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Statement by the Hon. Mohamed Saeed Al-Sadi, 

Governor of the Bank and the Fund for the Republic of Yemen 
  

 
 سیدي الرئیس، المحافظون األفاضل، السیدات والسادة

 
المجموعة العربیة ھذا العام في االجتماعات السنویة المشتركة لصندوق النقد الدولي یسرني أن ألقي كلمة  .1

 .2017ومجموعة البنك الدولي لعام 

ى ذلك جزئیا إلى تعافي حركة االستثمار  .2 إن التعافي االقتصادي العالمي یشتد عوده ویقوى، ویُعزَّ
 لى الرغم من وجود العدید من مخاطر التراجع.آخذة في التحسن بشكل عام ع والتجارة، كما أن آفاق المستقبل

التي تھدف إلى و مزیج السیاسات المنسقة والشاملة والمعلنة بشكل جید ولذا، فمن المھم للغایة مواصلة تعزیز
تحقیق التعافي، وتفادي سیناریوھات مخاطر التراجع، وتحسین مشاركة الجمیع. إن الدور الذي یضطلع بھ 

ولي ومجموعة البنك الدولي مھم لمساندة النمو المستدام والشامل للجمیع لكافة البلدان، كل من صندوق النقد الد
وفي ھذا الصدد، نرحب بتركیز التقاریر الرئیسیة لصندوق النقد الدولي  وتعزیز االستقرار المالي العالمي.

دینامیات زیادة األجور، سیاسة المالیة العامة لمعالجة تزاید المخاوف بشأن عدم المساواة، والعلى خیارات 
إننا نساند أیضا  وكذلك العالقات بین الدیون العائلیة، والدخل، واالئتمان وانعكاساتھا على االستقرار المالي.

الجھود الرامیة إلى الحفاظ على استمرار التعافي، والنھوض باإلنتاجیة، وزیادة القدرة على مجابھة الصدمات 
ة المتعلقة بالحیز المتاح لإلنفاق في إطار المالیة العامة، والقضایا الھیكلیة في سیاق خیارات السیاسات العام

ونحن نتفق على أھمیة أن تعمل المؤسستان على تیسیر التوصل إلى حلول متعددة  على صعید االقتصاد الكلي.
 األطراف فیما بین البلدان للتصدي للتحدیات العالمیة.

ومجموعة البنك الدولي جھودھما لمساعدة البلدان األعضاء، السیما یجب أن یواصل صندوق النقد الدولي  .3
البلدان النامیة منخفضة الدخل، على تحقیق أھدافھا المتعلقة بالنمو والتشغیل، ومن ذلك أھداف التنمیة 

ل  الدیون، المستدامة. ومن المھم الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي، واستدامة المالیة العامة والقدرة على تحمُّ
باإلضافة إلى تمتین االستقرار المالي، وتطویر أسواق رأس المال،  مع تعزیز جھود تعبئة الموارد المحلیة،

وتحسین مناخ األعمال الجتذاب االستثمارات الخاصة. وفي ھذا الصدد، نحث المؤسستان على تقویة مساندتھما 
یة والدولیة، بعدة وسائل منھا أدوات تمویل لقدرات األعضاء على االستفادة من أسواق رأس المال المحل

مبتكرة. ویجب أیضا علیھما تقویة دورھما في استقطاب التأیید والدعوة لتعبئة مساندة المانحین للبلدان النامیة 
 منخفضة الدخل، والمساعدة على تحقیق الوفاء في الوقت المناسب بمساعدات التنمیة التي تعھد بھا المانحون.

اإلصالحات الھیكلیة الجاري تنفیذھا في العدید  آخر التطورات والمستجدات في منطقتنا، فإنفیما یتصل ب  .4
من بلدان المنطقة، باإلضافة إلى بیئة عالمیة أكثر مالءمة، تساعد على تحسین اآلفاق االقتصادیة. وفي حین 

رة للنفط عاماً آخر من عائدات النفط المنخفضة، فقد سا عدت السیاسات الحصیفة التي تواجھ البلدان الُمصّدِ
تبنتھا، مقترنة باالحتیاطات القویة الواقیة من الصدمات واألنظمة المالیة المرنة، على الحفاظ على أداء ُمرٍض 
ومناسب لالقتصاد الكلي. وتواصل البلدان تطبیق تدابیر ضبط أوضاع المالیة العامة واإلصالح الھیكلي 
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في الوقت نفسھ، بمواصلة تركیز جھودھا على تطبیق اإلصالحات الضروریة وتلتزم،  الداعمة للنمو ھذا العام،
 لتنویع أنشطتھا االقتصادیة.

إن النشاط االقتصادي في البلدان المستوردة للنفط آخذ في التحسُّن تدریجیا، فیما یرجع إلى أسعار النفط   .5
الذي تحقَّق على طریق اإلصالحات  المنخفضة، وزیادة الطلب الخارجي، وتحسُّن مشاعر الثقة بفضل التقدُّم

في اآلونة األخیرة. وتشمل ھذه اإلصالحات، على نحو خاص، ضبط أوضاع المالیة العامة وتنفیذ تدابیر 
م لمنتجات الطاقة في العدید  لتحسین مناخ األعمال. باإلضافة إلى ذلك، فقد ساعدت إصالحات نظم الدعم الُمعمَّ

ات التوجیھ وشبكات األمان االجتماعي، على تقویة استقرار االقتصاد الكلي من البلدان، إلى جانب تحسین آلی
 وتحسین عملیة تخصیص الموارد، وفي الوقت نفسھ حمایة الفئات األولى بالرعایة.

إن كل البلدان في منطقتنا ملتزمة بتقویة إدارة شؤون المالیة العامة من خالل تحسین إجراءات تعبئة   .6
ود تحدید أولویات اإلنفاق وكفاءتھ. وتدرك البلدان في منطقتنا ضرورة االستمرار في اإلیرادات، وتعزیز جھ

تحسین مناخ األعمال وزیادة الكفاءة في تقدیم خدمات التعلیم والرعایة الصحیة، وحث ُخطى إصالحات سوق 
د فرص العمل، وتحقیق العمل والتجارة، وتقویة وتعمیق النظم المالیة بغیة تعزیز اآلفاق االقتصادیة، ودعم إیجا

 30و 29ونتطلع إلى مناقشة مثمرة في المؤتمر الذي سیعقد في مراكش یومي  أھداف التنمیة المستدامة.
، وموضوعھ الرئیسي "إیجاد وظائف للجمیع: تعزیز النمو والوظائف واالحتواء في 2018ینایر/كانون الثاني 

  عالم یمكن تفعیلھا على مستوى البلدان.العالم العربي"، وما سیسفر عنھ من نتائج واضحة الم

وفیما یتعلق بجھود إعادة اإلعمار والتعافي والمساندة للبلدان التي تشھد صراعات وتلك التي تواجھ تدفق   .7
فقد كانت للصراعات في المنطقة العربیة تبعات وأعباء إنسانیة  أعداد كبیرة من الالجئین إلیھا في منطقتنا،

كبیرة أثَّرت على حیاة المالیین من الناس، وخلَّفت آثارا سلبیة ھائلة على بعض البلدان واقتصادیة واجتماعیة 
وفي الوقت الحالي، یُقدر أن حوالي خمس سكان المنطقة العربیة یعاني من آثار الصراعات الدائرة  المجاورة.

لمادي وتعطل األنشطة في لیبیا وسوریا والیمن والعراق. كما أن ھناك أضرارا ھائلة أصابت رأس المال ا
 االقتصادیة تفوق قیمتھا قیمة إجمالي الناتج المحلي للبلدان المعنیة لعدة سنوات في فترة ما قبل الصراع.

إن العالم سیستفید إذا حل السالم واالستقرار في المنطقة العربیة، وسیكون للمجتمع الدولي دور حیوي  .8
وتمویل برامج اإلعمار والتعافي فیما بعد انتھاء الصراع. یجب أن یضطلع بھ في مساندة مساعي السالم، 

ونحن نحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على االستمرار في مساندة البلدان التي تشھد 
صراعات بحفظ وبناء قدراتھا المؤسسیة ووظائفھا، ومساعدة الشعوب على إدارة أثار الصراعات والتخفیف 

األوضاع في ھذه البلدان، یجب على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن  ومع تحسن من حدتھا.
یكونا على استعداد لتزویدھا بمساندة مالیة فوریة وكبیرة وأن تُكثِّف مساعداتھما الفنیة. وقد یكون من المفید 

لعمل على تصمیم تقدیر األضرار الناجمة عن الصراعات، واحتیاجات إعادة اإلعمار، وفي الوقت نفسھ ا
إستراتیجیات للتعافي واإلعمار في مرحلة مبكرة. وینبغي كذلك دراسة االستعانة بأدوات تمویل مبتكرة بشروط 
میسرة. وبالنسبة لبعض البلدان، یلزم تقدیم مشورة فوریة وفي الوقت المناسب بشأن السیاسات من خالل 

صعید االقتصاد الكلي، ویجب منح موارد كافیة  مذكرات مقتضبة للخبراء لمعالجة التحدیات الحرجة على
 وأولویة لمثل ھذه الطلبات.
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یجب أن تستمر مجموعة البنك الدولي، من خالل استغالل الشراكات الحالیة، في دراسة سبل مبتكرة  .9
لمساندة ھذه البلدان، وكذلك البلدان التي تعاني من اآلثار غیر المباشرة للصراعات. فضال عن ذلك، فإننا 

رحب بشدة بجھود المجموعة الرامیة لوْضع خطط إلعادة اإلعمار والتعافي لتحقیق توافق في اآلراء حول ن
رؤیة اجتماعیة واقتصادیة ومؤسسیة جدیدة للبلدان المتأثرة تكفل التأھُّب واالستجابة السریعة في أعقاب انتھاء 

الستمرار في مساندة إقامة منتدیات للحوار الصراعات. وینبغي لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ا
وتبادل المعارف والتنسیق بین شركاء التنمیة لمساندة البلدان التي تشھد صراعات، وبیئات ما بعد الصراع. 
ومن الضروري أیضا أن یساعد المجتمع الدولي ھذه البلدان في الوفاء بالتزاماتھا المالیة تجاه المؤسسة الدولیة 

قت المحدد لتفادي تعطُّل تنفیذ برامجھا في البلدان التي تواجھ صراعات ألن التكلفة االقتصادیة للتنمیة في الو
 واالجتماعیة لتوقُّف التعاون یمكن أن تكون باھظة للغایة.

یجب أن تكون جھود إعادة اإلعمار والتعافي شاملة ال تقصي أحدا وأن تسھم في عملیة بناء السالم عن   .10
ب الجذریة للصراع والھشاشة للحیلولة دون تكرار الصراعات في المستقبل. ویجب طریق معالجة األسبا

ن تقدیم مساندة إضافیة وتمویل لرعایة بیئة تتیح توفیر  صیاغة التعاون في إطار أجندة تنمیة شاملة تتضمَّ
ناء وإعادة ب الفرص االقتصادیة وتقدیم الخدمات األساسیة لكل أصحاب المصلحة. وینبغي أن تتجاوز البرامج

تأھیل البنیة التحتیة ورأس المال المادي، وأن تھدف أیضا إلى تقویة مرونة المؤسسات وقدرتھا على مجابھة 
ز التماسك االجتماعي ویشجع االستثمار في رأس المال البشري، بما في ذلك  الصدمات، األمر الذي سیُعّزِ

تضررین. ویجب أن تكون احتیاجات بناء الدول في التركیز على مساندة الصحة العقلیة والنفسیة للسكان الم
صمیم عملیة إعادة اإلعمار والتعافي وأن تتركَّز على البشر لضمان أال تقصي أحدا، بما في ذلك السكان 
ل الجذري في دور النساء من جراء ھذه الصراعات، وزیادة  النازحون والمشردون قسریا. وبالنظر إلى التحوُّ

ا النساء، یجب توجیھ المزید من االستثمارات إلى تمكین النساء من أسباب القوة والحیلولة عدد األسر التي تعولھ
وفضال عن ذلك، یجب أن تأخذ البلدان المعنیة بزمام برامج إعادة  دون سقوطھن وأسرھن في براثن الفقر.

حیوي في تصمیم وتنفیذ  اإلعمار والتعافي، وأن تعكس أھدافھا وأولویاتھا اإلنمائیة. ودور المؤسسات الوطنیة
  ورصد برامج إعادة اإلعمار والتعافي فیما بعد انتھاء الصراع.

إننا نقدر جھود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للمساعدة على إیجاد الوعي وتعبئة مساعدات  .11
إلنسانیة الھائلة لبلدان مثل دولیة لمعالجة اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة لتدفقات الالجئین وتلبیة االحتیاجات ا

األردن ولبنان. وفي ھذا السیاق، فإننا نرحب بالعمل الذي تضطلع بھ مجموعة البنك الدولي من خالل البرنامج 
) ونحث على أن یستمر تركیزه على أزمة الالجئین السوریین. GCFFالعالمي لتسھیالت التمویل الُمیسَّر( 

المالیة الدولیة لصندوق النقد الدولي العام الماضي إلى أن یكون على استعداد أیضا دعوة اللجنة النقدیة و ونساند
 لإلسھام في مساندة البلدان المضیفة لالجئین في حدود صالحیاتھ، ومن ذلك من خالل المبادرات العالمیة.

للعمل بالتعاون مع مؤسسات أخرى  إننا نرحب بجھود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  .12
ل سیاسي  متعددة األطراف وثنائیة لتقدیم وتعبئة موارد إضافیة دعما للبلدان العربیة التي تمر بعملیات تحوُّ
وتنفذ تدابیر مھمة لتصحیح أوضاع االقتصاد الكلي لدیھا. ونرحب بالمساعدة المالیة والفنیة التي قدمھا صندوق 

ھا للتكیف واإلصالح وتلبیة احتیاجات موازین النقد الدولي لمصر والعراق واألردن وتونس لمساندة برامج
) PLLمدفوعاتھا. ونحن نالحظ بارتیاح التعاون المتواصل مع المغرب من خالل خط الوقایة والسیولة ( 

الذي یتیح تأمینا مفیدا ضد الصدمات الخارجیة. ونحن نقدر زیادة الجھود التي تبذلھا مجموعة البنك الدولي 
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للبلدان العربیة، ویحدونا األمل في زیادة زخمھا في ضوء التحدیات التي  المساعدات المالیةوقیامھا بزیادة 
د على ضرورة استمرار التعاون البناء للمؤسستین مع المنطقة العربیة من خالل  تواجھ المنطقة. إننا نُشّدِ

بلد، وھو أمر حیوي لتحقیق المساندة المالیة المناسبة والمرنة على أساس الظروف واالحتیاجات الخاصة بكل 
سیاسات سلیمة أُحِسن ترتیب أولویتھا، وتحفیز المساعدات الرسمیة الثنائیة والمتعددة األطراف، واجتذاب 
رأس المال الخاص. ومن المھم أن یُجري الصندوق تحلیال لآلثار االجتماعیة لتوصیاتھ الخاصة بالسیاسات، 

ترتیبات الصندوق حصیفة وأن تراعي استقرار األوضاع  وھو تحلیل ال غنى عنھ كي تكون الشروط في
 السیاسیة واالجتماعیة.

ب بجھود مجموعة البنك الدولي للنھوض بالتكامل اإلقلیمي في  .13 فیما یتصل بقضایا التكامل اإلقلیمي، نُرّحِ
تعاون بین صندوق العالم العربي بالتعاون مع المنظمات اإلقلیمیة والمؤسسات المالیة. وإننا نتطلع إلى توطید ال

النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخلیجي في مساعدة البلدان العربیة األخرى من 
ي للتحدیات االقتصادیة واالجتماعیة، وتحقیق  خالل التعاون الثنائي والمؤسسات المالیة اإلقلیمیة، والتصّدِ

 صادي، واالستقرار االجتماعي والنمو المستدام.أھدافھا اإلنمائیة من أجل تعزیز التكامل االقت

المؤسستین إلى مساندة جھود بلداننا لتقویة أُطرھا إلدارة الدیون من خالل  فیما یتعلق بإدارة الدیون، ندعو .14
المساعدات الفنیة السیما للبلدان منخفضة الدخل. والمراجعة المقبلة للتسھیالت المقدمة من صندوق النقد الدولي 

المنخفضة الدخل ذات أھمیة بالغة لضمان أن تستجیب ھذه األدوات بشكل مالئم لالحتیاجات الفعلیة أو  للبلدان
المحتملة لموازین مدفوعات ھذه البلدان. وسیكون من الضروري الحفاظ على المرونة في اإلطار المشترك 

ل الدیون ت ماشیا مع األھداف اإلنمائیة للبلدان. بین البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحلیل القدرة على تحمُّ
وفي ھذا الصدد، نحث المؤسستین على القیام بأنشطة مكثفة لبناء القدرات قبل تنفیذ ھذا اإلطار. وندعوھما 
ي المرونة في الحصول على تخفیف أعباء الدیون ومبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون  أیضا إلى توّخِ

)HIPCمتأخرة. ونوجھ دعوة خاصة إلى التحرك على وجھ السرعة لتسریع إجراءات  ) التي علیھا مدفوعات
منح الصومال والسودان إعفاء من أعباء الدیون بموجب مبادرة تخفیض دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون 

 من أجل معالجة قضیة المتأخرات وتنظیم عالقاتھما مع الدائنین.

لمالیة غیر المشروعة على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة مبررا قویا وتخلق اآلثار السلبیة للتدفقات ا  .15
لمشاركة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في جھود التصدي لھذا التحدي المتزاید. وینبغي 

في  للمؤسستین أن تقودا جھود الدعوة واستقطاب التأیید من أجل االلتزام والتعاون الدولیین لمنع ھذه التدفقات
بلدان المنشأ والمقصد، بما في ذلك البلدان الوسیطة التي تعبر من خاللھا التدفقات. فضال عن ذلك، سیكون 
من الضروري زیادة المساندة للبلدان النامیة الساعیة إلى بناء قدرات طویلة األمد في إدارة الضرائب 

ة تلك البلدان على تلبیة احتیاجاتھا اإلنمائیة. والمشاركة المستدامة في القضایا الضریبیة الدولیة من أجل مساعد
وإننا نحث المؤسستین على أن تعالجا بشكل منھجي مسألة التدفقات المالیة غیر المشروعة في سیاق اإلدارة 
المالیة العامة وتعبئة الموارد المحلیة حیث تتمتع بمیزة نسبیة في تقدیم المساعدة الفنیة في مجاالت التوریدات 

لشؤون المالیة واإلصالحات التنظیمیة، ونقل المعارف. ونحث أیضا على حشد جھود مجموعة البنك وإدارة ا
الدولي في مجال تقدیم المعارف والعمل االستشاري في القضایا ذات الصلة، ومنھا قضیة ملكیة االنتفاع، 

اردھا حتى یتیسَّر لھا ومكافحة غسل األموال. عالوةً على ذلك، نحث مجموعة البنك على تعزیز أنشطتھا ومو
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التدخل الفعَّال لتقویة القدرات المحلیة والمساعدة في بناء قدرات استرداد األموال استنادا إلى الدروس المستفادة 
  ).StAR Initiativeمن تجربتھا مع مبادرة استرداد األصول المسروقة ( 

عة بأكملھا لتشجیع استثمارات ونرحب باتخاذ مجموعة البنك الدولي نھجا شامال على مستوى المجمو .16
) Cascade approachالقطاع الخاص. وفي ھذا السیاق، نتطلع إلى التنفیذ الناجح للنھج التدریجي (

ونافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولیة للتنمیة في منطقتنا الجتذاب رأس المال الخاص إلى البلدان 
ل والدول ال عربیة المتأثِّرة بالصراعات وأوضاع الھشاشة، وذلك بدعم العربیة التي تمر بعملیة تحوُّ

 اإلصالحات، وتشجیع تطویر القطاع الخاص، واإلسھام في تعزیز ریادة األعمال واالبتكار.

إن البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة العربیة مثقلة بأعباء دین عام متزاید، یتفاقم بسبب القیود على   .17
القیام بنفقات رأسمالیة إضافیة. وترید ھذه البلدان أن تعھد إلى القطاع الخاص بمھمة  المالیة العامة التي تعوق

إعداد مشروعات طموحة للبنیة التحتیة. وھي تبحث عن حلول عملیة قابلة للتنفیذ لتطویر المشروعات الرئیسیة 
اه والصرف الصحي. ونحث للبنیة التحتیة، ومنھا في مجاالت الطاقة والتعلیم والرعایة الصحیة والنقل والمی

مجموعة البنك الدولي على توظیف ما تتمتع بھ من معرفة عمیقة وواسعة النطاق بالقطاعین العام والخاص 
في مساعدة ھذه البلدان من خالل تحدید قائمة بالمشروعات الجاھزة المؤھلة للتمویل المصرفي، وفي إعداد 

 واق رأس المال، والشراكات بین القطاعین العام والخاص.المشروعات، وبناء القدرات المؤسسیة، وتطویر أس

سیكون تحسین منظومة االبتكار وتیسیر الحصول على التمویل من أجل تشجیع الشركات الناشئة   .18
ومنشآت األعمال الصغیرة الحجم عنصرا رئیسیا في دعم النمو وخلق فرص العمل والوظائف في المنطقة. 

ات الناشئة الذي سیتیح وفي ھذا السیاق، نُعلِّق أھمیة كبیرة على برنامج مؤسسة التمویل الدولیة لتحفیز الشرك
االستثمار في صنادیق استثمارات األسھم أو صنادیق رأس المال المخاِطر. وفضال عن ذلك، نحث مجموعة 

) من أجل معالجة فجوة ESIF( البنك الدولي على التفعیل الفوري لصندوق دعم االبتكار في المراحل األولى
ة التي تسھم في ضعف االستثمار وارتفاع المخاطر في مثل التمویل في المراحل المبكرة وفجوة المعرفة الفنی

ل تحدیاً كبیرا. فأنشطة ریادة األعمال بین  عالوة على ذلك، مازال دعم رائدات األعمال ھذه المشروعات. یُشّكِ
النساء منخفضة للغایة في منطقتنا بالمقارنة بالمتوسط العالمي، ویعوقھا نقص فرص الحصول على الخدمات 

. وإننا نرحب بمبادرة تمویل رائدات األعمال التي طرحت في اآلونة األخیرة، ونتوقع أن یكون لھا المالیة
 تأثیر كبیر في منطقتنا.

على "التعلُّم لتحقیق الدور الُمنتظر من  2018إننا نرحب بتركیز مطبوعة تقریر عن التنمیة في العالم   .19
ونحن نتفق على أن تحسین التعلیم  األعمال اإلنمائي. التعلیم". فالتعلیم موضوع مھم یمس كامل بنود جدول

لتحقیق اإلمكانیات الكاملة للتعلیم باعتباره األداة  ھو إحدى أولویاتنا، وال یزال ھناك الكثیر مما ینبغي القیام بھ
ویتطلب ذلك أن تتبنى مجموعة البنك الدولي إستراتیجیة مدروسة لمساندة جھود البلدان  الرئیسیة للتعلم.

المتعاملة معھا في مجال التعلیم، بما في ذلك تحسین الصلة بین التعلیم والتشغیل في البیئة التكنولوجیة سریعة 
  التغیر.

إن المساندة التي یقدمھا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة مھمة  .20
ي للتحدیات التي یواجھھا الشعب الفلسطیني. وإننا في تشجیع المجتمع الدولي على مواصلة مساندتھ للتصد

نثمن العمل التحلیلي عالي الجودة الذي تنفذه المؤسستان بشأن المعوقات لقیام اقتصاد تتوفر لھ مقومات البقاء 
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في فلسطین، ونشجعھما على االستمرار في القیام بھذه األعمال، ولكن مع انحسار الدعم المقدم من المانحین 
ولذلك، نعتقد أنھ قد حان الوقت لتجدید التزام المانحین وتوسیع العمل  اد آلیات تمویل جدیدة ومبتكرة.یلزم إیج

في فلسطین من أجل تحسین الظروف المعیشیة للشعب الفلسطیني وتمھید السبیل من أجل مستقبل أفضل. وفي 
كومة بالفعل یجب أن تسعى المشاركة جانب مجموعة البنك الدولي، نعتقد أنھ باإلضافة إلى التمویل المقدم للح

إلى إنشاء صندوق للقطاع الخاص لیساند مؤسسة األعمال الخاصة ومشاركة القطاع الخاص في توسیع مرافق 
البنیة التحتیة. وسیعمل مثل ھذا الصندوق على تعبئة رأس المال الخاص الفلسطیني في الداخل وفي الشتات، 

سرة المتاحة من بنوك التنمیة متعددة األطراف و بنوك التنمیة اإلقلیمیة. باإلضافة إلى الموارد العامة والمی
وسیسعى ھذا الصندوق إلى اجتذاب رأس المال التجاري، وتنشیط القطاع الخاص الفلسطیني لتمكینھ من تقدیم 

 خدمات مستدامة ومیسورة التكلفة وتحقیق استثمارات ھدفھا خلق فرص العمل والتوظیف.

أي المنتجات المعرفیة  –ع من مجموعة البنك الدولي أن تعمل على تصمیم أدواتھا القائمة من ثمَّ، نتوق  .21
بما یكفل تعزیز القطاع الخاص، وإعطاء أولویة للعمل في تحسین مناخ األعمال، ومعالجة  -والخدمات التمویلیة

لجھود الخدمات عیوب السوق وأوجھ القصور المؤسسیة، وتعزیز المنافسة. ویجب أن تترافق مع ھذه ا
االستشاریة لمؤسسة التمویل الدولیة للمساعدة في تحدید وإعداد المشروعات، وفي مساندة الجھات المتعاملة 
معھا والمعامالت الرائدة بقصد تحقیق زیادة كبیرة في المعروض من المشروعات المؤھلة للتمویل المصرفي. 

االستثمار إلى تجدید موارد صندوقھا للضفة الغربیة وفضال عن ذلك، یجب أن تسعى الوكالة الدولیة لضمان 
وقطاع غزة حتى یمكنھ استخدام أدواتھ في العمل من أجل معالجة المخاوف المتصلة بالمخاطر السیاسیة، 

 ومنح الطمأنینة والثقة التي تمھد السبیل إلى استثمارات القطاع الخاص.

ي سحب عالقات المراسلة المصرفیة. إننا ندرك ثمة مسألة أخرى مھمة تواجھھا الكثیر من بلداننا ھ  .22
في مساندة جھودنا لتحسین الحصول على  المساھمة اإلیجابیة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي

االئتمان، وبوجھ أعم، لتعزیز استقرار النظام المالي ومرونتھ لمجابھة الصدمات، وتعمیق أثره في أنحاء 
تقدمھ من مشورة ومساعدة فنیة وأدوات دعم أخرى. ونرى دورا مھما لصندوق النقد منطقتنا من خالل ما 

الدولي في الحفاظ على إمكانیة الحصول على الخدمات المالیة من خالل عالقات المراسلة المصرفیة، ومن 
اییر واللوائح ذلك تسھیل التعاون فیما بین سلطات البلدان المعنیة والھیئات الرقابیة وتلك المعنیة بوضع المع

التنظیمیة، والقطاع المالي. ونرحب بمشاركة صندوق النقد الدولي في الندوة الثانیة رفیعة المستوى المشتركة 
 22-21بینھ وبین صندوق النقد العربي بشأن سحب عالقات المراسلة المصرفیة التي عقدت في أبو ظبي في 

 .2017سبتمبر/أیلول 

في التمثیل العربي في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في  فعلى الرغم مما تحقَّق من تقدم .23
العام الماضي، فإن منطقتنا ال تزال تعاني من نقص تمثیلھا في ھاتین المؤسستین. ومازالت معاییر صندوق 

زید من بعیدة المنال في ظل السیاسات الحالیة. ولذلك، نكرر دعوتنا إلى بذل م 2020النقد الدولي للتنوع لعام 
المستویات  الجھود لزیادة نسبة الموظفین من منطقتنا من خالل نھج أكثر تفاعال ومساءلة واضحة على

الوظیفي  التعیینات والتقدماألسباب التي تعیق اإلداریة. وندعو أیضا أجھزة اإلدارة في المؤسستین إلى معالجة 
 وترقیة الموظفین من منطقتنا.

فیما یتعلَّق بالمراجعة العامة  ئنا حول إصالحات الحوكمة بالمؤسستین.أود أن أختتم كلمتي بطرح آرا .24
الخامسة عشرة لنظام الحصص في صندوق النقد الدولي، من الضروري تحقیق تقدم ملموس نحو تعزیز 
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صوت وتمثیل بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامیة في المؤسستین، وتحسین مستویات الحوكمة، وذلك من 
مصداقیة وشرعیة وفعالیة مؤسساتنا. ولكن من المھم الحرص على أال تؤدي المراجعة الخامسة أجل دعم 

عشرة ومراجعة نظام الحصص المتصلة بھا إلى مزید من اإلضعاف لحصص بلداننا كما حدث في المراجعتین 
سواق الصاعدة الماضیتین. ومع أننا نساند استمرار العمل إلعادة توازن الحصص لمصلحة مجموعة بلدان األ

والبلدان النامیة لتعكس دورھا المتزاید في االقتصاد العالمي، فإنھ یجب أال یكون ھذا على حساب البلدان 
األخرى في المجموعة. ویجب أیضا مراعاة المساھمات المالیة الطوعیة في تخصیص نسب الحصص في 

اب البلدان األخرى في مجموعة إطار المراجعة الخامسة عشرة، مع الحرص على أال یكون ھذا على حس
اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامیة. وسیكون من الضروري أیضا حمایة صوت وتمثیل أكثر 
األعضاء فقرا في صندوق النقد الدولي. وفضال عن ذلك، یجب أن تبقى القرارات الخاصة بإصالح نظام 

في صندوق النقد الدولي، على أن یتركَّز دور الحصص والحوكمة داخل الھیئات المعنیة بنظام الحوكمة 
 مجموعات مثل مجموعة العشرین على المساعدة في بناء توافق في اآلراء فیما بین األعضاء.

، أخذنا علما بالتقریر الذي یحیط 2015فیما یتعلق بمراجعة حصص المساھمات في البنك الدولي لعام  .25
. ونفھم أن حجم 2017ر السابق أثناء اجتماعات الربیع لعام المحافظین بالتقدم الذي تحقق منذ رفع التقری

الزیادة االنتقائیة في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، وقواعد التخصیص، وغیرھا من جوانب 
وسیكون من المھم تذكُّر أن المحافظین وافقوا في اجتماعات  المراجعة ال تزال مفتوحة لمزید من المناقشة.

على مبدأ التحرك بمرور الوقت نحو تقسیم متساو لحقوق التصویت بین البلدان المتقدمة  2010م الربیع لعا
 -ال أن تنقُض–والبلدان النامیة. وھكذا، فإن المراجعة الحالیة لحصص المساھمات یجب أن تبني على 

لمبدأ األساسي . ویتطلَّب الحفاظ على ھذا ا2010الخطوات التي اتخذت في مراجعة حصص المساھمات لعام 
في المراجعة الحالیة لحصص المساھمات تقلیل تأثیر تخفیف تركیز األسھم قْدر اإلمكان على البلدان النامیة 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر صغیرا إلى  ویجب أن یكون حجم الزیادة االنتقائیة لرأس مال كل على حدة.
ي خطوات یمكن التحكم فیھا لتخفیف التأثیر على البلدان درجة تكفل تحقیق الھدف المتفق علیھ وھو التحرك ف

المساھمة كل على حدة، وللوصول إلى نتیجة تكون مقبولة على نطاق واسع من األعضاء. وسیكون من 
الضروري أیضا حمایة البلدان الفقیرة األصغر حجما. وفیما یتعلق بحصص المساھمات في مؤسسة التمویل 

ف الرئیسي للزیادة االنتقائیة لرأس المال ھو جعل ھیكل حصص المساھمة أقرب الدولیة، یجب أن یكون الھد
 ما یكون إلى ھیكل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر.
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