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 2017 لعام االجتماعات السنویة
 الدولي النقد وصندوق الدولي البنك محافظي مجلسيرئیس  كلمة

 عماد نجیب فاخوري معالي السید
 ألردنالممثل ل محافظال

 
 المدیر العام لصندوق النقد الدولي كریستین الغارد،

 رئیس مجموعة البنك الدولي جیم یونغ كیم، 
 :نوالمحافظزمالئي 

 
الجلسة في ، و2017لعام لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرحبا بكم في االجتماعات السنویة 

إلى السیدة الغارد أرجو أن تشاركوني في توجیھ الشكر المحافظین. و يالعامة الحادیة والسبعین لمجلس
 إلیھا الة في وقت یحتاج فیھ العالمللتعددیة الفعتشجیعھما بقوة ، وغیر العادیین كیم لتفانیھما وقیادتھماوالرئیس 

 .أشد الحاجة
 

المتقدمة بلدان على المسار الصحیح في الاالقتصادي النمو  استمرارال یزال االقتصاد العالمي یتعافى مع 
ھذا االرتفاع الُمستحسن  یتیحاالستثمار والتجارة واإلنتاج. ومستوى في زیادة شھدنا فقد والنامیة على السواء. 

السیاسات والعامة لتحدیات الرئیسیة. ومع وجود مزیج متوازن من سیاسات المالیة صدي لللتسانحة فرصة 
 آفاق النمو الشامل، وخلق فرص العمل.تعزیز النقدیة والھیكلیة، یمكن 

 
: كوارث طبیعیة وكوارث من صنع اإلنسان، متنامیةالنمو العالمي، فإننا نواجھ تحدیات  یتواصلحین وفي 

البلدان، وخطر تشدید األوضاع بعض قسري، وانقسامات سیاسیة عمیقة في نزوح وتوترات جیوسیاسیة، و
نستطیع تلبیة تذكیر لنا جمیعا بأننا ال ھو . إن اجتماعنا الیوم حجما سرع وأكبربوتیرة أالمالیة العالمیة 

لكوارث امن  واالستعداد للتھدید الدائم ،المھاجرین والالجئینألعداد الضخمة من ة لالھائلاالحتیاجات 
ا بجد، واألھم من ذلك، نإذا عملنا جمیعإال  2030وتحقیق األھداف الطموحة لجدول أعمال التنمیة  ،الطبیعیة

 معا. ناعملإذا 
 

 ن، سیداتي وسادتي،وزمالئي المحافظ
 

حلقة غیر مسبوقة من الصراع والھشاشة، وھي منطقة تدفع تكالیف صمیم أتیت إلیكم من منطقة تقع في لقد 
 .بشرتؤثر على حیاة المالیین من ال ضخمةبشریة واقتصادیة واجتماعیة 

 
فعال من جانب المنظمات المتعددة األطراف، مثل البنك  يتدخلإجراء ال یمكن التصدي لھذه التحدیات دون 

جھود الإلدارة آثار الصراع ودعم  وذلك لدولي وصندوق النقد الدولي، في شراكة رائدة مع األمم المتحدة،ا
. واألھم بعد انتھاء الصراع لتعافي وإعادة اإلعمارلتحقیق االستقرار وبناء السالم وتمویل برنامج الرامیة إلى 

إلى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة األسباب نحتاج أننا ھو من ذلك 
 .تكرار الصراع مستقبالمن أجل الحیلولة دون الجذریة للصراع والھشاشة 

 
المتعددة األطراف، بما فیھا مجموعة البنك تنمیة ھذه البلدان، سیكون لبنوك الفي ع اوضألومع تحسن ا

، وتقییم األضرار الناجمة عن یةرفوالمعمنھا  ةالمالیساندة االستثنائیة متقدیم الالدولي، دور رئیسي في 
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عاش وإعادة اإلعمار في تنتحقیق االاستراتیجیات لوضع  في حین یجريالصراع واحتیاجات إعادة اإلعمار، 
 مرحلة مبكرة .

 
واجھنا وذلك حین مباشر قدرات ھاتین المؤسستین، بشكل شھد ننموذجا و ربنض - في األردن -ونحن 

 اإلنسانیة في عصرنا اتلالجئین واألزمالھائلة  اتتدفقالواحد من أكبر من بینھا صدمات خارجیة متعددة، 
من  %13 الرقمھذا ویشكل ملیون الجئ مسجل لدى األمم المتحدة.  2.9حالیا . ویستضیف األردن ھذا

نسبة ال وأالعدد المطلق  من حیثمضیف في العالم، سواء  بلد مما یجعلنا أكبرالعالم، اإلجمالي على مستوى 
 سكاننا.عدد إلى 

 
المجتمع الدولي، أعدنا تحدید التحدي األخالقي  یةومع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتعدد

بصورة عادلة.  ائھاعبأ تحّمل المشاركة فيعامة عالمیة تتطلب منفعة بذلك ل مثّ لتاستضافة الجئین الناشئ عن 
أیضا قمنا و. على التحّمل لبلد المضیفاقدرة مدى ب اتالمساعد ھ یجب ربطوأنشأنا أیضا المبدأ القائل بأن

إطار خطط  خاللمن  العمل اإلنمائيو بین العمل اإلنسانيالصمود یربط الصلة للقدرة على رائد  وضع نھجب
 تغییرلنا التحدي المتمثل في استضافة الالجئین إلى فرصة لحوّ فقد . عالوة على ذلك، األردنیة االستجابة

األردن. وواصلنا إصالحاتنا اإلنمائیة  میثاقلتنمیة االقتصادیة الشاملة من خالل اعتماد ا من أجل نموذجال
 لتمویل التنمیة. التدریجيلتحقیق أھداف التنمیة المستدامة والنھج خطة عمل الوطنیة، واعتمدنا 

 
الفرید لمواجھة ھذه الصدمات الخارجیة، األردن ودعمت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموذج 

 األردنعلى ذلك، أنشأ  ةوالوع. المقدمة لھ نیةفال ةمساعدال تعزیز، وضخمةوال ة العاجلةالمالی ساندةوتوفیر الم
تعبئة المساعدات الدولیة بشروط بغرض التمویل المیسر  تلتسھیال العالمي برنامجلبنك الدولي الومجموعة ا

 بلدانالغیره من و األردن واجھھیما ، وتلبیة الالجئینلتدفقات  واالجتماعیة االقتصادیة اآلثارمیسرة، ومعالجة 
 المجتمعات المضیفة.سواء على المستوى اإلنساني أو مستوى ضخمة  احتیاجاتمن  المضیفة

 
غراء لالستجابة لھذه التحدیات اإل توفرما ی غالباالتعددیة تتعرض للحصار. والنزعة إلى نرى إننا كثیرا ما 

 نسحاب من النظام العالمي.ال، وباإنغالقیةمن خالل سیاسات 
 

في  ھائلال االرتفاع ،زوعزّ  ،قد أتاحنعیش فیھ حالیا الذي أن نغفل أن ھذا النظام العالمي ھ لیس بوسعنا بید أن
العالم النامي على مدى نصف القرن الماضي. وال یمكن بلفقر التراجع في مستویات االرخاء، ومستویات 

حجم وبراعة الحلول التي نسعى إلیھا تتطلب منا أن فتحدیات إال بالعمل معا. ما نواجھھ من ممواجھة كثیر 
مع القطاع الخاص  ، وبأن یعمل القطاع العام في شراكة كاملةأخرىصل عبر الحدود، من مؤسسة إلى توان

 والمجتمع المدني.
 

بشكل ل التركیز حوّ نمعا، والتأكد من أننا  نشیطةوالعمل في شراكات  2030وبعد اعتماد جدول أعمال التنمیة 
حینئذ فقط ، تحولإحداثا لل، وھما أكثر الركائز الشاملة الجنسینوالمساواة بین  الشبابلى قضایا ملموس إ

والتأكد من أن النظام الدولي والتخفیف من السلبیات، العولمة والتكنولوجیا، عظیم االستفادة من تیصبح بوسعنا 
. وتعد مجموعة فردأي  تخلي عنال، دون زاید ترابطھیعمل بشكل أفضل ویتكیف مع االقتصاد العالمي المت

حقق تعددیة تالرارا أن في ھذا الصدد، مما یثبت مرارا وتك ینمنارتالنقد الدولي البنك الدولي وصندوق 
 حدیثة ما یلي:العدیدة المثلة من األ. والنجاح
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نوافذ استحداث بما في ذلك ، لمؤسسة الدولیة للتنمیةة الثامنة عشر لتجدید موارد االمبتكرالدورة  •
 جدیدة لالجئین والقطاع الخاص.

 
في إجراء نجاح على الھذا الصیف  قدرتھأیضا أثبت نھج البنك الدولي المبتكر للتأمین ضد الكوارث  •

 .ت مؤخراتي ھبّ األعاصیر ال ضررت منتمدفوعات سریعة لعدة بلدان 
 

جھود في إطار خاصة السحب الحقوق من وحدات ملیار وحدة  9.4بقیمة قروض لتأمین موارد جدیدة  •
للبلدان الصندوق بشروط میسرة التي یقدمھا ض ولقرلملیار وحدة  11 تعبئةالصندوق الجاریة ل
ع الصندوق نطاق ة. كما وسّ راھنأزمة الالجئین ال تصدرا في ذلك البلدان التي تالمنخفضة الدخل، بم

 ة.شدیدھ للبلدان المتضررة من الكوارث الطبیعیة المساندت
 

البنك الدولي، للتصدي للتحدیات المبینة في جدول ومن بینھم الصندوق العمل مع الشركاء، مواصلة  •
الرامیة نشطة األمختلف عبر تعبئة اإلیرادات ول، بما في ذلك دعم جھود البلدان 2030أعمال التنمیة 

 التنمیة.من أجل لتمویل لجدول أعمال أدیس أبابا یأتي ھذا ضمن بنود تنمیة القدرات. وإلى 
 

نظرة "التم تضمینھا في وھي رؤیة ؤیة للبنك في العقود المقبلة، في إطار صیاغة رزمالئي المحافظون، 
لعدید من التحدیات الجدیدة الطموحة. وطلبنا منھ أن ل یأخذ على عاتقھ التصدي، طلبنا من البنك أن یة"المستقبل

، لكننا طلبنا منھ أیضا أن یولي اھتماما خاصا البلدان المتعاملة معھجمیع أرض الواقع في على صلة ب بقىی
القسري، والتحدیات الجدیدة التي تواجھ الصحة  نزوحالھشاشة والصراع، وآثار تغیر المناخ، وال بأوضاع
 العالمیة.

 
موارد بالالبلدان المتعاملة معھما مواصلة تزوید في نعتمد على البنك والصندوق  -قطعاً  –إننا ما زلنا 

، ویعزز ةستداماالف وانصالذي یتسم باإلخلق فرص عمل، والذي یوالمشورة الالزمة لدعم النمو  یةتمویلال
 كثر ھشاشة.األو افقرشد األركز على تلبیة احتیاجات الجمیع، وال سیما یمتعدد األطراف نظاما مفتوحا 

 
القصوى البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة الحدود  بلغفقد  ما ورد سابقا،كل ل الستجابةل نتیجةً بید أنھ 

مال، ال مزید من الموارد في شكل زیادة رأستوفّر . وبدون للمساندة التي یمكن أن تتیحھا مواردھما المالیة
البعض منا أكثر من  ھایحتاجالوقت الذي ، في خفضا كبیرا ةالسنوی ھضوقرحجم سیضطر البنك إلى خفض 

الحاجة من إلیھا ي تشتد تال یةالتمویلالموارد األسواق أو تعبئة خلق من مؤسسة اللن تتمكن أي وقت مضى، و
 التنمیة.تحقیق أجل 

 
قدر بثمن. یجب أن نلتزم أدعو زمالئي المحافظین إلى االلتزام مجددا بتعزیز ھذه المؤسسات التي ال تُ إنني 

باتخاذ قرار نھائي بشأن زیادة رأسمال البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التمویل الدولیة عندما نجتمع 
واستكمال  ،سرعتھاوكفاءتھا و القیّمة ھذه المؤسساتحوكمة في الربیع المقبل. وینبغي أن نستمر في تعزیز 

 خامسة عشرالمراجعة العامة ال كمالاستأن نعمل علی  نایعل وینبغي. اتالمساھم حصص استعراض
صندوق قوة الللحفاظ علی وذلك ، 2019للحصص عام  جدیدة صیغةوضع مع صندوق النقد الدولي لحصص 

 .العالمیةاألمان المالي  شبكةه لیبقى متصدرا مواردوضمان كفایة الحصص نظام قائم علی ال
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على وجھ أن الظروف تتطور مؤخرا االقتصادیة العالمیة  مستجداتقد أظھرت الزمالئي المحافظون، ل
 تھماقیادمع ظھور مخاطر جدیدة باستمرار. وأنا واثق من أن السیدة الغارد والرئیس كیم سیواصالن  السرعة

 ینالمؤسستضمان استجابة التغیر ودائمة االقتصادیة العالمیة  ألوضاعاھذه الالزمة في والعالمیة الصحیحة 
االجتماعي  الحتواءلتوفیق بین النمو االقتصادي الشامل وانحّسن من مستوى ا. علینا جمیعا أن معھاا مأقلمھتو

؛ ة األجلالقصیرتعظیم الفوائد على ال األجل،  ةالطویل اإلدارةواالستدامة البیئیة. ویجب أن نركز على 
یجب أن نحققھ في القرن الحادي  ل الذيالمصالح الضیقة. ھذا ھو التحوّ المتشابكة، ال والجمع بین القطاعات 

 والعشرین.
 

 .لكم شكرا
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