
  

 مجموعة األر�عة والعشر�ن الحكومیة الدولیة المعنیة �الشؤون النقد�ة والتنمیة الدولیة
 

 بیان
 2019أكتو�ر  17

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

المدیر التنفیذي ، جعفر مجردأتا، وز�ر المالیة في غانا، بینما تولى منصب النائب الثاني -النائب األول للرئیس السید �ین أوفوري 
 .في صندوق النقد الدولي الممثل إلیران

 
 خوض تحد�ات النمو واالستقرار العالمیین

 
. وتزداد تحیط �ه مخاطر تطورات معاكسة عالیة 2020لنمو في والتعافي المتوقع لمي �الضعف، یتسم النمو العال -2

تضافر  و�مثلأوضاع األسواق المالیة. وانعكاساتها المحتملة على ضبابیة هذه اآلفاق مع استمرار تصاعد التوترات التجار�ة 
لتجنب ز�ادة التباطؤ االقتصادي  نضرور�ا نالمجاالت الرئیسیة مطلباالجهود على مستوى السیاسات والتعاون متعدد األطراف في 

 تحقیق النمو االحتوائي لكل شرائح المجتمع. و 
 
ندعو صناع السیاسات إل�جاد السبیل �مثل دعم النظام التجاري العالمي القائم على القواعد مطلبا مهما للتنمیة. و و   -3

تسو�ة التوترات التجار�ة والتصدي للمخاوف ذات الصلة �الحو�مة العالمیة للتجارة. فمن شأن تآكل للمسارعة بإلقامة حوار بناء 
على آفاق النمو في  �خلقا المز�د من أوجه عدم الیقین و�ؤثران سلباتجاري واالعتماد على قوة التفاوض أن النظام الالثقة في 

 قواعدال على وقائم ومفتوح حدیث تجاري  نظاماإلجراءات الالزمة لتشجیع قیام البلدان النامیة. وهناك أهمیة �الغة التخاذ البلدان 
�ل البلدان ثمار االنخراط في من خالله تجني و ، تشغل منظمة التجارة العالمیة موضع الصدارة فیه، التمییز وعدم �العدالة و�تسم

 . القائمة، وز�ادة فعالیة عملیة تسو�ة النزاعات التجارة في السلع والخدمات
 

 الموارد لها وتتوافر العضو�ة حصص على قائمة قو�ة �مؤسسة الدولي النقد صندوق  على لحفاظلونؤ�د مجددا دعوتنا  -4
، ندعو المخاطر وتزاید مواطن الضعف في االقتصاد العالمي صاعدومع ت .العالمیة المالي األمان شبكة صدارة في وتكون  الكافیة

. ونعرب عن عمیق أسفنا لعدم توافر التأیید الكافي لتطبیق ز�ادة الراهنة قدرات الصندوق اإلقراضیةإلى المحافظة على األقل على 
 �شأنسر�ع حصص العضو�ة في سیاق المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، ونؤ�د الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق 

غیر أننا نرى  .المستوى الحالي من موارد الصندوق للمحافظة على ، "االتفاقات الجدیدة لالقتراض" مجموعة من التدابیر، �ما فیها
ونشعر �خیبة األمل لعدم إحراز تقدم نحو  أنه ال ینبغي االعتماد على الموارد المقترضة �بدیل دائم لز�ادات حصص العضو�ة.

اعدة واالقتصادات النامیة نصیب اقتصادات األسواق الص ز�ادةتعكس التي �ان الهدف منها أن إعادة مواءمة حصص العضو�ة 
 البلدان أكثر عضو�ة حصص أنصبة حما�ة مع �مجموعة، االقتصادات هذه حصة وز�ادةالدینامیكیة في االقتصاد العالمي، 

لذا فإنه من الضروري تحقیق أهداف المراجعة و . غا�ة في األهمیة لترسیخ مشروعیة الصندوق وفعالیته�ل هذه العناصر و . فقراً 



  

مسة عشرة للحصص في سیاق المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص. وندعو إلى استكمال تنفیذ إصالحات عام العامة الخا
المعنیة �التمثیل في المجلس التنفیذي، و�لى تخصیص مقعد ثالث إلفر�قیا جنوب الصحراء لتعز�ز صوت ومستوى تمثیل  2010

  .النامیة واالقتصادات الصاعدة لألسواق آخر مقعد حساب على ذلك �أتي أن دون  تلك المنطقة
 

ونحث الصندوق على استكشاف طرق بدیلة لز�ادة السیولة العالمیة، �ما في ذلك من خالل ز�ادة فعالیة استخدام "حقوق  -5
لتلبیة احتیاجات بلدانه األعضاء  السحب الخاصة" �أصل احتیاطي. وندعوه إلى مواصلة مواءمة مجموعة أدواته اإلقراضیة

 لمبادلة أداة  إنشاء في النظر إعادة، �ما في ذلك النظر في وضع مجموعة من الترتیبات الطارئة األوسع نطاقا�ذلك و  ،تغیرةالم
. ونرحب بز�ادة حدود استفادة البلدان منخفضة الدخل من موارد الصندوق االستئماني للنمو والحد من القصیر األجل في السیولة

للتصدي لمشكلة تناقصها مقارنة �مستو�ات إجمالي الناتج المحلي في الوقت المناسب  هذه الحدود تعدیل ي ضرور . ومن الالفقر
والمتأثرة  الهشة األوضاع ذات البلدان جهودفي المشار�ة  لتحسینونرحب �الجهود المبذولة مؤخرا  واحتیاجات التمو�ل الخارجیة.

ز�ادة االعتمادات الكلیة ومن شأن  ق مز�د من التقدم في هذا المجال.، ونتطلع إلى تحقیظروفها مع یتوافق نحو على �الصراعات
 الدعم الكافي من صندوق النقد الدولي للبلدان منخفضة الدخل.أن تضمن لموارد الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر 

 
�ما فیها ز�ج سیاسات البلدان وندعو الصندوق للتأكد من أن أعماله الرقابیة توفر التقییمات المنصفة والمتوازنة لم -6

�جهود الصندوق السیاسات النقد�ة وسیاسات المالیة العامة والسیاسات االحتراز�ة الكلیة والسیاسات الهیكلیة. وفي هذا السیاق، نقر 
ما المتعلقة ، ال سیمشورة الصندوق و�بالغ وطبیعة ترا�طها  السیاساتأثر هذه لتحسین تقییم الجار�ة لوضع إطار متكامل للسیاسات 

والمالیة في أعمال الرقا�ة الثنائیة  االقتصاد�ة الكلیةدمج التحلیالت ز�ادة لى عالصندوق  ونحث �إدارة تقلبات التدفقات الرأسمالیة.
 والتصدي لها على الفور. االقتصادي الكليلتحدید مواطن الضعف 

 
و�ینما لم ُتسهم البلدان النامیة إال �قدر ضئیل في تغیر المناخ مقارنة �البلدان المتقدمة، فإن الظواهر الجو�ة المتطرفة    -7

الصغیرة. وتقتضي االستجا�ة آلثار تغیر  البلدان منخفضة الدخل والدولالناجمة عن تغیر المناخ تؤثر �الدرجة األكبر على 
 مبدأ �عكس �ما، تخاذ اإلجراءات الالزمة وغیر المسبوقة لالنتقال إلى عالم منخفض الكر�ون ا� المناخ المعاكسة التزاما دولیا

لذا فإننا ندعو �ل البلدان إلى تنفیذ "المساهمات المحددة وطنیًا" في إطار اتفاق  .الوقت نفس في والمتمایزة المشتر�ة المسؤولیات
والجدیدة �مقدار بتوفیر الموارد المالیة اإلضافیة  �التزامها�شأن المناخ. ومن الضروري أن توفي البلدان المتقدمة  2015�ار�س 
البلدان النامیة في التصدي جهود لمساندة  ها أكثر �عد ذلك،، وز�ادة مساهمات2020�حلول عام ملیار دوالر أمر�كي سنو�ا  100

لتغیر المناخ. ونحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي و�نوك التنمیة متعددة األطراف األخرى على تكثیف دعمها 
"، المساهمات المحددة وطنیاً " ظل. وفي سیاق تنفیذ تعهداتنا في معها والتكیف المناخ تغیر آثار تخفیفلجهود البلدان النامیة في 

   ونقل التكنولوجیا، و�ناء القدرات.فإننا ندرك الحاجة لتعز�ز المساندة من خالل توفیر ما �كفي من التمو�ل، 
 

الهجرة ال تزال تفرض التحد�ات نظرا  الهجرة، فإن المتحققة منورغم شواهد المكاسب االقتصاد�ة والمنافع االجتماعیة  -8
السیاسیة ستؤدي على األرجح إلى ز�ادة تدفقات -، والعوامل الجغرافیةخل، والتغیرات الد�مغرافیة، وتغیر المناخفجوات الدألن 

اللذین یؤثران لتعامل مع تحدي الهجرة وأزمات الالجئین المستمرة للذا یتعین اتخاذ إجراءات تعاونیة  الهجرة في السنوات المقبلة.



  

ونحث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على القیام �مز�د من األعمال التحلیلیة لتعمیق الفهم �الدرجة األكبر على البلدان النامیة. 
 للهجرة وتدفقات الالجئین و�سداء المشورة �شأن تصمیم ةواإلنمائی ةالكلی ةاالقتصاد� لآلثارفي بلدان المصدر و�لدان المقصد 

 . في هذا المجالالسیاسات الوطنیة المناهج التعاونیة و 
 
 تعبئة التمو�ل الالزم للنمو والتنمیة 
 
، والحد من أوجه للجمیعتتمثل أولو�تنا الرئیسیة في تحقیق التحول في اقتصاداتنا من أجل تحسین مستو�ات المعیشة  -9

مخاطر تي الدخل والتوظیف اتساع فجو �شكل "أهداف التنمیة المستدامة". ففي العدید من البلدان النامیة،  عدم المساواة، وتحقیق
اجتماعیة وسیاسیة �بیرة. و�ل بلد یتحمل مسؤولیة وضع تدابیر على مستوى السیاسات �غیة ز�ادة اإلنتاجیة واالستثمارات ذات 

ونؤ�د أهمیة دور المؤسسات القو�ة والحو�مة الرشیدة في وضع استراتیجیات  وتوسیع نطاق الفرص االقتصاد�ة. ،الجودة العالیة
وندعو  لتمكین الحصول على الفرص الوظیفیة عالیة الجودة، وتشجیع ر�ادة األعمال، ودعم استمرار�ة أوضاع المالیة العامة.

 وتعز�ز فعالیة مساندتهالى تكثیف بنوك التنمیة متعددة األطراف األخرى، إ، من خالل العمل مع مجموعة البنك الدولي
لتوصل إلى لتحول االقتصادي. وندعوها �ذلك لتعز�ز دعمها لوا لخلق فرص العمل التي تقودها البلدانالوطنیة و الستراتیجیات ل
 لحلول اإلقلیمیة، مثل اتفاقیة منطقة التجارة الحرة القار�ة اإلفر�قیة التي تم التصدیق علیها مؤخرا.ا
 

. غیر أنه سیتعذر على في الوقت المناسب الموارد المحلیة مطلبا أساسیا لتحقیق أهداف التنمیة المستدامةوتمثل تعبئة  -10
االعتماد فقط على تعبئة الموارد  �الصراعات، المتأثرةالبلدان ذات األوضاع الهشة و  �ما فیها، كثیر من البلدان منخفضة الدخل

أهداف التنمیة المستدامة. ولذلك هناك أهمیة �الغة لوفاء البلدان المتقدمة �التزامها المحلیة لدعم ز�ادة اإلنفاق الالزمة لتحقیق 
تقدما. وندعو إلى تنفیذ عملیات إعادة  ألقل البلدان�النسبة  2013منذ عام  انخفضتالتي  ،بز�ادة الموارد المتاحة �شروط میسرة

ؤسسة الدولیة للتنمیة من أجل دعم التحول االقتصادي الذي �خلق تمو�ل �بیرة في إطار العملیة التاسعة عشرة لتجدید موارد الم
 فرص العمل في البلدان منخفضة الدخل.

 
و�مثل التعاون الضر�بي الدولي مطلبا ضرور�ا من أجل وضع قواعد تتسم �العدالة على المستوى العالمي وتجنب  -11

الح هذه القواعد أساسا إلى آراء البلدان النامیة والتحلیالت الممارسات الضر�بیة الضارة والتنافس الضر�بي. و�نبغي أن �ستند إص
جهود المستمرة لمجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة األر�عة العلى إیراداتها. ونؤ�د مقترحات اإلصالحات الضر�بیة  السلیمة ألثر

التحد�ات الضر�بیة الرئیسیة وتعز�ز تأییدنا الدولي عند والتعاون بین بلدان الجنوب �شأن والعشر�ن لتشجیع الحوار بین النظراء 
اللزوم. وفي سیاق معالجة التحد�ات الناشئة عن فرض الضرائب على االقتصاد الرقمي ضمن "اإلطار الشامل �شأن تآكل القواعد 

متعدد إلى التوصل لحل  الضر�بیة ونقل األر�اح" الذي وضعته منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، فإننا نتطلع
�نبغي و  .�قر �أن الرقمنة تسمح للشر�ات �أن �كون لها وجود اقتصادي ملحوظ في اقتصاداتنا، حتى �غیر وجود مادياألطراف 

أن و  مساهمة األسواق والمستخدمین في خلق هذه األر�اح أن یتمثل الهدف في وضع قواعد عادلة و�سیطة توزع األر�اح �مراعاة
 و�اإلضافة إلى ذلك، ینبغي التر�یز على منع المنازعات في مرحلة تصمیم للتنفیذ �شكل فعال في البلدان النامیة. ةقابل كون ت

     الحلول.



  

ة لتعز�ز اإلنتاجیة وز�ادة النمو. ونرحب ضرور�هي مطالب مكافحة الفساد وتشجیع الشفافیة تحسین الحو�مة و  إن  -12
لى تكثیف جهودهما مع هما إوندعو  ،لتدفقات المالیة غیر المشروعةمراقبة ومكافحة ا�جهود الصندوق ومجموعة البنك الدولي في 

التدفقات المالیة غیر  مختلف أشكال للتصدي إلىحلول متعددة األطراف �التوصل إلى وفیما یتعلق  المنشأ والمقصد بلدان
متانة اإلطار المالي للمحافظة على  اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل مكافحة إطارونعرب عن التزامنا المستمر بتقو�ة المشروعة. 

 و�عادة السترداد ،)StAR( المسروقة األصول استرداد مبادرة غرار على دولیة، منصة قامةالعالمي. وندعو إلى التعاون الدولي إل
 لقطعتوخي الیقظة في التصدي مواصلة لالصندوق والبنك وندعو �ذلك . بلدانهم إلى الفار�ن المجرمین وترحیل المسروقة األصول

 عالقات المراسلة المصرفیة وتبعاتها السلبیة. 
 

نرحب المدیونیة والنمو. و تحقیق التوازن بین أهداف ونؤ�د مجددا التزامنا �معالجة مواطن الضعف المتعلقة �الدیون و  -13
نتطلع إلى اعتماد إنفاذ ، و البنك الدوليجموعة مالصندوق و الذي أعده  منهج متعدد األ�عاد لز�ادة شفافیة الدین و�بالغ بیاناته�ال

إدارة المالیة العامة والمدیونیة وتطو�ر في مجالي  دعمالتعز�ز سیاسة التمو�ل اإلنمائي المستدام وسیاسة حدود الدین. وندعو إلى 
عملیات اإلقراض لتشجیع على العمل مع األطراف المعنیة الدولي البنك مجموعة األسواق الرأسمالیة المحلیة. ونحث الصندوق و 

وعلى نحو موات الدیون السیاد�ة في الوقت المناسب القابلة لالستمرار وتتسم �الشفافیة، �ما في ذلك إعادة هیكلة واالقتراض 
 . الدیون  تحمل على القدرة استمرار�ة لتشجیع والدائنین المدینین بین المشتر�ة المسؤولیة ونؤ�د عند االقتضاء.ألوضاع السوق، 

 
البنك الدولي في مجال تنمیة مجموعة الصندوق و  مساعداتعلى  األخیرةازداد طلب البلدان النامیة في السنوات وقد  -14

القدرات. وتتیح المراكز اإلقلیمیة لتنمیة القدرات التا�عة للصندوق االستجا�ة �مرونة �بیرة لطلبات البلدان وتوفیر فرص التعلم بین 
أدواتها المعنیة فعالیة االستمرار�ة المالیة لهذه المراكز. ونحث مجموعة البنك الدولي على تقییم  ضمان. لذا من الضروري األقران

 تطبیق.العلى تجاوز تحد�ات النامیة بتنمیة القدرات في مساعدة البلدان 
 

 �ل مع �فعالیة �حیث تعمل الدولي البنك مجموعة تها"حزمة إصالحات رأس المال" التي وضع تنفیذفعالیة وندعو إلى  -15
تحقیق األهداف المتفق علیها في . ومن المفترض العالمیةالعامة  السلع أعمال جدولالمتعاملة بها وتكون على رأس  البلدان

 .2020مجموعة البنك الدولي، التي ستجرى في عام ل"مراجعة حصص المساهمین مبادئ حصص المساهمین أثناء 
 

رد البشر�ة وتحقیق التوازن بین الجنسین على �افة المستو�ات في صندوق النقد ونكرر التأكید على أهمیة تنوع الموا  -16
لمؤسستین لتعز�ز جهودهما دعو االدولي ومجموعة البنك الدولي، �ما في ذلك تنوع المؤسسات والخلفیات التعلیمیة للموظفین. ون

التوظیف والتدرج الوظیفي، �ما في ذلك على  في إطاروالمناطق  نحو معالجة القصور الحاد في تمثیل �عض البلدان النامیة
و�نبغي أن تكفل مبادرات التحدیث في صندوق النقد الدولي استمرار قدرة الصندوق على استقطاب  مستوى مناصب اإلدارة.

 الكوادر العالیة والمتنوعة من الموظفین والحفاظ علیها. 
 

توجه �الشكر للسیدة �ر�ستین ود �ذلك أن لصندوق النقد الدولي. ونمدیرا عاما  تعیینهاالسیدة �ر�ستالینا غورغییفا ل هنئون -17
 الغارد على قیادتها القدیرة للصندوق خالل فترة تولیها منصب المدیر العام.   



  

 1قائمة المشار�ین
 

المائة  الثاني �عد عقد وزراء مجموعة األر�عة والعشر�ن الحكومیة الدولیة المعنیة �الشؤون النقد�ة والتنمیة الدولیة اجتماعهم 
برئاسة السید خولیو فیالردي، محافظ البنك المر�زي في بیرو، وتولى  2019أكتو�ر  17في واشنطن العاصمة بتار�خ 
، بینما تولى منصب النائب الثاني السید جعفر أتا، وز�ر المالیة في غانا-السید �ین أوفوري منصب النائب األول للرئیس 

 الممثل إلیران في صندوق النقد الدولي.مجرد، المدیر التنفیذي 

 أكتو�ر 16ئة لمندو�ي مجموعة األر�عة والعشر�ن بتار�خ ا�عد المالرا�ع عشر قبل هذا االجتماع الوزاري، ُعقد االجتماع و 
 .مستشار أول للمدیر التنفیذي الممثل لبیرو في صندوق النقد الدوليالسید أرماندو مورالیس، ، برئاسة 2019

�ولیبالي،  شالوهو الد�مقراطیة؛ الكونغو جمهور�ة موتومبو موانا نیمبو، دیوغراتیاس: محمد لو�ال، الجزائر؛ اإلفر�قیة المجموعة
 �اتر�ك، غانا؛ أفاري -أو�و�و ماكسو�لغابون؛  كوت د�فوار؛ سحر نصر، مصر؛ أحمد شیدي، إثیو�یا؛ روجر أوند�مبا،

   ، جنوب إفر�قیا.التشو�و؛ ز�نب أحمد، نیجیر�ا؛ مفوندو هالمغرب تعموتي، محمد، �ینیا؛ انجورج

، �اقر رضانادالي، جمهور�ة إیران اإلسالمیة؛ آالن بیفاني، لبنان؛ رضا ، الهند؛ سو�راماني أ�ارنا: المجموعة اآلسیو�ة
 .�ا، سور �االي الفالنكا؛  سري  ،الد�تور آر اتش اس َسَمرتونغا، الفلبین؛ دومینغیز �ارلوس�اكستان؛ 

فیرونیكا  �ولومبیا؛ أو�امبو، هوز�ه أنطونیوالبراز�ل؛  ،غومیز إیر�فالدو: لورا جیتمان، األرجنتین؛ مجموعة أمر�كا الالتینیة
 ،روسیني رنزو، المكسیك؛ غو�را ألفونسوموجین، هایتي؛  كانلي-مارك غواتیماال؛ أرتوال جار�ن، إكوادور؛ سیرجیو ر�سینوس،

 وتو�اغو. تر�نیداد ألفین هیلیر، بیرو؛

، أنغوال؛ عبد الرحمن الحمیدي، صندوق النقد العر�ي؛ وانسونغ غوا، الصین؛ ر�اض منصور، سوسا دي: فیرا دافس المراقبون 
الدولیة؛ محمد الجو�ني، البنك اإلسالمي  العمل منظمة ؛ دالیونو دالیونو، إندونیسیا؛ دیبورا غر�نفیلد،مجموعة السبعة والسبعین

، المملكة العر�یة السعود�ة؛ البسام یوسف؛ أو�ك منظمة، سبیتسي یورغالدولیة؛  للتنمیة أو�ك صندوق  ،البسام فؤادللتنمیة؛ 
، إدارة نافید حنیفمو�یسا �یتوي، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (أونكتاد)؛ أحمد القمزي، اإلمارات العر�یة المتحدة؛ 

 .، اللجنة االقتصاد�ة ألمر�كا الالتینیة ومنطقة البحر الكار�بيبوستیلو إینس؛ ألمم المتحدةالشؤون االقتصاد�ة واالجتماعیة �ا

 ، مدیر عام صندوق النقد الدولي�ر�ستالینا غورغییفا: ضیوف الشرف
  لبنك الدوليرئیس ا، د�فید مالباس                
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