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اجتماع المجموعة االستشارية لمجلس االستقرار المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ف ي ن وفمبر  ،2010أعل ن مجل س االس تقرار الم الي ترتيب ات لتوس يع التواص ل الخ ارجي بم ا يتج اوز
عض ويته ،وإض فاء ص بغة رس مية علي ه .ولتحقي ق ھ ذه الغاي ة ،ت م تأس يس س ت مجموع ات استش ارية
إقليمية ) (1بغرض جمع الس لطات المالي ة م ن مختل ف ال دول األعض اء ف ي مجل س االس تقرار الم الي م ع
نظيراتھا في الدول غير األعضاء لتبادل وجھ ات النظ ر ح ول أوج ه ومك امن الض عف الت ي ت ؤثر عل ى
األنظمة المالية ،وحول المبادرات التي تعزز االستقرار المالي.
واستض اف مص رف اإلم ارات العربي ة المتح دة المرك زي الي وم االجتم اع االفتت احي للمجموع ة
االستشارية لمجلس االستقرار المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مدين ة أب و ظب ي .ون اقش
األعض اء خط ة عم ل مجل س االس تقرار الم الي ،وأولوي ات السياس ات ،واإلص الحات المالي ة التنظيمي ة
الرئيس ية وتأثيراتھ ا المحتمل ة ،ونق اط ومك امن الض عف ،وقض ايا االس تقرار الم الي اإلقليمي ة .وق د
تمحورت المناقشات بشأن اإلص الحات المالي ة التنظيمي ة وتأثيراتھ ا ح ول مع ايير ب ازل 3-ل رأس الم ال
والس يولة ،ومنظ ور الدول ة المض يفة ح ول اإلش راف عل ى "المؤسس ات المالي ة ذات األھمي ة ف ي النظ ام
المالي العالمي الكلي" .وتحت عنوان نقاط الضعف وقضايا االستقرار المالي اإلقليمي ة ،ن اقش األعض اء
تأثير أزمة الديون السيادية ،وبخاص ة الص لة ب ين ال دين الس يادي والميزاني ات العمومي ة للقط اع الم الي،
وعدم التيقن بشأن تمويل البنوك .وقد كـان تطوير سـوق رأس المال المحلية ھو المجـال الثاني ال ذي ت م
تناوله تحت ھذا العنوان.
ويرأس المجموعة االستشارية لمجلس االستقرار المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بص ورة
مش تركة ،ك ل م ن مع الي/فھ د المب ارك ،مح افظ مؤسس ة النق د العرب ي الس عودي ،ومع الي الش يخ/س الم
الصباح ،محافظ بنك الكويت المرك زي .وتش مل عض وية المجموع ة الحالي ة س لطات مالي ة ف ي ك ل م ن
الجزائر ،والبحرين ،ومصر ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،والمغرب ،وس لطنة عم ان ،وقط ر ،والمملك ة
العربية السعودية ،وتونس ،وتركيا ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويرحب المجلس بانض مام البل دان
األخرى بالمنطقة إلى المجموعة االستشارية اإلقليمية في المستقبل.
مالحظات عامــة للمحررين
ينص النظام األساسي لمجل س االس تقرار الم الي عل ى أن المجل س "س وف يتش اور بص ورة موس عة ف ي
أوس اط عض ويته ،وم ع الجھ ات األخ رى ذات العالق ة ،بم ا ف ي ذل ك القط اع الخ اص والجھ ات غي ر
األعضاء .وستشمل عملية التشاور أنش طة التواص ل الالزم ة لتوس يع دائ رة ال دول المس اھمة ف ي العم ل
الذي يجري لتعزيز االستقرار المالي العالمي" ).(2
------------------------) (1تم تأسيس مجموعات استشارية إقليمية في كل م ن المن اطق التالي ة :ال دول األمريكي ة ،آس يا ،ودول الكومونويل ث المس تقلة،
وأوروبا ،والشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وأفريقيا جنوب الصحراء.
)http://www.financialstabilityboard.org/publications/r (2
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وقد صادقت قمة مجموعة الدول العشرين التي انعقدت في تورنت و ف ي يوني و  2010عل ى ھ ذه العملي ة،
بدعوتھا لمجلس االستقرار إلى "التوسع في وإضفاء الص بغة الرس مية عل ى أنش طته الخاص ة بالتواص ل
الخارجي الذي يتجاوز عضوية مجموعة الدول العشرين ،بحيث يعكس الطبيعة العالمية للنظام المالي".
وقد تم تأس يس مجل س االس تقرار الم الي ليت ولى التنس يق ،عل ى المس توى ال دولي ،ب ين أعم ال الس لطات
المالية الوطنية ،والھيئ ات الت ي تت ولى وض ع المع ايير الدولي ة ،وذل ك بھ دف تط وير وتعزي ز السياس ات
التنظيمي ة واإلش رافية وسياس ات القط اع الم الي األخ رى لص الح االس تقرار الم الي .ويجم ع المجل س
الس لطات الوطني ة المس ئولة ع ن االس تقرار الم الي ف ي  24دول ة ،بجان ب مؤسس ات مالي ة دولي ة،
ومجموعات قطاعية دولية متخصصة قوامھا سلطات تنظيمية ،وإشرافية ،ولجان من خب راء المص ارف
المركزي ة .وس يتمكن مجل س االس تقرار الم الي ،م ن خ الل المجموع ات اإلقليمي ة الس ت ،م ن اس تحداث
وتطوير مبادرات سياسات مالية عالمية ذات صبغة جامعة.
ويتولى رئاسة مجلس االستقرار المالي السيد /مارك كارني ،محافظ بنك كندا .وتتخذ سكرتارية المجلس
من مدينة بازل -سويسرا ،مقرا لھا ،ويستضيفھا بنك التسويات الدولية.
لمزيد من المعلومات حول مجلس االستقرار المالي ،يمكنكم زي ارة موق ع المجل س عل ى ش بكة اإلنترن ت
على العنوانwww.financialstabilityboard.org :
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