
  

  مجموعة األربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون 
 النقدية والتنمية الدولية

 
  بيان

 ٢٠١٦إبريل  ١٤
 
 خامسالحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية عقدنا اجتماعنا الوزراء مجموعة األربعة والعشرين نحن  -١

برئاسة السيد موريسيو كارديناس، وزير المالية واالئتمان العام في  ٢٠١٦ إبريل ١٤بتاريخ  واشنطن العاصمةوالتسعين في 
في إثيوبيا؛ بينما تولى  والتعاون االقتصاديزير المالية ، و عبد العزيز محمدالسيد  كولومبيا؛ وتولى منصب النائب األول للرئيس

 .السيد رافي كاروناناياكي، وزير المالية في سري النكا منصب النائب الثاني
 
 .اختيارها لشغل منصب مدير عام الصندوق لفترة والية ثانيةعلى  ونتوجه بالتهنئة للسيدة كريستين الغارد -٢

 الدوليوالنظام النقدي  االقتصاد العالمي
 
وال يزال النمو في االقتصادات المتقدمة . مخاطر التطورات السلبية ازدياد، مع محدوداال يزال تعافي االقتصاد العالمي  -٣

لم و . بطيئا بينما يواصل انخفاضه في األسواق الصاعدة والبلدان النامية التي ما زالت تسهم بالجانب األكبر من النمو العالمي
ن ال تزال بلداننا تعاني معن آثار إيجابية على مستوى العالم، كما كان متوقعا، ف أسعار السلع األولية الهبوط الحاد فييسفر 

تتسبب قد و . العالمي، وضيق األوضاع المالية، وزيادة تقلبات التدفقات الرأسمالية، وتصاعد التحديات األمنية الطلبضعف 
 .ساهمتنا في النمو العالميتوقعاتنا للنمو وم تراجعهذه التيارات المعاكسة في 

 
 اقتصاداتناصالبة وزيادة ، زال أولوياتنا تشمل إدارة الحيز الذي تتيحه لنا السياساتتهذا الواقع العالمي، ال  ظلوفي  -٤

ومن الممكن أن تساهم مرونة أسعار . ، باإلضافة إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر توازنا وشموالاالستقرار االقتصادي الكليلتعزيز 
. الصرف، حسب مقتضى الحال، واالحتياطيات الوقائية، لدى توافرها، في التخفيف من حدة تأثير الصدمات الخارجية

 قتصاداال، بهدف تنويع مصادر ولويات كل بلدقا ألوفونظمنا المالية،  ،إصالحاتنا المالية والهيكلية تقويةوسنواصل العمل على 
وزيادة فرص العمل والقدرة التنافسية واإلنتاجية، إلى جانب تطبيق السياسات االقتصادية الكلية ، وتعزيز آفاق النمو ،في بلداننا

  .واالجتماعية للتصدي لعدم المساواة والتخفيف من حدة الفقر
 
آليات منع : بذل الجهود في ثالثة مجاالت رئيسية، وهي معونرحب بعمل الصندوق الجاري لتقوية النظام النقدي الدولي  -٥

وقوع األزمات والتكيف معها حال وقوعها؛ والتعاون العالمي في القضايا والسياسات التي تؤثر على االستقرار العالمي، بما في 
. تصادات ذات األهمية النظامية؛ وشبكة عالمية لألمان المالي ذات حجم كاف وأكثر تماسكاذلك آثار انتقال التداعيات من االق

ونؤيد كذلك مراجعة الصندوق لوضع شبكة األمان المالي العالمية، بما في ذلك كفاية موارد الصندوق ومجموعة أدواته 



٢ 
 

 لسيولة وقت الحاجةالسياق، نكرر دعوتنا لدعم وفي هذا ا. اإلقراضية، ونتطلع إلى تحديد خطوات مدروسة للمتابعة الالحقة
إمكان زيادة التعاون وبدرجة أكثر فعالية بين مختلف طبقات شبكة األمان ننوه إلى و . على نحو محدد المساربالقدر الكافي و 

وندعو أيضا لبذل مزيد من الجهود من جانب الصندوق . اإلقليمية التمويل وترتيبات الصندوقالمالي العالمية، وخاصة بين 
ونرحب . في التكيف مع الهبوط الحاد في أسعار السلع األولية البلدان دعم جهودليات آ حولوالمؤسسات المالية الدولية األخرى 

تنفيذ حول احتمال  إجراؤها المقرر المناقشات إلى ونتطلع. الخاصة السحب حقوق عمالت سلة إلى الصيني اليوان انضمامب
التوسع في استخدام حقوق السحب المبذولة لبحث إمكانية الجهود  زيادةنؤيد كما سحب خاصة التخصيص حقوق جولة من 

  .الخاصة في النظام النقدي الدولي
 
رورة وتعزيز إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، لكننا نؤكد ضالعالمي ونؤيد مواصلة إصالح التنظيم المالي  -٦

التخاذ تدابير الصندوق والبنك الدولي وهيئات التنظيم المالي العالمية وفي هذا الصدد، ندعو . معالجة نتائجهما غير المقصودة
مدروسة لمعالجة تراجع األعمال المصرفية المراسلة، نتيجة إجراءات تخفيف المخاطر التي تمارسها البنوك العالمية، وذلك 

يمكنها أداء النظام المالي في البلدان المتأثرة،  التي قد تؤثر سلبا علىهذه الظاهرة ف. قصاء الماليلتخفيف من حدة اإلبهدف ا
 .، بما في ذلك تحويالت العاملين في الخارجفرص الحصول على االئتمان والخدمات المالية األخرى تضييق

 
ولتيسير عملية إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب وبصورة منظمة، نؤيد جهود الصندوق المستمرة لتشجيع استخدام  -٧

الرصيد الكبير القائم من الديون ننوه إلى و . إصدارات السندات السيادية سياق المعززين في الجماعي اإلجراءو  المساواة يشرط
هذين الشرطين، ونؤيد بذل مزيد من الجهود للبحث عن حلول لمعالجة مشكالت الدائنين استخدام  ينطوي علىالسيادية الذي ال 

مع الدائنين ها وفي نفس الوقت، نرحب بالجهود التي تبذلها األرجنتين إلنهاء نزاع. يةديونالممثل هذه في المحتملة الممانعين 
  .لى أسواق رأس المال الدوليةقدرتها على النفاذ إ لكي تستعيداستمر لعقد كامل والذي الممانعين 

 
ضافي بشروط ميسرة من خارج اإلتمويل الالدعم، بما في ذلك من خالل  وفيرلتالمؤسسات المالية الدولية ونواصل دعوة  -٨

السكان إلى جانب إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء األكبر ألزمة الالجئين واألزمة األمنية،  المؤسسة الدولية للتنمية،
 تسهيل"ونرحب بمبادرة  .تقدم سلعة عامة عالمية باستضافة هؤالء النازحين عنوة عن ديارهم فهذه البلدان .ااخليالنازحين د

لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغيرها من مبادرات مجموعة البنك الدولي، وندعو إلى تعميم مثل هذه  "الميسر التمويل
وندعو أيضا . دخل األخرى التي تمر بمثل هذه األوضاع الحرجة، وبالشراكة مع أطراف أخرىالمتوسطة األدوات لدعم البلدان 

  .ة عن أسباب اقتصاديةالهجرة، بما في ذلك الناجم بآثارالمؤسسات المالية الدولية لزيادة اهتمامها 

 التنميةمن أجل تمويل ال
 
ونرحب باتفاقية باريس التي . أبابا أديس عملوبرنامج  ٢٠٣٠ونؤكد مجددا أهمية جدول أعمال التنمية المستدامة لعام  -٩

 المسؤوليات مبدأ احترام مع، تحدد مسؤوليتنا العالمية المشتركة لتحقيق النتائج المتوخاة في جدول أعمال المناخ والتنمية
في مجال انبعاثات التمويل بشروط ميسرة دور أساسي في تخفيض التكاليف المبدئية  توافرسيكون لو  .تباينهارغم  المشتركة



٣ 
 

المخاطر المرتبطة بتغير  حدة التخفيف من فضال على ،تغير المناخآثار الستثمارات القادرة على تحمل غازات الدفيئة، وا
من  ٢٠٢٠مليار دوالر سنويا بحلول عام  ١٠٠توفير لاالقتصادات المتقدمة  تقدمهاونتطلع إلى خارطة طريق مدروسة . المناخ
بنوك "، باإلضافة إلى دعم قوي في هذا الخصوص من الناميةوالتكيف معها في البلدان  هذه المخاطردعم جهود تخفيف أجل 

واصل حث ون. في األنشطة المناخيةونتطلع كذلك إلى التعجيل بإعادة تمويل صناديق االستثمار . "التنمية متعددة األطراف
المعرضة لمخاطر تغير و المجتمع الدولي على العمل مع البلدان الصغيرة متوسطة الدخل والبلدان التي تمر بأوضاع حرجة 

. الميسر التمويل علىحصولها  فرص عزيززيادة قدرتها على االستمرار في تحمل ديونها، بما في ذلك من خالل تلالمناخ، 
ورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف المقرر عقده في مراكش بالمغرب في وقت الحق من ونتطلع إلى تحقيق نتائج ناجحة للد

 .العام الجاري
 

لتمكينها من " إدارة مخاطر الكوارث"تكون بنوك التنمية متعددة األطراف شريكا قويا للبلدان النامية في وينبغي أن  - ١٠
إلى زيادة دعمها المالي للبلدان بنوك هذه الوندعو . ٢٠٣٠للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام " إطار سينداي"تحقيق أهداف 

إدارة مخاطر "مواصلة العمل في مجال ستؤدي وعلى وجه العموم، . الجديدة تالنامية وتيسير فرص حصولها على التكنولوجيا
 ".أهداف التنمية المستدامة"تحقيق تسبب الكوارث في إضعاف القدرة على التقدم نحو إلى الحيلولة دون " الكوارث

 
امة أمرا بالغ األهمية في في االستثمارات عالية الجودة في البنية التحتية المستد ومالئمة وسيكون إجراء زيادة كافية - ١١

، ندعو وباإلضافة إلى تعبئة مواردنا المحلية من خالل التعميق المالي. إنجاز جدول أعمال التنمية والمناخ والنمو االقتصادي
 واالستعانةإلى زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة األطراف عن طريق تقوية أطر السياسات والمؤسسات، وزيادة اإلقراض، 

وننوه إلى الجهود الجارية من جانب بنوك التنمية متعددة األطراف لتحقيق االستخدام األمثل . عالة بموارد القطاع الخاصالف
في تقييم القوة المالية  أكثر كفاءةت منهجيالميزانياتها العمومية، مع تشجيع الحوار مع هيئات التصنيف االئتماني لدعم استخدام 

البنية التحتية العالمي االفتتاحي المرتقب، وندعو إلى مزيد من الحوار المثمر لضمان توافر رأس  ونرحب بمنتدى. لهذه البنوك
 .  المال الكافي لدى بنوك التنمية متعددة األطراف

 
وندعم بقوة . عنصرا مكمال ضروريا لجهودنا من أجل تعبئة الموارد المحليةالفعال ويمثل التعاون الضريبي الدولي  - ١٢

ان النامية على قدم المساواة في التنفيذ المنسق واسع النطاق لنتائج المشروع المشترك بين مجموعة العشرين مشاركة البلد
ونرحب بالمبادرة . (BEPS)ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن تآكل القواعد الضريبية وتحويل األرباح 

الدولي لبناء القدرات في مجال اإلدارة الضريبية وندعو إلى تحديد خطوات  البنكمجموعة المشتركة بين صندوق النقد الدولي و 
عملية لكيفية مساهمة المؤسستين في دعم الجهود المبذولة لزيادة مشاركة البلدان النامية وتعزيز صوتها فيما يتعلق بالقضايا 

ا لمكافحة تدفقات منك الدولي على تكثيف دعمهوباإلضافة إلى ذلك، نحث صندوق النقد الدولي ومجموعة الب. الضريبية الدولية
  .التمويل غير المشروعة

 
ونرحب بدعم االبتكار في إطار العملية . وسيظل التمويل الميسر مصدرا حيويا للتمويل في البلدان منخفضة الدخل - ١٣

  .مويل من كل المصادر الممكنةالت لالستفادة من تدفقات) ١٨آيدا (الثامنة عشر إلعادة تمويل موارد المؤسسة الدولية للتنمية 



٤ 
 

من أدوات التمويل التي تستخدمها المؤسسة، فإن على المؤسسة ضمان توجيه ضغير أننا نؤكد أنه رغم التمويل غير الميسر 
وينبغي أن تكون  .قدر كاف من الموارد الميسرة لعمالئها من البلدان األفقر واألضعف، وتجنب تحميلهم التزامات بتكلفة أعلى

أهداف "الموارد إضافية وليست بديال للمساهمات المقدمة من شركاء التنمية في ضوء االتفاقات العالمية الطموحة حول هذه 
اتفاقية "و ،"(COP21) اتفاقية باريس لألطراف المشاركة في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ"، و"التنمية المستدامة

الصندوق االستئماني للنمو والحد من "صندوق النقد الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة موارد إضافية لتمويل وندعو . "سينداي
وبشكل ". حساب الموارد العامة"وٕاتاحة مزيد من المرونة بما يكفل استفادة البلدان منخفضة الدخل من موارد  (PRGT)" الفقر

ية في جهود البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات وتعزيز الدعم الذي تقدمه أعم، نطلب تعزيز مشاركة المؤسسات المالية الدول
وندعو البلدان المتقدمة للوفاء بالتزاماتها . ، وخاصة عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية وتقديم الدعم المالي لزيادة الصالبةلها

 . ١٨انحين في عملية آيدا ونتطلع إلى زيادة مساهمات الم. (ODA)تجاه المساعدة اإلنمائية الرسمية 

 الحوكمة وٕاصالح المؤسسات المالية الدولية
 

بشأن الحصص والحوكمة والتي حققت تقدما في تحويل  ٢٠١٠نرحب بنفاذ إصالحات الصندوق المتفق عليها عام  - ١٤
باقيا في هذا  نسبة من حصص األعضاء إلى بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية، وننوه إلى أن شوطا طويال ال يزال

، بما في ذلك اإلصالحات المعنية بالتمثيل في ٢٠١٠وندعو إلى التنفيذ الكامل إلصالحات الحوكمة المتفق عليها في . المسار
ونتطلع إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص بحلول موعد انعقاد االجتماعات السنوية في . المجلس التنفيذي

ألسواق حداث صيغة جديدة للحصص تؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة الحصص إلى بلدان ا، وٕالى است٢٠١٧عام 
 وزن في السريع التزايدمعبرة عن مواءمة الحصص ويجب أن تكون  .، مع حماية حصص أفقر البلدانالصاعدة والبلدان النامية

 األسواق بلدان من غيرها حساب على ذلك يكون أن ينبغي وال العالمي، االقتصاد في النامية والبلدان الصاعدة األسواق بلدان
وندعو إلى زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية عند تحديد الوزن  .النامية والبلدان الصاعدة

له الموارد ونعرب عن دعمنا القوي والمستمر ألن يكون الصندوق مرتكزا على الحصص وأن تتوافر . االقتصادي للبلدان
ونؤكد مجددا دعوتنا القائمة منذ وقت طويل لتخصيص مقعد ثالث إلفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي . الكافية

 . للصندوق، شريطة أال يأتي ذلك على حساب مقاعد األسواق الصاعدة والبلدان النامية األخرى
 

ك الدولي بما يعكس هدفه األصلي واألساسي، كما وندعو إلى القيام بعملية إلصالح حصص المساهمين في البن - ١٥
أرسته مبادئ اسطنبول، وهو تعزيز صوت وتمثيل البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول بغية تقوية شرعية البنك 

القوة التصويتية وفي هذا السياق، ندعو إلى مراجعة حصص المساهمين في البنك الدولي لتحقيق زيادة مؤثرة في . ودعم فعاليته
وينبغي أن يكون . للبلدان النامية واالتجاه صوب المساواة في القوة التصويتية، مع حماية القوة التصويتية للبلدان الفقيرة األصغر

وباإلضافة إلى ذلك، نطلب . الوزن االقتصادي هو المكون األساسي في الصيغة الجديدة بحيث يخصص له أكبر وزن ممكن
إلجمالي الناتج المحلي المرجح بتعادل القوى الشرائية عند تحديد الوزن االقتصادي للبلدان األعضاء في  إعطاء وزن أكبر
ونحذر من الخروج بنتائج ارتدادية من شأنها تهديد المكاسب المحققة من اإلصالحات السابقة، كما نتطلع إلى . الصيغة الجديدة

والنظر في إجراء زيادة انتقائية وزيادة  ٢٠١٦عد االجتماعات السنوية لعام عقد اتفاق بشأن الصيغة الديناميكية مع حلول مو 
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كذلك ندعو البنك الدولي إلى تعزيز ركيزة تمثيل البلدان في . ٢٠١٧عامة لرأس المال بحلول موعد االجتماعات السنوية لعام 
 . مجلسه التنفيذي في سياق عملية اإلصالح المعنية بصوت البلدان األعضاء

 
لع إلى اعتماد البنك الدولي إطارا للضمانات البيئية واالجتماعية يكون قابال للتطبيق وبسيطا وشفافا وواضح ونتط - ١٦

المسار، على أن يعطي دورا أكبر الستخدام النظم الُقْطرية وال يفرض عبئا مفرطا على البلدان المقترضة من حيث التكلفة 
وندعو البنك الدولي إلى تخصيص الموارد الالزمة في ميزانيته لتعزيز قدرة . يةوالوقت، مع الحفاظ على أولوية أهدافها اإلنمائ

  . البلدان على تنفيذ اإلطار الجديد
 

 توظيفهم من خالل تمثيال األقل والبلدان المناطق مواطني تمثيل لزيادة الجارية الجهود تعزيز إلى دعوتنا نكرر وأخيرا، - ١٧
 ، بما في ذلك مناصب اإلدارة، فيوالتنوع بين الجنسين المتوازناإلقليمي  التمثيل مستوى تحقيق بغية الوظيفي تدرجهم ودعم

 .الدولي النقد وصندوق الدولي البنك مجموعة
 

 مسائل أخرى
 

  .العاصمة واشنطن، في ٢٠١٦ أكتوبر ٦ بتاريخ والعشرين األربعة مجموعة لوزراء القادم االجتماع عقد المتوقع ومن  - ١٨
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 ١قائمة المشاركين
 

في والتسعين  الخامسعقد وزراء مجموعة األربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم 
برئاسة السيد موريسيو كارديناس، وزير المالية واالئتمان العام في كولومبيا؛ وتولى منصب  ٢٠١٦إبريل  ١٤واشنطن العاصمة بتاريخ 

رئيس السيد عبد العزيز محمد، وزير المالية والتعاون االقتصادي في إثيوبيا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد رافي النائب األول لل
  .كاروناناياكي، وزير المالية في سري النكا

، ٢٠١٦ إبريل إبريل ١٣بعد المئة لمندوبي مجموعة األربعة والعشرين بتاريخ  السابعقبل هذا االجتماع الوزاري، ُعقد االجتماع و 
 .موريسيو كارديناس، وزير المالية واالئتمان العام في كولومبيابرئاسة السيد 

أداما كونيه، كوت ديفوار؛ سحال  الديمقراطية؛ الكونغو جمهورية عبد الرحمن بن خلفة، الجزائر؛ موتومبو موانا نيمبو،  :المجموعة اإلفريقية
غوردان، جنوب  تيركبر، غانا؛ كيمي أديوسن، ، نيجيريا؛ برافين غابون؛ سيث إميونغولت، ناصر، مصر؛ أحمد محمد، إثيوبيا؛ ريجيس

   .إفريقيا
 

ساباش غارغ، الهند؛ غالم علي كمياب، جمهورية إيران اإلسالمية؛ آالن بيفاني، لبنان؛ سعيد أحمد، باكستان؛ سيزار   :المجموعة اآلسيوية
 .النكا؛ مايا الشويري، الجمهورية العربية السورية سري ويراسينغ، بوريسيما، الفلبين؛ نانداالل

 
 ماروكين،- جوني غراماجو كولومبيا؛ البرازيل؛ ماريا أربيليز، غاي، األرجنتين؛ أنتونيو سيلفيرا،- ألفونسو برات: مجموعة أمريكا الالتينية

 .فنزويال أرماندو ليون، وتوباغو؛ ترينيداد موريس سويت، بيرو؛ فيالردي، خوليو المكسيك؛ رودريغو تورنت، غواتيماال؛
 

 بوستيلو، الوسطى؛ يي غان، الصين؛ إينس ألمريكا النقدي عبد الرحمن الحميضي، صندوق النقد العربي؛ أنجيل آريتا، المجلس: المراقبون
 منظمة بيرسي، جان دوبوا، هايتي؛ ستيفن إكوادور؛ ألفارو إيفان هرناندز، الكاريبي؛ البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة
 أوبك صندوق البسام، المغرب؛ فؤاد الدولية؛ سواسيل نازارا، إندونيسيا؛ سافاس ألباي، البنك اإلسالمي للتنمية؛ محمد التعموتي، العمل
 المنصوري، مبارك الجنوب؛ مركز لي، أوبك؛ أحمد الغنام، المملكة العربية السعودية؛ يويفن منظمة فرد، غانمي اهللا الدولية؛ حجة للتنمية

 .)أونكتاد( والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر كيتوي، موكيسا المتحدة؛ العربية اإلمارات
 

  كريستين الغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي؛: ضيوف الشرف
  كيم، رئيس البنك الدولي؛ يونغ جيم  
 البنية التحتيةجين ليكون، البنك اآلسيوي لالستثمار في   

  ماريلو أوي، شيكاو زو، أليدا أويرا، النا بليك : أمانة مجموعة األربعة والعشرين
 .ماريا غويرا برادفورد، فيرونيكا سوال، أريك مايدن: أمانة مجموعة األربعة والعشرين، صندوق النقد الدولي

                                                       
 .حسب الحضور على طاولة المناقشات  ١


