  واخلــاص وحتســين 

شــراء الطاقــة طويلــة األجــل يف قطــاع الطاقــة املائيــة. ويمكــن للســلطات 

حتــى  الكهرومائــي  التوســع  وتيــرة  تصحيــح  املعلومــات  هــذه  باســتخدام 

تصبــح أكثــر توافقــا مــع الطلــب، ويف الوقــت نفســه إعــادة هيكلــة إتفاقــات 

العــام واخلــاص للحــد مــن خماطــر املاليــة  القطاعيــن  الطاقــة بيــن  شــراء 

العامــة. كذلــك حتسَّــن اإلفصــاح عــن خماطــر املاليــة العامــة، بمــا يف ذلــك 

مــن خــال تعزيــز حتليــل خماطــر املاليــة العامــة املتعلقــة باالقتصــاد الكلــي 

والديــن والتــي كانــت جورجيــا تنشــر بياناتهــا بالفعــل. وقــد أدى ذلــك، إىل 

جانــب جمموعــة مــن اإلصاحــات األخــرى، مثــل تطويــر البيانــات املاليــة 

الســنوية واســتحداث املوازنــات القائمــة علــى البرامــج، إىل صعــود جورجيــا 

الفتــرة  مــن املركــز 34 إىل املركــز 5 يف »مســح املوازنــة املفتوحــة« يف 

بيــن عامــي 2010 و2017. كذلــك خلــص تقييــم شــفافية املاليــة العامــة 

الــذي أجــراه الصنــدوق يف عــام 2016 إىل أن جورجيــا حتقــق اآلن مســتوى 

املمارســة اجليــدة أو املتقدمــة يف العديــد مــن اجملــاالت، مــع اإلشــارة إىل 

اجملــاالت التــي تتطلــب مواصلــة التحســينات.

ونشــرت مولدوفــا أول بيــان خملاطــر املاليــة العامــة يف ديســمبر 2017. 

ويحتــوي بيــان خماطــر املاليــة العامــة علــى نظــرة شــاملة علــى خماطــر 
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تنمية القدرات

املــايل خــال الســنة املاليــة 2018 يف كوســتاريكا وفيجــي وباراغــواي 

وأوغنــدا، ومــن املقــرر إجــراء مراجعــات أخــرى يف الســنة املاليــة 2019 يف 

ونيكاراغــوا وســري النــكا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

فبرايــر  يف  الدوليــة  التســويات  وبنــك  الــدويل  النقــد  صنــدوق  قــام  وقــد 

2018 برعايــة نــدوة مشــتركة حــول بنــاء القــدرات، جمعــت بيــن مقدمــي 

املســاعدة الفنيــة والهيئــات الدوليــة لوضــع املعاييــر واجلهــات املانحــة 

ومتلقــي املســاعدة الفنيــة لتبــادل اخلبــرات ومناقشــة ســبل تعزيــز تنميــة 

القــدرات يف جمــال التنظيــم والرقابــة يف القطــاع املــايل. وقــد ألقــت الســيدة 

كارســتنز،  أوغســتين  والســيد  الصنــدوق،  عــام  مديــر  الغــارد،  كريســتين 

كل  دور  حــول  الرئيســيين  الكلمتيــن  الدوليــة  التســويات  بنــك  عــام  مديــر 

مــن املؤسســتين يف بنــاء القــدرات. ووضعــت هــذه النــدوة أساســا لتعزيــز 

التعــاون بيــن الصنــدوق ومعهــد االســتقرار املــايل التابــع لبنــك التســويات 

اإلنترنــت  عبــر  تدريبــي  برنامــج  وضــع  يف  يشــتركان  واللذَيْــن  الدوليــة، 

البنــوك. ملشــريف 

ومــن األمثلــة األخــرى جلهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة قــدرات القطــاع 

النقــدي واملــايل مــا يلــي:

n      دعــم اســتهداف التضخــم يف ألبانيــا: ســاهم الصنــدوق يف وضــع 

احلــد  وتقديــر  التقليديــة،  النقديــة  للسياســة  املتــاح  احليــز  لتقييــم  إطــار 

احملتملــة  العواقــب  ومراقبــة  األساســي،  الفائــدة  لســعر  الفعلــي  األدنــى 

غيــر املقصــودة. ويســاعد املشــروع يف حتســين تصميــم وتنفيــذ السياســة 

النقديــة مــن خــال تعزيــز قــدرة الســلطات علــى التواصــل وإعــداد النمــاذج 

والتنبــؤ.

n      إصــالح إطــار إدارة الســيولة احملليــة يف اجلزائــر: يــدور برنامــج 

العمــل حــول وضــع إطــار إلدارة الســيولة والتنبــؤ يمكــن أن يعمــل خــال 

تطويــر  دعــم   )1( يمكنــه  كمــا  الســيولة  وعجــز  الســيولة  فائــض  فتــرات 

املراقبــة اليوميــة للســيولة، و)2( املســاهمة يف إعــداد التنبــؤات اليوميــة 

للعوامــل املؤثــرة علــى امليزانيــة العموميــة للبنــك املركــزي، و)3( املســاعدة 

يف تنفيــذ عمليــات الســوق املفتوحــة وإدخــال التســهيات الدائمــة.

لــدول  النقــدي  االحتــاد  يف  الديــن  إدارة  علــى  القــدرة  تعزيــز        n

شــرق الكاريبــي وبربــادوس وبليــز وجامايــكا مــن خــالل املســاعدة 

هــذا  يف  مشــروع  أحــدث  ســاعد  كنــدا:  حكومــة  تمولهــا  التــي  الفنيــة 

اجملــال الســلطات علــى وضــع اســتراتيجيات إدارة الديــن متوســطة األجــل 

الــدويل. وتُعِــد جميــع  الــذي وضعــه الصنــدوق والبنــك  باســتخدام اإلطــار 

البلــدان املســتفيدة اســتراتيجيات إدارة الديــن متوســطة األجــل، ممــا يــدل 

علــى التحســن امللحــوظ يف فهــم التكلفــة واخملاطــر املتضمنــة التــي تنطــوي 

االقتــراض  اســتراتيجيات  اختيــار  ويف  منهــا  كل  ديــون  حمافــظ  عليهــا 

املائمــة لظــروف كل بلــد.

ويف األول مــن ينايــر 2018، طبقــت الســعودية واإلمــارات ضريبــة عامــة 

علــى القيمــة املضافــة بمعــدل 5%. ويف عــام 2017، طبــق البَلَــدان ضرائــب 

انتقائيــة علــى التبــغ واملشــروبات احملــاة بالســكر بمعــدالت مماثلــة لتلــك 

املطبقــة يف البلــدان مرتفعــة الدخــل. وجــاء فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة 

والضرائــب االنتقائيــة وفقــا لاتفاقيــات املبرمــة يف عــام 2016 بيــن دول 

جملــس التعــاون اخلليجــي ضمــن إطــار ضريبــة القيمــة املضافــة لتعميــق 

التعــاون  جملــس  دول  حتــذو  أن  املتوقــع  ومــن  االقتصــادي.  التكامــل 

القيمــة  ضريبــة  وتطبــق  واإلمــارات،  الســعودية  حــذو  األخــرى  اخلليجــي 

املضافــة يف الســنوات املقبلــة. وقــد قــام صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا بــدور 

االنتقائيــة وضريبــة  الضرائــب  تنفيــذ  علــى  املســاعدة  األهميــة يف  بالــغ 

القيمــة املضافــة مــن خــال تقديــم التوجيهــات املتعلقــة بتنفيــذ الترتيبــات 

اإلداريــة اخلاصــة بالضرائــب االنتقائيــة اجلديــدة. وقــد ســاعد ذلــك علــى 

الثقــة يف تنفيــذ ضريبــة جديــدة وقــدم نموذجــا  القــدرات وتعزيــز  تنميــة 

للــدول األخــرى يف جملــس التعــاون اخلليجــي.

أضواء على القطاع النقدي

امللحــة  االحتياجــات  تلبيــة  يف  بفعاليــة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  شــارك 

خــال  مــن  والنقــدي  املــايل  باالســتقرار  يتعلــق  فيمــا  األعضــاء  للبلــدان 

تشــجيع النظــم املاليــة الســليمة ذات الكفــاءة واألطــر الفعالــة للسياســات 

النقديــة وسياســات ســعر الصــرف. وأوفــد الصنــدوق أكثــر مــن 1000 بعثــة 

يف العــام املاضــي لتقديــم املســاعدة الفنيــة بشــأن موضوعــات أساســية 

مثــل الرقابــة والتنظيــم، والسياســة النقديــة وعمليــات الصــرف األجنبــي، 

ومنــع األزمــات وإدارتهــا، وإدارة األصــول واخلصــوم يف القطــاع الرســمي. 

وتشــمل جمــاالت املســاعدة املتزايــدة األخــرى تقديــم الدعــم الــازم لوضــع 

صياغــة  مــع  تتســق  الفعالــة  الكليــة  االحترازيــة  للسياســات  ونظــم  أطــر 

السياســة النقديــة، ووضــع اآلليــات الازمــة لتحقيــق اســتقرار مــايل أوســع 

نطاقــا ومراقبــة اخملاطــر النظاميــة، وإعــداد التحليــات والتقاريــر املعنيــة 

باالســتقرار املــايل، واختبــارات القــدرة علــى حتمــل الضغــوط.

وقــد حصــل صنــدوق النقــد الــدويل علــى تمويــل لصنــدوق اســتقرار القطــاع 

املــايل، بمســاهمات مــن الصيــن، وبنــك االســتثمار األوروبــي، وإيطاليــا، 

ولكســمبرغ، والســعودية، وسويســرا، واململكــة املتحــدة، ومــن املتوقــع أن 

والشــمول  االســتقرار  التمويــل  هــذا  وســيدعم  قريبــا.  أخــرى  بلــدان  تنضــم 

والبلــدان يف  الدخــل  البلــدان منخفضــة  املــايل، وســيركز علــى  والتعميــق 

بعثــات  بتمويــل  وســيقوم  املتوســط.  الدخــل  فئــة  مــن  األدنــى  الشــريحة 

القطــاع  إحصــاءات  حتســين  ومتابعــة  املــايل  القطــاع  اســتقرار  مراجعــة 

املــايل لتقييــم اخملاطــر ومواطــن الضعــف والروابــط املتبادلــة التــي تهــدد 

اســتقرار القطــاع املــايل. وقــد تــم االنتهــاء مــن مراجعــات اســتقرار القطــاع 
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n      دعــم السياســة النقديــة املقــدم لغانــا: تشــمل هــذه اجلهــود عــددا 

النقــد  مــن اجملــاالت منهــا الرقابــة والتنظيــم يف القطــاع املــايل، وإدارة 

يســتهدف  النقديــة  للسياســة  إطــار  وتنفيــذ  الســيولة،  وإدارة  األجنبــي، 

الثانيــة  بــازل  اتفاقيتــي  تنفيــذ  علــى  باســتمرار  غانــا  وتعمــل  التضخــم. 

والثالثــة، بدعــم مــن الصنــدوق وأمانــة الدولــة للشــؤون االقتصاديــة يف 

سويســرا. ومــن املتوقــع أن يســهم تنفيــذ متطلبــات اتفاقيتــي بــازل الثانيــة 

والثالثــة يف إنشــاء قطــاع مــايل أكثــر صابــة واســتقرارا. ومــن اإلجنــازات 

رأس  بمتطلبــات  خــاص  توجيــه جديــد  الصــدد وضــع  هــذا  الرئيســية يف 

املــال، واملشــاورات جاريــة مــع القطــاع املصــريف قبــل اإلصــدار النهائــي 

القريــب. يف األجــل 

n      مســاعدة ميانمــار يف حتديــث بنــك ميانمــار املركــزي وتقويــة 

الرقابــة املصرفيــة: ميانمــار واحــدة مــن أكبــر البلــدان املتلقيــة للمســاعدة 

الفنيــة التــي يقدمهــا الصنــدوق، والتــي تمولهــا حكومــة اليابــان. وقــد ركــز 

العمــل يف البدايــة علــى تعزيــز الوظائــف األساســية املؤديــة إىل االســتقرار 

العمليــات  يف  القــدرات  بنــاء  ذلــك  يف  بمــا  واملــايل،  الكلــي  االقتصــادي 

النقديــة وعمليــات النقــد األجنبــي، وتطويــر أدوات الســوق فيمــا بيــن البنــوك 

واألدوات النقديــة، وتقويــة قواعــد احملاســبة يف البنــك املركــزي بمــا يف 

وتدعــم  عــام.  بشــكل  املاليــة  واخلدمــات  النظــم،  وتطويــر  التدقيــق،  ذلــك 

املرحلــة الثانيــة بنــك ميانمــار املركــزي يف إضفــاء الطابــع االحتــرايف علــى 

املســاعدة  أنشــطة  وركــزت  مســتواها.  ورفــع  املصرفيــة  الرقابــة  وظائــف 

األدوات  وحتســين  اخملاطــر،  علــى  القائمــة  الرقابــة  تقويــة  علــى  الفنيــة 

واإلجــراءات، وتدريــب املشــرفين، وحتديــث اللوائــح. 

أضواء على املوضوعات اإلحصائية

تقــدم جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات اإلحصائيــة املســاعدة 

ونشــر  إنتــاج  علــى  قدراتهــا  لتعزيــز  األعضــاء  للبلــدان  والتدريــب  الفنيــة 

إحصــاءات اقتصاديــة كليــة وماليــة متســقة وقابلــة للمقارنــة. فعلــى مــدى 

الســنوات الثمــاين املاضيــة، زادت أنشــطة تنميــة القــدرات يف هــذا اجملــال 

وإحصــاءات  احلقيقــي  القطــاع  إحصــاءات  حصلــت  حيــث   ،%84 بنســبة 

ماليــة احلكومــة علــى النصيــب األكبــر، تليهمــا إحصــاءات القطــاع اخلارجي 

التركيــز  وكان  البيانــات.  نشــر  وأخيــرا  واملاليــة،  النقديــة  واإلحصــاءات 

منصبــا علــى تقديــم املســاعدة إىل البلــدان منخفضــة الدخــل والــدول الهشــة، 

والبلــدان التــي لديهــا أكبــر االحتياجــات. وزادت أنشــطة تنميــة القــدرات يف 

الــدول الهشــة بنســبة 68% علــى مــدى الســنوات الثمــاين املاضيــة.
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تنمية القدرات

أيضــا  مباشــر  بشــكل  اإلحصــاءات  جمــال  يف  الصنــدوق  جهــود  ودعمــت 

اجلهــود التــي تبذلهــا البلــدان لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. وتشــكل 

البيانــات االقتصاديــة أهميــة بالنســبة ملراقبــة أهــداف التنميــة املســتدامة، 

نظــرا ألن حــوايل 40% مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة تتضمــن 

القــدرات  تنميــة  جهــود  تؤثــر  املثــال،  ســبيل  فعلــى  اقتصاديــة.  متغيــرات 

األول  الهــدف  علــى  واألســعار  القوميــة  احلســابات  جمــال  يف  املقدمــة 

»القضــاء علــى الفقــر«، والهــدف الثــاين »القضــاء علــى اجلــوع« مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة. ويوجــه الصنــدوق مســاعدته يف جمــال اإلحصــاءات 

اإلحصــاءات،  إنتــاج  علــى  قــدرة  أضعــف  لديهــا  التــي  البلــدان  إىل  حتديــدا 

وهــي البلــدان التــي غالبــا مــا تكــون األكثــر حاجــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة.

الدعــم  علــى  الضــوء   2018 مــارس  يف  العشــرين  جمموعــة  بيــان  وســلط 

جمــال  يف  الفنيــة  املســاعدة  بتقديــم  الصنــدوق  لقيــام  الــازم  السياســي 

الدخــل، نظــرا ألن  البلــدان منخفضــة  مــن جانــب  الديــون  تســجيل وإبــاغ 

ارتفــاع مســتويات الديــون فيهــا يثيــر اخملــاوف بشــأن مواطــن الضعــف يف 

مراكــز هــذه الديــون. وتعالــج أنشــطة تنميــة القــدرات الفجــوات يف بيانــات 

الديــون التــي ينشــأ عنهــا اخلطــر األكبــر علــى اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل 

الديــون. ففــي بعــض البلــدان، علــى ســبيل املثــال، هنــاك نقــص يف بيانــات 

ديــون الشــركات اململوكــة للدولــة؛ ويف بلــدان أخــرى ال تُســجَّل املتأخــرات 

بشــكل صحيــح.

إن االســتراتيجية الشــاملة اجلديــدة للبيانــات واإلحصــاءات يف الصنــدوق 

يف العصــر الرقمــي قــد بــدأت كذلــك يف تشــكيل أنشــطة تنميــة القــدرات يف 

املســتقبل عــن طريــق دعــم االســتفادة مــن البيانــات الضخمــة مــن خــال 

إىل  املرتبطــة  الفــرص  تتيــح  الضخمــة  فالبيانــات  اإلحصائــي.  االبتــكار 

البيانــات  مــن  كبيــرة  كميــات  تولــد  التــي  االقتصــاد  برقمنــة  كبيــر  حــد 

ذلــك مصــادر  يوفــر  وقــد  والشــركات.  األفــراد  ســلوك  علــى كشــف  القــادرة 

بيانــات جديــدة للهيئــات اإلحصائيــة. ومــن أمثلــة االســتفادة مــن البيانــات 

الضخمــة يف إعــداد اإلحصــاءات اســتخدام بيانــات الصيرفــة املتنقلــة يف 

ومدفوعــات  الدوليــة،  التحويــات  لتدفقــات  أدق  تقديــرات  علــى  احلصــول 

اخلدمــات والتحويــات، والدخــل املتــاح. وهــذه التقديــرات يمكــن أن تؤثــر 

علــى اإلحصــاءات الرســمية وتســاعد يف قيــاس الشــمول املــايل. وبالتــايل، 

الفنيــة املقدمــة مــن  الشــاملة تخصيــص املســاعدة  تقتــرح االســتراتيجية 

الضخمــة  البيانــات  مــن  االســتفادة  علــى  البلــدان  ملســاعدة  الصنــدوق 

مــع  إنتــاج اإلحصــاءات وتوصــي الصنــدوق بإعــداد شــراكات جديــدة  يف 

الهيئــات األخــرى لدعــم هــذا االبتــكار.



تنمية القدرات

أضواء على املوضوعات القانونية

خــال الســنة املاليــة 2018 اســتمر الطلــب علــى املســاعدة الفنيــة بشــأن 

القضايــا القانونيــة ســواء يف البلــدان التــي ينفــذ فيهــا الصنــدوق براجمــه 

أو غيرهــا. وانصــب التركيــز علــى النزاهــة املاليــة، وقانــون املــال واملاليــة 

لهــذه  الصنــدوق  اســتجاب  وقــد  املطالبــات.  وإنفــاذ  واإلعســار،  العامــة، 

االحتياجــات وفــق إطــار لــإلدارة القائمــة علــى النتائــج ووفــق األولويــات 

الــواردة يف جــدول أعمــال السياســة العامليــة.

بالنزاهــة  املتعلقــة  املوضوعــات  يف  القــدرات  تنميــة  جهــود  واســتمرت 

مكافحــة  وجهــود  اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة   - املاليــة 

بانتظــام  الصنــدوق  ويقــوم  املصرفيــة.  املراســلة  وعاقــات  الفســاد، 

بتنســيق أنشــطة املســاعدة الفنيــة داخليــا و مــع اجلهــات املانحــة األخــرى 

لتعظيــم النتائــج وجتنــب ازدواجيــة اجلهــود. ويمــول الصنــدوق االســتئماين 

الفنيــة  املســاعدة  مشــروعات  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  ملكافحــة 

شــفافية  وعــن  اإلرهــاب  تمويــل  )عــن  بحثييــن  ومشــروعين  بلــدا،   21 يف 

الكيانــات(، وأربعــة مراكــز استشــارية إقليميــة يف بوينــس آيــرس والدوحــة 

ونيروبــي وســنغافورة. وإىل جانــب ذلــك، هنــاك مشــروعات يف ســبعة بلــدان 

تمولهــا اجلهــات املانحــة الثنائيــة، وخمســة مشــروعات أخــرى تمــوَّل ذاتيــا، 

ومشــروعان تمولهمــا صناديــق اســتئمانية متعــددة األطــراف. وباإلضافــة 

بموجــب  والصيــن  كولومبيــا  بتقييــم  حاليــا  الصنــدوق  يقــوم  ذلــك،  إىل 

العمــل لإلجــراءات املاليــة. الدوليــة املنقحــة لفرقــة  املعاييــر 

واســتمرت املســاعدة الفنيــة يف جمــال قانــون املــال واملاليــة العامــة بنفــس 

وأطــر  املركزيــة،  البنــوك  ذلــك يف جمــاالت  بمــا يف  الســابقة،  املســتويات 

التنظيــم واإلشــراف يف القطــاع املصــريف، وتســوية أوضــاع البنــوك وإدارة 

األزمــات. وكمــا حــدث يف الســنوات الســابقة، زادت املســاعدة الفنيــة بشــأن 

البنيــة التحتيــة لألســواق )نظــم الدفــع( بوتيــرة أبطــأ، واســتندت إىل اجلهــود 

املتعلقــة باألطــر القانونيــة املنظمــة لــإلدارة املاليــة العامــة. 

واســتمر الطلــب القــوي علــى املســاعدة الفنيــة بشــأن القانــون الضريبــي يف 

اجملــاالت األساســية املعنيــة بضريبــة الدخــل وضرائــب القيمــة املضافــة 

واإلجــراءات الضريبيــة، ممــا يعكــس زيــادة االهتمــام العاملــي بالقضايــا 

قانــون  بتصميــم  املتعلقــة  القضايــا  كانــت  وباملثــل،  الدوليــة.  الضريبيــة 

مقــر  يف  نُظِّمــت  واحــدة  نقــاش،  حلقتــي  حمــور  هــي  الــدويل  الضرائــب 

الصنــدوق الرئيســي بواشــنطن العاصمــة واألخــرى حلقــة نقــاش إقليميــة يف 

الكويــت. ووردت هــذه القضايــا أيضــا يف املســاهمات القانونيــة الرئيســية 

يف جمموعــة األدوات التــي أقرتهــا جمموعــة العشــرين واخملرجــات األخــرى 

املصممــة لدعــم تنميــة القــدرات يف البلــدان منخفضــة الدخــل. 

األعضــاء  البلــدان  إىل  الفنيــة  املســاعدة  تقديــم  أيضــا  الصنــدوق  وواصــل 

يف جمــاالت اإلعســار وحقــوق الدائنيــن للمســاعدة علــى ضمــان اإلصــاح 

املبكــر والســريع للشــركات التــي تتوافــر لهــا مقومــات االســتمرار وتصفيــة 

الشــركات التــي تفتقــر إىل هــذه املقومــات، وتمكيــن األســر املثقلــة بالديــون 

املفرطــة مــن أن حتظــى ببدايــة جديــدة، وحتســين حمايــة حقــوق الدائنيــن. 

املشــترك  فيينــا  معهــد  مســؤويل  لكبــار  تطبيقيــة  حلقــة  الصنــدوق  ونظــم 

بشــأن اإلعســار يف قطاعــي الشــركات واألســر.

جهود الصندوق يف جمال تنمية القدرات 

باألرقام 

بناءعلــى طلــب البلــدان األعضــاء، قــدم الصنــدوق الدعــم يف جمــال تنميــة 

القــدرات، الــذي يتضمــن تنميــة املؤسســات والسياســات )املســاعدة الفنيــة( 

وتننميــة قــدرات املوظفيــن )التدريــب(، وشــمل الدعــم جميــع البلدان األعضاء 

البالــغ عددهــا 189 بلــدا. وشــكلت جهــود تنميــة القــدرات مــا يزيــد علــى ربــع 

هــذا  املاليــة 2018. وكان معظــم  الســنة  للصنــدوق يف  اإلداري  اإلنفــاق 

النفقــات  مــن جممــوع  تمثــل %26  التــي  الفنيــة،  املســاعدة  علــى  اإلنفــاق 

اإلداريــة، بينمــا يمثــل التدريــب 5% )راجــع الشــكل البيــاين 4-2(. 

الشكل البياين ٢-٤ 

نصيب أنشطة الصندوق األساسية يف التكاليف، السنة 

املالية ٢٠١٨

املصدر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية 

والتخطيط بصندوق النقد الدويل.
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واســتمر نمــو نطــاق أنشــطة تنميــة القــدرات التــي يقــوم بهــا الصنــدوق خــال 

زيــادة خدمــات تنميــة  أساســا إىل  يعــود  مــا  املاليــة 2018، وهــو  الســنة 

القــدرات املقدمــة إىل إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وآســيا واحمليــط الهــادئ، 

علــى  املباشــر  اإلنفــاق  جممــوع  وبلــغ  الوســطى.  وآســيا  األوســط  والشــرق 

أنشــطة تنميــة القــدرات )باســتثناء الدعــم العــام والنفقــات العامــة للحوكمــة( 

 267 مقابــل   2018 املاليــة  الســنة  خــال  أمريكــي  دوالر  مليــون   303

نســبتها  بزيــادة  أي  املاليــة 2017،  الســنة  خــال  أمريكــي  دوالر  مليــون 

جهــات  مــن  املمــول  املكــون  نســبة  وبلغــت   .)5-2 البيــاين  )الشــكل   %14

خارجيــة 55% مــن اجملمــوع خــال الســنة املاليــة 2018، وزادت بنســبة 

.%23

تنمية القدرات

خــال الســنة املاليــة 2018، حصلــت منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى 

أكبــر حصــة مــن اإلنفــاق علــى تنميــة القــدرات بســبب ارتفــاع عــدد البلــدان 

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٦

إفريقيا جنوب

 الصحراء

آسيا 

واحمليط الهادئ

أوروبا الشرق األوسط 

وآسيا الوسطى

نصف الكرة 

الغربي

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٨

الشكل البياين ٢-٦ 

اإلنفاق على تنمية القدرات حسب املنطقة، السنوات املالية 

٢٠١٥-٢٠١٨
(بماليين الدوالرات األمريكية)

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية 

والتخطيط بصندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات متوسطة الدخل

البلدان النامية 

منخفضة الدخل

االقتصادات املتقدمة

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية 

والتخطيط بصندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

الشكل البياين ٢-٧ 

اإلنفاق على تنمية القدرات حسب فئة الدخل، السنوات 

املالية ٢٠١٥-٢٠١٨
(بماليين الدوالرات األمريكية)

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٦

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٨

موضوعات 

املالية العامة

القطاع النقدي 

واملايل

املوضوعات 

اإلحصائية

املوضوعات 

القانونية

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

الشكل البياين ٢-٨ 

اإلنفاق على تنمية القدرات حسب املوضوع، السنوات 

املالية ٢٠١٥-٢٠١٨
(بماليين الدوالرات األمريكية)

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية 

والتخطيط بصندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

السنة املالية

٢٠١٥

السنة املالية

٢٠١٦

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٨

املمول من جهات خارجية                  املمول من الصندوق

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

السنة املالية

٢٠١٤

السنة املالية

٢٠١٥

السنة املالية

٢٠١٦

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٨

الشكل البياين ٢-٥ 

اإلنفاق على تنمية القدرات، السنوات املالية 

٢٠١٤-٢٠١٨
(بماليين الدوالرات األمريكية)

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية 

والتخطيط بصندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

الناميــة منخفضــة الدخــل يف هــذه املنطقــة. وزاد اإلنفــاق علــى تنميــة 

القــدرات بنســبة 14% خــال الســنة املاليــة 2018، وزاد يف كل منطقــة 

بشــكل  مرتفعــة  كانــت  الزيــادة  لكــن  الرئيســية،  اخلمســة  املناطــق  مــن 

خــاص يف آســيا واحمليــط الهــادئ، حيــث قفــزت بنســبة 48% )الشــكل 

البيــاين 2-6(. ومعظــم املســاعدات التــي يقدمهــا الصنــدوق يف جمــال 

تنميــة القــدرات ال تــزال توجــه إىل بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان 

الناميــة منخفضــة الدخــل )الشــكل البيــاين 7-2(.  

بشــأن كل  القــدرات  تنميــة  املقدمــة يف جمــال  املســاعدة  زادت  كذلــك 

املوضوعــات )املاليــة العامــة، والقطــاع النقــدي واملــايل، واملوضوعــات 

البلــدان  لطلــب  اســتجابة  القانونيــة(  واملوضوعــات  اإلحصائيــة، 

األعضــاء )الشــكل البيــاين 2-8(. وتشــكل موضوعــات املاليــة العامــة 

تنميــة  جمــال  يف  الصنــدوق  مــن  املقدمــة  املســاعدة  حجــم  مــن   %37

القــدرات.
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تنمية القدرات

عبــر اإلنترنــت، وتــم تقديــم الــدورات التدريبيــة املتبقيــة يف املقــر الرئيســي 

للصنــدوق أو يف بلــدان أخــرى. وتغطــي هــذه الــدورات التدريبيــة جمموعــة 

كبيــرة مــن املوضوعــات التــي تلبــي خمتلــف االحتياجــات، مثــل سياســات 

والبرامــج  الكلــي،  واالقتصــاد  التنبــؤات  ونمــاذج  الكلــي،  االقتصــاد 

العامــة  املاليــة  ودورات  املــايل،  القطــاع  وقضايــا  املاليــة،  والسياســات 

الضمانــات  وتقييــم  الكليــة،  االقتصاديــة  واإلحصــاءات  املتخصصــة، 

الوقائيــة، والقضايــا القانونيــة. وحصلــت اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات متوســطة الدخــل علــى النســبة األكبــر مــن البرامــج التدريبيــة 

البرامــج  جممــوع  مــن   %55 نصيبهــا  بلــغ  حيــث  الصنــدوق،  قدمهــا  التــي 

املقدمــة خــال العــام )الشــكل البيــاين 2-9(. وعلــى مســتوى املناطــق، كان 

نصيــب منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء هــو األكبــر علــى اإلطــاق، حيــث 

بلــغ 28%، وتليهــا منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ )الشــكل البيــاين 10-2(. 

حكومــات  مــن  اجلــدد  املشــاركين  عــن   2017 عــام  أُجــري  مســح  وكشــف 

البلــدان األعضــاء أن 84% يعتقــدون أن الــدورات التدريبيــة حسَّــنت قدرتهــم 

علــى تقديــم املشــورة بشــأن السياســات.

التدريب

التدريبيــة  األنشــطة  مــن  واســعة  جمموعــة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  يقــدم 

حتليــل  علــى  قدرتهــم  حتســين  علــى  احلكومييــن  املســؤولين  ملســاعدة 

االجتاهــات االقتصاديــة العامــة، ووضــع وتطبيق نماذج التنبؤ؛ واســتخدام 

واعتمــاد األدوات التشــخيصية، وصياغــة وتنفيــذ السياســات االقتصاديــة 

الســليمة.  واملاليــة  الكليــة 

ويعتمــد معهــد تنميــة القــدرات التابــع للصنــدوق علــى العديــد مــن طرق تقديم 

التدريــب لتحقيــق هــذه األهــداف، بمــا يف ذلــك التدريــب املباشــر والتدريــب 

عبــر اإلنترنــت والتدريــب اخملصــص. وبالنســبة للتدريــب املباشــر، يتقــدم 

املســؤولون بطلــب حلضــور الــدورات التدريبيــة ويتــم اختيارهــم عــن طريــق 

عمليــة تنافســية. وخــال الســنة املاليــة 2018، قــدم الصنــدوق 422 دورة 

تدريبيــة، شــارك فيهــا 16410 مســؤوال مــن 186 بلــدا.

املراكــز  شــبكة  خــال  مــن  التدريبيــة  الــدورات  هــذه  معظــم  تقديــم  وتــم 

التدريبيــة  والــدورات  للصنــدوق  التابعــة  اإلقليميــة  التدريبيــة  والبرامــج 

االقتصادات 

املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة مناطق متعددة

واالقتصادات متوسطة الدخل

البلدان النامية 

منخفضة الدخل

صفر

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

السنة املالية

٢٠١٥

السنة املالية

٢٠١٦

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٨

السنة املالية

٢٠١٤

الشكل البياين ٢-٩ 

املشاركة يف التدريب حسب فئة الدخل، السنوات املالية ٢٠١٤-٢٠١٨
(عدد املشاركين)

املصادر: نظام تتبع بيانات املشاركين ومقدمي الطلبات (PATS)، وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: بيانات السنة املالية ٢٠١٨ أولية.

إفريقيا 

جنوب الصحراء

آسيا واحمليط الهادئ أوروبا الشرق األوسط 

وآسيا الوسطى

نصف الكرة الغربي

صفر

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

السنة املالية

٢٠١٥

السنة املالية

٢٠١٦

السنة املالية

٢٠١٧

السنة املالية

٢٠١٨

السنة املالية

٢٠١٤

الشكل البياين ٢-١٠ 

إجمايل املشاركة يف التدريب حسب املنطقة األصلية للمشاركين، السنوات املالية 

٢٠١٤-٢٠١٨
(عدد املشاركين)

املصادر: نظام تتبع بيانات املشاركين ومقدمي الطلبات (PATS)، وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: بيانات السنة املالية ٢٠١٨ أولية.
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تنمية القدرات

طريــق  عــن  القــدرات  تنميــة  جمــال  يف  للبلــدان  دعمــه  الصنــدوق  ويقــدم 

الرئيســي،  مقــره  مــن  الصنــدوق  يوفدهــا  التــي  القصيــرة  اخلبــراء  بعثــات 

البلــد  داخــل  األجــل  طويلــة  مهمــات  يف  مقيميــن  مستشــارين  وتكليــف 

عبــر  والتعلــم  القــدرات  لتنميــة  اإلقليميــة  املراكــز  مــن  وشــبكة  املعنــي، 

اإلنترنــت. وهنــاك 16 مركــزا إقليميــا لتنميــة القــدرات تســاعد علــى تعزيــز 

قــدرة الصنــدوق علــى االســتجابة الســريعة ملــا يســتجد مــن احتياجــات يف 

أي بلــد وزيــادة التنســيق مــع شــركاء التنميــة اآلخريــن. ويدعــم هــذه اجلهــود 

الشــركاء الثنائيــون ومتعــددو األطــراف الذيــن يمولــون حاليــا حــوايل نصــف 

جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات، بمــا يف ذلــك مــن خــال دعمهــم 

للمراكــز اإلقليميــة لتنميــة القــدرات. ويف عــام 2018، أنشــأ صنــدوق النقــد 

الــدويل وبنــك الشــعب الصينــي مركــزا جديــدا لبنــاء املؤسســات االقتصاديــة 

الصنــدوق  خبــرة  جمــاالت  يف  البشــرية  املــوارد  قــدرات  تنميــة  ودعــم 

األساســية. ويخــدم املركــز املســؤولين يف الصيــن وبلــدان أخــرى وافتتحتــه 

الســيدة كريســتين الغــارد املديــر العــام للصنــدوق، والســيد يــي أون حمافــظ 

بنــك الشــعب الصينــي يف 12 إبريــل 2018 يف بيجيــن بالصيــن. 

شراكات من أجل تنمية القدرات

تســتند أنشــطة الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات إىل شــراكات عامليــة 

املواضيعيــة  بالقضايــا  املتعلقــة  املناقشــات  الشــركاء  ويثــري  قويــة. 

البلــدان األعضــاء.  تبــادل خبراتهــم والتعــاون مــع  واإلقليميــة مــن خــال 

وإىل جانب ذلك، تضمن املســاهمات املالية املقدمة من الشــركاء، مقترنة 

بمــوارد البلــدان األعضــاء ومــوارد الصنــدوق الذاتيــة، تقديــم مســاعدة فنيــة 

وتدريــب عاليــان اجلــودة يلبيــان احتياجــات البلــدان األعضــاء ويتناســبان 

مــن أولويــات الصنــدوق وأولويــات التنميــة العامليــة.

وتســاعد جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات البلــدان األعضــاء علــى 

التنميــة املســتدامة. وإىل جانــب  أهــداف  قــوي للوصــول إىل  أســاس  بنــاء 

الركائــز  األطــراف هــي  اإلقليميــة واملواضيعيــة متعــددة  املبــادرات  كــون 

الســتغال  الشــركاء  بيــن  جتمــع  فإنهــا  اجلهــود،  هــذه  إليهــا  تســتند  التــي 

املــوارد وتعظيــم النتائــج يف جميــع أنحــاء العــامل يف جمــاالت االقتصــاد 

الكلــي األساســية. وتتســق الصناديــق املواضيعيــة مــع أهــم االحتياجــات 

واملبــادرات التنمويــة العامليــة وتســتجيب مباشــرة ألغــراض جــدول أعمــال 

وقــام الصنــدوق أيضــا بتوســيع نطــاق التعلــم عبــر اإلنترنــت يف الســنوات 

األخيــرة، حيــث أضــاف دورات تدريبيــة جديــدة حــول اإلدارة املالية العامة، 

وتشــخيص االقتصــاد الكلــي، وإدارة االقتصــاد الكلــي يف البلــدان الغنيــة 

باملــوارد. ومنــذ إطــاق البرنامــج يف أواخــر عــام 2013، اســتكمل أكثــر مــن 

12000 مشارك بنجاح دورة تدريبية عبر اإلنترنت. وقد صُممت الدورات 

التدريبيــة يف العــام املاضــي لتلبيــة احتياجــات بلــدان حمــددة، بمــا يف ذلــك 

حلقــة تطبيقيــة خمصصــة يف الصيــن حــول الرقابــة املاليــة والسياســات، 

ومشــروعات حــول نمــاذج التــوازن العــام الديناميكــي العشــوائي ألغــراض 

حتليــل السياســات. وغالبــا مــا ينطــوي التدريــب اخملصــص علــى العمــل مــع 

جمموعــة حمــددة مــن األشــخاص علــى فتــرات منتظمــة لتحســين املهــارات 

أو تعزيــز قــدرات صنــع السياســات يف املؤسســات.
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أكثــر مــن 25 عامــا. فمــن خــال مســاهمات قدرهــا 33.6 مليــون دوالر يف 

الســنة املاليــة 2018، تــم تقديــم الدعــم جملموعــة واســعة مــن اجملــاالت، 

مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى آســيا، وقــد تضمــن ذلــك مســاهمات ملكتــب 

التدريــب  ومعهــد   )TAOLAM( تايلنــد  يف  للصنــدوق  الفنيــة  املســاعدة 

املشــترك بيــن الصنــدوق وســنغافورة )STI(، إىل جانــب زيــادة املســاهمة 

يف صنــدوق تعبئــة اإليــرادات.

الصنــدوق بمــا  التعــاون مــع  قــام االحتــاد األوروبــي بتوســيع نطــاق       n

برنامــج  فهنــاك  للمؤسســات.  االســتراتيجية  الشــراكة  إطــار  مــع  يتماشــى 

تــم  يــورو،  مليــون   5 بقيمــة  العامــة  املاليــة  اإلدارة  جمــال  يف  للشــراكة 

توقيعــه يف مــارس 2018 مــع اإلدارة العامــة للتعــاون والتنميــة الدوليــة 

هشــة  أوضــاع  مــن  تعــاين  التــي  البلــدان  علــى  يركــز   ،)DG-DEVCO(

والبلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان يف الشــريحة األدنــى مــن فئــة الدخــل 

املتوســط، ويكمــل برنامــج اإلدارة املاليــة العامــة احلــايل يف جنــوب شــرق 

أوروبــا مــع اإلدارة العامــة لسياســة اجلــوار ومفاوضــات التوســع باالحتــاد 

األوروبــي )DG-NEAR(. وشــارك الصنــدوق يف احلــدث التنمــوي الرئيســي 

 ،2017 يونيــو  يف  األوروبيــة«،  التنميــة  »أيــام  وهــو  األوروبــي،  لاحتــاد 

حيــث ألقــت الســيدة كريســتين الغــارد، مديــر عــام الصنــدوق، كلمــة افتتاحيــة 

حــول املســاواة بيــن اجلنســين وكلمــة رئيســية خــال اجتمــاع بيــن الصنــدوق 

االحتــاد  ويواصــل  احملليــة.  املــوارد  تعبئــة  حــول  أوكســفام  ومنظمــة 

الطبيعيــة،  املــوارد  ثــروة  إدارة  صنــدوق  يف  مشــاركته  أيضــا  األوروبــي 

بمســاهمة قدرهــا 7 مليــون يــورو.

تنميــة  حــول  اجلديــدة  االســتراتيجية  للشــراكة  األول  االجتمــاع  ُعقــد    n

يف  والصنــدوق  املتحــدة  باململكــة  الدوليــة  التنميــة  إدارة  بيــن  القــدرات 

نوفمبــر 2017، وهــي خطــوة قويــة نحــو تبســيط التعــاون وتعميــق الشــراكة. 

التــي  القــدرات  لتنميــة  اإلقليميــة  املراكــز  املتحــدة يف  اململكــة  وســاهمت 

تعمــل مــع 20 بلــدا يف إفريقيــا وصنــدوق اســتقرار القطــاع املــايل، وهــي 

ملتزمــة أيضــا بتعميــق الدعــم للمبــادرات متعــددة األطــراف األخــرى، مــع 

التركيــز بشــكل خــاص علــى تعزيــز اإلدارة املاليــة العامــة وحتســين تعبئــة 

اإليــرادات.

n      وقــع بنــك الشــعب الصينــي وصنــدوق النقــد الــدويل علــى شــراكة مــن أجــل 

تنمية القدرات يف مايو 2017، بإجمايل مساهمات بلغ 50 مليون دوالر 

علــى مــدى خمــس ســنوات. وتشــمل هــذه الشــراكة إنشــاء مركــز مشــترك بيــن 

الصنــدوق والصيــن لتنميــة القــدرات )اإلطــار 2-1(، وكذلــك دعــم مبــادرات 

إقليميــة ومواضيعيــة أخــرى، ال ســيما مراكــز إقليميــة لتنميــة القــدرات يف 

إفريقيــا وصنــدوق اســتقرار القطــاع املــايل.

التمويــل مــن أجــل التنميــة. وتُســتكمل األنشــطة التــي تمارســها الصناديــق 

القــدرات اإلقليميــة تنســق  املواضيعيــة بشــبكة عامليــة مــن مراكــز تنميــة 

الكثيــر مــن جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات علــى أرض الواقــع، 

ممــا يعــزز التعلــم بيــن النظــراء، ويوفــر الدعــم للتنفيــذ العملــي مــع املتابعــة 

ثنائيــة  ببرامــج  األطــراف  متعــددة  املبــادرات  هــذه  وتُســتكمل  املســتمرة. 

تنميــة  جمــال  يف  الصنــدوق  مبــادرات  جميــع  وتهــدف  بدقــة.  مصممــة 

القــدرات إىل تعزيــز الشــراكات والشــعور القــوي بامللكيــة القُطْريــة مــن أجــل 

االقتصاديــة. املؤسســات  بنــاء 

ويف السنة املالية 2018، وردت مساهمات جديدة لدعم جهود الصندوق 

يف جمــال تنميــة القــدرات بقيمــة 281 مليــون دوالر أمريكــي، وبلــغ جممــوع 

قيمــة األنشــطة املمولــة مــن الشــركاء حــوايل 174 مليــون دوالر أمريكــي، 

أي حــوايل نصــف جممــوع قيمــة أنشــطة تنميــة القــدرات. وخــال الســنوات 

والصيــن  وسويســرا  واليابــان  األوروبــي  االحتــاد  كان  املاضيــة،  الثــاث 

والكويــت هــم أكبرخمســة مســاهمين يف دعــم جهــود تنميــة القــدرات التــي 

يقــوم بهاالصنــدوق.

وحتظــى جميــع الشــراكات يف جهــود تنميــة القــدرات بتقديــر كبيــر.  وفيمــا 

يلــي أضواءعلــى أهــم الشــراكات:

n      ظلــت اليابــان مــن الناحيــة التاريخيــة أكبــر وأقــدم شــركاء الصنــدوق 

يف جمــال تنميــة القــدرات مــن خــال مــا تقدمــه مــن دعــم مســتمر علــى مــدى 

افتتحــت   ،2018 إبريــل  يف 

الغــارد،  كريســتين  الســيدة 

والســيد  الصنــدوق،  عــام  مديــر 

يــي غانــغ، حمافــظ بنــك الشــعب 

الصينــي، رســميا مركــز تنميــة القــدرات املشــترك بيــن الصيــن وصنــدوق 

الشــعب  )CICDC(. واملركــز هــو نتــاج شــراكة بيــن بنــك  الــدويل  النقــد 

مــن  حكومييــن  مســؤوليين  تطويــر  إىل  تهــدف  والصنــدوق  الصينــي 

الصيــن وبلــدان أخــرى يف جمــال بنــاء املؤسســات وصنــع السياســات 

التاليــة:  املوضوعــات  التدريبيــة  الــدورات  وســتتضمن  فعــال.  بشــكل 

وقضايــا  التنبــؤات،  وإعــداد  الكلــي  االقتصــاد  عــن  عامــة  مبــادئ 

قانونيــة  موضوعــات  جانــب  إىل  املاليــة،  والقضايــا  العامــة  املاليــة 

وإحصائيــة، وذلــك لتزويــد املســؤولين بــاألدوات املعرفيــة والتحليليــة 

التــي يحتاجونهــا التخــاذ قــرارات ســليمة بشــأن السياســات. ومــن شــأن 

احللقــات التطبيقيــة وغيرهــا مــن أنشــطة التعلــم بيــن النظــراء التــي تشــمل 

عــدة بلــدان أن تقــدم الدعــم الــازم لبيئــة عامليــة مواتيــة الســتمرار نمــو 

االقتصــاد وتكاملــه. وقــد عُقــد أول اجتمــاع للجنــة التســيير باملركــز فــور 

افتتاحــه.

اإلطار 1-2:
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لســتة  يــورو  مليــون  بمبلــغ 30  مؤخــرا  أملانيــا  مســاهمة  ســياق  يف        n

جميــع  يف  القــدرات  تنميــة  جمــال  يف  للصنــدوق  تابعــة  إقليميــة  مراكــز 

أنحــاء إفريقيــا، جــرت أول مشــاورات ســنوية بيــن أملانيــا والصنــدوق يف 

أوائــل عــام 2018. وكانــت تلــك املشــاورات بمثابــة منتــدى فعــال ملناقشــة 

القضايــا االســتراتيجية املتعلقــة بالشــراكة مــن أجــل تنميــة القــدرات. أمــا 

علــى املســتوى التشــغيلي، فــإن التعــاون الوثيــق بيــن املراكــز اإلقليميــة يف 

املنفــذة  املنظمــات  إحــدى  الــدويل،  للتعــاون  األملانيــة  والوكالــة  إفريقيــا 

يف أملانيــا التــي تقــدم املســاعدة الفنيــة يف القــارة، يضمــن االســتفادة مــن 

أوجــه التــآزر لتحقيــق نتائــج أفضــل.

تنميــة  أجــل  مــن  شــراكة  الــدويل  النقــد  وصنــدوق  الدانمــرك  وقعــت        n

القــدرات يف إبريــل 2018. وهــذه الشــراكة تمثــل خطــوة كبيــرة إىل األمــام 

وتدعمهــا  القــدرات  تنميــة  بشــأن  والدانمــرك  الصنــدوق  بيــن  التعــاون  يف 

اإليــرادات. تعبئــة  صنــدوق  يف  مســاهمة 

n      وقــع بنــك االســتثمار األوروبــي يف ديســمبر 2017 علــى اتفــاق مــع 

الصنــدوق إلقامــة منصــة لتنميــة القــدرات بمبلــغ 3 مليــون يــورو. وتتضمــن 

إفريقيــا،  يف  القــدرات  لتنميــة  اإلقليميــة  للمراكــز  تمويــا  املنصــة  هــذه 

وصنــدوق اســتقرار القطــاع املــايل، وأنشــطة التدريــب عبــر اإلنترنــت، مــع 

املــايل.  التركيــز علــى االســتقرار والشــمول 

الصناديق املواضيعية العاملية املعنية بتنمية 

القدرات

إن شــراكات الصنــدوق يف إطــار الصناديــق املواضيعيــة العامليــة املعنيــة 

بتنميــة القــدرات تســتجيب مباشــرة ألغــراض جــدول أعمــال التمويــل مــن 

أجــل التنميــة وتضمــن أن يتوافــر لــدى االقتصــادات األقــل تقدمــا األدوات 

الازمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام 2015. وعلــى 

وجــه التحديــد، جتمــع هــذه الصناديــق املــوارد لدعــم البلــدان حيــث تعمــل 

العامــة  املاليــة  مــوارد  إدارة  وحتســين  اإليــرادات،  تعبئــة  حتســين  علــى 

اخلدمــات  وإتاحــة  املــايل  القطــاع  اســتقرار  وتعزيــز  الطبيعيــة،  واملــوارد 

املاليــة، ومعاجلــة قضايــا املديونيــة، ودعــم صنــع القــرار االقتصــادي عــن 

اإلحصــاءات. حتســين  طريــق 

وفيما يلي أضواء على الصناديق املواضيعية:

بعــد جهــود ناجحــة جلمــع األمــوال، تــم اآلن تمويــل صنــدوق تعبئــة        n

وإىل جانــب  إبريــل 2021.  احلاليــة وحتــى  للمرحلــة  بالكامــل  اإليــرادات 

مســاهمة الدانمــرك )20 مليــون كرونــة دانمركــي، أي حــوايل 3.3 مليــون 

دوالر(، ســاهمت الســويد أيضــا )40 مليــون كرونــة ســويدي، أي حــوايل 5 

مليــون دوالر( كشــريك جديــد يف إبريــل 2018، وزادت مســاهمة اليابــان 

وإىل  الترتيــب.  علــى  يــورو،  مليــون  و6  دوالر  مليــون   5 بمقــدار  وبلجيــكا 

جانــب ذلــك، يجــري االنتهــاء مــن اإلجــراءات اخلاصــة بمســاهمات االحتــاد 

وكوريــا  وأملانيــا  أســتراليا  البلــدان  هــذه  وتشــارك  والنرويــج.  األوروبــي 

ولكســمبرغ وهولنــدا وسويســرا لدعــم البلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان يف 

الشــريحة األدنــى مــن فئــة الدخــل املتوســط، حيــث تقــوم بتصميــم وإدارة 

نظــم ضريبيــة فعالــة لتوليــد إيــرادات قابلــة لاســتمرار بغيــة حتقيــق أهــداف 

النمــو والتنميــة.

وبنــك  املتحــدة  واململكــة  وسويســرا  والســعودية  الصيــن  انضمــت        n

الصنــدوق  عمــل  دعــم  يف  ولكســمبرغ  إيطاليــا  إىل  األوروبــي  االســتثمار 

اجلديــد لدعــم اســتقرار القطــاع املــايل. وإىل جانــب دعــم اســتقرار القطــاع 

املايل، يدعم هذا الصندوق الشــمول والتعميق املايل يف البلدان منخفضة 

الدخــل والبلــدان يف الشــريحة األدنــى مــن فئــة الدخــل املتوســط.

املراكز اإلقليمية لتنمية القدرات 

جلهــود  التحتيــة  للبنيــة  الفقــري  العمــود  هــي  اإلقليميــة  املراكــز  تــزال  ال 

املصممــة  املراكــز،  هــذه  وتســاعد  القــدرات.  تنميــة  جمــال  يف  الصنــدوق 

حســب أولويــات كل منطقــة، يف تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى االســتجابة 

الســريعة ملــا يســتجد مــن احتياجــات يف أي بلــد وتتيــح التنســيق الوثيــق 

مــع األطــراف املعنيــة األخــرى علــى أرض الواقــع. ويوفــر شــركاء التنميــة 

املــوارد  أربــاع  ثاثــة  مــن  أكثــر  األعضــاء  والبلــدان  املضيفــة  والبلــدان 

املراكــز.  هــذه  إلدارة  الازمــة 

وفيما يلي أضواء على املراكز اإلقليمية لتنمية القدرات:

n      احتفــل أول مركــز إقليمــي أقامــه الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات، 

والعشــرين  اخلامســة  الســنوية  بالذكــرى  املشــترك،  فيينــا  معهــد  وهــو 

إلنشــائه يف يونيــو 2017. ويف إبريــل 2018، جــددت النمســا والصنــدوق 

موافقتهمــا علــى مواصلــة املعهــد ألنشــطته ملــدة أربــع ســنوات أخــرى، ممــا 

تقــوم املســاهمات املاليــة مــن الشــركاء بــدور مهــم يف مســاعدة الصنــدوق 

إطــار  بلدانــه األعضــاء. ويف  الكلــي يف  علــى تقويــة مؤسســات االقتصــاد 

اجلهــود الراميــة إىل حتســين اإلبــاغ لشــركاء الصنــدوق، والتواصــل معهــم 

 Partners( بشــكل أفضــل، أطلــق الصنــدوق نافــذة التواصــل مــع الشــركاء

Connect( يف الســنة املاليــة 2018. وتتيــح هــذه النافــذة املوحــدة اآلمنــة 

للشــركاء املســاهمين والبلــدان األعضــاء االطــاع علــى املعلومــات املاليــة 

املواقــع  علــى  الدخــول  تســجيل  دون  املناســب  الوقــت  يف  والتوضيحيــة 

متاحــة  تفصيليــة  وتقاريــر  عامــة  وهنــاك حملــات  اإللكترونيــة اخملتلفــة. 

ويمكــن  احملمــول،  الهاتــف  طريــق  عــن  اســتخدامها  يســهل  منصــة  علــى 

االطــاع عليهــا مــن أي نــوع مــن األجهــزة تقريبــا. وتعــد نافــذة التواصــل 

مــع الشــركاء أحــدث وســيلة يســتخدم فيهــا الصنــدوق التكنولوجيــا لتبــادل 

املعلومــات مــع البلــدان األعضــاء بشــكل أفضــل.

اإلطار 2-2 نافذة التواصل مع الشركاء
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تنمية القدرات

للنــوع  املراعيــة  املوازنــة  إعــداد  بشــأن  ومشــورته  الصنــدوق  بحــوث 

تُعقــد يف معهــد  التــي  التطبيقيــة  احللقــات  مــن خــال  وذلــك  االجتماعــي، 

التدريــب لصالــح إفريقيــا )ATI( يف موريشــيوس، ومركــز املســاعدة الفنيــة 

CAPTAC-( اإلقليمــي ألمريــكا الوســطى وبنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة

DR( يف غواتيمــاال، ومعهــد فيينــا املشــترك يف النمســا، ومركــز التدريــب 

واملســاعدة الفنيــة اإلقليمــي جلنــوب آســيا يف الهنــد. وتعــد هــذه احللقــات 

التطبيقيــة بمثابــة منتــدى لصنــاع السياســات للتعلــم مــن جتــارب بعضهــم 

تدابيــر  باتخــاذ  املتعلقــة  املمارســات واألدوات  أفضــل  البعــض، ومعرفــة 

لزيــادة املســاواة بيــن اجلنســين يف بلدانهــم.

لتنميــة  إقليمــي  أحــدث مركــز  افتتــاح  رســميا  تــم  إبريــل 2018،  يف        n

القــدرات، وهــو مركــز تنميــة القــدرات املشــترك بيــن الصيــن وصنــدوق النقــد 

)اإلطــار 2-2(. الــدويل 

يؤكــد علــى أهميــة املركــز لتنميــة القــدرات يف جمــال السياســات يف أوروبــا 

الصاعــدة وآســيا الوســطى. ومنــذ إنشــاء املعهــد يف عــام 1992، درب أكثــر 

مــن 42000 مســؤول حكومــي، تــم ترقيــة العديــد منهــم إىل مناصــب عليــا، 

منهــا حمافــظ للبنــك املركــزي، ووزيــر، ورئيــس للــوزراء، بــل ورئيــس.

بــدأت مراحــل جديــدة للبرامــج يف مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي        n

ويعمــل  ديفــوار  كــوت  ومقــره   ،)AFRITAC West( إفريقيــا  غــرب  ملنطقــة 

مــع 10 بلــدان؛ ومركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا 

ومركــز  بلــدا؛   13 مــع  ويعمــل  موريشــيوس  ومقــره   ،)AFRITAC South(

 ،)AFRITAC Central( املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة وســط إفريقيــا

األساســية  الشــبكة  مــن  جــزء  وهــي  بلــدان.   8 مــع  ويعمــل  غابــون  ومقــره 

املؤسســات  بنــاء  تدعــم  التــي  إفريقيــا  يف  الســتة  اإلقليميــة  املراكــز  مــن 

إفريقيــا. أنحــاء  جميــع  يف  احلوكمــة  ونظــم  االقتصاديــة 

n      رحــب مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة وســط إفريقيــا أيضــا 

بعضــو جديــد، هــو ســاو تومــي وبرينســيبي، والــذي بــدأ بالفعــل برناجمــا 

للتعلــم مــن نظيــر إقليمــي، هــو الــرأس األخضــر، حــول أفضــل املمارســات 

اإليــرادات  مــن  املزيــد  لتوليــد  املضافــة  القيمــة  ضريبــة  وإدارة  لتنفيــذ 

البــاد. يف  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الازمــة 

n      خــال األشــهر التســعة األوىل لعمــل مركــز التدريــب واملســاعدة الفنيــة 

 18 بالفعــل  نظــم  الهنــد،  ومقــره   ،)SARTTAC( آســيا  جلنــوب  اإلقليمــي 

مــن احلكومــات  مــن 500 مســؤول، منهــم موظفيــن  دورة تدريبيــة ألكثــر 

دون الوطنيــة. وإىل جانــب الفعاليــات اإلقليميــة للتعلــم بيــن النظــراء، يعمــل 

حلقــة  وتصميــم  األولويــة  ذات  القضايــا  حتديــد  علــى  بوتــان  مــع  املركــز 

تطبيقيــة خمصصــة حــول إعــداد تنبــؤات االقتصــاد الكلــي واملاليــة العامــة 

لتوجيــه وزارة املاليــة يف وضــع وتنفيــذ سياســات اقتصاديــة قويــة.

مركــز  قــام  املنطقــة،  ضربــت  التــي  الطبيعيــة  الكــوارث  أعقــاب  يف        n

ومقــره   ،)CARTAC( الكاريبــي  ملنطقــة  اإلقليمــي  الفنيــة  املســاعدة 

األعضــاء  للبلــدان  املشــورة  تقديــم  دعمــه يف جمــال  بزيــادة  باربــادوس، 

متوســطة  العامــة  املاليــة  أطــر  يف  الكــوارث  خماطــر  إدراج  كيفيــة  بشــأن 

األجــل، وكذلــك إنشــاء صناديــق للطــوارئ والقــدرة علــى الصمــود كتأميــن 

ضــد الكــوارث. وواصــل املركــز العمــل جنبــا إىل جنــب مــع بلدانــه األعضــاء 

يف إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة القــادرة علــى حتمــل الكــوارث مــع تنفيــذ أطــر 

فعالــة لــإلدارة املاليــة العامــة. وإىل جانــب ذلــك، انضمــت أروبــا إىل املركــز 

كأحــدث بلــد عضــو.

n      كان مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة الكاريبي أيضا أول مركز 

ــدرج إعــداد املوازنــة املراعيــة للنــوع االجتماعــي  إقليمــي لتنميــة القــدرات يُ

يف خطــة عملــه يف 22 بلــدا عضــوا، وحاليــا حتــذو املراكــز األخــرى حــذوه. 

وال تــزال مراكــز الصنــدوق اإلقليميــة تتصــدر اجلهــود الراميــة إىل تفعيــل 

اجلدول 5-2

الصناديق املواضيعية املعنية بتنمية القدرات التي 

أنشأها الصندوق

الشركاءاالسم

أستراليا وبلجيكا والدانمرك وأملانيا تعبئة اإليرادات

واليابان وكوريا ولكسمبرغ وهولندا 

والنرويج والسويد وسويسرا واالحتاد 

األوروبي

أداة التقييم التشخيصي لإلدارة 

الضريبية

أملانيا واليابان وهولندا والنرويج 

وسويسرا واململكة املتحدة واالحتاد 

األوروبي

أستراليا وهولندا والنرويج وسويسرا إدارة ثروة املوارد الطبيعية

واالحتاد األوروبي

فرنسا واليابان ولكسمبرغ وهولندا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

والنرويج وقطر والسعودية وسويسرا 

واململكة املتحدة

الصين وإيطاليا ولكسمبرغ والسعودية صندوق استقرار القطاع املايل

وسويسرا واململكة املتحدة وبنك االستثمار 

األوروبي

تسهيل إدارة الدين 2

باالشتراك مع البنك الدويل

النمسا وأملانيا وهولندا والنرويج وروسيا 

وسويسرا وبنك التنمية اإلفريقي واالحتاد 

األوروبي

مبادرة إصاح وتعزيز القطاع املايل 

)»فيرست«( 

باالشتراك مع البنك الدويل

أملانيا ولكسمبرغ وهولندا وسويسرا 

واململكة املتحدة 

لكسمبرغ وسويسرا  البيانات من أجل صنع القرار

املصدر: إعداد خبراء الصندوق.
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تنمية القدرات

اجلدول 6-2 

مراكز الصندوق اإلقليمية املعنية بتنمية القدرات 

البلدان األعضاءالشركاءاملركز

45 بلدا يف إفريقيا جنوب الصحراءأستراليا والصين وأملانيا وكوريا وموريشيوس )املضيف(معهد التدريب لصالح إفريقيا

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

لوسط إفريقيا

فرنسا وغابون )املضيف( وأملانيا وهولندا واالحتاد 

األوروبي 

بوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد 

وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون 

وغينيا االستوائية وساو تومي وبرينسيبي

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

لشرق إفريقيا

أملانيا وهولندا وسويسرا وتنزانيا )املضيف( واململكة 

املتحدة وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي

إريتريا وإثيوبيا وكينيا وماوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

جلنوب إفريقيا

أستراليا وأملانيا وموريشيوس )املضيف( وهولندا وسويسرا 

واململكة املتحدة واالحتاد األوروبي

أنغوال وبوتسوانا وجزر القمر وليسوتو ومدغشقر 

وموريشيوش وموزامبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب إفريقيا 

وإسواتيني وزامبيا وزمبابوي

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

لغرب إفريقيا

كوت ديفوار )املضيف( وفرنسا وأملانيا ولكسمبرغ وهولندا 

وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي

بنن وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغينيا وغينيا بيساو 

ومايل وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

لغرب إفريقيا )2(

أستراليا وكندا والصين وأملانيا وغانا )املضيف( وسويسرا 

وبنك التنمية اإلفريقي وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد 

األوروبي

الرأس األخضر وغامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا 

وسيراليون

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

ملنطقة الكاريبي

باربادوس )املضيف( وكندا واململكة املتحدة واالحتاد 

األوروبي

أنغيا وأنتيغوا وبربودا وأروبا وجزر البهاما وباربادوس 

وبليز وبرمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان 

وكوراساو ودومينيكا وغرينادا وغيانا وهايتي وجامايكا 

ومونتسيرات وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسانت 

فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وترينيداد وتوباغو 

وتركس وكايكوس

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

ملنطقة أمريكا الوسطى وبنما 

واجلمهورية الدومينيكية

كندا وجواتيماال )املضيف( ولكسمبرغ واملكسيك واالحتاد 

األوروبي

كوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية وسلفادور وغواتيماال 

وهندوراس ونيكاراغوا وبنما

مركز تنمية القدرات املشترك بين 

الصين وصندوق النقد الدويل

الصين وبلدان أعضاء أخرىالصين )املضيف(

31 بلدا، بما يف ذلك 29 بلدا يف وسط وشرق وجنوب شرق النمسا )العضو األساسي واملضيف( وشركاء دوليينمعهد فيينا املشترك

أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى، إىل جانب إيران وتركيا

مركز صندوق النقد الدويل 

لاقتصاد والتمويل يف الشرق 

األوسط

22 بلدا عضوا يف جامعة الدول العربيةالكويت )املضيف(

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي 

ملنطقة الشرق األوسط

فرنسا وأملانيا ولبنان )املضيف( وهولندا وسويسرا 

واالحتاد األوروبي

أفغانستان واجلزائر وجيبوتي ومصر والعراق واألردن 

ولبنان وليبيا واملغرب والسودان وسوريا وتونس والضفة 

الغربية وغزة واليمن

مركز املساعدة الفنية املالية 

ملنطقة احمليط الهادئ

أستراليا وفيجي )املضيف( وكوريا ونيوزيلندا، وبنك 

التنمية اآلسيوي واالحتاد األوروبي

جزر كوك وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا 

وناورو ونيوي وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وجزر 

سليمان وتيمور-ليشتي وتوكياو وتونغا وتوفالو وفانواتو

37 بلدا يف منطقة آسيا واحمليط الهادئأستراليا واليابان وسنغافورة )املضيف(معهد سنغافورة للتدريب

مركز التدريب واملساعدة الفنية 

اإلقليمي جلنوب آسيا

أستراليا والهند )املضيف( وكوريا واململكة املتحدة 

واالحتاد األوروبي

بنغاديش وبوتان والهند وجزر املالديف ونيبال وسري 

النكا

كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية وميانمار وفييت نام اليابان وتايلند )املضيف(مكتب املساعدة الفنية يف تايلند

)البلدان املستفيدة األساسية( باإلضافة إىل بلدان أخرى يف 

منطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة جزر احمليط الهادئ يف 

إطار مشروعات خمتارة

ويقدم الصندوق أيضا دورات تدريبية من خالل برامج تدريب إقليمية يف البرازيل وجورجيا وأماكن أخرى يف جميع أنحاء العامل.

املصدر: إعداد خبراء الصندوق.
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

اللجنة الدولية

 للشؤون النقدية 

واملالية

جلنة التنمية 

املشتركة لصندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل١

جملس احملافظين

اخلدمات املساندةاإلدارات الوظيفية وإدارات اخلدمات اخلاصةإدارات املناطق اجلغرافية

اإلدارة

 اإلفريقية
إدارة الشؤون القانونيةإدارة التواصل

إدارة املوارد 
البشرية

إدارة آسيا 

واحمليط الهادئ

إدارة األسواقإدارة املالية

 النقدية والرأسمالية

إدارة أمانة الصندوق

املكتب اإلقليمي ملنطقة

 آسيا واحمليط الهادئ

إدارة نصف

 الكرة الغربي

إدارة شؤون

 املالية العامة

إدارة البحوث

إدارة اخلدمات

 املؤسسية واملنشآت

إدارة تكنولوجيا املعلومات

اإلدارة 

األوروبية

إدارة الشرق األوسط

 وآسيا الوسطى

معهد تنمية

 القدرات

إدارة اإلحصاءات

مكاتب الصندوق

 يف أوروبا

معهد فيينا

املشترك

معهد التدريب

 لصالح إفريقيا

معهد التدريب

 يف سنغافورة

مكتب الصندوق 

لدى األمم املتحدة

مركز صندوق النقد الدويل

 لالقتصاد والتمويل يف

 الشرق األوسط (يف الكويت)

إدارة االستراتيجيات 

والسياسات واملراجعة

مكتب التقييم املستقل ا�لس التنفيذي

مكتب إدارة 

ا�اطر

١ تُعرف رسميا باسم اللجنة الوزارية املشتركة �لس حمافظي البنك والصندوق املعنية بتحويل املوارد احلقيقية إىل البلدان النامية.

 املدير العام

نواب املدير العام

الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل 
حسب الوضع يف ٣٠ إبريل ٢٠١٨

مكتب التدقيق 

الداخلي
مكتب امليزانية

 والتخطيط

مكتب االستثمار-

نظام تقاعد 

املوظفين

وحدة إدارة 

املعرفة

اجلزء ٣: 

املوارد املالية والهيكل 

التنظيمي واملساءلة
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

امليزانية والدخل

امليزانية متوسطة األجل

اعتمد اجمللس التنفيذي يف إبريل ٢٠١7 ميزانية إدارية صافية للسنة املالية 

٢٠١٨ بمبلغ قدره ١١٠4 مليون دوالر، إىل جانب امليزانيتين اإلرشاديتين 

هو  العام  هذا  ويعتبر   .)1-3 )اجلدول  و٢٠٢٠   ٢٠١9 املاليتين  للسنتين 

السادس على التوايل الذي تظل فيه امليزانية اإلدارية للصندوق ثابتة، على 

الرغم من تزايد الضغوط على املوارد وقوة مركز الدخل على املدى املتوسط. 

ووافق اجمللس أيضا على وضع حد أقصى للنفقات اإلجمالية قدره ١٣59 

مليون دوالر، يتضمن ترحيل 44 مليون دوالر من املوارد التي مل تُنفق خالل 

السنة املالية ٢٠١7، والتي يحتمل إنفاقها يف السنة املالية ٢٠١٨. وبلغت 

املشروعات  لبناء  دوالر  مليون   66 املعتمدة  الرأسمالية  امليزانية  قيمة 

الرأسمالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات. 

عدد  يف  املكثف  العمل   ٢٠١٨ املالية  للسنة  الصندوق  ميزانية  ودعمت 

من اجملاالت ذات األولوية، كما غطت زيادة التكاليف الناجتة عن أعمال 

مشاركة  لتعزيز  اإلضافية  املوارد  تخصيص  وأعيد  املؤسسي.  التحديث 

الصندوق يف جهود البلدان األعضاء؛ ومواصلة تعزيز العمل على صعيد 

اجلدول 1-3

امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية، السنوات املالية ٢٠17-٢٠٢٠

)بماليين الدوالرات األمريكية(
(

السنة املالية ٢٠٢٠السنة املالية ٢٠19السنة املالية ٢٠18السنة املالية ٢٠17

نتائج امليزانيةامليزانيةنتائج امليزانيةامليزانيةنتائج امليزانيةامليزانية

النفقات اإلدارية

…9٣49٢٢96996٢994املوظفون

…١٢٣١١5١٢6١٢١١٣4السفر١

…٢٠5٢١٨٢٠9٢٠9٢١4املباين ونفقات أخرى

…١٢…١١…١١احتياطيات الطوارئ

١7نفقات غير خمصصة٢

1,395 1,٢731,٢551,3151,3٠91,371جمموع النفقات اإلجمالية

–٢4٠–٢٣6-٢١١–٢١١–١٨9–٢٠٠املقبوضات٣

1,155 1,135 1,٠99 1,٠7٢1,٠661,1٠4جمموع صايف امليزانية

…46…44…4٣الترحيل4

1,155 1,181 1,٠99  1,148 1,1161,٠66جمموع صايف امليزانية شامال املبالغ املرحَّلة

1,3161,٢551,3591,3٠91,4171,395جمموع امليزانية الكلية شامال املبالغ املرحَّلة

النفقات الرأسمالية5

717٠ 611٢٢66116 املرافق وتكنولوجيا املعلومات

بند للتذكرة

جمموع صايف امليزانية: بالدوالر حسب 

قيمته يف السنة املالية ٢٠18
 1,1٠41,٠971,1٠41,1٠41,11٠1,1٠4

املصدر: مكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب.

١ تشمل السنة املالية ٢٠١9 السفر حلضور االجتماعات السنوية املنعقدة يف اخلارج.

٢ نفقات غير خمصصة على املشروعات املمولة من اخلارج.

٣ تشمل األنشطة املمولة من اجلهات املانحة، واتفاقات اقتسام التكاليف مع البنك الدويل، ومبيعات املطبوعات، وإيرادات موقف السيارات، وإيرادات أخرى متنوعة.

4 ترحل املوارد غير املنصرفة من السنة السابقة بموجب قواعد معتمدة.

5 يمكن إنفاق اعتمادات امليزانية الرأسمالية على مدار ثالث سنوات. وتمثل امليزانية االعتمادات السنوية، بينما تتضمن نتائج تنفيذ امليزانية اإلنفاق من اعتمادات السنوات السابقة.
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

املايل  التحليل  عمليات  بين  الدمج  زيادة  مع  املايل،  القطاع  سياسات 

على  العمل  وتعميق  املايل؛  القطاع  تقييم  لبرنامج  املقدم  والدعم  الكلي 

أنشطة مكافحة  والتوسع يف  الكلية؛  الهيكلية  املوضوعات  جمموعة من 

القدرات. كذلك تم  تنمية  برامج  إطار  اإلرهاب يف  األموال وتمويل  غسل 

التحديث  أنشطة  وتضمنت  واملعرفة.  اخملاطر  إدارة  أنشطة  يف  التوسع 

املؤسسي تمويل خدمات تكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية واإلنفاق 

األمني. وقد أمكن احلفاظ على ثبات امليزانية من خالل الوفورات التي 

مكاتب  إغالق  ذلك  يف  بما  املصادر،  من  متنوعة  جمموعة  من  حتققت 

ميدانية يف البلدان التي استكملت براجمها االقتصادية، واستكمال بعض 

األنشطة ذات الصلة بالسياسات والتحليالت، وغير ذلك من سبل حتقيق 

الكفاءة على مستوى اإلدارات.  

الفعلية ١٠99  اإلدارية  النفقات  املالية ٢٠١٨، بلغ جمموع  السنة  ويف 

مليون دوالر، أي أقل من صايف امليزانية املعتمدة بمقدار 5 ماليين دوالر. 

وكانت الفجوة يف اإلنفاق مماثلة ملا كانت عليه يف العام املاضي. وظل 

عدد  الكتمال  نظرا  مستوياته  أقل  عند  الشاغرة  الوظائف  معدل  متوسط 

املوظفين يف معظم اإلدارات.

للخطة  وفقا   ٢٠١٨ املالية  السنة  يف  الرأسمايل  اإلنفاق  جرى  وقد 

HQ1 هو أكبر  املوضوعة بشكل كبير. وكان جتديد مبنى املقر الرئيسي 

املتوقع  ومن  دوالر.  مليون   6٢ بلغ  حيث  اإلطالق،  على  اإلنفاق  بنود 

انتهاء املشروع يف خريف ٢٠١9. وبلغت النفقات األخرى على املرافق 

٢٢ مليون دوالر، وكانت يف معظمها عبارة عن استثمارات يف األجهزة 

املرافق  وإحالل  املرافق  تطوير  وعمليات  واألثاث،  والبصرية،  السمعية 

التي انتهى عمرها التشغيلي. وساهمت االستثمارات يف جمال املعلومات 

والتكنولوجيا، والتي بلغت ٣١ مليون دوالر، يف تعزيز الوقاية من خماطر 

البنية  وإحالل  واملعرفة،  البيانات  إدارة  وحتسين  اإللكتروين،  األمن 

التحتية التي وصلت إىل نهاية عمرها االفتراضي.    

للصندوق  اإلدارية  النفقات  حتُسب  املالية،  التقارير  إعداد  وألغراض 

على أساس االستحقاق وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 

االستحقاق،  أساس  على  احملاسبة  إجراء  املعايير  هذه  وتقتضي 

التقييمات  أساس  على  وإهالكها  العاملين  منافع  تكاليف  قيد  ويتم 

االكتوارية. ويتضمن اجلدول ٣-٢ مطابقة تفصيلية بين نتائج تنفيذ 

امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية ٢٠١٨ البالغة ١٠99 مليون 

دوالر والنفقات اإلدارية احملسوبة على أساس املعايير الدولية إلعداد 

وحدة  ماليين   9٠4( دوالر  مليون   ١٢٨4 والبالغة  املالية  التقارير 

املدققة  املالية  الكشوف  يف  الوارد  النحو  على  خاصة(  سحب  حقوق 

للصندوق عن سنة ٢٠١٨.

نموذج الدخل والرسوم والفائدة التعويضية 

واقتسام األعباء وصايف الدخل

نموذج الدخل

يعتمد الصندوق منذ نشأته أساسا على أنشطته اإلقراضية لتمويل نفقاته. 

الصندوق حساب االستثمار يف عام ٢٠٠6  أنشأ  ولتوليد دخل إضايف، 

التنفيذي  اجمللس  اعتمد   ،٢٠٠٨ عام  ويف  احتياطياته.  استثمار  بهدف 

بيع  أرباح  يُمول من  إنشاء صندوق وقف  للدخل تضمن  نموذجا جديدا 

جزء حمدود من حيازات املؤسسة من الذهب. وإىل جانب نموذج الدخل 

دخل  الذي  الصندوق،  تأسيس  التفاقية  اخلامس  التعديل  أقر  اجلديد، 

االستثمارية  الصندوق  صالحيات  زيادة   ،٢٠١١ فبراير  يف  النفاذ  حيز 

مع  املالية  موارده  وتعزيز  استثماراته  على  املتوقعة  العائدات  لزيادة 

لوضع  القواعد  هذه  التنفيذي  اجمللس  اعتمد   ،٢٠١٣ يناير  ويف  الوقت. 

أغسطس ٢٠١5  الصندوق يف  احتياطيات  استراتيجية جديدة الستثمار 

)بالنسبة   ٢٠١٨ مارس  ويف  الفرعي(  الثابت  الدخل  حلساب  )بالنسبة 

للحساب الفرعي لصندوق الوقف أساسا(. وال يزال الهدف من استراتيجية 

اجلدول 3-٢

النفقات اإلدارية املبلغة يف الكشوف املالية، السنة املالية 

٢٠18
()بماليين الدوالرات األمريكية، ما مل يذكر خالف ذلك(

 ١,٠99  نتائج امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية ٢٠١٨

فروق التوقيت

١9٨تكاليف منافع التقاعد وما بعد اخلدمة

النفقات الرأسمالية – استهالك مصروفات السنة اجلارية والسنوات 

السابقة

 47

مبالغ أخرى غير مدرجة يف امليزانية اإلدارية 

النفقات الرأسمالية – بنود تُصرف على الفور وفقا للمعايير 

الدولية إلعداد التقارير املالية

٣5

رد مبالغ إلدارة العمليات العامة )من الصندوق االستئماين 

للنمو واحلد من الفقر، وإدارة حقوق السحب اخلاصة(

)95(

 ١,٢٨4 جمموع النفقات اإلدارية

بند للتذكرة

جمموع النفقات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة 

9٠4 )بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة(

املصادر: إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب. وتم حتويل املصروفات 

باستخدام املتوسط املرجح الفعلي لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدة حقوق 

السحب اخلاصة يف السنة املالية ٢٠١٨، ويساوي ١.4٢ تقريبا.
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

االستثمار يتمثل يف احلفاظ على القيمة احلقيقية لصندوق الوقف وتوليد 

الدخل، أخذا يف االعتبار تغير األوضاع السوقية، والطبيعة العامة ملوارد 

الصندوق، وضرورة احلفاظ على سمعة الصندوق.

الرسوم

يف ظل ارتفاع حجم أنشطة اإلقراض وانخفاض العائدات احلالية على 

االستثمارات يف الصندوق، ال يزال مصدر الدخل الرئيسي هو الرسوم 

معدل  ويتكون  الصندوق.  الئتمان  القائم  االستخدام  على  املفروضة 

الرسم األساسي )سعر الفائدة( على تمويل الصندوق من سعر الفائدة 

على حقوق السحب اخلاصة مضافا إليه هامش ثابت يُعبر عنه بنقاط 

األساس. وبموجب القاعدة التي اعتمدها اجمللس التنفيذي يف ديسمبر 

قبل  للمراجعة  ويخضع  عامين،  لفترة  الهامش  هذا  يطبق   ،٢٠١١

املرتبطة  الوساطة  تكاليف عمليات  لتغطية  األول، وذلك  العام  نهاية 

احتياطياته.  بتكوين  له  والسماح  الصندوق  يتكبدها  التي  بالتمويل 

لضمان  للبيانات  مضاهاة  إجراء  على  أيضا  القاعدة  هذه  وتنطوي 

القائمة يف سوق  األوضاع  مع  نحو معقول  على  الرسم  معدل  اتساق 

االئتمان على املدى الطويل. ويف إبريل ٢٠١٨، وافق اجمللس التنفيذي 

للفترة  أساس  نقطة   ١٠٠ عند  الرسم  معدل  هامش  على  اإلبقاء  على 

املنتهية يف إبريل ٢٠٢٠.

ائتمانية  مبالغ  استخدام  على  إضافية  رسوما  أيضا  الصندوق  ويفرض 

الصندوق  تسهيالت  اتفاقات  ظل  ويف  االئتمانية  الشرائح  ضمن  كبيرة 

الرابعة  العامة  املراجعة  إطار  يف  احلصص  زيادة  تفعيل  وعقب  املمددة. 

اإلضافية  الرسوم  حدود  التنفيذي  اجمللس  عدَّل  العضوية،  حلصص  عشرة 

وتُفرض  احلصص.  مضاعفة  أثر  لتخفيف  العضوية  حصص  على  القائمة 

مستوى  حسب  إضافية  رسوم  بأنها  إليها  يُشار  التي  اإلضافية،  الرسوم 

الذي  املستخدم  االئتمان  على  أساس،  نقطة   ٢٠٠ وتبلغ  املوارد،  استخدام 

يتجاوز ١٨7.5% من حصة البلد العضو املعني. وباإلضافة إىل ذلك، تفرض 

رسوم إضافية بمقدار ١٠٠ نقطة أساس حسب الفترة الزمنية على االئتمان 

املستخدم الذي يتجاوز احلد نفسه والذي يظل قائم ألكثر من ٣6 شهرا ضمن 

الشرائح االئتمانية أو ألكثر من 5١ شهرا يف إطار تسهيل الصندوق املمدد.

الصندوق  يفرض  اإلضافية،  والرسوم  الدورية  الرسوم  إىل  وباإلضافة 

كذلك رسوم خدمة، ورسوم التزام، ورسوما خاصة. فيُفرض رسم خدمة 

ويُحمَّل  العامة.  املوارد  حساب  من  سحب  عملية  كل  على   %  ٠.5 قدره 

رسم التزام قابل للرد على املبالغ املتاحة كل ١٢ شهرا بموجب اتفاقات 

واالتفاقات  االئتماين،  االستعداد  اتفاقات  مثل  العامة،  املوارد  حساب 

املبرمة يف إطار خط االئتمان املمدد واملرن، واالتفاقات املبرمة يف إطار 

خط الوقاية والسيولة. وتُفرض رسوم التزام بمقدار ١5 نقطة أساس، و 

٣٠ نقطة أساس، و 6٠ نقطة أساس على املبالغ املتاحة للسحب حتى 

استمرت خالل السنة املالية ٢٠١٨ أعمال التجديد يف أحد مقري صندوق النقد 

الدويل (HQ1)، وهو املقر الرئيسي األقدم والكائن يف مدينة واشنطن العاصمة. 

وقد تم إحراز تقدم كبير يف هذا الصدد، حيث تم استكمال ما يزيد على ٨٠% من 

املشروع، ولكن ال تزال توجد حتديات معقدة.

وأعيد شغل أربعة طوابق مكتبية يف السنة املالية ٢٠١٨. وال تزال أعمال التجديد 

مستمرة يف املساحات املكتبية املتبقية، حيث يتم العمل على كل ثالثة طوابق 

مكتبية يف كل مرحلة، وتم نقل املوظفين بصفة مؤقتة إىل املبنى اآلخر للصندوق 

األخرى  األعمال  وتتضمن  إىل مكاتب مستأجرة يف منطقة جماورة.  أو   (HQ2)
املقرر إتمامها، تطوير نظم املبنى وممرات املصاعد واألسطح.

ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا التجديد املكثف يف اإلحالل الضروري لألنظمة 

شهادة  على  احلصول  إىل  املشروع  هذا  ويسعى  املبنى.  يف  واملتهالكة  العتيقة 

(LEED)، وينطوي على تصميم املباين  »الريادة يف تصميمات الطاقة والبيئة« 

وممارسات البناء املراعية للبيئة بغية تخفيف األثر على البيئة. ولدى استكمال 

العمل يف عام ٢٠٢٠، من املتوقع أن يسهم املبنى اجلديد يف حتقيق خفض كبير 

يف قيمة فواتير الطاقة، ويساعد الصندوق على حتقيق أعلى معايير االستمرارية.

انبعاثات غازات الدفيئة

غازات  انبعاثات  من  للحد  سبل  إيجاد  نحو  سعيه  الصندوق  يواصل 

الدفيئة من خالل تعظيم كفاءة خدمات النقل، واحلد من عمليات شحن 

الناجتة عن انتقاالت املوظفين، وشراء  املمتلكات، وتقليص االنبعاثات 

الطاقة من املصادر املتجددة.

ويحصل الصندوق على 10% من الطاقة املستهلكة من مصادر متجددة، 

ال سيما مزارع الرياح يف تكساس.

مبنى  جتديد  عملية  يف  احملرز  التقدم   :1-3 اإلطار 

(HQ1) املقر الرئيسي

املناطق العامة يف مبنى 

املقر الرئيسي HQ1 التي أعيد 

افتتاحها خالل العام.
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اجلدول 3-3

املتأخرات املستحقة للصندوق على البلدان املتأخرة يف سداد التزاماتها ملدة ستة أشهر أو أكثر، حسب نوع 

االلتزام يف 3٠ إبريل ٢٠18
)بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة(

حسب النوع

اجملموع

اإلدارة العامة )بما يف ذلك التسهيل 

الصندوق االستئماينالتمويلي للتصحيح الهيكلي(

٢٣9.5٢٣١.١٨.4الصومال

966.٠٨٨٢.9٨٣.٠السودان

1,٢٠5.51,114.191.4اجملموع

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

العضوية،  حصة  من   %575 من  وأعلى  و%575،   %١١5 وبين   ،%١١5

على الترتيب. وتُرد رسوم االلتزام عندما يستخدم االئتمان، بالتناسب مع 

السحوبات الفعلية. ويفرض الصندوق أيضا رسوما خاصة على التأخر 

يف سداد الرسوم التي جتاوزت أجل استحقاقها بفترات تقل عن ستة أشهر.

الفائدة التعويضية والفوائد

تعويضية(  )فائدة  فوائد  الصندوق  يدفع  النفقات،  جانب  على 

لبلدانه األعضاء مقابل مراكزهم الدائنة يف حساب املوارد العامة 

وتنص  املعوضة(.  االحتياطيات  شرائح  مراكز  باسم  )املعروف 

اتفاقية تأسيس الصندوق على أال يتجاوز سعر الفائدة التعويضية 

من   %  ٨٠ عن  يقل  وأال  اخلاصة،  السحب  حقوق  على  الفائدة  سعر 

سعر  حاليا  األساسي  التعويضية  الفائدة  سعر  ويعادل  السعر.  هذا 

الفائدة على حقوق السحب اخلاصة، الذي يستند إىل متوسط مرجح 

الدين املالية قصيرة األجل  النموذجية على أدوات  الفائدة  ألسعار 

أال  على  اخلاصة،  السحب  حقوق  سلة  لعمالت  املالية  األسواق  يف 

فائدة  كذلك  الصندوق  ويدفع  أدنى.  بحد  أساس  نقاط   5 عن  يقل 

بسعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة على القروض القائمة يف 

إطار اتفاقات القروض الثنائية واتفاقات شراء السندات واتفاقات 

االقتراض اجلديدة املوسعة واملمددة.

اقتسام األعباء

القتسام  آلية  وفق  التعويضية  والفائدة  الرسم  معدالت  تعديل  يجري 

بين  متساو  نحو  على  املتأخرة  املالية  االلتزامات  تكلفة  توزع  األعباء 

رسوم  نتيجة  الضائع  الدخل  ولتعويض  والدائنين.  املدينين  األعضاء 

أكثر،  أو  أشهر  ستة  استحقاقها  أجل  تتجاوز  التي  املسددة  غير  الفائدة 

يستخدم الصندوق آلية تقاسم األعباء من خالل رفع معدل الرسم وخفض 

معدل الفائدة التعويضية. وتُرد املبالغ التي يتم حتصيلها على هذا النحو 

عند تسوية الرسوم املتأخرة. 

ويف السنة املالية ٢٠١٨، بلغ متوسط معدالت الرسم والفائدة التعويضية 

املعدّلة ١.6٨١% و٠.67١% على الترتيب.

صايف الدخل

وحدة  مليار   ٠.٨ الصندوق  دخل  صايف  بلغ   ،٢٠١٨ املالية  السنة  يف 

األساس  يف  يرجع  ما  وهو  دوالر(،  مليار   ١.١( خاصة  سحب  حقوق 

من  والدخل  اإلقراض،  أنشطة  مستويات  ارتفاع  عن  الناجت  الدخل  إىل 

التي يحتفظ بها يف حساب االستثمار، واملكاسب  الصندوق  استثمارات 

وعلى  احملددة.  للمزايا  الصندوق  التزامات  حساب  إعادة  عن  الناجمة 

)املعيار  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  تقتضيه  الذي  النحو 

احملاسبي الدويل ١9 املعدَّل، منافع العاملين(، يتضمن صايف الدخل يف 

السنة املالية مكاسب قدرها ٠.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة )5.٠ 

االفتراضات  يف  التغيرات  آلثار  الفوري  القيد  من  حتققت  دوالر(  مليار 

االكتوارية املستخدمة يف حتديد التزامات الصندوق يف املزايا احملددة 

يف إطار خطط منافع ما بعد التوظيف.

املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل

بلغت االلتزامات املالية غير املسددة لصندوق النقد الدويل ١٢٠5.5 مليون 

ويف   .)٣-٣ )اجلدول   ٢٠١٨ إبريل  نهاية  يف  خاصة  سحب  حقوق  وحدة 

متأخرات   – والسودان  الصومال  وهما   – عضوين  على  ظل  نفسه،  الوقت 

مطولة مستحقة للصندوق )قائمة ألكثر من ستة أشهر(. وتراكمت متأخرات 

القرن  ثمانينات  منتصف  إىل  استحقاقها  أجل  يعود  البلدين  كال  على 

املاضي، وتشكل حوايل ٢٠% و٨٠% من جمموع املتأخرات، على الترتيب.

وطُبقت تدابير تصحيحية يف ظل استراتيجية الصندوق التعاونية املعززة 

بشأن املتأخرات بهدف معاجلة املتأخرات التي طال أمدها. ويف نهاية 

السنة املالية، ظل الصومال والسودان غير مؤهلين لالستفادة من موارد 

الصندوق.

سياسات املوارد البشرية والهيكل التنظيمي

أن  ينبغي  العاملي،  االقتصاد  يف  فعال  بدور  الصندوق  يضطلع  لكي 

تأهيال  مؤهلين  العامل  بلدان  خمتلف  من  موظفين  تعيين  على  يحرص 

واصل   ،٢٠١٨ املالية  السنة  وخالل  ومكافأتهم.  بهم  واالحتفاظ  عاليا 

البشرية  املوارد  بشأن  األجل  متوسطة  استراتيجيته  إعداد  الصندوق 

وتركيزه على تدريب املوظفين وتنمية مهاراتهم القيادية.
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

اجلنسين يف مكان العمل ومراقبتها وتطبيق أفضل املعايير يف هذا الصدد. وقالت 

السيدة كريستين الغارد، مدير عام الصندوق، »إن تنوع موظفينا سمة متأصلة 

بالتقدم  نفخر  ونحن  مهمتنا.  من  يتجزأ  ال  جزء  االحتواء  أن  كما  هويتنا،  يف 

الذي أحرزناه، وعازمون على عمل املزيد يف هذا الشأن. وسنواصل تعزيز األداء 

واملساءلة والشفافية يف هذه اجملاالت املهمة«.

مكتب التحقيقات الداخلية

 ٢٠١6 يوليو  يف  إنشاؤه  تم  الذي  الداخلية  التحقيقات  مكتب  يجري 

استجوابات أولية وحتقيقات إدارية يف اخملالفات املزعومة التي ارتكبها 

املوظفين واملعينين بعقود مؤقتة يف الصندوق.

الصندوق،  يف  اإلداري  االنضباط  نظام  من  أساسيا  جزءا  املكتب  ويعد 

حيث يحقق بدقة يف اخملالفات احملتملة لسياسات الصندوق مع ضمان 

اتخاذ اإلجراءات القانونية املعتادة. ويجمع املكتب األدلة ويخلص إىل 

االستنتاجات بشكل مستقل دون تدخل أي مكتب أو مسؤول آخر. ويجري 

التحيز  وعدم  والعدالة  واملهنية  النزاهة  مبادئ  وفق  حتقيقاته  املكتب 

واملوضوعية.

هيكل ورواتب اإلدارة العليا

العليا  التنفيذي مراجعة دورية لرواتب ومكافآت اإلدارة  يجري اجمللس 

العام.  املدير  راتب  باعتماد  املنوط  هو  احملافظين  وجملس  للصندوق. 

وجترى تعديالت سنوية على الرواتب استنادا إىل مؤشر أسعار املستهلكين 

يف واشنطن العاصمة. وفيما يلي هيكل رواتب اإلدارة العليا حسب الوضع 

يف ١ يوليو ٢٠١7:

5٠4١٠٠ دوالر املدير العام: 

4٣٨٣٣٠ دوالر النائب األول للمدير العام: 

نواب املدير العام:  4١747٠ دوالر

املساءلة

إدارة اخملاطر يف صندوق النقد الدويل

يُسترشد يف حتديد التوجه االستراتيجي بجدول أعمال السياسات العاملي 

الذي يحدده املدير العام، مستنيرا بتحليل مستمر للقضايا الناشئة التي 

االستراتيجية  اخملاطر  إدارة  وتتطلب  الدويل.  النقدي  النظام  على  تؤثر 

األجل،  متوسطة  بامليزانية  مدعوما  واضح،  استراتيجي  إطار  وضع 

واالستجابة للبيئة اخلارجية املتغيرة.

خصائص القوى العاملة

يبلغ عدد العاملين يف الصندوق ٢٣١4 من املوظفين املتخصصين وموظفي 

الوضع يف ٣٠  املساندة حسب  العليا، و4٣٠ من موظفي اخلدمات  اإلدارة 

يف  املسؤولين  كبار  بأسماء  قائمة  على  االطالع  ويمكن   .٢٠١٨ إبريل 

الصندوق يف الصفحة 9٨ و99، وعلى هيكله التنظيمي يف بداية اجلزء ٣.

وكان عدد التعيينات يف عام ٢٠١7، والبالغ ١7٢ موظفا جديدا، أقل كثيرا 

عن مستواه يف عام ٢٠١6 حيث بلغ ٢١٨. ففي عام ٢٠١7، تم تعيين 

٨ موظفين يف اإلدارة العليا، و١٣4 موظفا من املوظفين املتخصصين، 

و٣٠ موظفا من موظفي اخلدمات املساندة. ويتطلب الصندوق أن يتمتع 

خبراء االقتصاد بخبرة كبيرة يف جمال التحليل وصنع السياسات، وقام 

برنامج  عبر  اجلامعات  أفضل  خريجي  من   ٢4 بتعيين   ٢٠١7 عام  يف 

االقتصاديين، و64 من االقتصاديين ذوي اخلبرات ممن هم يف منتصف 

حياتهم الوظيفية. كذلك شهد العام نفسه تعيين 5٣5 موظفا بعقود.

ويف عام ٢٠١7 أيضا، تم تعيين 6 من كبار املسؤولين من أملانيا وإندونيسيا 

واليابان وكوريا والسويد يف إطار برنامج املعينين املمولين بموارد خارجية. 

ويكون التعيين يف إطار هذا البرنامج بعقود مدتها عامين ممولة بالكامل من 

جانب سلطات البلد العضو املعني من خالل صندوق استئماين يضم مانحين 

ترغب  التي  األعضاء  البلدان  جلميع  متاح  البرنامج  يف  واالشتراك  متعددين. 

بلدان  من  املسؤولين  كبار  أو  مسؤوليها  كبار  لتعيين  إما  التمويل  توفير  يف 

أخرى. ويشارك يف البرنامج حاليا ١٠ معينين من 6 بلدان، وأعربت الصين 

)لالطالع على معلومات عن توزيع موظفي  عن رغبتها يف املساهمة أيضا. 

الصندوق حسب اجلنسية، ونوع اجلنس، وفئة البلد، راجع اجلداول الشبكية من 

3-1 إىل 3-3، وهيكل رواتب موظفي الصندوق يف اجلدول الشبكي 4-3(.

التنوع واالحتواء

يسعى الصندوق إىل ضمان تنوع موظفيه من حيث املنطقة اجلغرافية، 

ونوع اجلنس، واخللفية التعليمية. ويف ٣١ يناير ٢٠١٨، بلغ عدد البلدان 

األعضاء املمثلة يف موظفي الصندوق ١46 بلدا من أصل ١٨9 بلدا عضوا. 

وخالل ٢٠١٨، بلغت نسبة اجلنسيات من املناطق األقل تمثيال – إفريقيا 

جنوب الصحراء، وشرق آسيا، والشرق األوسط وشمال إفريقيا — ٣٣% 

من كل التعيينات اخلارجية على مستوى املوظفين املتخصصين. ويمكن 

اجلارية  باجلهود  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  من  مزيد  على  االطالع 

لزيادة مستوى التنوع واالحتواء يف الصندوق يف »التقرير السنوي بشأن 

التنوع واالحتواء يف الصندوق خالل الفترة 2017-2016«.

ويف عام ٢٠١7، حصل الصندوق على شهادة »املكاسب االقتصادية من املساواة 

من   (Economic Dividends for Gender Equality (EDGE)) اجلنسين«  بين 

املستوى األول (Assess) تقديرا اللتزامه بإحراز تقدم نحو حتقيق املساواة بين 
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العمل  من  تقاعد  تيواري  سيدارث 

شغل  أن  بعد   ٢٠١7 سبتمبر  يف  بالصندوق 

والسياسات  االستراتيجيات  إدارة  مدير  منصب 

املناصب  من  وعدد  أعوام  لستة  واملراجعة 

 ٣٢ من  أكثر  مدار  على  الصندوق  يف  األخرى 

عاما. وخالل فترة عمله كمدير، ساعد الصندوق 

يف قيادة عملية التصدي ألزمة اإليبوال، وإدخال الرنمينبي الصيني يف 

سلة عمالت حقوق السحب اخلاصة، وإصالح نظام حصص العضوية. 

وتقلد مناصب عديدة بالصندوق، منها املمثل املقيم يف بداية انضمام 

ونائب  السوفييتي،  االحتاد  انهيار  عقب  الصندوق  عضوية  إىل  روسيا 

مدير اإلدارة اإلفريقية يف وقت تنفيذ املبادرة متعددة األطراف لتخفيف 

بين  العالقات  قاد  حيث  الدويل،  النقد  صندوق  وأمين  الديون،  أعباء 

اجمللس التنفيذي للصندوق وبلدانها األعضاء. وهو حاصل على درجة 

الدكتوراه يف علوم االقتصاد من جامعة شيكاغو.

مسؤول  منصب  شغلت  سوارت  سوزان 

تكنولوجيا  إدارة  ومدير  األول  املعلومات 

إىل   ٢٠١٢ يونيو  الفترةمن  خالل  املعلومات 

فبراير ٢٠١٨. وانضمت إىل الصندوق بعد حياة 

عملية متميزة يف وزارة اخلارجية األمريكية.

-٢٠١4 الفترة  خالل  عملت  يونس  نادية 

بالصندوق،  التنوع  لشؤون  مستشارا   ٢٠١7

جهود  وقادت  واالحتواء  التنوع  دعمت  حيث 

شهادة  على  للحصول  الصندوق  تأهيل 

بين  املساواة  من  االقتصادية  »املكاسب 

 (Economic Dividends for Gender  »اجلنسين

درجات جامعية من جامعتي  على  نادية حاصلة  والسيدة   .Equality)
ومنع  الثقافات  بين  التواصل  يف  تخصصت  حيث  ودنفر،  بوسطن 

الصراعات وإدارتها. 

وترتبط خماطر الوظائف األساسية يف الصندوق بمواءمة أنشطة الرقابة 

واإلقراض وتنمية القدرات مع التوجه االستراتيجي للصندوق واألهداف 

الذي  التمويل  نموذج  سالمة  استمرارية  ضمان  مع  عليها،  يرتكز  التي 

 — اإلقراض  خماطر  إدارة  يف  الصندوق  ويستخدم  الصندوق.  يطبقه 

إطارا متعدد   — املنشودة منها  األهداف  التي ال حتقق  البرامج  خماطر 

الطبقات تركز أدواته األساسية على استخدام موارد الصندوق، وتصميم 

الوقائية  األرصدة  من  كاف  مستوى  توفر  ويشكل  والشرطية.  البرامج، 

وهي  الواقع،  بحكم  الصندوق  اكتسبها  التي  املمتاز  الدائن  ووضعية 

وضعية معترف بها رسميا ومقبولة لدى اجلهات الدائنة اخلاصة، جزءا 

ال يتجزأ من هذا اإلطار.

قدرة  بمدى  بالصندوق  املنوطة  الوظائف  خمتلف  أداء  خماطر  وترتبط 

رأس املال البشري والتكنولوجيا واألصول املادية وغيرها من العناصر 

وجتنب  االستراتيجي  توجهه  تنفيذ  يف  الصندوق  مساعدة  على  الداعمة 

نانسي أسيكو أونيانغو تولت منصب مدير 

صندوق  يف  الداخلي  والتفتيش  التدقيق  مكتب 

من  أكثر  ولديها   ،٢٠١٨ فبراير  يف  الدويل  النقد 

٢5 عاما من اخلبرة يف جماالت التدقيق الداخلي 

واحلوكمة  اخملاطر  بشأن  املشورة  وتقديم 

املعلومات.  تكنولوجيا  خماطر  وإدارة  املؤسسية 

الدكتوراه  معتمد، وعلى درجة  وقد حصلت على شهادة حماسب قانوين 

يف  إفريقيا   — الدولية  املتحدة  الواليات  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف 

نيروبي بكينيا باالشتراك مع كلية كولومبيا إلدارة األعمال. 

التدقيق  ملكتب  مديرا  عملت  برادي  كلير 

والتفتيش الداخلي خالل الفترة من يناير ٢٠١4 

إىل سبتمبر ٢٠١7، واكتسبت قبل انضمامها إىل 

اخلبرة يف  من  عاما  على ٢5  يزيد  ما  الصندوق 

عملها  خالل  من  اخملاطر  وإدارة  التدقيق  جمال 

إجنلترا  وبنك  بنك  ودويتشه  الدويل  البنك  يف 

ومؤسسة باركليز كابيتال. وتخرجت من كلية لندن لالقتصاد.

إدارة  مدير  منصب  شغل  مواليزن  مارتن 

يف  واملراجعة  والسياسات  االستراتيجيات 

عام  يف  الصندوق  إىل  وانضم   ،٢٠١7 سبتمبر 

منصب  يف  السابق  يف  مواليزن  وعمل   .١99٣

رئيس املوظفين يف مكتب املدير العام لصندوق 

املرتبطة  الوظائف  من  عدد  ويف  الدويل،  النقد 

والقضايا  والسياسات  االستراتيجيات  قضايا  من  كبيرة  بمجموعة 

يف  املاجستير  درجة  على  حاصل  مارتن  والسيد  واإلدارية.  القطرية 

االقتصاد من جامعة كامبريدج، ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف يف 

االقتصاد من جامعة ميونيخ.

اإلطار 3-٢: نبذة عن كبار موظفي الصندوق املنتهية واليتهم واجلدد
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التدقيق اخلارجي السنوي للصندوق، وإبداء الرأي بشأن الكشوف املالية 

للصندوق، بما يف ذلك احلسابات التي تُدار بموجب القسم الثاين )ب( من 

املوظفين.  تقاعد  ونظام  الصندوق  تأسيس  اتفاقية  من  اخلامسة  املادة 

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 

مؤسسة  بوصفها  شركة  تعيين  تم  وقد  أخرى.  سنوات  خمس  إىل  تصل 

نوفمبر  يف  للصندوق   PricewaterhouseCoopers اخلارجي  التدقيق 

٢٠١4. ويمكن ملؤسسة التدقيق اخلارجي أداء خدمات استشارية معينة، 

ما عدا اخلدمات احملظورة ومع تطبيق ضمانات وقائية مشددة حلماية 

استقاللية مؤسسة التدقيق. وتشمل هذه الضمانات الوقائية جلنة التدقيق 

رسوم  جتاوز  حالة  يف  التنفيذي،  اجمللس  موافقة  جانب  إىل  اخلارجي، 

اخلدمات االستشارية حد معين.

مكتب التدقيق الداخلي

الضمانات  بشأن  مستقلة  بوظيفة  الداخلي  التدقيق  مكتب  يقوم 

مكتب  مهام  وترتكز  الصندوق.  وتعزيز  حلماية  صُممت  واالستشارات 

وإدارة  احلوكمة،  فعالية  تقييم   )١( حمورين:  على  الداخلي  التدقيق 

اخملاطر، والضوابط الداخلية يف الصندوق؛ و)٢( العمل كجهة استشارية 

وداعمة لتحسين أساليب عمل الصندوق من خالل إسداء املشورة بشأن 

أفضل املمارسات واستحداث حلول للرقابة تكون فعالة من حيث التكلفة. 

إىل  الوظيفية  تقاريره  ويقدم  العليا  اإلدارة  إشراف  حتت  املكتب  ويعمل 

جلنة التدقيق اخلارجي، وذلك ضمانا الستقالليته.

 ٢٠١٨ املالية  للسنة  الداخلي  التدقيق  مكتب  عمل  برنامج  وتضمن 

على  القائمة  اإلدارة  مبادرة  وتنفيذ  النظم،  وصيانة  تطوير  عمليات 

أصحاب  استقطاب  وبرنامج  القدرات،  تنمية  أنشطة  إطار  يف  النتائج 

املهارات، وهيكل جلان الصندوق ألغراض إدارة اخملاطر. كذلك تضمن 

برنامج العمل للسنة املالية ٢٠١٨ تقديم دعم استشاري مستمر لبرنامج 

(1HR) – الذي يهدف إىل تعزيز القيمة املؤسسية من خالل تطوير خبرة 

املوظفين واملديرين واإلداريين يف جمال إدارة املوارد البشرية – بغرض 

إتاحة معلومات مبكرة عن التقدم احملرز يف البرنامج. وباإلضافة إىل 

املعلومات  )مذكرات  لإلبالغ  جديدين  منهجين  املكتب  استحدث  ذلك، 

وسلسلة أفضل املمارسات( كأدوات مكملة للتقارير والدراسات املعتادة 

الصادرة  األوىل  املعلومات  مذكرة  وتناولت  بإعدادها.  يقوم  التي 

هذه  وتتضمن  الرئيسية.  ملهامها  املؤسسة  أداء  فعالية  يف  اختالل  أي 

اخملاطر أيضا خماطر الدخل واالستثمار.

وتشير خماطر السمعة إىل إمكانية غرس صورة سلبية عن الصندوق يف 

أذهان األطراف املعنية، مما يؤدي إىل اإلضرار بمصداقيته وفعاليته.

آليات التدقيق

تتألف آليات التدقيق يف الصندوق من مؤسسة تدقيق خارجية، ووظيفة 

للتدقيق الداخلي، وجلنة التدقيق اخلارجي املستقلة التي تقوم باإلشراف 

العام على عملية التدقيق السنوية وفق النظام األساسي للصندوق.

جلنة التدقيق اخلارجي

اجمللس  يختارهم  أعضاء  ثالثة  من  اخلارجي  التدقيق  جلنة  تتألف 

ثالث  األعضاء  خدمة  مدة  وتبلغ  العام.  املدير  ويعيِّنهم  التنفيذي 

التداخل، ويتمتعون باالستقاللية عن الصندوق.  سنوات على أساس 

ويحمل أعضاء اللجنة جنسيات بلدان أعضاء خمتلفة وال بد أن تكون 

على  اإلشراف  أعمال  ملمارسة  الالزمة  واملؤهالت  اخلبرات  لديهم 

بخبرات  املعتاد  يف  اللجنة  أعضاء  ويتمتع  السنوي.  التدقيق  عملية 

واسعة يف شركات احملاسبة العامة الدولية أو القطاع العام أو الدوائر 

األكاديمية.

وحتدد  لها،  رئيسا  أعضائها  من  واحدا  اخلارجي  التدقيق  جلنة  وتختار 

إجراءاتها، وتكون مستقلة عن اإلدارة العليا للصندوق يف اإلشراف على 

العاصمة،  واشنطن  اللجنة كل عام يف  السنوي. وجتتمع  التدقيق  عملية 

يف يناير أو فبراير عادة، لإلشراف على أعمال التخطيط لعملية التدقيق 

السنوي؛ ويف يونيو بعد استكمال عملية التدقيق؛ وجتتمع أيضا يف شهر 

موظفو  ويتشاور  إحاطة.  موجز  التنفيذي  اجمللس  على  لتعرض  يوليو 

الصندوق واملدققون اخلارجيون مع أعضاء اللجنة طوال العام. وضمت 

اللجنة يف عضويتها لعام ٢٠١٨ السيد كامليش فيكامزي )رئيسا(، وهو 

والسيدة  الهند؛  يف  حماسبة  شركة  يف  الشركاء  وكبير  قانوين  حماسب 

دولية  حماسبة  شركة  يف  وشريك  قانوين  حماسب  وهي  ديفيد،  كاثي 

يف  مستقل  مستشار  وهي  سيرنز،  كاثرين  والسيدة  وبربودا،  أنتيغوا  يف 

اململكة املتحدة تعمل يف تقديم املشورة بشأن إعداد التقارير والتدقيق 

واحلوكمة املؤسسية.

مؤسسة التدقيق اخلارجي

التنفيذي  اجمللس  يختارها  التي  اخلارجي،  التدقيق  مؤسسة  تتوىل 

بالتشاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ويعينها املدير العام، مسؤولية إجراء 
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وحتديثها  اإلدارية  سياساته  إصدار  يف  الصندوق  منهج  املكتب  عن 

وتطبيقها. كذلك تناول املكتب املوضوعات التالية كجزء من إصدارات 

إلدارة  الثالثية  الدفاع  خطوط  نموذج   )١( املمارسات:  أفضل  سلسلة 

اخملاطر (3LoD)، و)٢( برامج طلب الفدية، و)٣( الالئحة العامة حلماية 

البيانات وخصوصية البيانات.  

الدوري  املراقبة  تقرير  الداخلي  التدقيق  أصدر مكتب  ذلك،  فضال عن 

التقييم  مكتب  لتوصيات  استجابة  التنفيذ  خطط  حالة  بشأن  التاسع 

تقرير  رابع  هذا  وكان  اجمللس.  يعتمدها  التي  الصندوق  يف  املستقل 

تقييم  التقرير  وتناول  القبيل.  هذا  من  الداخلي  التدقيق  مكتب  يعدُّه 

يف  الواردة  اإلجراءات  بشأن  السابق  العام  مدار  على  احملرز  التقدم 

التقييمات  على  بناء  وضعهما  تم  اللتين  اجلديدتين  التنفيذ  خطتي 

أخرى صُنفت  املستقل، فضال عن سبع خطط  التقييم  األخيرة ملكتب 

تقرير  يف  فيها«  البت  يتم  مل  »إجراءات  بوصفها  الفردية  إجراءاتها 

املراقبة الدوري الثامن.

كذلك أجرى مكتب التدقيق الداخلي تقييما خارجيا للجودة خالل السنة 

املالية ٢٠١٨ وفق معايير التدقيق املهنية، وحصل على أعلى درجة يف 

التقييم.  

ويبلَّغ اجمللس التنفيذي بأنشطة مكتب التدقيق الداخلي مرتين سنويا من 

خالل تقرير حول األنشطة يتضمن معلومات عن نتائج التدقيق ووضع 

قضايا التدقيق العالقة. وعُقدت آخر جلسة إحاطة غير رسمية للمجلس 

بشأن هذه املسائل يف السنة املالية ٢٠١٨ خالل شهر يناير ٢٠١٨.

ما  عادة  األعضاء،  البلدان  أحد  إىل  تمويال  الصندوق  يقدم  عندما 

تأكيدات  على  للحصول  الوقائية  للضمانات  تقييم  عملية  جتُرى 

التي  املوارد  إدارة  البلد قادر على  لهذا  املركزي  البنك  معقولة بأن 

يحصل عليها من الصندوق، وعلى توفير بيانات نقدية موثوقة عن 

البرنامج الذي يدعمه الصندوق. وتقييمات الضمانات الوقائية هي 

البنوك املركزية،  مراجعات تشخيصية ألطر احلوكمة واملراقبة يف 

الصندوق،  يطبقها  التي  األخرى  الوقائية  للضمانات  مكملة  وهي 

الصندوق،  موارد  من  لالستفادة  حدود  وضع  تتضمن  والتي 

والشرطية، وتصميم البرنامج، وتدابير معاجلة عدم الدقة يف إبالغ 

التقييمات  هذه  وتتضمن  للبرنامج.  الالحقة  واملراقبة  البيانات، 

آلية   )١( وهي:  جماالت  خمسة  يف  املركزية  البنوك  عمليات  تقييم 

إطار  و)٣(  واالستقاللية،  القانوين  الهيكل  و)٢(  اخلارجي،  التدقيق 

نظام  و)5(  الداخلي،  التدقيق  آلية  و)4(  املالية،  التقارير  إعداد 

Factsheet on “Protecting IMF Re� )راجع الداخلية   الضوابط 

. (sources—Safeguards Assessments of Central Banks.”

يف  تقييما   ٣٠5 أُجري   ،٢٠١٨ إبريل  نهاية  يف  الوضع  وحسب 

96بنكا مركزيا، تم استكمال 9 منها خالل السنة املالية ٢٠١٨. 

املركزية يف عملها  البنوك  الذي حترزه  التقدم  الصندوق  ويراقب 

توصيات  وتنفيذ  لديها  الوقائية  الضمانات  أطر  حتسين  على 

ائتمان  فيها  يكون  التي  الفترة  طوال  الرقابة  وتستمر  الصندوق. 

الصندوق قائما. ويخضع نحو 6٠ بنكا مركزيا للمراقبة يف الوقت 

احلايل.

ويف عام ٢٠١5، تم وضع مطلب جديد لعمليات مراجعة الضمانات 

لسياسة  ووفقا  الوطنية.  اخلزانة  وزارات  يف  املالية  الوقائية 

قائم  املراجعات وفق منهج  إجراء  يتم  املعدلة،  الوقائية  الضمانات 

العضو  البلد  فيها  يطلب  التي  الترتيبات  على  وتطبق  اخملاطر  على 

االستفادة من موارد الصندوق على أساس استثنائي، مع توجيه جزء 

كبير من األموال، ما ال يقل عن ٢5%، نحو تمويل ميزانية الدولة. 

عُقدت  الوقائية،  الضمانات  بتقييم  املرتبطة  األنشطة  من  وكجزء 

املشترك  فيينا  معهد  املالية ٢٠١٨ يف  السنة  إقليمية خالل  ندوات 

ومركز  موريشيوس،  يف  إفريقيا  لصالح  التدريب  معهد  بالنمسا، 

يف  األوسط  الشرق  يف  والتمويل  لالقتصاد  الدويل  النقد  صندوق 

واملعايير  املمارسات  أفضل  على  الضوء  الندوات  وسلطت  الكويت. 

وكانت  املركزية،  بالبنوك  الوقائية  الضمانات  جماالت  يف  الدولية 

بمثابة منتدى ملسؤويل البنوك املركزية لتبادل اخلبرات. وباإلضافة 

إىل ذلك، عُقد منتدى رفيع املستوى بشأن احلوكمة يف البنك املركزية 

املركزية  البنوك  موظفو  فيه  وشارك   ،٢٠١٨ مارس  يف  دبي  يف 

الدور  املنتدى  وتناول  معهم.  العاملون  اخلارجيون  واملدققون 

مستوى  على  القرارات  صنع  وهياكل  اإلدارات،  جملالس  الرقابي 

وممارسات  القانونية،  الشؤون  وظيفة  ودور  التنفيذية،  اإلدارة 

الداخلي،  التدقيق  دور  بشأن  املتزايدة  والتوقعات  اخملاطر،  إدارة 

وانعكاسات التكنولوجيات املالية اجلديدة بالنسبة للبنوك املركزية، 

التاسع  الدويل اجلديد  املعيار  الناجمة عن تطبيق  التنفيذ  وحتديات 

إلعداد التقارير املالية.   

اإلطار 3-3: إدارة اخملاطر عن طريق تقييمات الضمانات الوقائية
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الدويل«  النقد  بصندوق  املستقل  التقييم  مكتب  أنشطة  بشأن  واملالية 

الصادر يف أكتوبر ٢٠١7، تم االتفاق على بروتوكول للتعاون بين مكتب 

باالشتراك  البروتوكول  وضع  وتم  الصندوق.  وخبراء  املستقل  التقييم 

الشؤون  وإدارة  واملراجعة  والسياسات  االستراتيجيات  إدارة  خبراء  بين 

والسياسات  القواعد  مع  اتساقا  املستقل،  التقييم  ومكتب  القانونية 

اخلبراء  بين  السرية  املعلومات  تبادل  بشأن  بها  املعمول  واإلجراءات 

اخلبراء  بين  التعاون  أهمية  االتفاقية  وتوضح  املستقل.  التقييم  ومكتب 

طلبات  بشـأن  الصلة  ذات  والبروتوكوالت  املفتوح،  التواصل  ومبدأ 

من  املعلومات  وتبادل  املستقل  التقييم  مكتب  من  املقدمة  املعلومات 

جانب خبراء الصندوق، وسرية املعلومات املتبادلة.

مراجعات اجمللس التنفيذي للتقارير والتوصيات 

الصادرة عن مكتب التقييم املستقل

صندوق النقد الدويل واحلماية االجتماعية

أكد املديرون التنفيذيون أن مسألة احلماية االجتماعية يمكن أن يكون 

يف  الصندوق  انخراط  على  وأثنوا  الكلي،  النظام  على  كبير  تأثير  لها 

أنشطة الرقابة والبرامج واملساعدة الفنية، وعلى جهود الصندوق نحو 

السنوات  يف  االجتماعية  احلماية  قضايا  يف  االنخراط  وتعميق  زيادة 

اتفق  نفسه،  الوقت  ويف  األعضاء.  البلدان  الحتياجات  تلبية  األخيرة 

احلماية  جمال  يف  الصندوق  منهج  حتسين  ضرورة  على  املديرون 

االجتماعية، كما أشاروا إىل تأييد مدير عام الصندوق لتوصيات مكتب 

التقييم املستقل.

واضح  استراتيجي  إطار  بوضع  التوصية  التنفيذيون  املديرون  وأيد 

يسترشد به الصندوق يف انخراطه يف جمال احلماية االجتماعية. ويمكن 

)»رأي  اجمللس  عليه  يوافق  الصندوق  خبراء  تقرير  يف  اإلطار  صياغة 

جمال  يف  الصندوق  انخراط  وحدود  وأهداف  نطاق  يحدد  الصندوق«( 

ونزيهة  موحدة  معاملة  على  التشجيع  شأن  ومن  االجتماعية.  احلماية 

لقضايا احلماية االجتماعية يف خمتلف البلدان األعضاء.

واتفق املديرون التنفيذيون عموما على التوصية بصياغة املشورة حسب 

ظروف البلدان األعضاء، واالستناد إىل أي جهود سابقة لشركاء التنمية 

أو السلطات القطرية إن وجدت. كذلك أيد املديرون التنفيذيون التوصية 

اآلثار  من  للتخفيف  والشرطية  البرامج  لتصميم  فعال  منهج  بتحديد 

السلبية للبرامج التي يدعمها الصندوق على أقل الفئات دخال يف البلدان 

األعضاء.

اخلارجية  االتصاالت  تعكس  بأن  التوصية  التنفيذيون  املديرون  وأيد 

قضايا  مع  التعامل  يف  منهجه  عن  وواقعية  واضحة  صورة  للصندوق 

مكتب التقييم املستقل

سياسات  تقييم  بغرض   ٢٠٠١ عام  يف  املستقل  التقييم  مكتب  أُنشئ 

الصندوق وأنشطته تقييما مستقال وموضوعيا. ومكتب التقييم املستقل، 

وموظفيه،  للصندوق  العليا  اإلدارة  عن  تماما  وفقا لصالحياته، مستقل 

ويعمل دون أدنى تدخل من اجمللس التنفيذي للصندوق. ويتوىل املكتب 

الصندوق  مصداقية  وتعزيز  الصندوق،  داخل  التعلم  ثقافة  تقوية  مهمة 

اجمللس  ووظائف  املؤسسية  احلوكمة  ودعم  اخلارجية،  األطراف  لدى 

التنفيذي املتعلقة باإلشراف.

فريق اخلبراء رفيع املستوى املعني بالتقييم اخلارجي 

ملكتب التقييم املستقل

املستوى  رفيع  خبراء  فريق  التنفيذي  اجمللس  عيَّن   ،٢٠١7 أكتوبر  يف 

إلجراء تقييم خارجي ملكتب التقييم املستقل، والغرض منه تقييم مدى 

داخل  التعلم  ثقافة  تعزيز  يف  املتمثلة  أهدافه  حتقيق  يف  املكتب  جناح 

الصندوق، وزيادة مصداقيته اخلارجية، ودعم اجمللس التنفيذي يف أداء 

مسؤولياته يف جمال احلوكمة املؤسسية والرقابة. ويجري خبراء التقييم 

ما يرونه من حتليالت ودراسات يف إطار هذه األغراض العامة.

ويعد هذا هو التقييم الثالث ملكتب التقييم املستقل، ويتوقع استكماله يف 

عام ٢٠١٨. ويف عامي ٢٠٠6 و٢٠١٣، طلب اجمللس التنفيذي للصندوق 

وناقشهما.  الترتيب  على  والثاين  األول  اخلارجيين  التقييمين  إجراء 

وأجرى خبراء التقييم اخلارجي اجلولة األوىل من املناقشات يف واشنطن 

العاصمة أثناء االجتماعات السنوية لعام ٢٠١7. ويترأس فريق اخلبراء 

شيا  جون  دير  آخرين:  عضوين  من  ويتكون  كابيروكا،  دونالد  السيد 

وبرنيال مييرسون.

اإلفريقي  االحتاد  بتمويل  معني  خاص  مبعوث  هو  كابيروكا  والدكتور 

وصندوق السالم، كما عمل رئيسا لبنك التنمية اإلفريقي ورئيسا جمللس 

إدارته لفترتين متتاليتين تمتد كل منها خلمس سنوات )٢٠٠5-٢٠١5(. 

األسواق  جملموعة  املساعد  املنتدب  العضو  منصب  شيا  السيد  ويشغل 

مييرسون  السيدة  وتشغل  بسنغافورة.  النقدية  الهيئة  يف  واالستثمار 

حاليا منصب رئيس املوظفين بالنيابة يف األمانة العامة للبنك املركزي 

السويدي.

مبادئ توجيهية جديدة بشأن تعاون اخلبراء مع مكتب 

التقييم املستقل

كجزء من عملية املتابعة ملعاجلة عدد من القضايا التي أثيرت يف إطار 

والبرتغال«  وآيرلندا  اليونان  واألزمات يف  الدويل  النقد  تقييم »صندوق 

كما ورد يف »تقرير سير العمل املقدم إىل اللجنة الدولية للشؤون النقدية 
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ازدواجية أو فرط يف استخدام املوارد، بينما اقترح عدد قليل من املديرين 

أن ترأس اإلدارة العليا هذه اآللية.

وأيد املديرون التنفيذيون أيضا بوجه عام التوصية بوضع استراتيجيات 

السياسات  بشأن  املشورة  تقديم  مهام  تغطي  شاملة  استباقية  قطرية 

املادة  إطار  يف  املراقبة  عملية  من  كجزء  القدرات  وبناء  املايل  والدعم 

مرنة  تكون  أن  يجب  االستراتيجيات  هذه  متطلبات  أن  وأكدوا  الرابعة. 

إدارية بيروقراطية،  الظروف كيال تكون جمرد متطلبات  ومتغيرة حسب 

وأال تكون عبئا على تنفيذ إجراءات املادة الرابعة.

الكيفية  بشأن  خمتلفة  نظر  وجهات  عن  التنفيذيون  املديرون  وأعرب 

أوضاعا  تواجه  التي  للبلدان  املايل  للدعم  الصندوق  لتقديم  املقترحة 

كريستين  السيدة  بالتزام  ورحبوا  مقترح.  هو  حسبما  وصراعات،  هشة 

إقراض  أدوات  تعديل  يف  بالنظر  للصندوق،  العام  املدير  الغارد، 

منخفضة  بالبلدان  املتعلقة  التسهيالت  مراجعة  سياق  يف  الصندوق 

أو  ترحيبا  التنفيذيين  املديرين  معظم  وأبدى   .٢٠١٨ عام  يف  الدخل 

أداة  النظر يف مقترحات زيادة حد االستفادة من موارد  استعدادا جتاه 

مالية  ترتيبات  واستحداث  السريع  االئتماين  السريع/التسهيل  التمويل 

املديرين  أكد عدد من  بينما  العليا،  االئتمانية  الشريحة  أجال يف  أقصر 

التنفيذيين على أن زيادة حدود االستفادة من موارد الصندوق قد ال تفيد 

التنفيذيون على  املديرون  وأكد  األساس.  التي حتتاج منحا يف  البلدان 

الدخول يف ترتيبات مع الصندوق  البلدان ستستفيد أساسا من  أن هذه 

شركاء  من  املايل  الدعم  تعبئة  يف  الترتيبات  لهذه  احلافز  الدور  بسبب 

التنمية اآلخرين.

وأيد املديرون التنفيذيون التوصية باتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز 

التي  البلدان  لدعم  الصندوق  بها  يقوم  التي  القدرات  تنمية  جهود  أثر 

من  بمزيد  االستعانة  ذلك  يف  بما  وصراعات،  هشة  أوضاعا  تواجه 

اخلبراء ميدانيا، واستخدام أدوات واقعية لتقييم األثر، والقيام بجهود 

هذه  يف  القدرات  تنمية  ألنشطة  كافية  مالية  موارد  توفير  لضمان 

البلدان. وأشار املديرون التنفيذيون إىل أن ضعف الطاقة االستيعابية 

من  احلد  شأنه  من  والصراعات  الهشة  األوضاع  سياق  يف  واحلوكمة 

فعالية أنشطة تنمية القدرات، وهي مسألة تتطلب اهتماما بالغا. ويف 

هذا الصدد، رحب معظم املديرين التنفيذيين بفكرة تعبئة الدعم إلنشاء 

ألنشطة  وتخصيصه  مانحة  جهات  عدة  من  مكون  استئماين  صندوق 

القدرات، شريطة تقديم حجج مؤيدة للجهات املانحة ودون أن  تنمية 

يؤثر ذلك بالسلب على التمويل املتاح ملراكز املساعدة الفنية اإلقليمية. 

مقدمي  مع  الفعال  التنسيق  أهمية  على  التنفيذيون  املديرون  واتفق 

الصندوق  انخراط  حول  الوضوح  أن  إىل  وأشاروا  االجتماعية.  احلمايا 

يف جمال احلماية االجتماعية سيساعد يف تعزيز االتصاالت اخلارجية 

وجتنب اخملاطر التي قد تهدد سمعة الصندوق.

والتعاون  النشط  باالنخراط  التوصية  بقوة  التنفيذيون  املديرون  وأيد 

البناء مع شركاء التنمية واملؤسسات املالية الدولية األخرى، مثل البنك 

مع  التعامل  يف  خبراتهم  من  أفضل  بشكل  االستفادة  بغرض  الدويل، 

قضايا احلماية االجتماعية.

وتمشيا مع املمارسات املعمول بها، أولت اإلدارة العليا واخلبراء عناية 

التنفيذ، بما يف ذلك مناهج  خاصة ملناقشة اجمللس عند صياغة خطة 

لرصد التقدم احملرز.

صندوق النقد الدويل والدول الهشة

بشأن  املستقل  التقييم  مكتب  بتقرير  التنفيذيون  املديرون  رحب 

صندوق النقد الدويل والدول الهشة، واتفقوا على أن مساعدة البلدان 

تستلزم  عاملية  أولوية  تمثل  وصراعات  هشة  بأوضاع  تمر  التي 

الثنائية  الرقابة  أنشطة  خالل  من  كثب  عن  الصندوق  انخراط 

القدرات. ورحبوا كذلك بتقييم  البرامج واإلقراض وتنمية  وتصميم 

الصندوق  به  يضطلع  الذي  املهم  للدور  املستقل  التقييم  مكتب 

مساعدتها  ذلك  يف  بما  البلدان،  هذه  يف  الكبيرة  ومساهماته 

املعنية  املؤسسات  وبناء  الكلي  االقتصاد  استقرار  استعادة  على 

بالسياسات االقتصادية الكلية األساسية، وتعبئة دعم الشركاء من 

العام  املدير  بتأييد  التنفيذيون  املديرون  ورحب  املانحة.  اجلهات 

لتوصيات مكتب التقييم املستقل واتفقوا على إمكانية حتقيق املزيد 

اخلاصة  والظروف  التحديات  مراعاة  مع  اجلهود،  تعزيز  خالل  من 

بكل بلد من هذه البلدان.

وأيد املديرون التنفيذيون إىل حد كبير التوصيات التي تدعو املدير العام 

واجمللس التنفيذي إىل إصدار بيان يمكن إقراره من جانب اللجنة الدولية 

للشؤون النقدية واملالية بشأن أهمية عمل الصندوق يف البلدان التي تمر 

بأوضاع هشة وصراعات. وأشار املديرون التنفيذيون إىل أن هذا البيان 

التدابير  هذه  أهمية  على  التأكيد  مع  ملموسة،  تدابير  تصاحبه  أن  يجب 

داخل الصندوق.

معظم  ورحب  التوصية،  على  عام  بشكل  التنفيذيون  املديرون  واتفق 

املديرين التنفيذيين بنية وضع آلية مؤسسية فعالة من أجل تنسيق عمل 

الصندوق واألطراف املعنية األخرى بشكل أفضل. ويف هذا السياق، حذر 

التنفيذيين من أن هذه اآللية ينبغي أال تنطوي على أي  بعض املديرين 
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البلدان  النظر بين  خالف، وهو ما يعكس يف جزء منه اختالف وجهات 

األعضاء بشأن عملية التصحيح اخلارجي. وقد أقر املديرون التنفيذيون 

بالتقدم احملرز يف تطوير منهج الصندوق وحتليالته، ولكنهم أشاروا إىل 

مشكالت يف النماذج املستخدمة ومدى اتساق وشفافية التحليالت، مما 

أثار تساؤالت حول عدم حتيز املشورة التي يقدمها الصندوق بشأن أسعار 

الصرف وفعاليتها.

برنامج عمل مكتب التقييم املستقل

إىل جانب استكمال املشروعات التي نوقشت أعاله، واصل مكتب التقييم 

املستقل عمله خالل السنة املالية ٢٠١٨ على تقييم أنشطة الرقابة املالية 

التي يقوم بها الصندوق، وأجرى تقييما ملشورة الصندوق بشأن السياسات 

النقدية غير التقليدية وحتديثا لتقرير حول تقييم حوكمة الصندوق صدر 

.“Governance of the IMF: An Evaluation”   عام ٢٠٠٨ بعنوان

الصندوق  جهود  كفاءة  تقييم  املالية  الرقابة  أنشطة  بتقييم  ويقصد 

يف أعقاب األزمة وقدرته على الرقابة املالية. ويحلل التقييم أيضا ما 

إذا كانت استراتيجية الرقابة املالية للمؤسسة تعالج مواطن الضعف 

تلك  الضعف  مواطن  أدت  وقد  األزمة.  وقوع  قبل  اكتشافها  تم  التي 

إىل تقويض فعالية الصندوق يف التحذير من اخملاطر املتراكمة يف 

القطاع املايل قبل وقوع األزمة املالية العاملية، كما أثرت على قدرته 

أهمية  مدى  حتليل  أيضا  التقييم  وسيتضمن  لألزمة.  التصدي  على 

مع  عليها،  االعتماد  ودرجة  املالية  الرقابة  ونتائج  أنشطة  وجودة 

النظامية  األهمية  ذات  املالية  املراكز  حتليل  على  خصوصا  التركيز 

التي من شأنها تقويض االستقرار العاملي.

النقدية  السياسات  بشأن  الصندوق  مشورة  حتليل  وسيتضمن 

إىل  الصندوق  يقدمها  التي  للمشورة  مفصال  حتليال  التقليدية  غير 

االقتصادات املتقدمة الكبرى التي تنفذ سياسات نقدية غير تقليدية، 

الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  جمموعة  وإىل 

 )١( تقييم  سيتم  وحتديدا،  السياسات.  هذه  تأثير  مع  تعاملت  التي 

األدوات  جمموعة  بشأن  مفيدة  مشورة  قدم  الصندوق  كان  إذا  ما 

النقدية  للسياسة  احملتملة  الكفاءة  و)٢(  املركزية،  للبنوك  املتاحة 

السياسات،  من  مزيج  وأفضل  األخرى  البديلة  بالسياسات  مقارنة 

الناجتة عن هذه االختيارات بالنسبة  التداعيات األوسع نطاقا  و)٣( 

للبدان التي نشأت فيها هذه التداعيات أو تأثرت بها. وسيحدد التقييم 

يف  املتمثلة  األساسية  مهمته  أداء  يف  الصندوق  كفاءة  مدى  أيضا 

القدرات  تنمية  برامج  اتساق  وزيادة  اآلخرين  القدرات  تنمية  خدمات 

مع ظروف البلدان التي تواجه أوضاعا هشة وصراعات واحتياجاتها 

على املدى الطويل.

كذلك أيد املديرون التنفيذيون التوصية باتخاذ الصندوق خلطوات 

قوية  حوافز  لتقديم  البشرية  املوارد  استراتيجية  تعديل  نحو 

للموظفين ذوي املهارات واخلبرات للعمل على فرادى البلدان التي 

تواجه أوضاعا هشة وصراعات، ولضمان تخصيص موارد كافية 

القادمة  املراجعة  تكون  أن  إىل  ودعوا  عمله.  لدعم  امليزانية  من 

الستراتيجية املوارد البشرية فرصة للنظر بشكل استباقي يف سبل 

كسب مزيد من التقدير لعمل اخلبراء يف هذه البلدان بغرض تقليص 

والنظر  اخلبرات،  أصحاب  من  املزيد  وجذب  العمالة  دوران  معدل 

التنفيذيين  املديرين  أن  غير  التعيين.  ممارسات  تغيير  يف  كذلك 

أشاروا إىل ضرورة املفاضلة بين زيادة عدد املوظفين امليدانيين 

يف املناطق ذات اخملاطر املرتفعة والهدف املهم املتمثل يف حماية 

املوظفين.

املعنية،  البلدان  يف  واخلبراء  للسلطات  التقييمية  اآلراء  إىل  واستنادا 

أجرى خبراء الصندوق مراجعة للمنهجية التي يقوم عليها منهج التوازن 

التقييم اخلارجي. وتم عرض تعديالت مصاحبة على  اخلارجي وعملية 

اجمللس التنفيذي يف إبريل، وسيستند إليها يف إجراء التقييمات اخلارجية 

خالل العام احلايل.

أعمال رقابة الصندوق متعددة األطراف

يف أكتوبر ٢٠١7، أصدر مكتب التقييم املستقل حتديثا للتقرير الصادر 

مشورة  تقييم  حول  املستقل  التقييم  مكتب  »تقرير  بعنوان   ٢٠٠7 يف 

للتقرير  الصرف، 1999-2005«. ووفقا  بشأن سياسة سعر  الصندوق 

احملدث، فإن الصندوق تمكن من تطوير منهجه يف تقديم املشورة بشأن 

الرقابة  قرار  وأدى   .٢٠٠7 عام  منذ  كبير  بشكل  الصرف  سعر  سياسة 

كأساس  واسع  قبول  وله  شموال  أكثر  منهج  إىل   ٢٠١٢ لعام  املوحدة 

يف  الصادر  اخلارجي  القطاع  تقرير  ويتضمن  الصرف.  أسعار  ملراقبة 

عام ٢٠١٢ صورة متكاملة عن األرصدة اخلارجية لالقتصادات الكبرى. 

زيادة  خالل  من  اجملال  هذا  يف  عمله  تطوير  من  الصندوق  تمكن  وقد 

االهتمام بالتداعيات واعتماد رؤية مؤسسية حول كيفية إدارة التدفقات 

التحديات  من  عدد  إىل  أيضا  يشير  احملدث  التقرير  أن  غير  الرأسمالية. 

اجلارية. فال يزال منهج تقييم األرصدة اخلارجية وأسعار الصرف مثار 
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تعزيز التعاون النقدي الدويل، ومدى مراعاته العتبارات عدم التحيز 

واالتساق مع خمتلف األطراف.

اللجنة  دور  على  الصندوق  بحوكمة  اخلاص  التقرير  حتديث  وسيركز 

الدولية للشؤون النقدية واملالية واجمللس التنفيذي واإلدارة، كما سيقيم 

مدى انطباق نتائج وتوصيات تقرير عام ٢٠٠٨ على األوضاع احلالية، 

ونظام  واملساءلة،  والكفاءة،  بالفعالية  متعلقة  وتوصيات  نتائج  وهي 

العشرة  السنوات  خالل  احملرز  التقدم  التقرير  سيحلل  وحتديدا  التمثيل. 

السابقة، كما سيحدد التحديات والفجوات احلالية يف حوكمة الصندوق. 

كذلك سيتضمن حتديث تقرير التقييم مراجعة التطورات والتدابير التي مل 

يغطيها التقييم األول وكان لها تأثير كبير على حوكمة الصندوق.

مكتب  بتقييمات  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  على  االطالع  ويمكن 

اإلنترنت:  شبكة  على  التايل  اإللكتروين  املوقع  على  املستقل  التقييم 

 .www.ieo�imf.org

تنفيذ التوصيات التي اعتمدها اجمللس

لنتائج  اإلدارة  تنفيذ  خطة  التنفيذي  اجمللس  اعتمد   ،٢٠١٨ يناير  يف 

لتوصيات  وتنفيذا  االجتماعية.  واحلماية  الدويل  النقد  صندوق  تقرير 

مكتب التقييم املستقل التي اعتمدها اجمللس التنفيذي يف يوليو ٢٠١7، 

تقترح خطة تنفيذ اإلدارة )١( وضع إطار استراتيجي واضح يسترشد به 

الصندوق يف االنخراط يف جمال احلماية االجتماعية، و)٢( تقديم مشورة 

خمصصة تستند إىل حتليل متعمق ألوضاع البلد املعني، على أن يعتمد 

مدى عمق حتليل الصندوق على حجم مشاركة البنك الدويل أو املنظمات 

و)٣(  االجتماعية،  احلماية  قضايا  يف  أكبر  بخبرة  تتمتع  التي  األخرى 

وضع مناهج أكثر واقعية وفعالية لتصميم البرامج والشرطية على نحو 

توضيح  و)4(  دخال،  األقل  الفئات  على  للبرامج  السلبية  اآلثار  من  يحد 

منهج الصندوق يف التعامل مع قضايا احلماية االجتماعية بشكل واقعي 

يف االتصاالت اخلارجية، و)5( التعاون النشط مع املؤسسات يف جمال 

احلماية االجتماعية. وتشير خطة تنفيذ اإلدارة إىل أن اجمللس أكد على 

ضرورة مراعاة مهام الصندوق األساسية والقيود املفروضة على املوارد، 

واخلبرات املقارنة يف تنفيذ هذه التوصيات.

ويف أوائل عام ٢٠١٨، اتخذ الصندوق إجراءات مهمة ملتابعة تنفيذ نتائج 

إرشادات  على  التنفيذي  اجمللس  وافق  فبراير،  ويف  السابقة.  التقييمات 

عامة بشأن انخراط الصندوق مع مؤسسات احتادات العملة يف احلاالت 

املدعومة  البرامج  جناح  على  املؤسسات  هذه  سياسات  فيها  تؤثر  التي 

من الصندوق – وهي خطوة أوصى بها تقرير تقييم عام ٢٠١6 بعنوان 

»صندوق النقد الدويل، واألزمات يف اليونان وآيرلندا والبرتغال«.

وعمال بتوصيات تقرير التقييم الصادر عن مكتب التقييم املستقل يف عام 

 ،(Data at the IMF) »٢٠١6 بعنوان »البيانات يف صندوق النقد الدويل

الشاملة  »االستراتيجية  على   ٢٠١٨ مارس  يف  التنفيذي  اجمللس  وافق 

(Overarching Strat�  لبيانات وإحصاءات الصندوق يف العصر الرقمي«

(egy on Data and Statistics at the Fund in the Digital Age. ورحب 

االستراتيجية:  تضمنتها  التي  الست  االستراتيجية  باألولويات  املديرون 

)١( وضع منهج متكامل إليالء األولوية الحتياجات البيانات املتزايدة 

يف الصندوق، و)٢( إنشاء مستودعات البيانات املشتركة العاملية، و)٣( 

استخدام البيانات الكبيرة وغيرها من االبتكارات، و)4( إتاحة البيانات 

وتبادلها باستمرار داخل الصندوق، و)5( إعداد بيانات يمكن مقارنتها 

بين البلدان، و)6( بحث مواطن الضعف يف البيانات الرسمية.

التواصل اخلارجي واملشاركة يف 

العمل مع األطراف اخلارجية املعنية 

 )١( هدفين:  على  الصندوق  يف  اخلارجي  التواصل  أنشطة  تنطوي 

فهم  تكوين  أجل  من  املعنية  اخلارجية  األطراف  أصوات  إىل  االستماع 

أعمق خملاوفها وآرائها، وتعزيز أهمية مشورة الصندوق بشأن السياسات 

الصندوق  ألهداف  اخلارجي  العامل  فهم  تعميق  و)٢(  جودتها؛  وحتسين 

الرئيسية  باملسؤولية  الصندوق  يف  التواصل  إدارة  وتضطلع  وعملياته. 

العمل مع  للتواصل اخلارجي ومشاركته يف  عن تنفيذ أنشطة الصندوق 

األطراف اخلارجية املعنية.

منهج  تطور  حيث  الوقت،  مرور  مع  التواصل  استراتيجية  تطورت  وقد 

املشاركة  زيادة  إىل  الشفافية  تعزيز  املاضي من  العقد  الصندوق خالل 

االستباقية يف العمل مع وسائل اإلعالم واألطراف املعنية األخرى بهدف 

املشاركة  الصندوق من  وتمكين  وعملياته،  الصندوق  توضيح سياسات 

واملساهمة  املهمة  االقتصادية  بالقضايا  املتعلق  الفكري  النقاش  يف 

فيه، وتيسير إقامة عملية ثنائية االجتاه للتعلم واحلوار مع جميع أعضاء 

الصندوق بشكل أفضل.

يف  للمساعدة  استراتيجية  كأداة  التواصل  الصندوق  ويستخدم 

باستخدام  العمل  يف  االستراتيجية  املشاركة  وشكلت  فعاليته.  تعزيز 

التواصل االجتماعي والفيديوهات  التكنولوجيات املتاحة، مثل شبكات 

من  األهمية  متزايد  جزءا  الصوتي،  اإللكتروين  البث  وملفات  واملدونات 
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

املساءلة والرقابة على القضايا االقتصادية واملالية. ويف فبراير ٢٠١٨، 

تناولت حلقة تطبيقية إقليمية عقدت يف فيينا تصميم برامج الصندوق 

والبنوك املركزية واإلشراف على القطاع املايل، وحضرها نواب البرملان 

من شرق وجنوب شرق أوروبا.

فقد  املدين.  اجملتمع  منظمات  مع  كثب  عن  التعاون  الصندوق  وواصل 

شهدت االجتماعات السنوية لعام ٢٠١7 حضور حوايل 7٠٠ ممثل عن 

تنظيمها  تم  التي  فعالياتها  إحدى  وتناولت  املدين،  اجملتمع  منظمات 

بالتعاون مع منظمة أوكسفام قضية عدم املساواة. كذلك قام الصندوق 

سياسات  منتدى  وعقد  املدين،  اجملتمع  منظمات  من  زميال   ٣٠ برعاية 

تضمنت  موضوعات  حول  جلسة   5٠ حوايل  املدين  اجملتمع  منظمات 

الدولية.  والضرائب  والديون  املساواة  وعدم  اجلنسين،  بين  املساواة 

منظمات  بممثلي  العام،  املدير  الغارد،  كريستين  السيدة  واجتمعت 

 ٢٠١٨ لعام  الربيع  اجتماعات  وحضر  مفتوح.  لقاء  يف  املدين  اجملتمع 

أكثر من ألف ممثل عن منظمات اجملتمع املدين. وقام الصندوق برعاية 

١5 زميال من منظمات اجملتمع املدين، وعقد منتدى سياسات منظمات 

اجملتمع املدين 4٣ جلسة تناولت موضوعات تضمنت الفساد واحلماية 

االجتماعية

تسهيالت  مراجعة  يف  املدين  اجملتمع  منظمات  مع  الصندوق  وتعاون 

تنمية  استراتيجية  ومراجعة  الدخل،  البلدان منخفضة  الصندوق لصالح 

الدخل على  البلدان منخفضة  استمرارية قدرة  القدرات، ومراجعة حتليل 

حتمل الديون، ودور الصندوق يف قضايا احلوكمة، والضمانات الوقائية 

االجتماعية وتصميم البرامج يف إطار الصندوق االستئماين للنمو واحلد 

من الفقر وبرامج أدوات دعم السياسات، وفاتورة أجور القطاع العام يف 

الشرق األوسط وآسيا الوسطى. وعقدت حلقات تطبيقية إقليمية ملنظمات 

اجملتمع املدين يف بلدان تضمنت غانا وإندونيسيا واملغرب.

النقابات العمالية

الفعاليات.  من  جمموعة  خالل  من  العمالية  النقابات  مع  احلوار  استمر 

النقابات  عن  ممثال  اقتصاديا  خبيرا   ٣٨ شارك   ،٢٠١٨ فبراير  ففي 

العمالية  النقابات  الدويل  االحتاد  اجتماعات  يف  بلدا   ٢١ من  العمالية 

كبار  مع  تناقشوا  حيث  العاصمة،  واشنطن  يف  املنعقدة  الصندوق  مع 

خبراء الصندوق حول موضوعات تضمنت اآلفاق االقتصادية العاملية، 

ونصيب العمالة يف الدخل، والتطورات األخيرة على جانب األجور، وعدم 

بين  مناقشات  العام  مدار  االجتماعية. وعقدت على  واحلماية  املساواة، 

األجور  فاتورة  تضمنت  موضوعات  بشأن  واالحتادات  الصندوق  خبراء 

استراتيجية التواصل يف الصندوق. ويف الوقت نفسه، ال يزال الصندوق 

يسعى إىل الوصول إىل جمموعة أكبر من قنوات التواصل يف عامل اليوم 

وشبكات  املدين  اجملتمع  منظمات  ومنها  سريعة،  تغيرات  يشهد  الذي 

القطاع اخلاص.

املعنية  األطراف  من  كبيرة  جمموعة  مع  باستمرار  الصندوق  ويتعاون 

املدين،  اجملتمع  ومنظمات  البرملان  نواب  ذلك  يف  بما  احلكومية،  غير 

تلك  الثنائي  احلوار  فرص  وتتيح  الشباب.  وقادة  العمالية،  والنقابات 

مشورته  حتسين  بغرض  اآلخرين  من  والتعلم  مناهجه  شرح  للصندوق 

يف  واألهمية  االهتمام  ذات  املوضوعات  وتضمنت  السياسات.  بشأن 

السنة املالية ٢٠١٨ الفساد وعدم املساواة واحلماية االجتماعية.

نواب البرملان

الذين  البرملان  بنواب  لعالقته  كبيرة  أهمية  الدويل  النقد  صندوق  يويل 

احللقة  حضر  وقد  االنتخابية.  دوائرهم  ويمثلون  التشريعات  يصيغون 

البرملانية التي عقدت يف إطار االجتماعات السنوية لعام ٢٠١7 حوايل 

5٠ نائبا من نواب البرملان من ٣٠ بلدا ملناقشة عدم املساواة والتجارة 

واحلماية االجتماعية والفساد وإصالحات دعم الطاقة واألوضاع الهشة. 

ويف نوفمبر ٢٠١7، حضر ٣٠ نائبا من نواب البرملان من الشرق األوسط 

زارت  باملغرب، ويف مارس ٢٠١٨  عقد  إقليميا  مؤتمرا  إفريقيا  وشمال 

الذي  العاملي  البرملاين  املؤتمر  حضر  كذلك  نام.  فييت  أخرى  جمموعة 

عقد يف إطار اجتماعات الربيع لعام ٢٠١٨ حوايل ١7٠ نائبا من نواب 

البرملان من أكثر من 6٠ بلدا، وتضمنت املوضوعات التي تمت مناقشتها 

الضرائب الدولية وديون البلدان منخفضة الدخل واملساواة بين اجلنسين 

مناقشات  عقد  املؤتمر  وتضمن  العاملي.  واالقتصاد  والفساد  والتجارة 

مفتوحة مع السيدة كريستين الغارد، مدير عام الصندوق.

منظمات اجملتمع املدين

نظم صندوق النقد الدويل حلقات تطبيقية لتنمية قدرات نواب البرملان 

يف معاهد التدريب ومراكز املساعدة الفنية اإلقليمية. ويف مايو ٢٠١7، 

يومين يف سنغافورة.  إقليمية ملدة  البرملان حلقة تطبيقية  نواب  حضر 

ويف نوفمبر ٢٠١7، عقدت حلقة تطبيقية ملدة يومين يف فيينا حضرها 

نواب البرملان من آسيا الوسطى وركزت على قواعد سياسة املالية العامة، 

لبناء  تطبيقية  حلقة  عقدت  كذلك  الطاقة.  دعم  وإصالحات  والفساد، 

القدرات مدتها ثالثة أيام حتت رعاية الصندوق يف دار السالم حضرها 

يف  البرملان  نواب  دور  على  وركزت  إفريقيا  شرق  من  البرملان  أعضاء 
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

الكوارث  من  لإلغاثة  حملة  البرنامج  ونظم  املاضي.  العام  يف  أمريكي 

لصالح ضحايا اجملاعات يف إفريقيا جنوب الصحراء واليمن وضحايا 

إعصار إرما يف دومينيكا، تضمنت تبرعات مقابلة من الصندوق بقيمة 

١٠٠% من قيمة التبرعات املقدمة من البرنامج.

اخليرية احمللية  للجمعيات  نقدية  الدويل منحا  النقد  ويقدم صندوق 

والدولية التي تدعم االستقاللية االقتصادية من خالل تشجيع الفرص 

التعليمية واالقتصادية. ويف السنة املالية ٢٠١٨، تم توزيع ١١٠ ألف 

دوالر أمريكي على ١٨ جمعية خيرية يف واشنطن العاصمة، و١٠٠ 

ألف دوالر أمريكي على ١٢ منظمة دولية غير هادفة للربح. وتساعد 

التبرعات املقدمة من إدارة الصندوق يف دعم اجلمعيات اخليرية التي 

الشعوب  انتشال  يف  املتمثلة  األساسية  اخليرية  األعمال  على  تركز 

وقدمت  حظا.  األقل  للفئات  التعليم  خدمات  وتوفير  الفقر  براثن  من 

إدارة الصندوق تبرعات بلغ جمموعها ما يزيد على ١٠٠ ألف دوالر 

أمريكي خالل زياراتها لبلدان خمتلف تضمنت ألبانيا وبنن وبوركينا 

فاسو والكاميرون وجيبوتي وإثيوبيا وإندونيسيا ومقدونيا واملغرب 

ونيبال وتنزانيا.

يناير  ففي  العام.  خالل  التطوعية  الفعاليات  من  عدد  تنظيم  وتم 

من  جمموعة   ٢٠٠٠ من  أكثر  بجمع  شخص   ٣٠٠ قام   ،٢٠١٨

بورتوريكو  يف  األعاصير  لضحايا  الشخصية  النظافة  مستلزمات 

العاملي،  الكاريبي. ويف مارس ٢٠١٨، واحتفاال بيوم املرأة  وبلدان 

جمموعة   ٢5٠٠ بتوزيع  الدويل  النقد  صندوق  يف  متطوعون  قام 

 “Women’s Hope Kits” اسم  حملت  التي  النسائية  املستلزمات  من 

على اجلمعيات اخليرية التي توفر السكن واملأوى واخلدمات للنساء 

فصال  تبدأن  الالتي  الفقر  أو  واألذى  املعاملة  سوء  من  املتعافيات 

جديدا من حياتهن. وتضمنت األنشطة التطوعية األخرى تقديم برامج 

غذائية  وجبات  وتغليف  الثانوية  املدارس  لطالب  املالية  التوعية 

لألسر احملتاجة على املستوى احمللي.

املكاتب اإلقليمية

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 إلضفاء رؤية أكثر تركيزا على 

الواقع اإلقليمي ألنشطة الصندوق الرقابية يف جمال االقتصاد. ويسعى 

املكتب إىل زيادة فهم سياسات الصندوق يف املنطقة وإعالم الصندوق 

يف القطاع العام واحلماية االجتماعية. وعقدت مناقشات أيضا بين عدد 

من فرق الصندوق القطرية التي أجرت دراسات جتريبية عن عدم املساواة 

البرازيل  يف  العمالية  النقابات  مع  املناخ  وتغير  اجلنسين  وقضايا 

وبلدان  ونيكاراغوا  واملغرب  وكوسوفو  وكوريا  التشيكية  واجلمهورية 

أخرى. وتبادلت العديد من الفرق القطرية وجهات النظر بشكل مستمر مع 

النقابات الوطنية كجزء من بعثات الرقابة االقتصادية والبرامج.

الشباب

زمالة  برنامج  خالل  فمن  الشباب.  مع  متزايد  بشكل  الصندوق  يعمل 

الصندوق  قام   ،٢٠١7 لعام  السنوية  االجتماعات  إطار  يف  الشباب 

من  واألكاديميين  املشروعات  رواد  شباب  من  املشاركين  برعاية 

 ،٢٠١٨ لعام  الربيع  اجتماعات  وخالل  وأملانيا.  وشيلي  بوتسوانا 

وزامبيا.  وتونس  إندونيسيا  من  القادة  شباب  برعاية  الصندوق  قام 

حوار  يف  شارك   ،٢٠١7 لعام  السنوية  االجتماعات  إطار  ويف 

كذلك  العمل.  مستقبل  ملناقشة  الشباب  القادة  من  جمموعة  الشباب 

األوسط وشمال  الشرق  املبتكرين يف  للشباب  الصندوق مسابقة  نظم 

إفريقيا، ومسابقة أخرى للتصوير من خالل موقع انستغرام يف بلدان 

املناخ.  وتغير  املساواة  عدم  بشأن  )آسيان(  آسيا  شرق  جنوب  رابطة 

املثال،  سبيل  فعلى  الشباب.  مع  باستمرار  الصندوق  إدارة  وتلتقي 

أكتوبر  كوريا يف  إوها يف  جامعة  بطالب  العام  املدير  السيدة  التقت 

يف  مادا  غاجا  جامعة  بطالب   ٢٠١٨ فبراير  يف  التقت  كما   ،٢٠١7

إندونيسيا. والتقت أيضا بالطالب يف جامعة ويست إنديز يف جامايكا، 

ويف باراغواي واألرجنتين.

املسؤولية االجتماعية

املوظفين  عطاء  يدعم  للصندوق  تابع  برنامج  هي   Giving Together
من  التبرعات  تقديم  ويتضمن  والدويل.  احمللي  للمجتمع  واملتقاعدين 

املوظفين، ونداءات اإلغاثة من الكوارث، وتبرعات اإلدارة، واملنح املقدمة 

للجمعيات اخليرية احمللية والدولية، واألنشطة التطوعية للموظفين.

وخالل العام، سجلت حملة Giving Together رقمين قياسيين. فقد بلغت 

نسبة مشاركة املوظفين 4٣% مقابل ٣٣% يف عام ٢٠١6. كذلك وصل 

حجم التبرعات والتعهدات التي قدمها املوظفون احلاليون واملتقاعدون 

خالل السنة املالية إىل ٢.6 مليون دوالر أمريكي تم توجيهها إىل ١٠65 

دوالر  مليون   ٢.5 مقابل  وذلك   – العامل  حول  خمتلفة  خيرية  جمعية 
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واجملتمع املدين يف أوروبا، ويجتمع بصفة منتظمة مع ممثلي احتادات 

املالية،  واألسواق  البحوث،  ومراكز  العمالية،  واالحتادات  الصناعات، 

ووسائل اإلعالم.

ونظم املكتب عدة حلقات تطبيقية وفعاليات مشتركة، كما ينظم مآدب 

إعالمية مرتين على  السياسات وجلسات  غداء رفيعة املستوى ملناقشة 

األقل كل عام يف برلين وبروكسل ولندن وباريس ملناقشة آراء الصندوق 

بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه االقتصاد األوروبي. وتشمل أنشطة 

التواصل اخلارجي للمكتب إصدار نشرة إخبارية خارجية تقدم معلومات 

حديثة بانتظام عن الفعاليات التي ينظمها الصندوق ومنشورات لألطراف 

املعنية األوروبية الرئيسية، وموقعا خارجيا على شبكة اإلنترنت وإطالق 

الصندوق  جهود  املكتب  يدعم  وأخيرا،  تويتر.  موقع  على  نشطة  صفحة 

يف  املرشحين  مع  مقابالت  عقد  طريق  عن  املوظفين  بتعيين  املتعلقة 

جامعات عدد من البلدان األوروبية.

أنشطة التواصل اخلارجي التي يجريها املمثلون 

املقيمون

ينتشر املمثلون املقيمون التابعون للصندوق يف ٨5 بلدا يف جميع أنحاء 

إىل  تهدف  التواصل  أنشطة  من  متنوعة  بمجموعة  ويضطلعون  العامل، 

حتسين فهم عمل الصندوق والقضايا االقتصادية الكلية، غالبا من خالل 

احلكومية.  غير  واملنظمات  واحلكومات  احمللية  اجلامعات  مع  التعاون 

وفيما يلي بعض األمثلة من أقاليم خمتلفة.

يف يوليو ٢٠١7، قدم املمثل املقيم يف غواتيماال، السيد جيراردو بيرازا، 

تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي إىل االجتماع رقم ٢٨٠ للمجلس النقدي 

البنوك  ومسؤولو  حمافظو  احلاضرين  بين  من  وكان  الوسطى.  ألمريكا 

املركزية يف أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية. وخالل مشاورات 

اإلقليمي  املمثل  غواتيماال، ساعد مكتب  مع  لعام ٢٠١٨  الرابعة  املادة 

املقيم يف تنظيم ندوة للمسؤولين الرسميين عن العمل التحليلي املستخدم 

يف إطار املشاورات، ومؤتمر صحفي تمت تغطيته من جانب العديد من 

وسائل اإلعالم.

يتم  والتي  هندوراس،  يف  للصندوق  اخلارجي  التواصل  أنشطة  وتركز 

على  فورن،  بويغ  جوام  السيد  املقيم،  املمثل  مكتب  جانب  من  تنسيقها 

املوصى  واإلصالحات  للسياسات  املعنية  األطراف  خمتلف  تأييد  كسب 

ذلك  ويتضمن  واملستقبلية.  السابقة  الصندوق  برامج  إطار  يف  بها 

التواصل باستمرار مع رؤساء الشركات واألكاديميين وشركات التحليل 

من  الكلي  االقتصادي  االستقرار  مزايا   )١( إلبراز  الرأي  وقادة  اخلاصة 

باملنظورات اإلقليمية للقضايا الرئيسية. وانطالقا من هذا الدور، يشارك 

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ يف أنشطة الرقابة الثنائية 

أنشطة  — كما زاد من مشاركته يف  اليابان  التي جتُرى حاليا يف   —
الرقابة اإلقليمية.

ويشارك موظفو املكتب مشاركة نشطة يف املنتديات التي تُعقد يف آسيا، 

ومنها رابطة أمم جنوب شرق آسيا باإلضافة إىل الصين واليابان وكوريا 

الهادئ،  آسيا واحمليط  لبلدان  التعاون االقتصادي  )آسيان+ ٣(؛ وجملس 

واجتماع مديري البنوك املركزية يف شرق آسيا واحمليط الهادئ؛ واجتماع 

حمافظي البنوك املركزية يف بلدان جزر احمليط الهادئ. ويسهم املكتب يف 

تنمية القدرات يف املنطقة من خالل برنامج املنح الدراسية من أجل آسيا 

باالقتصاد  املعنية  الدراسية  واحللقة  والصندوق،  اليابان  بين  املشترك 

الكلي من أجل آسيا بين اليابان والصندوق، وحلقات دراسية أخرى بشأن 

القدرات  ببناء  املعنية  الدراسية  احللقات  على  األمثلة  ومن  القدرات.  بناء 

الهادئ  واحمليط  آسيا  بلدان  يف  املايل  االحتواء  بشأن  اإلقليمي  املؤتمر 

املنعقد يف كمبوديا يف ديسمبر ٢٠١7. ونظمت إدارة آسيا واحمليط الهادئ 

واحمليط  آلسيا  اإلقليمي  الدويل  النقد  صندوق  مكتب  واشترك  املؤتمر، 

الهادئ مع بنك كمبوديا الوطني يف استضافته. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم 

بلدان  وباقي  اليابان  يف  والتوظيف  اخلارجي  التواصل  بأعمال  املكتب 

بشأن  اآلسيويين  السياسات  صناع  مع  احلوار  يف  يشارك  كما  املنطقة، 

قضايا السياسات الراهنة ذات األهمية لعمل الصندوق.

وبروكسل،  باريس  يف  الكائنان  أوروبا،  يف  الصندوق  مكتبا  ويضطلع 

األعضاء  والبلدان  األوروبي  االحتاد  مؤسسات  مع  االتصال  حلقة  بدور 

فيه، وكذلك مع الكثير من املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين يف 

أوروبا. ويشترك املكتب يف العمل مع مؤسسات مثل املفوضية األوروبية، 

والبنك املركزي األوروبي، وآلية االستقرار األوروبية، والبرملان األوروبي، 

عن  املنبثقة  العمل  وجمموعة  واملالية،  االقتصادية  اللجنة  مع  وكذلك 

جمموعة اليورو، بشأن منطقة اليورو وسياسات االحتاد األوروبي وكذلك 

وصندوق  األوروبي  االحتاد  تمويلها  يف  يشترك  التي  القُطْرية  البرامج 

النقد الدويل. 

كذلك يمثل املكتب صندوق النقد الدويل لدى منظمة التعاون والتنمية يف 

أوروبا،  الصندوق يف  أيضا عمليات  امليدان االقتصادي. ويدعم املكتب 

بما يف ذلك أعمال الرقابة االقتصادية، والبرامج التي يدعمها الصندوق، 

واملساعدة الفنية، ويساعد يف تنسيق أنشطة االتصال والتواصل اخلارجي 

عبر املنطقة. وبصورة أعم، فإنه يعزز احلوار بشأن القضايا االقتصادية 

العاملية مع مؤسسات االحتاد األوروبي، واملنظمات الدولية، واحلكومات، 
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ويف الصومال، حيث تواجه احلكومة جمموعة من التحديات الشاقة لبناء 

املالية  احلوكمة  جلنة  يف  وعضو  كمستشار  املقيم  املمثل  عمل  الدولة، 

يف الصومال. ويدعم مكتب املمثل املقيم أيضا إرسال بعثات املساعدة 

التي يتم تمويلها من خالل صندوق استئماين. ويتضمن  الفنية املكثفة 

واسترداد  املركزية،  البنوك  حوكمة  اللجنة  تقدمها  التي  املشورة  نطاق 

األصول، واملشتريات العامة وحقوق االمتياز، وإصالحات اإلدارة املالية 

العامة، والفيدرالية املالية. وتصدر اللجنة تقارير دورية عن سير العمل، 

قضايا  من  خمتلفة  جمموعة  حول  مشورة  تتضمن  مذكرات  أعدت  كما 

احلوكمة املالية.

ويف تونس، تبادل املمثل املقيم، السيد روبرت بلوتيفوغيل، األفكار مع 

أعضاء جلنة املالية يف البرملان يف نوفمبر ٢٠١7 حول كيفية التصدي 

الشبكة  واستضافت  تونس.  تواجه  التي  واملالية  االقتصادية  للتحديات 

وركزت  الفعاليات.  الدويل هذه  والبنك  الدويل  النقد  البرملانية لصندوق 

املناقشات على أفضل اخليارات لزيادة اإليرادات وتخفيض اإلنفاق على 

الفساد واالقتصاد  الناجتة عن  العدل واملساواة، واملشكالت  نحو يحقق 

غير الرسمي. وحظت هذه الفعاليات باهتمام كبير على وسائل التواصل 

االجتماعي كمثال على التعاون بين الصندوق ونواب البرملان.

حصص العضوية واحلوكمة

اإلدارة: اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية تختار 

أول رئيس من إفريقيا جنوب الصحراء   

جنوب  يف  االحتياطي  بنك  حمافظ  غانياغو،  ليسيتيا  السيد  اختيار  تم 

جانب  من  واملالية،  النقدية  للشؤون  الدولية  اللجنة  لرئاسة  إفريقيا، 

تلتقي  ما  وعادة  املؤثرة.  اجملموعة  أعضاء 

املشورة  تقدم  وهي  سنويا،  مرتين  اللجنة  هذه 

حمافظي  جملس  عن  وتنبثق  السياسات  بشأن 

الصندوق وتتكون من ٢4 عضوا من وزراء املالية 

وحمافظي البنوك املركزية.

ويشغل السيد غانياغو منصب حمافظ بنك جنوب إفريقيا منذ عام ٢٠١4، 

وهو أول رئيس للجنة من إفريقيا جنوب الصحراء. ويتوقع العديدون منه 

التركيز على التحديات التي تواجه اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان 

منخفضة الدخل.

بين  املشتركة  التنمية  بلجنة  النواب  جمموعة  غانياغو  السيد  وترأس 

الصندوق والبنك الدويل وجمموعة العمل بشأن إصالح حوكمة الصندوق 

حيث تقليص عالوة اخملاطر القطرية، والطبيعة املتوازنة للتصحيحات 

اإليرادات  اتخاذ تدابير على جانبي  البرامج )من خالل  إطار  املالية يف 

واملصروفات(، و)٢( وخماطر الصدمات اخلارجية التي تلوح يف اآلفاق 

التحول  ذلك  يف  بما  املؤسسية،  اإلصالحات  ومزايا  و)٣(  االقتصادية، 

التدريجي نحو استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن بغرض تعزيز 

إدارة االقتصاد الكلي والتكيف مع الصدمات اخلارجية، وحتسين آليات 

النمو  زيادة  ودعم  جديدة  استثمارات  جلذب  األعمال  ومناخ  احلوكمة 

االحتوائي.

أوسكار ميالدو،  السيد  للصندوق،  املقيم  املمثل  نظم  بيساو،  غينيا  ويف 

املادة  بمشاورات  املرتبطة  املوضوعات  أهم  غطى  واحد  ليوم  مؤتمرا 

القطاع  وتنمية  احلكومية  املالية  ذلك  يف  بما   ،٢٠١7 لعام  الرابعة 

الوزراء  وافتتحه رئيس  نوعه،  األول من  املؤتمر هو  اخلاص. وكان هذا 

للحوار  جديد  منتدى  بمثابة  وكان  الشركات،  ورؤساء  الوزراء  من  وعدد 

الوطني بشأن قضايا االقتصاد. ويف رواندا، نظم املمثل املقيم للصندوق، 

وفق  املالية  البرامج  تصميم  عن  دراسية  دورة  توماس،  ألون  السيد 

الظروف القطرية وشارك يف تدريسها. وأثنت السلطات كثيرا على تنظيم 

املمثلون  به  نموذجا يحتذي  تعتبر حاليا  التي  االقتصادية  الدورة  هذه 

املقيمون اآلخرون. 

املقيم  املمثل  أوستيوغوفا،  يوليا  السيدة  نظمت  املاضي،  العام  وخالل 

فهم  تعميق  بغرض  اخلارجي  التواصل  فعاليات  من  عددا  أرمينيا،  يف 

املشورة التي يقدمها الصندوق بشأن تطوير قواعد املالية العامة كجزء 

التعديالت  ملناقشة  حي  بث  يف  وشاركت  الفنية.  املساعدة  أنشطة  من 

اخلاص  القطاع  من  ممثلين  مع  العامة  املالية  قواعد  على  املقترحة 

الرؤى  من  جمموعة  عرضت  كما  املدين،  واجملتمع  البحثية  واملراكز 

على  الضوء  وألقت  املقابالت،  من  عدد  خالل  املوضوع  حول  اخملتلفة 

قواعد املالية العامة خالل مؤتمر مع نواب البرملان من بلدان املنطقة. 

ووافق اجمللس الوطني ألرمينيا على تعديالت قواعد املالية العامة يف 

ديسمبر ٢٠١7.

واملالية  االقتصادية  التطورات  جورجيا  يف  الصندوق  مكتب  وناقش 

املعنية،  األطراف  من  كبيرة  جمموعة  مع  السياسات  وقضايا  املهمة 

بما يف ذلك اجملتمع املدين، ووسائل اإلعالم، ونواب البرملان، وجمتمع 

الدويل.  واجملتمع  األجانب  واملستثمرين  العمالية  والنقابات  األعمال، 

كذلك ساعد املكتب يف تنظيم زيارة نائب املدير العام، السيد تاو جانغ، 

بناء  حتديات  مواجهة  حول  تبليسي  جامعة  يف  ندوة  تضمنت  والتي 

نظام  إصالح  خالل  من  ذلك  يف  بما  جورجيا،  يف  احلديث  االقتصاد 

التعليم.
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مدفوعات احلصص خالل السنة املالية ٢٠18

احلصص  زيادات  لتنفيذ  املطلوبة  الشروط  استُوفيت   ،٢٠١6 يناير   ٢6 يف 

املتفق عليها يف إطار املراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص. ونتيجة لذلك، 

زادت حصة كل البلدان األعضاء يف الصندوق البالغ عددها ١٨9 بلدا بحيث 

)حوايل  خاصة  سحب  حقوق  وحدة  مليار   477 إىل  اجملمعة  الزيادة  تصل 

أمريكي( مقابل حوايل ٢٣٨.5 مليار وحدة حقوق سحب  6٨6 مليار دوالر 

خاصة )حوايل ٣4٣ مليار دوالر(. وحسب الوضع يف ٣٠ إبريل ٢٠١٨، سدد 

١٨١ عضوا من بين ١٨9 عضوا مدفوعاتهم للحصص، وهو ما يشكل أكثر 

إجمايل احلصص 475  وبلغ  يف احلصص،  الزيادات  إجمايل  من   %99 من 

مليار وحدة حقوق سحب خاصة )نحو 6٨4 مليار دوالر(. 

حقوق السحب اخلاصة

حق السحب اخلاص هو أصل احتياطي دويل استحدثه الصندوق يف عام 

١969 ليصبح مكمال لالحتياطيات الرسمية اخلاصة بالبلدان األعضاء. 

ويمكن للبلدان األعضاء يف الصندوق املشاركين يف إدارة حقوق السحب 

اخلاصة )جميع األعضاء يف الوقت احلايل( مبادلة حقوق السحب اخلاصة 

بأي من العمالت القابلة لالستخدام احلر.

مناقشات اجمللس حول دور وحدات حقوق السحب 

اخلاصة

دراسة  للصندوق  التنفيذي  اجمللس  ناقش   ،٢٠١٨ مارس   ٣٠ يف 

السحب اخلاصة«  »اعتبارات حول دور حقوق  بعنوان  أعدها اخلبراء 

اخلدمة  يف  املهنية  مسيرته  بداية  ويف  العشرين.  جمموعة  عن  املنبثقة 

العامة كمدير عام للخزانة الوطنية يف جنوب إفريقيا، قام بتوجيه عملية 

املناصب  من  عددا  تقلد  كذلك  املالية.  واألسواق  العامة  املالية  إصالح 

منصبه  منها  إفريقيا،  يف  املايل  اإلشراف  جمال  يف  األخرى  القيادية 

احلايل كرئيس الحتاد مسؤويل البنوك املركزية اإلفريقية. ويشغل أيضا 

منصب رئيس اللجنة الدائمة املعنية بتنفيذ املعايير واملنبثقة عن جملس 

االستقرار املايل.

للجنة  كرئيس  منصبه  غانياغو  السيد  وسيتوىل 

النقدية واملالية ملدة ثالث سنوات  الدولية للشؤن 

والتي بدأت يف ١٨ يناير ٢٠١٨. ويأتي خلفا للسيد 

أوغستن كارستنز، احملافظ السابق لبنك املكسيك. 

وقد استقال السيد كارستنز من منصبه يف ديسمبر 

لتويل منصب املدير العام لبنك التسويات الدولية.

احلصص: من أين يأتي الصندوق بأمواله

توفر البلدان األعضاء يف الصندوق، والتي يبلغ عددها ١٨9 بلدا عضوا، 

يف  احلصص  مدفوعات  خالل  من  القروض  لتقديم  الالزمة  املوارد 

األساس، والتي تتحدد على أساسها أيضا حقوق التصويت. وتعد القروض 

متعددة األطراف والقروض الثنائية خط الدفاع الثاين والثالث يف أوقات 

األزمات. وتتيح هذه املوارد للصندوق طاقة مالية تقدر بحوايل تريليون 

دوالر لتقديم قروض غير ميسرة لدعم البلدان األعضاء. وتمول عمليات 

اإلقراض امليسر والتخفيف من أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل من 

خالل صناديق استئمانية منفصلة قائمة على املساهمات.           

وحتدد لكل بلد عضو حصة على أساس مركزه يف االقتصاد العاملي. ويبلغ 

)حوايل  خاصة  سحب  حقوق  وحدة  مليار   477 احلصص  قيمة  جمموع 

6٨6 مليار دوالر أمريكي(، وهي وحدة احلساب املستخدمة لدى الصندوق 

ويتم ربط قيمتها بسلة من العمالت. كذلك تتوافر للصندوق موارد متعددة 

األطراف بقيمة ١٨٢ مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقريبا، بينما تتيح 

حقوق  وحدة  مليار   ٣١6 بقيمة  موارد  الثنائية  االقتراض  ترتيبات  له 

سحب خاصة. وجتدد قنوات االقتراض يف أوقات خمتلفة.

املراجعة  استكمال  املقرر  ومن  منتظمة.  بصفة  احلصص  مراجعة  وتتم 

اخلامسة عشرة خالل العام القادم، وستكون بمثابة فرصة لتحقيق االتساق 

بين حجم وتكوين موارد الصندوق واحتياجات البلدان األعضاء. وسيُستند 

يف إجراء املراجعة إىل إصالحات احلوكمة التي تم تنفيذها يف إطار مراجعة 

عام ٢٠١٠، بما يف ذلك جهود حماية األعضاء األكثر فقرا. وجتري حاليا 

حصص  حتديد  يف  سنوات  عشر  منذ  املستخدمة  الصيغة  مراجعة  أيضا 

األعضاء. ويمكن االطالع على نماذج توضيحية حتاكي التعديالت احملتملة 

 .www.imf.org على الصيغة من خالل املوقع اإللكتروين للصندوق

املساهمة يف املوارد

حتدد احلصص احلد األقصى 

للموارد املالية التي يلتزم العضو 

بتوفيرها للصندوق.

احلصول على 

التمويل

حتدد احلصص احلد األقصى 

للتمويل الذي يمكن للعضو 

احلصول عليه من الصندوق يف 

الظروف العادية.

القوة التصويتية

احلصص حمدد أساسي للقوة 

التصويتية يف عملية صنع القرار يف 

الصندوق. وتتكون األصوات من صوت 

لكل ١٠٠ ألف وحدة حقوق سحب 

خاصة من احلصة زائدا األصوات 

األساسية )التي يتساوى فيها 

جميع األعضاء(.

تخصيص حقوق 

السحب اخلاصة

حتدد احلصص نصيب العضو يف 

التخصيص العام لوحدات حقوق 

السحب اخلاصة.

أدوار 

متعددة 

للحصص
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الوثائق. ويكون نشر  يُشجَّع بقوة على نشر هذه  أن الصندوق  مما يعني 

دراسات السياسات مفترضا ولكنه يخضع ملوافقة اجمللس. وتنشر وثائق 

على  النشر  على  املعني  العضو  البلد  موافقة  على  احلصول  بعد  اجمللس 

عقب  متعددة  ببلدان  اخلاصة  الوثائق  وتنشر  االعتراض.  عدم  أساس 

احلصول على موافقة اجمللس أو األعضاء املشاركين، حسب نوع الوثيقة 

املعنية.

أمامه  الصندوق مع اجلمهور، ويعمل على حتسين صورته  ويتواصل 

من خالل )١( شفافية برامج الرقابة والبرامج التي يدعمها الصندوق؛ 

اخلارجي  والتقييم  املراجعة  و)٣(  املالية؛  عملياته  شفافية  و)٢( 

والداخلي؛ و)4( االتصاالت اخلارجية. ومن املتوقع أن تخضع سياسة 

آخر  أجريت  وقد  للمراجعة كل خمس سنوات:  الصندوق  الشفافية يف 

»املساءلة« بشأن  القسمين  )راجع   ٢٠١٣ عام  يف  مراجعة  عملية 

اخلارجية  األطراف  مع  العمل  يف  واملشاركة  اخلارجي  و«التواصل 

املعنية«(.

سياسة االطالع على الوثائق

األخرى  الدولية  املنظمات  مع  الوثائق  تبادل  على  الصندوق  اعتاد 

لدى  بها  املعمول  الوثائق  على  االطالع  سياسة  وفق  العملة  واحتادات 

إطالع  ويتيح  الصلة.  ذات  الصندوق  سياسات  من  وغيرها  الصندوق 

األطراف اخلارجية على بعض وثائق اجمللس، ومعظمها مرتبط بالرقابة 

واستخدام موارد الصندوق، توثيق سبل التعاون وتعزيز العالقات خلدمة 

اجمللس  وافق   ،٢٠١7 نوفمبر  ويف  أفضل.  نحو  على  األعضاء  البلدان 

التنفيذي على إجراء تعديالت على السياسة تتيح توسيع نطاق الوثائق 

التي يمكن إطالع املنظمات الدولية واحتادات العملة عليها، مع ضمان 

تطبيق منهج متسق وموضوعي يف إطالع األطراف اخلارجية على وثائق 

الصندوق.

كذلك وافق اجمللس على إطار لسياسات تبادل الوثائق مع ترتيبات 

بين  التعاون  تعزيز  اجلديد  اإلطار  هذا  ويتيح  اإلقليمية.  التمويل 

الوثائق  إتاحة  خالل  من  اإلقليمية  التمويل  وترتيبات  الصندوق 

يف  التنسيق  وحتسين  املناسب  الوقت  يف  اإلطار  يتضمنها  التي 

حاالت التمويل املشترك، مما يزيد من فعالية شبكة األمان املايل 

العاملية.  

ما  الدراسة  وتتناول   .(Considerations on the Role of the SDR)
إذا كانت زيادة دور حقوق السحب اخلاصة ستساهم يف تمهيد عمل 

النظام النقدي الدويل واستقراره. ومعظم املديرين التنفيذيين مل يكن 

لديهم أي تأكيدات أو قناعات بوجود أي دور حلقوق السحب اخلاصة 

يف معاجلة مواطن الضعف التي ينطوي عليها النظام النقدي الدويل. 

غير أن عددا من املديرين اعتقد أن حقوق السحب اخلاصة قد يكون لها 

دور يف معاجلة هذه الفجوات ورأوا من املفيد مواصلة بحث دورها 

املستقبلي يف هذا الصدد.

الشفافية

يتعين توافر سياسات اقتصادية تتسم بالشفافية وبيانات موثوقة عن 

السلطات من اتخاذ قرارات  التطورات االقتصادية واملالية حتى تتمكن 

يف  الصندوق  ويطبق  االقتصاد.  أداء  سالسة  ويضمن  ومستنيرة  سليمة 

متاحة  ودقيقة  مفيدة  معلومات  توافر  لضمان  سياسات  احلايل  الوقت 

يف  أو  العاملي  االقتصاد  يف  دوره  عن  آين  نحو  على  اجلمهور  الطالع 

اقتصادات بلدانه األعضاء.

أقل  وجتعلها  أدائها  كفاءة  حتسين  على  االقتصادات  الشفافية  وتساعد 

سياساتها،  بشأن  انفتاحا  أكثر  البلدان  تكون  وعندما  لألزمات.  عرضة 

العام،  الرأي  أمام  السياسات  هذه  وحتليل  بمناقشة  السلطات  ستلتزم 

السياسات،  مصداقية  وزيادة  السياسات،  صناع  مساءلة  آليات  وتعزيز 

انفتاح  زيادة  وتسهم  وسالسة.  بكفاءة  املالية  األسواق  عمل  وتيسير 

بلدانه  إىل  مشورة  من  يقدمه  وما  سياساته  بشأن  ووضوحه  الصندوق 

زخم  وبناء  أفضل،  بشكل  وعملياته  الصندوق  دور  فهم  يف  األعضاء 

السياسات، وتيسير مساءلة املؤسسة. ومن  الصندوق يف جمال  ملشورة 

املفترض كذلك أن يسهم التدقيق اخلارجي يف دعم جودة رقابة الصندوق 

والبرامج التي يدعمها الصندوق.

ويستند منهج الصندوق إزاء الشفافية على املبدأ العام الذي يقضي بأن 

يسعى الصندوق إىل الكشف عن الوثائق واملعلومات بشكل فوري ما مل 

هذا  ويحترم  عنها.  الكشف  دون  قوية وحمددة حتول  أسباب  تكن هناك 

وتُنشر  األعضاء.  بالبلدان  املتعلقة  الوثائق  لنشر  الطوعي  الطابع  املبدأ 

.www.imf.org الوثائق على املوقع اإللكتروين التايل للصندوق

للعرض  إعدادها  التي يجرى  القُطْرية  الوثائق  أن نشر  الصندوق  ويعتبر 

مفترض«،  ولكن  »طوعي  أمر  اجمللس«(  )»وثائق  التنفيذي  جملسه  على 
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املديرون التنفيذيون يف الصندوق
)حسب الوضع يف  ٣٠ إبريل ٢٠١٨(
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املديرون التنفيذيون واملناوبون )حسب الوضع يف 

3٠ إبريل ٢٠18(

موريسيو كالفار كيروين

شاغر

الواليات املتحدة

ماساكي كايزوكا

يوشيهيتو سايتو

اليابان

جين جونغ شيا

سون بين

الصين

أنتوين دي النوي

ريتشارد دورنبوش

فالديسالف راشكوفان

والهرســك،  البوســنة  بلجيــكا،  أرمينيــا، 

جورجيــا،   قبــرص،  كرواتيــا،  بلغاريــا، 

إســرائيل، لكســمبرغ، جمهورية مقدونيا 

اليوغســالفية الســابقة، مولدوفــا، اجلبــل 

األســود، هولنــدا، رومانيــا، أوكرانيــا

ستيفن ماير

كالوس غيبهارد ميرك

أملانيا

كارلوس هورتادو

خورخيه داجاين غونزاليس

خوسيه أليخاندرو روخاس 

راميريز

كولومبيا، كوستاريكا، السلفادور، 

غواتيماال، هندوراس، املكسيك، 

إسبانيا، جمهورية فنزويال 

البوليفارية

جودا أغونغ

إدنا فيال

بروين دار السالم، كمبوديا، فيجي، 

جمهورية إندونيسيا، جمهورية 

الو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، 

ميانمار، نيبال، الفلبين، سنغافورة، 

تايلند، تونغا، فييت نام

أليساندرو ليبولد

مايكل بساليدوبولوس

ألبانيا، اليونان، إيطاليا، مالطة، 

البرتغال، سان مارينو

هيرفيه دي فيليروشيه

أرميل كاستتس

فرنسا

1

2

3

4 5

6

8 9
10

7
11

12
13 16

15
17

18

19 21

20

14

24
23 22

١: أليكسي موجين، ٢: شونا رياك، ٣: توماس أوستروس، 4: جودا أغونغ، 5: ميروسالو بانيك،

6: أنتوين دي النوي، 7: كارلوس هورتادو، ٨: سوبير غوكارن، 9: موريسيو كالفار كيروين، 

١٠: ستيفن ماير، ١١: ألكسندر تومبيني، ١٢: هوهيون جانغ، ١٣: هيرفيه دي فيليروشيه،

١4: حازم الببالوي، ١5: حممد جعفر جمرد، ١6: أليساندرو ليبولد، ١7: ماساكي كايزوكا،

١٨: أدريان أرماس، ١9: داودا سيمبين، ٢٠: هشام العقيل، ٢١: نانسي هورسمان، 

٢٢: ماكسويل مكويزاالمبا، ٢٣: جين جونغ شيا، ٢4: ميكيال إربينوفا.
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شونا رياك

فيكي وايت

اململكة املتحدة

هوهيون جانغ

كريستين بارون

غرانت جونستون

أستراليا، كيريباتي، جمهورية كوريا، 

جزر مارشال، واليات ميكرونيزيا 

املوحدة، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، 

باالو، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا، 

سيشيل، جزر سليمان، توفالو، 

أوزبكستان، فانواتو

نانسي هورسمان

آن ماكيرنان

أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما، 

بربادوس، بليز، كندا، دومينيكا، 

غرينادا، آيرلندا، جاميكا، سانت 

كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سان 

فنسنت وجزر غرينادين

توماس أوستروس

كيمو فيروالينن

الدانمرك، إستونيا، فنلندا، آيسلندا، 

التفيا، ليتوانيا، النرويج، السويد

ميخائيال إربينوفا

عمر بايار

كريستيان جست

النمسا، بيالروس، اجلمهورية 

التشيكية، هنغاريا، كوسوفو، 

اجلمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، 

تركيا

ألكسندر تومبيني

بيدرو فاتشادا

برونو سارايفا

البرازيل، كابو فيردي، اجلمهورية 

الدومينيكية، إكوادور، غيانا، هايتي، 

نيكاراغوا، بنما، سورينام، تيمور 

ليشتي، ترينيداد وتوباغو

سوبير غوكارن

ماهيندرا سيريواردانا

بنغالديش، بوتان، الهند، سري النكا

ماكسويل مكويزاالمبا

دوميساين مهلينزا

شاغر

أنغوال، بوتسوانا، بوروندي، إريتريا، 

إثيوبيا، غامبيا، كينيا، ليسوتو، 

ليبيريا، مالوي، موزامبيق، ناميبيا، 

سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، 

جمهورية جنوب السودان، السودان، 

إسواتيني، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، 

زمبابوي

حازم الببالوي

سامي جدع

البحرين، مصر، العراق، األردن، 

الكويت، لبنان، ليبيا، جزر املالديف، 

عُمان، قطر، اجلمهورية العربية 

السورية، اإلمارات العربية املتحدة، 

جمهورية اليمن  

ميروسالو بانيك

بول إندربينن

أذربيجان، كازاخستان، جمهورية 

قيرغيزستان، بولندا، صربيا، سويسرا، 

طاجيكستان، تركمنستان

أليكسي موجين

الف باالي

االحتاد الروسي

حممد جعفر جمرد

حممد الدايري

جمهورية أفغانستان اإلسالمية، 

اجلزائر، غانا، جمهورية إيران 

اإلسالمية، املغرب، باكستان، تونس

هشام العقيل

رياض حممد اخلريف

اململكة العربية السعودية

داودا سيمبين

حممد األمين راغاين

هيريمانديمبي رازافيندرامانانا

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

أدريان أرماس

غابرييل لوبيتيغوي

األرجنتين، بوليفيا، شيلي، باراغواي، 

بيرو، أوروغواي
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

فريق اإلدارة العليا
)من اليسار إىل اليمين(: 

ميتسوهيرو فوروساوا،

نائب املدير العام 

كارال غراسو،

نائب املدير العام ورئيس الشؤون اإلدارية 

تــاو جانــغ،

نائب املدير العام 

ديفيد ليبتون،

النائب األول للمدير العام

كريستين الغارد،

املدير العام 
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

إدارات املناطق اجلغرافية

مدير اإلدارة اإلفريقية أبيب سيالسي

مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ شان يون ري

مدير اإلدارة األوروبية بول تومسين 

مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور 

مدير إدارة نصف الكرة الغربي أليخاندرو ويرنر

اإلدارات الوظيفية

مدير إدارة التواصل جيرارد رايس

مدير إدارة املالية أندرو تويدي

مدير إدارة شؤون املالية العامة فيتور غاسبار

مدير معهد تنمية القدرات شارميني كوري

املستشار القانوين العام ومدير إدارة الشؤون القانونية شون هاغان

املستشار املايل ومدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية توباياس أدريان

املستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث موريس أوبستفلد

مدير إدارة اإلحصاءات لويس مارك دوشارم

مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة مارتن مواليزن 

كبار موظفي الصندوق )حسب الوضع يف 3٠ إبريل ٢٠18(
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املعلومات واالتصال

مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ تشيكاهيسا سومي 

املمثل اخلاص لدى األمم املتحدة كريستوفر لين 

مدير مكاتب الصندوق يف أوروبا/ كبير املمثلين املقيمين لدى االحتاد األوروبي جيفري فرانكس 

اخلدمات املساندة

مدير إدارة اخلدمات املؤسسية واملنشآت  كريس هيموس

ومدير إدارة تكنولوجيا املعلومات بالنيابة

مدير إدارة املوارد البشرية كالبانا كوتشار

أمين صندوق النقد الدويل، إدارة أمانة الصندوق جيانهاي لين

املكاتب

مدير مكتب امليزانية والتخطيط دانييل سيترين

مدير مكتب التقييم املستقل تشارلز كولينز 

مدير مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي نانسي أسيكو أونيانغو 

مدير مكتب االستثمار ديريك بيلز 

مدير مكتب إدارة اخملاطر فيفيك أرورا 
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اجلزء 1: نظرة عامة 

مقدمة

األدوار الرئيسية للصندوق

  http://www.imf.org/external/index.htm :صندوق النقد الدويل

حتت األضواء

1- حتسين عمل النظام العاملي 

http://www.imf. :٢٠١7 مذكرات سياسات – تقرير القطاع اخلارجي لعام

org/en/publications/policy�papers/issues/2017/07/27/2017�exter�
nal�sector�report

https://www.imf.org/en/ :صحيفة وقائع – صناديق تنمية القدرات

About/Factsheets/Sheets/2017/04/19/Funds�for�Capacity�Devel�
opment

http://www.imf.org/ :صحيفة وقائع – املراكز اإلقليمية لتنمية القدرات

en/About/Factsheets/Sheets/2017/06/14/imf�regional�capaci�
ty�development�initiatives

مذكرات سياسات – مراجعة خط االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة: 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Is�
 sues/2017/12/19/pp121917�AdequacyOfTheGFSN

٢- وضع النمو على مسار قابل لالستمرار

عدد أكتوبر ٢٠١7 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي: نحو حتقيق نمو 

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Is� : رقابل لالستمرا

sues/2017/09/19/world�economic�outlook�october�2017

3- جعل النمو احتوائيا للجميع

عدد أكتوبر ٢٠١7 من تقرير الراصد املايل: التصدي لعدم املساواة:

http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/
fiscal�monitor�october�2017

“Fostering Inclusive Growth”: ٢٠١7 ،قمة قادة جمموعة العشرين

http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2017/062617.pdf

معهد صندوق النقد الدويل لتنمية القدرات، كتيب التدريب: دورات تدريبية 

http://www.imf.org/external/np/ins/english/ :عن النمو االحتوائي

training.htm

4- احلد من الفساد

http://www.imf.org/en/ :»بيان صحفي – »سياسة احلوكمة والفساد

news/articles/2017/08/01/pr�the�role�of�the�fund�in�governance�
issues�review�of�the�guidance�note

5- االستفادة من التكنولوجيا 

استثمار فترات الرخاء. عدد إبريل ٢٠١٨ من تقرير الراصد املايل: 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/04/06/fis�
cal�monitor�april�2018

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

اإلمكانات اإليرادية غير املستغلة يف إفريقيا جنوب الصحراء، مايو ٢٠١٨، 

http://www.imf.org/en/Publications/ :تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي

REO/SSA/Issues/2018/04/30/sreo0518

مذكرة مناقشات خبراء الصندوق رقم ١٨٠٣ – طاقة مالية مركزية يف 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/  :منطقة اليورو

SDN/2018/SDN1803.ashx

اجلزء ٢: العمل الذي نضطلع به 

الرقابة االقتصادية

الرقابة الثنائية

مذكرة مناقشات خبراء الصندوق، ٢٠١٨ – املراجعة املرحلية ألعمال 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/  :الرقابة

 PP/2018/pp030718�2018�interim�surveillance�review.ashx

مذكرات سياسات – »استخدام مؤشرات األطراف الثالثة يف تقارير 

http://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/  :»الصندوق

Issues/2017/11/22/pp101217use�of�third�party�indicator

املشورة بشأن السياسات

مذكرات سياسات – جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدويل بشأن 

http://www.imf.org/en/publications/policy�papers/  :السياسات العاملية

issues/2018/04/18/md�spring�meetings�global�policy�agenda�041918

 “Increasing Resilience to Large and Volatile – مذكرات سياسات

 :Capital Flows – The Role of Macroprudential Policies”
http://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/

Issues/2017/07/05/pp060217�increasing�resilience�to�large�and�
volatile�capital�flows

 :“Trade�Offs in Bank Resolution” – مذكرات مناقشات خبراء الصندوق

https://www.imf.org/en/Publications/Staff�Discussion�Notes/
Issues/2018/02/09/Trade�offs�in�Bank�Resolution�45127

بيان صحفي – »الضرائب وأهداف التنمية املستدامة«: 

http://www.imf.org/en/news/articles/2018/02/16/pr1856�
platform�for�collaboration�on�tax�first�global�conference�on�

taxation�and�sdgs

قراءات إضافية

صندوق النقد الدويل1٠٠

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.imf.org/en/news/articles/2017/08/01/pr-the-role-of-the-fund-in-governance-issues-review-of-the-guidance-note
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2017/04/19/Funds-for-Capacity-Development
http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2017/07/27/2017-external-sector-report
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2017/06/14/imf-regional-capacity-development-initiatives
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/12/19/pp121917-AdequacyOfTheGFSN
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2017/062617.pdf
http://www.imf.org/external/np/ins/english/training.htm
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/04/06/fiscal-monitor-april-2018
http://www.imf.org/en/news/articles/2018/02/16/pr1856-platform-for-collaboration-on-tax-first-global-conference-on-taxation-and-sdgs
http://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2018/04/30/sreo0518
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/SDN/2018/SDN1803.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/2018/pp030718-2018-interim-surveillance-review.ashx
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/11/22/pp101217use-of-third-party-indicator
http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2018/04/18/md-spring-meetings-global-policy-agenda-041918
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/07/05/pp060217-increasing-resilience-to-large-and-volatile-capital-flows
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/02/09/Trade-offs-in-Bank-Resolution-45127


بيان صحفي – »جمموعة األدوات الالزمة لفرض الضرائب على التحويالت 

https://www.imf.org/en/News/Arti�  اخلارجية غير املباشرة«: 

cles/2017/07/31/pr17308�the�platform�for�collaboration�on�tax�
invites

http://  :»مذكرات سياسات – »أدوات الدين السيادي املشروطة – مرفقات

www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Issues/2017/05/19/
pp032317�annexes�state�contingent�debt�instruments�for�sovereigns

 «Vienna Initiative Seeks New Growth Model to Drive – بيان صحفي

:Forward Innovation in Emerging Europe” IMF, March 13, 2018
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/13/pr1884�

vienna�initiative�seeks�new�growth�model�to�drive�forward�
innovation

البلدان منخفضة الدخل والنامية

مذكرات سياسات – »إطار صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الستمرارية 

القدرة على حتمل الديون يف البلدان منخفضة الدخل«:  

http://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/
Issues/2017/10/02/pp082217LIC�DSF

مذكرات سياسات – »الضمانات االجتماعية وتصميم البرامج التي تدعمها 

موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر وأداة دعم السياسات««:  

http://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/
Issues/2017/06/01/pp042117social�safeguards�and�program�

design�in�prgt�and�psi

بيان صحفي – مؤتمر »إدارة التدفقات الرأسمالية: التحديات التي تواجهها 

البلدان النامية« املنعقد يف زامبيا:   

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/05/05/pr17150�
zambia�imf�hosts�conference�on�managing�capital�flows�

challenges�for�developing�countries

موضوعات أخرى

»عدم املساواة والفقر عبر األجيال يف االحتاد األوروبي«:  

http://www.imf.org/en/Publications/Staff�Discussion�Notes/
Issues/2018/01/23/Inequality�and�Poverty�across�Generations�

in�the�European�Union�45137

مذكرات سياسات – »بناء القدرات يف جمال املالية العامة يف الدول 

http://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Is�  الهشة«:  

sues/2017/06/14/pp041817building�fiscal�capacity�in�fragile�state

البيانات

مذكرات سياسات – »االستراتيجية الشاملة للبيانات واإلحصاءات 

http://www.imf.org/en/publications/  :»للصندوق يف العصر الرقمي

policy�papers/issues/2018/03/20/pp020918imf�executive�board�
supports�new�strategy�for�data�and�statistics�in�the�digital�age

https://www.imf.org/  :»مذكرات سياسات – »قياس االقتصاد الرقمي

en/Publications/Policy�Papers/Issues/2018/04/03/022818�mea�
suring�the�digital�economy

دراسة صندوق النقد الدويل حول سياسة السالمة االحترازية الكلية:   

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf

دراسة صندوق النقد الدويل وجملس االستقرار املايل وبنك التسويات 

http://www.imf.org/  :الدولية حول سياسة السالمة االحترازية الكلية

external/np/g20/pdf/2016/083116.pdf

بيانات مسح سياسة السالمة االحترازية الكلية الصادر عن صندوق 

http://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/  :النقد الدويل

Issues/2018/04/30/pp043018�imf�annual�macroprudential�poli�
cy�survey

بيــان صحفــي – »تقريــر جملــس االســتقرار املــايل وصنــدوق النقــد الــدويل حــول 

التقــدم احملــرز بشــأن مبــادرة جمموعــة العشــرين املعنيــة بفجــوات البيانــات«، 

صنــدوق النقــد الــدويل، ٢١ ســبتمبر ٢٠١7:  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/21/pr17363�fsb�
and�imf�report�on�progress�with�g20�data�gaps�initiative

بيانــات  علــى  احلصــول  إمكانيــة  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  بيانــات  قاعــدة 

http://data.imf.org/?sk=E5D� املاليــة: والبيانــات  الكلــي   االقتصــاد 

CAB7E�A5CA�4892�A6EA�598B5463A34C

https://www.elibrary.imf.org/view/ العامــة:  املاليــة  شــفافية  دليــل 

IMF069/24788�9781484331859/24788�9781484331859/24788�
9781484331859.xml?redirect=true

اجلزء 3- املوارد املالية والهيكل التنظيمي 

واملساءلة

مذكرات سياسات – نموذج الدخل والرسوم والفائدة التعويضية واقتسام األعباء 

http://:»وصــايف الدخــل. “القواعــد والتنظيمــات فيمــا يتعلــق بحســاب االســتثمار

www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Issues/2016/12/31/
Rules�and�Regulations�for�the�Investment�Account�PP4734

سياسات املوارد البشرية والهيكل التنظيمي

https://www.imf.org/external/pubs/ft/ :كبار موظفي الصندوق

ar/2018/eng/related�material.htm

https://www.imf.  :توزيــع موظفــي الصنــدوق حســب اجلنســية والنــوع والبلــد

org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/web�tables.htm

https://www.imf.org/external/pubs/ft/  :رواتب موظفي الصندوق

ar/2018/eng/web�tables.htm

 مكتب التقييم املستقل

http://www.ieo�imf.org/ieo/pages/IEOHome.aspx  :مكتب التقييم املستقل
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http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy
http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/IEOHome.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/web-tables.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/web-tables.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/
ar/2018/eng/related-material.htm
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Rules-and-Regulations-for-the-Investment-Account-PP4734
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2016/083116.pdf
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أهداف التنمية املستدامة

أقــرت البلــدان األعضــاء يف منظمــة األمم املتحــدة أهــداف التنميــة املســتدامة رســميا يف قمــة األمم املتحــدة املنعقــدة يف نيويــورك يف شــهر 

ســبتمبر ٢٠١5، لتحــل بذلــك حمــل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة التــي انقضــت مــدة تنفيذهــا. وتركــز أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر 

علــى خمســة عناصــر أساســية: الشــعوب، وكوكــب األرض، والســالم، والرخــاء، والشــراكات. ويلتــزم صنــدوق النقــد الــدويل، يف حــدود املهــام 

املنوطــة بــه، باملســاهمة يف الشــراكة العامليــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة. وأطلــق الصنــدوق عــددا مــن املبــادرات بهــدف تعزيــز 

الدعــم الــذي يقدمــه للبلــدان األعضــاء علــى النحــو الــالزم يف ســعيها نحــو حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

صندوقالنقدالدويل1٠٢

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html


االختصارات

AML/CFT  anti-money laundering and 
combating the financing of terrorism 

مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب

CCRT Catastrophe Containment and Relief 
Trust

الصندوق االستئماين الحتواء 

الكوارث وتخفيف أعباء الديون

EAC External Audit Committee جلنة التدقيق اخلارجي

ECF Extended Credit Facility التسهيل االئتماين املمدد

EFF Extended Fund Facility تسهيل الصندوق املمدد

e-GDDS  Enhanced General Data 
Dissemination System

النظام العام املعزز لنشر 

البيانات 

EU European Union االحتاد األوروبي 

FATF Financial Action Task Force  فرقة العمل لإلجراءات املالية

املعنية بغسل األموال

FCL Flexible Credit Line خط االئتمان املرن

FM Fiscal Monitor الراصد املايل

FSI Financial Soundness Indicator مؤشرات السالمة املالية

FY financial year السنة املالية

G20 Group of Twenty industrialized 
economies

االقتصادات الصناعية يف 

جمموعة العشرين

GDP gross domestic product إجمايل الناجت احمللي

GFSR Global Financial Stability Report تقرير االستقرار املايل العاملي

GPA Global Policy Agenda جدول أعمال السياسات العاملية

GRA General Resources Account حساب املوارد العامة

HIPC Heavily Indebted Poor Country البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

ICD Institute for Capacity Development معهد تنمية القدرات

IEO Independent Evaluation Office مكتب التقييم املستقل

IMFC  International Monetary and Financial 
Committee 

اللجنة الدولية للشؤون 

النقدية واملالية

LIDC low-income developing country بلد نام منخفض الدخل

OIA Office of Internal Audit and 
Inspection

مكتب التدقيق والتفتيش 

الداخلي

PLL Precautionary and Liquidity Line خط الوقاية والسيولة

PPM postprogram monitoring املراقبة الالحقة للبرنامج

PRGT Poverty Reduction and Growth Trust الصندوق االستئماين للنمو 

واحلد من الفقر

PSI Policy Support Instrument أداة دعم السياسات

RCF Rapid Credit Facility التسهيل االئتماين السريع

REO Regional Economic Outlook آفاق االقتصاد اإلقليمي

RFI Rapid Financing Instrument أداة التمويل السريع

SARTTAC  South Asia Regional Training and 
Technical Assistance Center 

مركز التدريب واملساعدة 

الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا 

SBA Stand-By Arrangement اتفاق االستعداد االئتماين

SCF Standby Credit Facility تسهيل االستعداد االئتماين

SDDS Special Data Dissemination 
Standard

املعيار اخلاص لنشر 

البيانات

SDGs Sustainable Development Goals أهداف التنمية املستدامة

SDR Special Drawing Right حقوق السحب اخلاصة

SMP staff-monitored program برنامج يتابعه خبراء 

الصندوق

UN United Nations األمم املتحدة 

WEO World Economic Outlook آفاق االقتصاد العاملي
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خطاب اإلرفاق املوجه إىل 

جملس احملافظين

حتريرا يف ١ أغسطس ٢٠١٨

السيد رئيس جملس احملافظين،

يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف ٣٠ 

إبريــل ٢٠١٨، وذلــك وفقــا ألحــكام املــادة الثانيــة عشــرة، القســم 7 )أ( مــن اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل 

والقســم العاشــر مــن النظــام الداخلــي للصنــدوق. ووفقــا ألحــكام القســم العشــرين مــن النظــام الداخلــي، يعــرض اجلــزء 

٣ امليزانيتيــن اإلداريــة والرأســمالية للصنــدوق للســنة املاليــة املنتهيــة يف ٣٠ إبريــل ٢٠١9 بعــد اعتمادهمــا مــن 

www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng  اجمللــس التنفيــذي. ويعــرض امللحــق الســادس والرابــط اإللكتــروين

الكشــوف املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف ٣٠ إبريــل ٢٠١٨ لــكل مــن إدارة العمليــات العامــة، وإدارة 

حقــوق الســحب اخلاصــة، واحلســابات التــي يديرهــا الصنــدوق، إىل جانــب تقاريــر مؤسســة التدقيــق اخلارجــي بشــأن 

تلــك الكشــوف. وقــد خضعــت عمليــات التدقيــق اخلارجــي وإعــداد التقاريــر املاليــة إلشــراف جلنــة التدقيــق اخلارجــي، 

املؤلفــة مــن الســيد فيكامزيــى )رئيســا(، والســيدة ديفيــد والســيدة ســيرنز، وذلــك وفقــا ألحــكام القســم العشــرين )ج( 

مــن النظــام الداخلــي.

مع فائق االحترام والتقدير،

كريستين الغارد

املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي
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يمكن احلصول على هذه املطبوعة أو تنزيلها إلكترونيا إىل جانب امللحق السادس 

»الكشــوف املاليــة« باجملــان بإحــدى طريقتيــن: إمــا بكتابــة العنــوان اإللكتــروين يف 

املتصفــح علــى جهــاز الكمبيوتــر الشــخصي أو اللــوح اإللكتــروين، أو عــن طريــق املســح 

الضوئــي لرمــز االســتجابة الســريعة )باركــود( علــى هــذه الصفحــة. ونأمــل أن تقومــوا 

بزيارة الصفحة اإللكترونية للتقرير السنوي واستعراض كل املواد املتاحة عليها.  

www.imf.org/AR2018
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التوسع  زخم  األخيرة  اآلونة  يف 

العاملي  االقتصاد  شهده  الذي 

مما  املاضي،  العام  مدار  على 

الظروف  وحتسن  الوظائف  بزيادة  يبشر 

األعضاء.  بلداننا  معظم  يف  املعيشية 

بينها  من  التهديدات،  بعض  توجد  ولكن 

النزاعات  تصاعد  خطر  عن  الناجتة  تلك 

يف  املسبوق  غير  واالرتفاع  التجارية، 

وتقلبات  واخلاص،  العام  الدين  مستويات 

أسواق املال، وهشاشة األوضاع اجلغرافية 

السياسية.

رسالتي  فإن  التحديات،  هذه  ظل  ويف 

الوقت  أن  تزال  وال  كانت  األعضاء  للبلدان 

سطوع  وقت  هو  السقف  إلصالح  املناسب 

الوقت  يف  لذلك  سانحة  والفرصة  الشمس. 

على  يتعين  الزخم،  وملواصلة  احلايل. 

التخفيف  البلدان 

القطاع  صالبة  تعزيز  خالل  من  العامة  واملالية  املالية  خماطر  حدة  من 

املايل وإعادة بناء احليز املتاح من خالل السياسات — كما يتعين عليها 

إحراز تقدم نحو تنفيذ اإلصالحات الهيكلية التي سيكون من شأنها تعزيز 

البلدان  تشجع  أن  وينبغي  املستقبلية.  العواصف  مواجهة  يف  االقتصاد 

القواعد، وأن تسعى  إنشاء نظام جتاري منفتح متعدد األطراف يستند إىل 

إىل أن يستفيد اجلميع من التكنولوجيات اجلديدة — مما يسهم يف تعزيز 

النمو االحتوائي واالستقرار املايل بدال من إعاقتهما. 

نتيجة  بضغوط  العاملي  االقتصادي  الزخم  يتأثر  األطول،  املدى  وعلى 

املؤسسات  يف  الثقة  تراجع/فتور 

احلياة  شريان  هي  والثقة   — ببطء 

الثقة  ولهذه  بالطبع.  اقتصاد  ألي 

التي  اآلثار  عديدة:  أبعاد  املتذبذبة 

العاملية،  املالية  األزمة  خلفتها 

النمو  مكاسب  بأن  والتصورات 

يجري  ال  والعوملة  االقتصادي 

والقلق  عادل،  نحو  على  تقاسمها 

والفرص  الوظائف  مستقبل  من 

احلوكمة  وأطر  االقتصادية، 

الضعيفة التي غالبا ما ساهمت يف 

الزخم  يتأثر  كذلك  الفساد.  تيسير 

املسنين  أعداد  تزايد  نتيجة  سلبا 

لنظم  املتاح  التمويل  وضعف 

معاشات التقاعد، كما تتسع فروق 

يؤدي  أن  احملتمل  ومن  الدخل. 

تغير املناخ يف حالة عدم مواجهته إىل اضطرابات حادة على جانب 

أن  أيضا  البلدان  القادمة. ويتعين على  العقود  الرخاء االقتصادي يف 

تواصل تركيزها على هذه التحديات امللحة التي تتزايد حدتها ببطء. 

رسالة من 

املدير العام

مواجهة 

تغير 

املناخ

معاجلة عدم 

املساواة

عزيزي القارئ،
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قــام بإعــداد هــذا التقريــر الســنوي قســم التحريــر واملطبوعــات بــإدارة العالقــات اخلارجيــة يف صنــدوق النقــد الــدويل بالتشــاور مــع جمموعــة عمــل مــن خمتلــف 

إدارات الصنــدوق. وأشــرف كل مــن كريســتوف روزنبــرغ وجيفــري هيــدن ولينــدا كيــن علــى عمــل الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر التابــع للجنــة التقييــم املنبثقــة 

عــن اجمللــس التنفيــذي برئاســة ألكســندر تومبينــي. وباشــر مهــام احملــرر الرئيســي أنتــوين أنيــت وشــغلت كل مــن ألكســندرا راســل ودينيــس بيرغيــرون منصــب 

مديــر مشــروع. وقدمــت كريســتال هيرمــان املســاعدة يف التصميــم الرقمــي. وقــدم روميــت بانشــويل املســاعدة يف جانــب التحريــر اللغــوي، كمــا قــدم هايــون وو 

بــارك املســاعدة علــى اجلانــب اإلداري. 

 Beth Singer Design LLC  www.bethsingerdesign.com التصميم: مؤسسة

  Feisty Brown  www.feistybrown.com تصميم الصفحة اإللكترونية: مؤسسة
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