
   
 

 

 ممججمموعة األرببعة والعششرييیین الححكوممييییة الدولييییة
 الممعننييییة ببالششؤون الننقدييییة والتتننممييییة الدولييییة

 
 

 الببييییان
 ٢٠١٤أكتتوببر  ٩

 
ننححن وزراء ممججمموعة األرببعة والعششرييیین الححكوممييییة الدولييییة الممعننييییة ببالششؤون الننقدييییة والتتننممييییة الدولييییة عقدننا اججتتمماعننا الثثانني  -١

في  التتعاون الدوليببرئئاسسة ممعالي الدكتتورة ننججالء األهوانني وزييییرة  ٢٠١٤أكتتوببر  ٩والتتسسعييیین في واششننطن العاصصممة ببتتارييییخ 
ممصصر؛ وتتولى ممننصصب الننائئب األولل للرئئييییس السسييیید آالن ببييییفانني الممدييییر العام لوزارة الممالييییة اللببنناننييییة؛ ببييییننمما تتولى ممننصصب الننائئب 

  .ممالييییة كولوممببييییا وزييییر٬، ممورييییسسييییو كاردييیینناسالثثانني السسييیید 
 

 لممي واننعكاسساتته على الببلدان النناممييییةاالقتتصصاد العا
٬، فإن ببلدان األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییة تتتتممتتع رغم أن التتعافي االقتتصصادي العالممي ال ييییزالل فاتترا وغييییر ممتتوازن -٢

. في األججلل الممتتوسسطتتواصصلل ممسساهممتتها ببالججاننب األكببر ممن الننممو العالممي ممن الممتتوقع أن ببأسساسسييییات اقتتصصادييییة قوييییة عممومما و 
 قوةرغم و . واإلصصالححات الهييییكلييییةسسييییاسسات االقتتصصادييییة الكلييییة الفي الببلدان ممننخخفضضة الدخخلل٬، ببفضضلل تتححسسن  قوييییا أييییضضاالننممو  ظللو 

 لتتي ننششأت ببسسبببا سسلببا ننتتييییججة التتطورات االقتتصصادييییة الممعاكسسةالعالممي ٬، فقد تتأثثر الننممو هذه األسساسسييییات االقتتصصادييییة ببوججه عام
وقد تتم تتخخفييییض  .قة الييییورو والييییاببان وفي ببعض ببلدان األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییةممننطتتبباطؤ الننممو أكثثر ممن الممتتوقع في 

الححالي وزادت ممخخاطر التتطورات السسلببييییة الححييییوييییة ممع اححتتممالل اننتتششار تتداعييییات كببييییرة  ٢٠١٥و ٢٠١٤تتننببؤات الننممو العالممي لعاممي 
التتدفقات الرأسسممالييییة المُمربْبكة وتتقلببات  الممخخاطر النناججممة عن وممن هذه الممخخاطر تتلك. إلى ببلدان األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییة

تتزاييیید التتوتترات و أسسعار الصصرف الممرتتببطة ببالخخروج ممن ممرححلة السسييییاسسة الننقدييییة غييییر التتقلييییدييییة في أهم االقتتصصادات الممتتقدممة٬، 
   .في األسسواق الممالييییة٬، والممخخاطر ممن ججراء ححدوث تتصصححييییححات ححادة الججغرافييییة السسييییاسسييییة

 
ححث صصنناع السسييییاسسات في االقتتصصادات الممتتقدممة٬، وخخاصصة االقتتصصادات التتي تتصصدر عممالت ننه الخخلفييییة وٕازاء هذ -٣

عمملل الالببلدان النناممييییة و ببلدان األسسواق الصصاعدة و االححتتييییاطي٬، على إييییالء االهتتممام الكافي ببهذه الممخخاطر وببتتأثثييییر التتداعييییات على 
التتأكد ممن إتتاححة الفرص الكافييییة لببلدان األسسواق الصصاعدة أييییضضا ضضرورة وننؤكد . على زييییادة فعالييییة التتننسسييییق والتتواصصلل في سسييییاسساتتها

تترتتييییب اححتتييییاطي " إننششاءبب وننرححب. ببمما في ذلك ممن الممؤسسسسات الممالييییة الدولييییة٬، الممالي الممرن الدعم والببلدان النناممييییة للححصصولل على
الممببادالت ممتتعددة األطراف في "٬، ممثثلل لششببكات األممان الححالييییةوالذي ييییممثثلل إضضافة ججدييییدة ٬، "ببرييییكس"لممججمموعة ببلدان " الطوارئ



 ٢  
 

 
وننرححب ببممواصصلة الصصنندوق دوره في الرقاببة ممتتعددة األطراف  ".الصصنندوق االححتتييییاطي ألممرييییكا الالتتييییننييییة"و" إطار ممببادرة ششييییاننغ مماي

  .   وتتننسسييییق السسييییاسسات على الممسستتوى العالممي
 

تتححقق فإن الننممو القوي لم ييییالقتتصصادات الممتتقدممة ا في أسسعار الفائئدة الممننخخفضضة للغاييییة تتطببييییقورغم الفتترة الممطولة ممن  -٤
وتتطببييییق سسييییاسسات ممالييییة عاممة أكثثر دعمما للننممو ممن خخاللل ٬، ةححتتى اآلن٬، األممر الذي ييییؤكد أهممييییة تتعممييییق اإلصصالححات الهييییكلييیی

الكفييییلة ببزييییادة  اتتخخاذ التتداببييییرننواصصلل وللتتأكد ممن اننتتهاج ببلداننننا ممسسار الننممو القوي ببعييیید الممدى٬، سس. االسستتثثممار في الببننييییة التتححتتييییة
٬، ممدركييیین مما ييییننطوي وتتسسرييییع وتتييییرة التتححوالت الهييییكلييییة ٬، وتتوفييییر فرص العمملل٬،رفع ممسستتوى اإلننتتاججييییةو  االسستتثثممار في الببننييییة التتححتتييییة

   .ييییه هذا األممر ممن تتححدييییات على ممسستتوى السسييییاسسات سستتخختتلف بباخختتالف الببلدانعل
 

ببلدان األسسواق الصصاعدة عي في االقتتصصادات الممتتقدممة و وننششدد على أهممييییة الححد ممن عدم الممسساواة واإلقصصاء االججتتمما -٥
. وٕادراججها ضضممن عمملل الصصنندوق الببننك الدولي على هذه القضضاييییاممججمموعة الببلدان النناممييییة على ححد سسواء٬، وننرححب ببزييییادة تتركييییز و 

فرص العمملل  وزييییادة لسسكاناألكثثر اححتتواء لممخختتلف ششرائئح ابباتتخخاذ ممججمموعة كببييییرة ممن اإلججراءات لدعم الننممو وننححن مملتتزممون 
٬، ببمما في ذلك االسستتثثممار في تتننممييییة الممهارات والتتعلييییم والصصححة٬، وتتييییسسييییر ححركة العممالة٬، وتتححسسييیین ششببكات األممان ججودتتها وتتححسسييیین

قضضييییتتي تتغييییر الممنناخ والممسساواة ببييیین السسييییاسسات لممعالججة لتتعممييییم  اإلضضافييییةالدولي ممججمموعة الببننك  ججهودمما وننؤييیید أييییضضا . االججتتمماعي
 .نالججننسسييیی

 
الذي تتقوم وننرححب ببالعمملل الججاري . لببلدان الممتتضضررةوأثثرها على اإييییببوال في غرب إفرييییقييییا  فاششييییةوننششعر ببالقلق الببالغ إزاء  -٦

ونندعو ببه األممم الممتتححدة وممججمموعة الببننك الدولي وصصنندوق الننقد الدولي وببننك التتننممييییة اإلفرييییقي٬، على سسببييییلل الممثثالل ال الححصصر٬،  
تتكلفتته  ضهذا الوبباء وتتخخفييیی للقضضاء علىوتتوصصييییلل الممسساعدات في الوقت الممنناسسب ججلة وممكثثفة عادولييییة اتتخخاذ إججراءات إلى 

 .  واالقتتصصادييییة الببششرييییة
 

ننححييییط علمما ببالججهود الممكثثفة التتي ييییببذلها الصصنندوق والببننك الدولي فييییمما ييییتتعلق ببتتوفييییر الدعم الممالي والفنني والتتححلييییلي و  -٧
زييییادة تتننا ل٬، وننواصصلل دعو االقتتصصادي-الممسستتوييییييیین السسييییاسسي واالججتتمماعيعلى تتححدييییات لببلدان التتححولل العرببي في سسييییاق تتعامملها ممع ال

لصصنندوق والببننك الدولي أييییضضا دعم ججهود هذه على ا ييییتتعييیینو . الممؤسسسسات الممالييییة الدولييییةممن لها ححججم وممروننة المموارد الممتتاححة 
القادم ممؤتتممر القممة االقتتصصادييییة ذي عقد ممؤخخرا و ممؤتتممر تتوننس الدولي الالببلدان لتتأممييیین المموارد اإلضضافييییة ممن خخارج الممننطقة٬، ممثثلل 

وننججدد دعوتتننا لزييییادة الدعم والمموارد . في ممصصر والذي ييییرممي إلى ججذب االسستتثثممارات ممن أننححاء العالم ٢٠١٥عام ممصصر في في 
 .٬، ال سسييییمما لببننانتتتتعرض آلثثار ممتتفاوتتة ممن تتدفق الالججئئييیین السسورييییييیینالممتتاححة للببلدان التتي 

 
وال ننزالل . للتتأثثر ببالصصدمماتممننها الممعرضضة ٬، ال سسييییمما لتتححدييییات التتي تتواججه الدولل النناممييییة الصصغييییرةننششعر ببالقلق إزاء او  -٨

ثثرها ببالصصراعات والببلدان التتي التتي تتعانني ممن الببلدان ننششعر ببالقلق إزاء اسستتممرار الصصعوببات التتي تتواججه  هششاششة أوضضاعها وتتأ
. د الدولي على ممواصصلة تتزوييیید هذه الببلدان ببالدعم الفعاللوننححث ممججمموعة الببننك الدولي وصصنندوق الننق .تتواججه أزممات صصححييییة



 ٣  
 

 
 وننرححب وننتتطلع إلى اسستتكممالل الممببادئ التتوججييییهييییة الججدييییدة لممششاركة الصصنندوق في ججهود الببلدان التتي تتعانني ممن هششاششة أوضضاعها

القضضاييییا الُقطرييییة التتي لتتححفييییز العمملل الممششتترك في قضضاييییا السسييییاسسات و  الصصنندوق في التتننفييییذييییييیین الممدييییرييیین ممن عمملل ممججمموعة ببإننششاء
 .  تتؤثثر على هذه الببلدان

 
وننششعر ببالقلق إزاء . أكثثر فعالييییة في تتسسوييییة أزممات الدييییون السسييییادييییةوججود آلييییات وقد أببرزت التتطورات األخخييییرة أهممييییة  -٩

ممننظورة الو  واألرججننتتييیین ”.NML Capital, Ltd“ممؤسسسسة لقرار الذي سسييییصصدر في القضضييییة ببييیین ننتتييییججة االننظام الممححتتمملل على األثثر 
وتتسسوييییة الدييییون  لإلقراضضضعف الهييییكلل األسساسسي تت يتتالالسسلوك االننششقاقي  ممححفزاتبب٬، وخخاصصة فييییمما ييییتتعلق أممام الممححاكم األممرييییكييییة

إطار عمملل ممتتعدد األطراف وفعالل ننششاء قرار الججممعييییة العاممة لألممم الممتتححدة إلححولل ننححييییط علمما ببببدء الممنناقششات و . السسييییادييییة
وننححييییط علمما أييییضضا ببممصصادقة  .في هذا الششأن ححوار وببذلل ممزييیید ممن الججهودال ممواصصلةييییة وننتتطلع إلى إلعادة هييییكلة الدييییون السسييییاد

ششروط اإلججراء الججمماعي في السسنندات السسييییادييییة ننظرا  عزييییزتتالممسساواة و  تتداببييییر إلصصالح ششروط للصصنندوق على  يالممججلس التتننفييییذ
 .إلججراءات إعادة هييییكلة الدييییون السسييییادييییةممننظممة للتتححدييییات التتي تتفرضضها إججراءات التتقاضضي على التتسسوييییة الممححددة وال

 
 تتمموييییلل التتننممييییة

ننؤكد األهممييییة القصصوى لممواصصلة الججهود الراممييییة إلى تتححقييییق األهداف اإلننممائئييییة لأللفييییة ممع اقتتراب مموعدها الننهائئي  -١٠
. عالييییة االسستتفادة ممننهاوننححرص على زييییادة ف" الممسساعدة اإلننممائئييییة الرسسممييییة"وننؤكد أهممييییة الوفاء ببالتتزاممات . ٢٠١٥الممححدد ببعام 

ونندعو ممججمموعة الببننك الدولي وغييییرها ممن الممؤسسسسات الممالييییة ممتتعددة األطراف لتتكثثييییف ججهودها لممسسانندة الببلدان في تتححقييییق 
 .األهداف اإلننممائئييییة لأللفييییة

 
اء تتقرييییر لججننة الخخببر  وقد أكد. ٢٠١٥ممرححلة مما ببعد لججدولل أعممالل التتننممييییة  صصييییاغةوننتتطلع إلى ممواصصلة الممششاركة في  -١١

 العمملل الببححثثي الذي أججرتته ممججمموعة األرببعة والعششرييیینو  الممسستتداممةالححكوممييییة الدولييییة التتاببعة لألممم الممتتححدة والممعننييییة ببتتمموييییلل التتننممييییة 
وتتعزييییز آفاق الننممو في الببلدان  ٢٠١٥لتتننفييییذ ججدولل أعممالل التتننممييییة لممرححلة مما ببعد فججوة التتمموييییلل الكببييییرة التتي ييییتتعييیین سسدها على 
تتححقييییق االسستتفادة الممثثلى لوقائئم على الممببادئ عتتمماد ممننهج ممتتعدد الركائئز الالتتقرييییر هذا في الممتتضضممننة ع الدعوة وننتتفق مم. النناممييییة

ييییقتتضضي تتمموييییلل  وسسوف .الداعممة الببييییئئة الدولييییةالججهود الوطننييییة و  دعم ممنببممن ممخختتلف ممصصادر التتمموييییلل الممححلييییة والخخارججييییة٬، 
ممن أججلل تتعببئئة الممعوننة٬، ببمما في ذلك الممسساعدة  على الصصعييیید الدوليقوييییا وتتعاوننا  اإلننممائئييییة الممسستتقببلييییة الهائئلة اهتتمماممااالححتتييییاججات 

إلى قممة تتمموييییلل التتننممييییة الممقرر عقدها في أدييییس  ننتتطلعفي هذا الششأن٬، و  .اإلننممائئييییة الرسسممييییة٬، والمموارد الممححلييییة٬، والتتمموييییلل الخخاص
   . ٢٠١٥أبباببا في ييییولييییو 

 
ننواصصلل ببذلل  ٬، وسسوفعلى اخختتالفها ممع ظروف ببلداننننا ييییتتالءمة على ننححو الممححلييییتتعببئئة اإلييییرادات  زييییادةوننقر ببأهممييییة  -١٢

وننححييییط علمما . التتعلم ممن الننظراءأسسلوب إصصالح الننظم الضضرييییببييییة وننظم اإلننفاق والدعم٬، ممسستتنندييیین في ذلك إلى  للممن أججالججهود 
ممعززة للننممو٬، ببمما فييییها الممعننييییة ببممششروع ال ببأهممييییة التتعاون الضضرييییببي الفعالل على الممسستتوى الدولي لدعم اسستتراتتييییججييییات الممالييییة العاممة

دي ممع إججراء ححوار ممننظم في ممننظممة التتعاون والتتننممييییة في الممييییدان االقتتصصاونندعو إلى  ."تتآكلل القاعدة الضضرييییببييییة وننقلل األربباح"



 ٤  
 

 
الممسساعدة  تتقدييییمإلى صصنندوق ال٬،  كمما نندعو "تتآكلل القاعدة الضضرييییببييییة وننقلل األربباح"عمملل ببششأن ممششروع الببلدان النناممييییة ووضضع خخطة 

ننظر ببعييیین ونن. في ممججالل إدارة الممالييییة العاممة ببلدان األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییةللدعم القدرات الممؤسسسسييییة  الالزممة الفننييییة
وعدم االممتتثثالل الضضرييییببي لتتعامملل ممع التتهرب لالممعييییار العالممي الججدييیید ححولل تتببادلل الممعلوممات الضضرييییببييییة تتلقائئييییا إلى أييییضضا  االعتتببار

 .ر الححدودالضضرييییببي عبب
 

في اقتتصصاداتتننا وعلى  الممححتتمملل الننمموتتعزييییز دعم الطلب و لوننششدد على الححاججة المماسسة لالسستتثثممارات في الببننييییة التتححتتييییة  -١٣
ذلك ببعدة سسببلل ٬، و داعممة لالسستتثثممارات عالييییة الججودة في الببننييییة التتححتتييییةأهممييییة دور القطاع العام في خخلق ببييییئئة وننقر بب .ممسستتوى العالم

وننرححب ببزييییادة . سسالممة سسييییاسسات القطاعات والتترتتييییببات الممؤسسسسييییة والتتننظييییممييییة٬، وكفاييییة إججراءات تتححدييیید الممششروعات وٕاعدادهاممننها 
ببننك التتننممييییة "ببمما في ذلك االهتتممام ببتتعزييییز التتمموييییلل وببآلييییات ببنناء القدرات لدعم االسستتثثممارات ذات الججودة العالييییة في الببننييییة التتححتتييییة٬، 

الممرفق العالممي "و٬، "٥٠صصنندوق إفرييییقييییا "و٬، "لببننييییة التتححتتييییةاآلسسييییوي لالسستتثثممار اببننك "٬، و"ببرييییكس"لدان التتاببع لممججمموعة بب" دالججدييیی
الممششاركة في تتوسسييییع ونندعو إلى . الصصادرة ممؤخخرا عن ممججمموعة العششرييیین" التتححتتييییة الممببادرة العالممييییة للببننييییة"و ٬،"إلننششاء الببننييییة التتححتتييییة

تتام ننظرا لحح هذه الممببادرات  .ججم اححتتييییاججات االسستتثثممار في الببننييییة التتححتتييییةوتتوخخي االلتتزام ال
 

لإلقراض ") آييییدا("وننطلب تتوخخي الممروننة الكافييییة في سسييییاسسة ححدود الدييیین لدى الصصنندوق وسسييییاسسة الممؤسسسسة الدولييییة للتتننممييییة  -١٤
لممتتغييییر ٬، ممع ممراعاة االححتتييییاججات التتمموييییلييییة الكببييییرة للببلدان ممننخخفضضة الدخخلل والممششهد اببششروط غييییر ممييییسسرة للببلدان ممننخخفضضة الدخخلل

افتتراضضات مموضضوعييییة وواقعييییة للممخخاطر  وييییننببغي أن تتسستتنند تتقييییييییممات اسستتممرارييییة القدرة على تتححمملل الدييیین إلى. في التتمموييییلل العالممي
وننتتطلع إلى اسستتكممالل الصصنندوق ممراججعة سسييییاسستته ببششأن ححدود الدييیین ببالتتششاور ممع . لتتججننب تتقييییييیید االسستتثثممار والننممو ببغييییر داع

. الببلدان ججممييییع في الدييیین لححدود اإلعداد وججييیید مموححدو م ممع أهدافه الممتتعلقة ببوضضع إطار ممننظَّ  األطراف الممعننييییة على ننححو ييییتتسسق
وننؤكد أن تتييییسسييییر الححصصولل على التتمموييییلل الخخارججي ممع اتتبباع اسستتراتتييییججييییة سسلييییممة إلدارة الدييیین وفعالييییة اسستتخخدام األمموالل الممقتترضضة 

وائئي وزييییادة القدرة على الصصممود أممام الصصدممات وتتوفييییر فرص سسوف ييییسسممح ببتتمموييییلل االسستتثثممارات الممننتتججة التتي تتدعم الننممو االححتت
الصصنندوق االسستتئئممانني للننممو والححد ممن "وننححث الصصنندوق على تتممدييیید فتترة اإلعفاء ممن أسسعار الفائئدة الممطببقة على . العمملل الججدييییدة

 .لممدة عاممييیین" الفقر
 

 دور الممؤسسسسات الممالييییة الدولييییة وٕاصصالححها
فزييییادة انندمماج وتتعممييییق  .لتتأكد ممن فعالييییة اتتسساق أعممالل رقاببتته ممع التتححدييییات النناششئئةلصصنندوق الممسستتممرة الننرححب ببججهود  -١٥

اعتتمماد  تتدعمتتححلييییالت الممخخاطر والتتداعييییات التتي تتسسممح ببتتححسسييیین فهم اننتتقالل الممخخاطر وآثثارها على الببلدان الممتتلقييییة سسوف 
وننححث على عقد . الخخارججييییة وتتخخفييییف آثثارها لزييییادة القدرة على الصصممود أممام الصصدممات السسييییاسسات الوطننييییة في الوقت الممنناسسب

ببششأن السسييییاسسات  اتححوار الن إججراء ضضمماممزييیید ممن الممششاورات ببييیین الصصنندوق وببلدان األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییة ححولل 
وتتقوم على أسساس الممسساواة لتتعزز ممن أثثر ممششورة الصصنندوق تتسسم ببقدر أكببر ممن الفاعلييییة وتتطببييییق اسستتراتتييییججييییات التتواصصلل التتي تت

 .ببششأن السسييییاسسات
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 ٢٠١٠وال ننزالل ننششعر ببخخييییببة أمملل ببالغة ألن إصصالححات ننظام الححصصص والححوكممة في الصصنندوق والممتتفق علييییها في عام  -١٦

فال ييییزالل هذا األممر ييییممثثلل عقببة كببييییرة أممام . لم تتدخخلل ببعد ححييییز التتننفييییذ٬، وننححث الوالييییات الممتتححدة على اسستتكممالل الممصصادقة علييییها
ججدييییدة صصييییغة وضضع  وأهممها٬، الوفاء ببااللتتزاممات الممسستتقببلييییةببال ممببرر ييییؤخخر زييییز ششرعييییتته كمما تتأكييیید ممصصداقييییة الصصنندوق وتتع

وضضع خخييییارات للخخطوات لالصصنندوق دعو ونن. الممراججعة العاممة الخخاممسسة عششرة لححصصص العضضوييییةٕاججراء ححصصص العضضوييییة و ل
عو إلى التتوصصلل التتفاق ححولل صصييییغة ونند. إلى مما ببعد ننهاييییة العام ٢٠١٠القادممة في ححالة تتأخخر التتصصدييییق على إصصالححات عام 

ممعدلة تتعدييییال ششاممال تتتتسسم ببالفاعلييییة في تتعزييییز أصصوات وممسستتوى تتممثثييییلل ببلدان األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییة٬، ببمما فييییها الببلدان 
عدة ببلدان األسسواق الصصاالتتححييییز ضضد ممظاهر الفقييییرة والهششة والببلدان الصصغييییرة ذات الدخخلل الممننخخفض والممتتوسسط٬، وذلك ببممعالججة 

 .الخخاممسسة عششرة لححصصص العضضوييییة العاممة الممراججعة في إججراءلى ببدء العمملل عالصصنندوق ححث ونن. ممننذ فتترة طوييییلة الببلدان النناممييییةو 
وزن ببلدان األسسواق الصصاعدة في السسرييییع تتزاييیید هييییكلل ححوكممة الصصنندوق عن ال أن ييییعببرإعادة ممواءممة الححصصص  تتضضممنييییججب أن و 

 .األسسواق الصصاعدة والببلدان النناممييییةببلدان غييییرها ممن على ححسساب  ييییكون ذلكال ييییننببغي أن و ممي٬، والببلدان النناممييییة في االقتتصصاد العال
وننججدد دعوتتننا القائئممة ممننذ فتترة طوييییلة ببإضضافة ممقعد ثثالث لممننطقة إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء في الممججلس التتننفييییذي للصصنندوق ببغييییة 

األسسواق  ببلدانممقاعد الممخخصصصصة لببلدان أخخرى في تتححسسييیین ممسستتوى تتممثثييییلل هذه الممننطقة٬، على أال ييییكون ذلك على ححسساب ال
       .الصصاعدة والببلدان النناممييییة

 
أهممييییة ششعور الببلدان ششدد على ونن. وننتتطلع إلى ممواصصلة تتننفييییذ اإلصصالححات الممؤسسسسييییة الججارييییة في ممججمموعة الببننك الدولي -١٧

 ججممييییع ججهود في الدولي الببننك ممججمموعة ممششاركة أهممييییة ممججددا وننؤكد. الُقطرييییة للممششاركة ججدييییدال ننمموذجة في إطار المملكييییالبب
وننتتطلع إلى زييییادة فعالييییة تتوصصييییلل الدعم  .سسييییاسسييییة اعتتببارات أي ودون اإلننممائئييییة صصالححييییاتتها أسساس على لهم الدعم وتتقدييییم أعضضائئها

ننفاق إلى ممراججعة اإل وننننظر ببعييیین االعتتببار. التتمموييییلي والفنني واالسستتششاري الممصصممم لكي ييییتتالءم ممع ظروف الببلدان على اخختتالفها
اإللغاء التتدرييییججي تتأثثييییر إزاء  نناغييییر أننننا ننعرب عن قلق .التتي ييییقوم ببها الببننك الدولي ححالييییا والججهود الممببذولة لتتححسسييیین قدراتته الممالييییة

صصنندوق "و "الممججمموعة االسستتششارييییة للببححوث الزراعييییة" على عمملل على تتمموييییلل السسلع العاممة العالممييییة٬، وخخاصصة لممرفق تتقدييییم الممننح
وننتتطلع أييییضضا إلى التتننفييییذ الفعالل لببرنناممج . وننححث اإلدارة العلييییا على التتأكد ممن تتححدييیید ممصصادر التتمموييییلل الببدييییلة. "سسالمببنناء الدولة وال

 .للممخخاطر والممعرضضة الفقييییرة للببلدان المماسسة االححتتييییاججات تتلببييییةل" السساببع عششر) آييییدا( "للتتننممييییة الدولييییة الممؤسسسسة" مموارد تتمموييییلل إعادة"
 

ببششأن التتصصوييییت ورأس الممالل في ممججمموعة الببننك الدولي في مموعدها  ٢٠١٠عام  ححاتوننججدد دعوتتننا لتتننفييییذ إصصال -١٨
 الممتتفق ححسسب ٢٠١٥،٬ أكتتوببر غاييییتته مموعد في الممسساهممييیین لححصصص التتالييییة الممراججعة خختتتتامالممححدد وننعرب عن التتزاممننا الممسستتممر ببا

 .سساببقا علييییه
 

 ممسسائئلل أخخرى
األقلل تتممثثييییال ودعم تتدرججهم وتتََرقِّييییهم والببلدان الممنناطق  لزييییادة تتوظييییف الممواطننييیین ممنمملححوظة  ججهودببذلل نندعو إلى  -١٩

ننؤكد ممججددا أهممييییة تتننوع المموارد الببششرييییة ولذلك٬، . في الممؤسسسسات الممالييییة الدولييییة ببغييییة تتححقييییق ممسستتوى التتممثثييییلل الممتتوازن الوظييییفي
 .وتتححقييییق التتوازن ببييیین الججننسسييیین على كافة الممسستتوييییات٬، ببمما في ذلك تتننوع الممؤسسسسات التتعلييییممييییة



 ٦  
 

 
 

في  ةممتتممييییز ال لججهوده٬، ننتتوججه ببالششكر إلى السسييیید عممار بباتتاششارييییا٬، ممدييییر أمماننة ممججمموعة األرببعة والعششرييیین الممغادر ممننصصببهو  -٢٠
ننرححب ببالممدييییر و  .التتوفييییق في ممسساعييییه الممسستتقببلييییة وننتتممننى لهممججمموعة األرببعة والعششرييیین على ممدار السسننوات المماضضييییة٬، خخدممة 

 .انندتتنناالقادم٬، السسييییدة ممارييییلو أوي٬، وننؤكد لها ممسس
 

وننرححب أييییضضا ببإثثييییوببييییا . وننتتوججه ببالششكر إلى ممصصر لرئئاسستتها الممججمموعة وننرححب ببلببننان ببوصصفه الرئئييییس القادم للممججمموعة -٢١
في  ٢٠١٥إببرييییلل  ١٦وممن الممتتوقع عقد االججتتمماع القادم لوزراء ممججمموعة األرببعة والعششرييیین ببتتارييییخ . في ممننصصب الننائئب الثثانني

   .واششننطن العاصصممة
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 ١۱نقائئممة الممششاركييیی

في  الثثانني والتتسسعييیینعقد وزراء ممججمموعة األرببعة والعششرييیین الححكوممييییة الدولييییة الممعننييییة ببالششؤون الننقدييییة والتتننممييییة الدولييییة اججتتمماعهم 
ببرئئاسسة ممعالي الدكتتورة ننججالء األهوانني وزييییرة التتعاون الدولي في ببرئئاسسة ممعالي  ٢٠١٤ أكتتوببر ٩ببتتارييییخ واششننطن العاصصممة٬، 

األولل للرئئييییس السسييیید آالن ببييییفانني الممدييییر العام لوزارة الممالييییة اللببنناننييییة؛ ببييییننمما تتولى ممننصصب الننائئب  ممصصر؛ وتتولى ممننصصب الننائئب
   .الثثانني السسييیید ممورييییسسييییو كاردييیینناس٬، وزييییر ممالييییة كولوممببييییا

 
٬، ببرئئاسسة  ٢٠١٤ أكتتوببر ٨لممنندوببي ممججمموعة األرببعة والعششرييیین ببتتارييییخ الممئئة وأرببعة وقببلل هذا االججتتمماع الوزاري٬، ُعقد االججتتمماع 

  .كرييییم وييییصصا٬، الممدييییر التتننفييییذي الممنناوب في ممججمموعة الببننك الدوليالسسييیید 
 

 الكوننغو ججممهورييییة ٬،مموتتوممببو ممواننا ننييییممببو٬، كوت دييییفوار؛ ننييییالي كاببا٬، الججزائئر؛ ممححممد الججالب :الممججمموعة اإلفرييییقييییة
٬، غاننا؛ أمماننييییننغ-فرييییممببوننغ كواتتننغ؛ غاببون ممييییببورييییوا٬، دييییننييییس٬، إثثييییوببييییا؛ اب-غييییببري ييییرفاينن٬، ممصصر؛ عببد الششكور ششعالن الدييییممقراطييییة؛

 . ٬، ججننوب إفرييییقييییااننالننال ننييیینني٬، ننييییججييییرييییا؛ غودوييیین إييییممييییفييییلل

 

ممححممد ححسسن٬،  ٬، لببننان؛ممننييییر راششد٬، ججممهورييییة إييییران اإلسسالممييییة؛ علي طييییببننييییه٬، الهنند؛ آرفييیینند مماييییارام :الممججمموعة اآلسسييییوييییة
 .  مماييییا الششوييییري٬، سسورييییاالننكا؛  سسري أمموننوغامما٬، سساراثأممادور٬، الفلببييیین؛ -بباكسستتان؛ مما سسييییو تتواننو

  
ججونني  كولوممببييییا؛ ٬،رودرييییغو سسوييییسسكانالببرازييییلل؛  ٬،كوزنندي كارلوس٬، األرججننتتييیین؛ اكسسلل كييییسسييییلوف: ممججمموعة أممرييییكا الالتتييییننييییة

 روججاس٬، خخوزييییه وتتوبباغو؛ تترييییننييییداد ٬،الري هواي ببييییرو؛ فييییالردي٬، خخولييییو الممكسسييییك؛ ٬،ججييییراردو غوننزالييییس غواتتييییمماال؛ ٬،غرامماججو
  .وييییالفننز 
 

 هرننانندز٬، ألفارو ؛الكارييییببي الببححر وممننطقة الالتتييییننييییة ألممرييییكا االقتتصصادييییة اللججننة ببوسستتييییلو٬، إييییننسن٬، الصصييیین؛ هاببييیین : الممراقببون
سستتييییفن لورييییننت المموث٬، هاييییتتي؛ ؛ الهادئ والممححييییط آلسسييییا واالججتتمماعييییة االقتتصصادييییة الممتتححدة األممم لججننةششاممششاد أخختتر٬،  إكوادور؛
٬، صصنندوق الححرببش سسلييییممانالممغرب؛  التتعمموتتي٬، ممححممدالببننك اإلسسالممي للتتننممييییة؛  ججممالل زروق٬،الدولييییة؛ ممننظممة العمملل  ببييییرسسي٬،

٬، المممملكة العرببييییة السسعودييییة؛ مماننوييییلل مموننتتييییز٬، ممركز الججننوب؛ التتركي إببراهييییم٬، ممننظممة أوببك؛ عببد اهللا الببدريأوببك للتتننممييییة الدولييییة؛ 
 انندرألييییكسس؛ )أوننكتتاد(ممؤتتممر األممم الممتتححدة للتتججارة والتتننممييییة  ٬،راييییت-رد كوزوللرييییتتششا٬، اإلممارات العرببييییة الممتتححدة؛ ممببارك الممننصصوري

   .الممتتححدة بباألممم االججتتمماعييییة و االقتتصصادييییة الششؤون إدارة تترييییببييییلكوف٬،
 

                                                             
 .  الححضضور علي طاولة الممنناقششات ١ 



 ٨  
 

 
 . ٬، رئئييییس الببننك الدوليكييییم ييییوننغ ججييییمكرييییسستتييیین الغارد٬، ممدييییر عام صصنندوق الننقد الدولي؛ : ضضييییوف الششرف

 .ممنندوغا نندزولي هولت٬، راششييییللاننالييییسسا بباال٬، ممارييییلو أوي٬، : ششرييیینأمماننة ممججمموعة األرببعة والع
 .ببنندورو دالييییال زافاكا٬، فييییروننييییكا: مماننة ممججمموعة األرببعة والعششرييیین٬، صصنندوق الننقد الدوليأ

 

 

 
 

 


