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التقرير ال�سنوي

ثانيا� :إ�ست�ضافة االجتماعات ال�سنوية لل�صندوق والبنك الدوليني
بعد جهود م�ش��رفة قامت بها وزارة املالية باال�ش�تراك مع وزارة اال�س��تثمار ،جنحت م�ص��ر يف احل�ص��ول على موافقة الدول
الأع�ضاء ال�ست�ضافة االجتماعات ال�سنوية امل�شرتكة ل�صندوق النقد والبنك الدوليني يف عام  .2012ويعترب هذا االجتماع
هو �أكرب و�أهم جتمع ر�سمي ل�صناع القرار االقت�صادي يف العامل ،حيث ي�شارك فيه نحو � 16ألف م�سئول وخبري ومن العاملني
بامل�ؤ�س�سات الدولية لبحث خمتلف الق�ضايا االقت�صادية واملالية ،والت�شاور والتن�سيق حول ال�سيا�سات والإجراءات املطلوب
تنفيذها لتح�سني �أداء االقت�صاد العاملي ،وحتقيق اال�ستقرار يف النظام املايل والنقدي العاملي ،وبحث تطور م�ؤ�شرات التنمية
على م�س��توى الدول والأقاليم ومدى التقدم يف �سيا�س��ات حماربة الفقر ،بالإ�ض��افة �إلى مراجعة �أداء امل�ؤ�س�س��ات الدولية
وخططه��ا امل�س��تقبلية .ويجري على هام�ش االجتماعات ال�س��نوية عدد م��ن اللقاءات املهمة الأخ��رى� ،أهمها اجتماعات
جمموعة دول الثمانية الكربى ،واجتماعات جمموعة الأربع والع�ش��رين والتي ت�ض��م م�ص��ر بجانب دول جمموعة الثمانية
وعدد من الأ�س��واق النا�ش��ئة الكربى ودول نامية �أخرى .كما تعقد بع�ض الأن�ش��طة على هام�ش هذه االجتماعات ي�شارك
فيه��ا ممثلني م��ن املجتمع املدين والقط��اع اخلا�ص .وحتظى هذه االجتماعات بتغطية �إعالمية وا�س��عة من كربيات و�س��ائل
الإعالم حول العامل .وينعقد هذا احلدث مرة كل ثالث �سنوات خارج الواليات املتحدة الأمريكية حيث قامت �سنغافورة
وتركيا با�ست�ضافته خالل عامي  2006و 2009على التوايل.

ثالثا� :إ�سهامات م�رص يف اجتماعات جمموعة الع�رشين
ت�ش��ارك م�ص��ر ممثلة يف وزير املالية ب�صفته رئي�ساً للجنة النقدية واملالية ب�ص��ندوق النقد الدويل يف اجتماعات جمموعة دول
الع�شرين ،والتي ت�ضم بجانب الدول الكربى عدداً من الأ�سواق ال�صاعدة ،حيث يبلغ حجم م�ساهمة هذه الدول جمتمعة
نحو  %85من حجم االقت�صاد العاملي .وتدفع م�صر خالل هذه االجتماعات ب�أهمية مراعاة م�صالح الدول النامية غري املمثلة
يف هذا التجمع عند اتخاذ �أي قرارات �أو توجهات اقت�صادية .وقد طالبت م�صر خالل اجتماعات جمموعة الع�شرين ب�ضرورة
ا�ستمرار الدول املتقدمة يف تقدمي الدعم واملعونات املالية والفنية للدول النامية ،وتوفري موارد متويلية ومنح للم�ؤ�س�سات املالية
الدولية والإقليمية ت�سمح لها بتقدمي متويل للدول النامية ب�شروط مي�سرة.
وقد تعهدت دول جمموعة الع�ش��رين بالتن�س��يق مع اللجنة النقدية واملالية ب�ص��ندوق النقد الدويل يف �إبريل  2009ب�إتاحة
 850مليار دوالر كموارد �إ�ضافية مل�ساندة االقت�صاد العاملي ،مبا يف ذلك الدول النامية والفقرية والتي ت�أثرت خططها التنموية
نتيجة الأزمة العاملية .ويت�ضمن هذا املبلغ توفري نحو  500مليار دوالر كموارد متويلية م�ؤقتة ل�صندوق النقد الدويل يخ�ص�ص
للآليات اجلديدة لالقرتا�ض والتي �أتاحها ال�صندوق �إبان الأزمة العاملية ،والتي متكن الدول من احل�صول على متويل �سريع
من خاللها ومب�شروطيات مب�سطة عند احلاجة �إليها.
وقد �أكدت قمة جمموعة الع�ش��رين يف اجتماعها خالل �س��بتمرب  2009التزامها مب�س��اندة الدول النامية يف حتقيق �أهداف
التنمية الألفية مبا يف ذلك تقدمي م�س��اعدات لها لتنمية التجارة ،والإعفاء من الديون ،خا�ص��ة بالن�سبة للدول الأفريقية يف
جنوب ال�ص��حراء .كما �س��تقوم جمموعة دول الع�شرين مب�س��اندة مبادرة الأمن الغذائي التي مت �إطالقها خالل اجتماعات
جمموعة الثمانية ب�أكويال يف �إيطاليا خالل يوليو  ،2009والتي تت�ض��من �إن�شاء �صندوق لتمويل الغذاء ي�شرف عليه البنك
الدويل وتبلغ موارده املبدئية نحو  15مليار دوالر ،وذلك مل�ساندة الدول ذات الدخل املنخف�ض يف مواجهة تقلبات الأ�سعار
العاملية للغذاء.
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