
 مجموعة األربعة والعشرین الحكومیة الدولیة المعنیة بالشؤون النقدیة والتنمیة الدولیة
 
 نبیا
 2019 إبریل 11 واشنطن العاصمة،

 
البنك المركزي في بیرو، وتولى منصب  عقدنا اجتماعنا في واشنطن العاصمة برئاسة السید خولیو فیالردي، محافظ -1

نائب ، بیمان قربانيأتا، وزیر المالیة في غانا، بینما تولى منصب النائب الثاني السید -النائب األول للرئیس السید كین أوفوري
 محافظ البنك المركزي اإلیراني.

 
للسید جیم كیم بالشكر وجھ لبنك الدولي ونتالختیاره رئیسا لمجموعة ا ونتوجھ إلیھ بالتھنئة دیفید مالباسنرحب بالسید و -2

خالل تولیھا  إدارتھاللسیدة كریستالینا جورجیفا لفعالیة . وكذلك نتقدم بالشكر تولیھ المنصبقیادتھ ومساھماتھ خالل فترة على 
 منصب الرئیس المؤقت.

 
 دعم النمو االحتوائيمن أجل خوض البیئة العالمیة التي یسودھا عدم الیقین 

 
ة یدینامیكالنتیجة ، 2020عام توقع ارتفاعھ مرة أخرى في مع توقع انخفاض النمو العالمي في العام الجاري من الم -3

غیر أن ھذا النمو المتوقع لن یكون متوازنا عبر مختلف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة. المستمرة في 
تحقق التطورات السلبیة نتیجة استمرار ب تھددمخاطر كبیرة  تزال ھناك اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة. فال

یزداد فیھ وقت والتقلبات الكبیرة في أسعار السلع األولیة، وذلك في  بدرجة حادة التوترات التجاریة وتشدید األوضاع المالیة
التي ینبغي مواجھتھا ضعف الجسیمة  التحدیات تشمللمواجھة فترات الھبوط االقتصادي. و حیز التصرف أمام السیاساتضیق 

نمو اإلنتاجیة، وتزاید عدم المساواة، وتغیر المناخ، والھجرة، والتحوالت الدیمغرافیة، وعدم الیقین بشأن السیاسات. وندعو إلى 
         تكثیف التعاون الدولي لتخفیف حدة المخاطر العالمیة والمساعدة في التصدي لھذه التحدیات.   

 
 وقائم األطراف متعدد تجاري نظاممن أجل تسویة التوترات التجاریة القائمة وذلك في إطار  جماعي رد فعلى وندعو إل -4

. فقد حققت التجارة الدولیة منافع ھائلة على المستوى العالمي وال تزال تمثل قاطرة حیویة للنمو بین بلدان مجموعة قواعد على
األعضاء األربعة والعشرین واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة بوجھ أعم. ونحن على استعداد للعمل مع 

ظام تجاري حدیث متعدد األطراف ومفتوح وقائم على قواعد محددة ویتسم بالعدالة اآلخرین في المجتمع الدولي بغیة دعم قیام ن
 وعدم التمییز.

 
 تتوافر كمؤسسة فیھا الصدارة موضع الصندوق یشغل قویة عالمیة مالي أمان شبكةإقامة ونؤكد مجددا دعوتنا من أجل  -5

عدم الیقین العالمیة، ندعو إلى الحفاظ على األقل على . وفي ظل تزاید أجواء العضویة حصص على وتقوم الكافیة الموارد لھا
قدرة الصندوق اإلقراضیة الراھنة وھو ما یفضل تحقیقھ بزیادة الموارد المستمدة من حصص العضویة. ونعرب عن عمیق أسفنا 

األمر ة للحصص، لتطبیق زیادة حصص العضویة في سیاق المراجعة العامة الخامسة عشر حتى اآلن لعدم توافر التأیید الكافي
اإلقراضیة. وقد أدى ذلك أیضا إلى  تھموارد المقترضة للمحافظة على قدرال علىمواصلة الصندوق اعتماده  الذي قد یتطلب

زیادة نصیب اقتصادات األسواق الصاعدة  التي كان الھدف منھا أن تعكس العضویة حصصالالزمة ل مواءمةال إعادةتأخیر 
أنصبة حصص میكیة في االقتصاد العالمي وبالتالي زیادة حصة ھذه االقتصادات كمجموعة، مع حمایة واالقتصادات النامیة الدینا

في إصالحات الحصص والحوكمة في صندوق المحرز لتقدم ل نانواصل دعم عضویة أكثر البلدان فقراً. وفي المرحلة القادمة،
 لحصص.جدیدة لصیغة  علىاالتفاق النقد الدولي، بما في ذلك 

 
وبمناسبة الذكرى الخمسین لإلصالحات التي أدرجت حقوق السحب الخاصة في اتفاقیة تأسیس الصندوق، نجدد دعوتنا  -6

  إلى زیادة استخدام حقوق السحب الخاصة بصورة فعالة كأصل احتیاطي. 
 
المحلیة من البلدان جھوده الجاریة في مجال الرقابة الموحدة لتقدیر انتقال تداعیات السیاسات  وندعو الصندوق لتكثیف -7

المؤثرة على النظام المالي إلى اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة، وتأكید أھمیة اعتماد السیاسات المسؤولة في 
 السیاق تحكیم على وقائم متوازنوفي سیاق رؤیة الصندوق المؤسسیة، نجدد دعوتنا لقیام الصندوق بإجراء تقییم  ھذا المجال.

ءمة مزیج التدابیر المستخدم في البلدان للتعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالیة لضمان تحقیق االستقرار المالي. وفي ھذا لمدى مال
     الصدد، نرحب بعمل الصندوق بشأن وضع "إطار متكامل للسیاسات".    



 
ج والشرطیة المصاحبة لھا، ونحث الصندوق لمواصلة مواءمة مجموعة أدواتھ اإلقراضیة، بما في ذلك تصمیم البرام -8

بحیث تتوافق مع ظروف واحتیاجات بلدانھ األعضاء المتغیرة. ونرحب بمقترحات الصندوق لتعزیز مجموعة أدواتھ اإلقراضیة 
من أجل البلدان منخفضة الدخل. وندعو إلى زیادة مشاركة الصندوق في جھود البلدان ذات األوضاع الھشة والدول النامیة 

"الصندوق االستئماني  موارد من االستفادة حدودملحوظة في  زیادةوندعو إلى تطبیق حو یتوافق مع ظروفھا. الصغیرة على ن
 نحثوبالتالي  .مرور الوقتب بإجمالي الناتج المحلي ونمو التجارةمقارنة  تراجع ھذه الحدودلمعالجة للنمو والحد من الفقر" 

 المدفوعات میزانتمویل  احتیاجات تلبیةضمان توافر الموارد الكافیة للصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر ل علىالصندوق 
ونشجع الصندوق على إعادة النظر في إنشاء أداة لمبادلة السیولة في األجل القصیر على  .في البلدان منخفضة الدخل المتنامیة

الترتیبات الطارئة األوسع نطاقا القتصادات األسواق  اء والنظر في وضع مجموعة مننحو یعالج المشاغل لدى البلدان األعض
      الصاعدة واالقتصادات النامیة. 

 
لقد ازدادت مخاطر المدیونیة في كثیر من البلدان، بما فیھا البلدان منخفضة الدخل. ونرحب بالمنھج المشترك متعدد  -9

الدولي لمعالجة مشكلة تزاید مخاطر المدیونیة. ونتطلع إلى إجراء مراجعة لسیاساتھما المسارات بین الصندوق ومجموعة البنك 
مع تحدیات المدیونیة والنمو  ذات الصلة. ونحث المجتمع الدولي على زیادة دعمھ لجھود البلدان النامیة في سیاق تعاملھا

 تاالقدر بناءدعم ل أقوى إجراءات اتخاذالدولیة إلى وغیرھما من المنظمات  الدولي البنك ومجموعة صندوقال وندعوالمتشابكة. 
 وتطویروبناء قاعدة بیانات شاملة،  الدیون، شفافیةفعالیة برامج االستثمار، وضمان  وزیادة والدیون، العامة المالیة إلدارة الالزمة
لتشجیع استمراریة القدرة على تحمل الدیون ونؤكد  والدائنین لمدینینبین ا المشتركة المسؤولیة ونؤكد. المحلیة المال رأس أسواق

المدینین إعادة ھیكلة الدیون بغیة تیسیر استمرار تعافي أوضاع تعزیز التنسیق بین الدائنین في األوضاع التي تقتضي ضرورة 
 االقتصادیة والمالیة العامة.

 
 المساھمات" ن بالوفاء بتعھداتنا في إطارنتمكن من مواجھة التحدیات التي یفرضھا تغیر المناخ، فإننا ملتزمو حتىو -10

. وندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالیة الدولیة األخرى لتكثیف "وطنیاً  المحددة المعتزمة
 ملیار 100 قدرھا إضافیة مالیة موارد بتوفیرونتطلع إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعھداتھا  في معالجة المخاطر المناخیة.جھودھا 

 بنوك وتشغل .اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة في بالمناخ المتعلق العمل لدعم 2020 عام بحلول سنویا دوالر
زیادة استثمارات اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة في مشروعات  دعمل یؤھلھا موقعا األطراف متعددة التنمیة

ة المستدامة، التي ستسھم بدرجة كبیرة في تحقیق النمو واألھداف المناخیة. وینبغي أن تعمل ھذه البنوك معا لالستفادة البنیة التحتی
 لبرامجزیادة تمویلھا ودعمھا لو األطراف، متعددة التنمیة بنوك نظام عبر المخاطر وتنویع تجمیع في المستغلة غیر اإلمكاناتمن 
حث بقوة ون ائتالف وزراء المالیة المعني بإجراءات مواجھة تغیر المناخ".ونحیط علما بمبادرة تشكیل" . البلدان تقودھا التي

على توفیر الموارد الكافیة من أجل "صنادیق االستثمار في إجراءات مواجھة تغیر المناخ" في سیاق دورھا الحیوي لزیادة 
      في البلدان النامیة.   الملموسة الحلول المناخیة

 
 تعبئة التمویل الالزم للنمو والتنمیة

 
التي تشكل أھمیة بالغة في سبیل  ،والنمو االحتوائي لتحول االقتصاديا لجھود إعطاء دفعةوتتمثل أھم أولویاتنا في  -11

 إیضاح. وفي ھذا الصدد، نطلب إلى مجموعة البنك الدولي 2030تحقیق "أھداف التنمیة المستدامة" الطموحة بحلول عام 
تتوخى دعم الوظائف والتحول االقتصادي في البلدان المتعاملة معھا. وینبغي أن تستند ھذه الجھود إلى رؤیة استراتیجیتھا بشأن 

 اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة.في مناطق الفي أفقر  ةعدم المساواة المزمنالفعالیة في مراعاة مشكلة 
 

من القیود في ھذه البلدان  وبینما تعاني جمیع .لجمیع البلدان النامیة المستدامة تحدیا جسیماویشكل تحقیق أھداف التنمیة  -12
نقطة  15في اإلنفاق قدرھا سنویة زیادة  ، تحتاج، في المتوسط، إلىالتقدیرات توضح أن البلدان منخفضة الدخلن إمواردھا ف

، وھو ما یتعذر تحقیقھ باالعتماد فقط على تعبئة لتنمیة المستدامةلتحقیق أھداف ا 2030عام مئویة من إجمالي الناتج المحلي في 
، فإننا ندعو إلى توفیر الدعم المنسق من المؤسسات المالیة الدولیة لمساندة الجھود الوطنیة والعالمیة في الموارد المحلیة. وبالتالي

اإلنمائیة  ات"المساعدبموجب لوفاء البلدان المتقدمة بتعھداتھا أیضا وھناك أھمیة بالغة تعبئة التمویل الالزم لدعم التنمیة المستدامة. 
. في السنوات األخیرة سجلت انخفاضاالتي و ،للبلدان منخفضة الدخل ، ال سیماالرسمیة" وزیادة الموارد المتاحة بشروط میسرة

صندوق كذلك ، وللتنمیة الدولیة المؤسسة دموار لتجدید عشرة سعةاتال العملیة إطارة في كبیرعادة تمویل تنفیذ عملیات إونتطلع إلى 
 التنمیة اإلفریقي.

 



لضمان استمراریة أوضاع المالیة العامة. وال وجھودنا اإلنمائیة لتعبئة الموارد المحلیة مطلبا ضروریا تعزیز مثل یو -13
المستمر من صندوق النقد الدولي یقتصر تحقیق ذلك على الجھود الھائلة التي تبذلھا البلدان وإنما یتطلب أیضا الدعم الفني 

ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة األخرى. ونحن نشجع الصندوق على التأكد من توافر الموارد الكافیة 
ألعضاء ألنشطتھ في مجال تنمیة القدرات، بما في ذلك المراكز اإلقلیمیة للمساعدة الفنیة، واالستجابة بفعالیة الحتیاجات بلدانھ ا

 وظروفھا على نحو یتماشى مع أولویاتھا.
 

نعتقد أن تكثیف مكافحة الفساد وزیادة الشفافیة ضروریان لتحقیق تخصیص أكثر كفاءة للموارد. وندعو أیضا إلى نحن و -14
مسروقة تعاون دولي قوي لمكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة وإقامة منصة دولیة، على غرار مبادرة استرداد األصول ال

(StAR)  التي أطلقتھا مجموعة البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة، السترداد وإعادة األصول المسروقة وترحیل المجرمین
. وسیكون من المفید في ھذا الصدد تعجیل عمل الصندوق الجاري بشأن قیاس التدفقات ومالحقتھم قضائیا الفارین إلى بلدانھم

ة على ذلك، نرحب بتنسیق القواعد والتنظیمات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب المالیة غیر المشروعة. وعالو
لترسیخ سیادة القانون وتشجیع المنافسة العادلة أیضا وباإلضافة إلى ذلك، ھناك أھمیة بالغة  عبر مناطق االختصاص المختلفة.

      .في سیاق مكافحة الفساد
 

لقضایا الضریبیة الدولیة إلى انعكاسات متباینة على إیرادات المالیة العامة التي تتلقاھا وتؤدي المعاییر والممارسات وا -15
البلدان النامیة. ومن ثم، فإن آراء البلدان النامیة ینبغي أن تحتل موقعا مركزیا في إصالح قواعد ومعاییر النظام الضریبي الدولي. 

ن مجموعة األربعة والعشرین بشأن السیاسات الضریبیة والتعاون الضریبي وفي ھذا الصدد، نشید بعمل مجموعة العمل المنبثقة ع
الدولي لتعزیز الدعوة الدولیة للنھوض بھذا المجال ودعم التعلم بین األقران من البلدان األعضاء بشأن التحدیات الضریبیة 

مل لتآكل القواعد الضریبیة ونقل األرباح األساسیة. وقد أوضحت مجموعة العمل منظوراتنا في المداوالت المعنیة باإلطار الشا
فیما یتعلق بمعالجة التحدیات الضریبیة في االقتصاد الرقمي. ونحن ندعم إیجاد حل متعدد األطراف یقر بأن المؤسسات، في ظل 

احا یخصص أربھو ما اقتصاداتنا حتى بغیر وجود مادي، ویكون لھا وجود اقتصادي ملحوظ في رقمنة االقتصادات، یمكن أن 
مساھمة األسواق والمستخدمین في خلق ھذه األرباح. وینبغي أن یكون الحل عادال وبسیطا، وفقا للقواعد التي تأخذ في االعتبار 

 وقابال للتنفیذ بشكل فعال في البلدان النامیة.
 

 إصالحات الحوكمة في مؤسستي بریتون وودز
 

ونحن نواصل التأكید على أھمیة تعمیق اإلصالحات المعنیة بالصوت والحوكمة إلرساء شرعیة وفعالیة صندوق النقد  -16
شكل مصدر قلق بالغ نظرا ی حراز تقدم نحو إتمام المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصصفعدم إالدولي ومجموعة البنك الدولي. 

ینبغي أن نواصل السعي الستكمال مواءمة الحصص الالزمة. وعالوة على ذلك، ألھمیة زیادات الحصص للقیام بعملیة إعادة 
إصالحات التمثیل في المجلس التنفیذي بموجب المراجعة الرابعة عشرة. ونحن نكرر التأكید على دعوتنا القائمة منذ وقت طویل 

أتي ذلك على حساب مقعد آخر لألسواق إلضافة مقعد ثالث إلفریقیا جنوب الصحراء دعما لصوت المنطقة وتمثیلھا دون أن ی
 الصاعدة واالقتصادات النامیة. 

 
ونحن نتطلع إلى التنفیذ الكامل للحزمة الرأسمالیة الخاصة بمجموعة البنك الدولي مع بنك دولي یعمل بفعالیة وكفاءة مع  -17
الخاصة بمجموعة التطلع إلى المستقبل البلدان النامیة، ویقود العمل في تنفیذ جدول أعمال السلع العالمیة حسبما ورد في رؤیة كل 

البنك الدولي والحزمة الرأسمالیة ذات الصلة. وسیستفید التنفیذ الكامل لھذه الحزمة من وجود شراكات قویة بین البلدان، ومن 
ولي بالالمركزیة، والتركیز على نتائج التنمیة القابلة للقیاس. ولتحقیق ھذا الھدف، من المھم إتاحة الفرصة التزام مجموعة البنك الد

للسیاسات الوقائیة البیئیة واالجتماعیة الجدیدة بأن تستقر على المستوى التشغیلي قبل النظر في تغییرات أخرى في آلیة المساءلة 
د الفوري لقرار مؤسسة التمویل الدولیة بتنفیذ حزمتھا الرأسمالیة. وسیكون على مجموعة لدى البنك الدولي. ونحن نحث باالعتما

 البنك الدولي أن تحقق النطاق والتأثیر الالزمین للمساھمة في بلوغ أھداف التنمیة المستدامة. 
 

الحاد في تمثیل بعض  وأخیرا، ندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لتعزیز جھودھما نحو معالجة القصور -18
لوظیفي، بما في ذلك مستویات اإلدارة. ونكرر التأكید على أھمیة االمناطق والبلدان النامیة في إطار عملیات التوظیف والترقي 

 التنوع في الكوادر العاملة في المؤسستین والتوازن الجنساني على كل المستویات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعلیمیة والخلفیات
 التي یتمتع بھا العاملون. 



 

 1قائمة المشاركین
 

المائة في  األول بعد عقد وزراء مجموعة األربعة والعشرین الحكومیة الدولیة المعنیة بالشؤون النقدیة والتنمیة الدولیة اجتماعھم 
برئاسة السید خولیو فیالردي، محافظ البنك المركزي في بیرو، وتولى منصب النائب األول  2019إبریل  11بتاریخ  واشنطن العاصمة

نائب محافظ البنك ، عقیل أبادي بیمان قربانيبینما تولى منصب النائب الثاني السید  ،أتا، وزیر المالیة في غانا-أوفوري كینیثالسید للرئیس 
 .المركزي اإلیراني

 إبریل 10ئة لمندوبي مجموعة األربعة والعشرین بتاریخ ابعد المعشر  الثالثقبل ھذا االجتماع الوزاري، ُعقد االجتماع و
 .البنك المركزي في بیروكبیر االقتصادیین في ، السید آدریان أرماس، برئاسة 2019

أداما كوني، كوت دیفوار؛  الدیمقراطیة؛ الكونغو جمھوریة نیمبو،موانا ، الجزائر؛ موتومبو محمد لوكال :المجموعة اإلفریقیة
زینب ، المغرب؛ تعموتيمحمد ، كینیا؛ أوتیینو رفاییل، غانا؛ كوامي جیسوغابون؛  ،جان ماري أوغاندغا، مصر؛ سحر نصر

   ، جنوب إفریقیا.دوندو موغاجین، نیجیریا؛ أحمد
، مارك دینیس جوفن، جمھوریة إیران اإلسالمیة؛ آالن بیفاني، لبنان؛ جعفر مجرد، الھند؛ سوبیر غوكاران :المجموعة اآلسیویة

 .النكا سري ،إران ویكرامرانتيالفلبین؛ 
فابیان  كولومبیا؛ ،أوكامبو ھوزیھ أنطونیوالبرازیل؛  ،كارلوس دا كوستا، األرجنتین؛ لورا جیتمان :مجموعة أمریكا الالتینیة

 ، المكسیك؛ رنزو روسیني،ھورھیھ تشافیز بریسا، ھایتي؛ رونالد غابرییل غواتیماال؛ ،كاریللو، إكوادور؛ سیرجیو ریسینوس
 .وتوباغو ترینیداد ،ھیلیر ألفین بیرو؛

كریستوف  ؛مجموعة السبعة والسبعینریاض منصور،  ، الصین؛وو فان، صندوق النقد العربي؛ عبد الرحمن الحمیدي: المراقبون
 صندوق ،عبد الحمید الخلیفة، البنك اإلسالمي للتنمیة؛ محمد الجویني، إندونیسیا؛ دالیونو دالیونوالدولیة؛  العمل منظمة ،بیرین
یز، تمانویل مون، المملكة العربیة السعودیة؛ خالد الخضیري؛ للنفط المصدرة البلدان منظمة سبیتسي، یورغالدولیة؛  للتنمیة أوبك

، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (أونكتاد)؛ موكیسا كیتويالمتحدة؛  ، اإلمارات العربیةمبارك المنصوريمركز الجنوب؛ 
، اللجنة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة ومنطقة ھیلفیا فیلوسو؛ ، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم المتحدةنافید حنیف

 .البحر الكاریبي
 النقد الدوليمدیر عام صندوق  ،كریستین الغارد: ضیوف الشرف

  كریستالینا جورجیفا، المدیر التنفیذي للبنك الدولي                
             والعشرین األربعة مجموعة عن المنبثقة بالضرائب المعنیة العمل مجموعة رئیسأكیلیش رانجان،                

 ، النا بلیك ھاناأنجیال : ماریلو أوي، ألدو كالیاري، أمانة مجموعة األربعة والعشرین
 أریك مایدن ألكانترا، دانییال یانغ، زوفینغداني : أمانة مجموعة األربعة والعشرین في صندوق النقد الدولي

                                                        
 .حسب الحضور على طاولة المناقشات 1


