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 النسخة المعدة لإللقاء

سضتهف:  ـ ئك تئر هت زئألم  ككضئ
 رغییفا، مدیر عام صندوق النقد الدوليو كلمة السیدة �ر�ستالینا غ

 2019لعام  صندوق النقد الدولي والبنك الدوليبین جتماعات السنو�ة المشتر�ة الجلسة العامة لال

 2019 أكتو�ر 18

 مقدمة -1

 السید الرئیس، السادة المحافظون، الضیوف الكرام،

وأزداد شرفا بتواجد جیمس إنه لمن دواعي الشرف العظیم أن أحدثكم ألول مرة �صفتي مدیر عام صندوق النقد الدولي_ 
 ولفنسون، الذي جعل مكافحة الفقر من صمیم عمل البنك الدولي.

وأكثر ، أكثر قوة الصندوق تمكنت برؤ�تها وتفانیها من جعل سیدة رائعة َخَلفًا لالمسؤولیة  أتولىأن و�نني لسعیدة الحظ حقا 
 .أهمیةوأكثر ابتكارا، 

 في هذه الفترة االنتقالیة.   قیادته القدیرة للصندوق على د�فید لیبتون وخالص الشكر إلى  !كر�ستینشكرا لك �ا 

د�فید مالباس، ، ونمحافظیال، الرئیس الجدید لمجلس أ�از سید خیومو�سعدني أن أكون على هذه المنصة �جوار معالي 
 أن أنضم إلیكما في خدمة أعضائنا. فخر لي. و�نه لرئیس مجموعة البنك الدولي

في األساس  "إن االقتصادال: ، عندما قأحد مؤسسي الصندوق  ،ون مینارد �ینزج ستشهد في البدا�ة �كلماتأاسمحوا لي أن 
مذعلم أخالقي ولیس علما طبیعیا. أي أنه �ستعین �التأمل و ل ب ئآل و فنص ث�ظ عك  ."ئك

 ه.ؤ صندوق وخبراال ما یهدف إلیه تشهد علىوهذه الكلمات 

المنهجي �التزامهم بتحسین حیاة الناس. وهم ال �ستخدمون الحكم على قیمة عملهم �ل فخبراء الصندوق �سترشدون في 
 حقیقیة.إضافة قیمة األمور فحسب، بل إنهم �سعون إلى 

بلداننا قتصادات �ین المنافع التي �حققها الصلة واضحة بین عملنا و إ�جاد إلى دائما  هدفعمل نقوم �ه، نفي �ل و 
 .وشعو�ها األعضاء

من األزمة إلى  -أثناء فترة التحول االقتصادي التي مر بها، بلغار�ا، عندما قدم الصندوق الدعم لبلدي بنفسيهذا قد رأیت ل
 إلى ز�ادة فرص العمل ورفع المستو�ات المعیشیة. التعافي

 هالصندوق بدور  �ضطلععندما و جید،  على نحو ا التحولدار هذیُ ن عندما و عادیالناس األ�ستفید �یف  وتكراراً  مراراً ورأیت 
 .تشجیع اعتماد السیاسات السلیمة من أجل تحقیق النمو االحتوائي والمستدامساسي في األ
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في التكنولوجیا والمناخ  التغییروخاصة في وقت تتسارع فیه وتیرة  –وأنا أدرك حجم المسؤولیة التي ینطوي علیها منصبي 
 .على سبیل المثال ال الحصرالعمل، وطبیعة 

 مخاطر ال بد لنا جمیعا من خوضها �حرص. والتغییر �خلق فرصا هائلة جدیدة لكنه �خلق �ذلك 

الموارد المالیة والسیاسات السلیمة وتنمیة لمعرفة و لتوصیل ا –حیوي " خط إمداد" بوصفهوفي هذه البیئة، أرى الصندوق 
 .الحد من خطر التخلف عن الر�بو التغییر الخبرات واألدوات التي تساعد البلدان على جني ثمار ذخیرة من أراه القدرات. 

 اآلفاق العالمیة -2

یواجه االقتصاد العالمي  أمرا مهما، لكنها تكتسب أهمیة أكبر حینالقدرة على إرسال اإلشارات الصحیحة ودائما ما تكون 
 متزامن.التباطؤ المن حالة شهد ، ناالنتعاش المتزامن�عد حالة أننا، ال شك معاكسة. و  تطورات

وهو أدنى  –هذا العام  فقط ii%3أن النمو من المتوقع أن یبلغ i % من بلدان العالم90في قرا�ة  االقتصادتباطؤ و�عني 
 منذ بدا�ة هذا العقد.للنمو معدل 

 شدیدة البطء.بوتیرة ولكن  –ال یزال ینمو االقتصاد العالمي صحیح أن 

على ثقة األعمال واالستثمارات. أضف إلى ذلك  من أثر سلبيالحالیة  التوترات التجار�ة ما تسببهإلى  جزئیاو�رجع ذلك 
لعبء المكبِّل وز�ادة ا – السیاسیة-تحاد األورو�ي إلى التوترات الجغرافیةخروج المملكة المتحدة من اال من –ز�ادة عدم الیقین 

 ارتفاع الدین إلى مستو�ات قیاسیة.و الضغوط الد�مغرافیة  ةنتیجللنمو 

و�عضها مرتبط خاصة في البلدان التي تواجه صعو�ات �الفعل، المتوسط،  المدىعلى إلى القلق  و�ل هذا ینذر �آفاق تدعو
  ببرامج مع الصندوق.

على أساس نصیب  النموستعاني من ز�ادة تباطؤ ملیار نسمة تقر�با،  مجموع سكانهایبلغ بلدا نامیا،  45�أن  تفید تقدیراتناف
 .تأخرا عنه هذه البلدان تزدادمن المنتظر أن  ،و�دال من اللحاق �الر�ب iiiمقارنة �العالم المتقدم. الفرد

  .خارجهاوالُقطر�ة حدود ال داخلالتعاون تكثیف  ینبغي لناهذا التحدي ولمواجهة 

 ما معنى ذلك؟  

إلى مجاالت حیو�ة أخرى، التداعیات انتقال الحیلولة دون و  لتجارةا �شأن دائمإل�جاد حل معا  أن تعمل �جب البلدانأن  معناه
 كالعمالت والتكنولوجیا.

  السالم التجاري.التجار�ة إلى  هدنةالحالة �جب أن ننتقل من 
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بناء یتمثل الهدف في �نبغي أن الصحیح. و  مؤخرا �شكل خطوة في االتجاهالوال�ات المتحدة والصین أن ما أعلنته نرى هنا، و 
 .للجمیع نظام أكثر إنصافا، وأكثر ابتكارا، وأكثر احتواءً  -لنظام تجاري أفض

  .لدعم النمومنهج أكثر توازنا لضمان اتباع  في الداخلبناء توافق في اآلراء  أ�ضا�عني و 

السیاسة النقد�ة ال �مكنها القیام بهذه المهمة  أنلكن جمیعنا یدرك  .داعمةلسیاسة النقد�ة و�قتضي تباطؤ النمو أن تظل ا
 بدور أكثر فعالیة.سیاسة المالیة العامة  أن تقومال بد حیثما �ان هناك حیز متاح، و وحدها. 

   التي �مكنها تعز�ز اإلنتاجیة والصال�ة. الهیكلیةصالحات �اإلالبلدان ینبغي لها االلتزام أن  واألهم من ذلك �له

في سوق  دخول إلى قطاعات الخدمات، والتصدي للتمییز على أساس نوع الجنسأمام اللننظر مثال إلى خفض الحواجز 
 ، وتحدیث األطر القانونیة للحد من الروتین اإلداري ومكافحة الفساد.العمل

أصحاب المصالح  مواجهةفي �عض األحیان على فهي تنطوي  .أمرا هینا أبدالیس  الهیكلیة اإلصالحاتتنفیذ �الطبع، فإن و 
  لتأثیرها على محدودي الدخل. �بیر توجیه اهتمام  تطلبهي تو الخاصة المترسخة. 

 ولتشجیع اإلنتاجیة، وخلق فرص العمل، ورفع مستو�ات الدخل. -النمو الباهتولكنها �الغة األهمیة لتجنب الوقوع في أسر 

    على الوجه األمثل في هذه الجهود؟  دعمكم�ستطیع الصندوق  كیف إذاً ف

 ناستقو�ة الصلة بین السیاسات وال -3

      أجلكم.من إنجاز نتائج عن طر�ق . ناسالحیاة و  السیاسات بین الصلةتوثیق  عن طر�ق

 ثالث أولو�ات:وهنا أرى 

 األساسیات االقتصاد�ة )أ(

ون رّ قِ فهم �ُ  .خبراء الصندوق لهذه هي نقطة البدا�ة دائما و  ؛إحدى هذه األولو�ات هي التر�یز على األساسیات االقتصاد�ة
 لبناء مجتمعات أكثر رخاء.وسیلة بل هي  –دوما �أن السیاسات االقتصاد�ة السلیمة لیست غا�ة في حد ذاتها 

التسعینات فترة أثناء أزمة العملة في بلغار�ا في . فالسیئةتأثیر السیاسات مدى و الجیدة مدى قوة السیاسات  شخصیا شهدتلقد 
 .المفرط من مدخرات عمرها �سبب التضخم% 98خسرت أمي 

 إلصالح االقتصادي.�لما نظرت في برامج ا هذه الذ�رى دائما وتحضرني 

 تمثلت في، موسةحیث حقق برنامجان إصالحیان یدعمهما الصندوق نتائج ملجاما�كا، ومن األمثلة الجیدة في هذا الصدد 
من إجمالي الناتج المحلي، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستو�اته تار�خیا، واستقرار  %50انخفاض الدین العام بنسبة 

 .التضخم
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نشر الوعي من أجل استخدام موسیقى الر�غي � -لفكرها اإلبداعي من أجل إشراك المجتمع حكومة جاما�كا  وأود أن أهنئ
   .المنخفض �مزا�ا التضخم

من حیث تحسین تصمیم التقدم المستمر في منهج الصندوق، هذا التر�یز على النتائج هو القوة الدافعة لهذا ال یزال و 
الرقابي  عملنا حسینوت لبلدان منخفضة الدخل �سعر فائدة صفري؛لتوسیع نطاق الدعم �ما في ذلك اإلقراضیة، برامجنا 

 واإلقراضیة. ةیالرقاب ناعمالز�ادة دمج تنمیة القدرات في أ فعالیته؛ و  تعز�زل

 على هذا الدرب.نتقدم أكثر أن  ال بدآلفاق المحفوفة �المخاطر ا في ظلو 

؛ �الدول الهشة على سبیل المثال –على البلدان التي ستتأثر �شدة في حالة الهبوط االقتصادي  المز�د من التر�یزوهذا �عني 
 .االحتراز�ة األدواتواستخدام أدواتنا �فعالیة أكبر، �ما فیها 

تقد�م خدمات و�هذه الطر�قة، �صبح �إمكاننا ظروف �ل بلد على حدة. جهودنا مع وفوق �ل ذلك، فإنه �عني ز�ادة اتساق 
 .كملأفضل 

 النمو االحتوائي )ب(

ب.في  أكثر ما یهم الناسواألولو�ة الثانیة هي التر�یز على  لن م  حنئةهظ ئكن

هي  ،، و�تاحة مز�د من الفرص للنساء والشبابتمو�لالحصول على ال فتوفیر وظائف أفضل �أجور أعلى، وز�ادة فرص
 .ةوالخاص ةستثمارات العاماالیتعین علینا دعمها �مز�د من اإلصالحات الفعالة ومز�د من جمیعا مجاالت 

إطالق اإلمكانات الكاملة  هو . فالهدف�ذلك أكثر احتواًء للجمیعجعل اقتصاداتها أكثر تنافسیة و على لبلدان سیساعد ذلك او 
 البلدان.كل لرأس المال البشري في 

 .الیوم ا في شعو�كمو استثمر ، غداً ء و�عبارة أخرى، إذا أردتم أن تصبحوا أثر�ا

 .اإلنفاق االجتماعي قضا�االصندوق مشار�ته بدرجة �بیرة في  عززأن � من المالئم�ان و�التالي 

وفي جورجیا، عن طر�ق دعم الجهود لز�ادة الحد �المساعدة في إ�جاد الحیز المالي لز�ادة اإلنفاق على التعلیم.  غانا،في 
  ivتوسیع نطاق برنامج للتحو�الت النقد�ة لألسر األكثر فقرًا.، �المساعدة في مصروفي األدنى لمعاشات التقاعد الحكومیة. 

أهداف التنمیة " لتقدم نحو تحقیقوهي أمر ضروري ل – العامة اإلیرادات وفي �ثیر من البلدان، �المساعدة في ز�ادة
   ."المستدامة

مختلف  عبرمنظورا ممیزا  تمنحناعلى هذا الزخم ونواصل البناء على مواطن قوة الصندوق. فعضو�تنا العالمیة وف نحافظ وس
    هذا العام. �مرورهانحتفل عاما من الخبرة  75 -على مر الزمن ومنظورا ممیزا  البلدان؛



5 

 البنك الدولي. مثلمع المنظمات الدولیة األخرى، �ما في ذلك  ،شراكات القو�ةالو�علمنا التار�خ أ�ضا أن نجاحنا یتوقف على 

البلدان منخفضة الدخل، إلى عملیات تقییم  عن فلننظر فیما حققته جهودنا المشتر�ة حتى اآلن: من تخفیف أعباء الدیون 
وانعكاساتها التكنولوجیا المالیة �في العمل المعني المشار�ة الفعالة االستقرار المالي في مجموعة واسعة من البلدان، إلى 

 البلدان.كل  على

على المستوى �ذلك ، و د الكلياالقتصاالمؤثرة على أتعهد �العمل مع د�فید مالباس لتوسیع نطاق تعاوننا في أهم المجاالت و 

  .معناببرامج المیداني في البلدان المرتبطة 

 

 (ج) تنشیط التعاون الدولي

 تنشیط التعاون الدولي.أي  –و�قودني هذا إلى األولو�ة الثالثة 

البلدان أكثر في الوقت الذي تصبح فیه �عض و ببناء الجسور بین األمم. التزام الصندوق أشعر �اإلعجاب إزاء كنت دائما 
 .تشا�كا أكثراالقتصاد العالمي �صبح تواصل عبر الحدود، ترددا في ال

. وفي هو إحدى هذه القضا�ا المناخ والتحرك �شأنهناك �ثیر من القضا�ا ال �مكن التصدي لها �فعالیة إال �العمل معا. و 
معها، وخاصة  التكیفآثار تغیر المناخ و متا�عة جهود الصندوق المستمرة �شأن تخفیف �حافز �بیر لهذا الخصوص أشعر 

 .في مواجهة هذا التغیر �شأن تسعیر الكر�ون و�ناء الصال�ة

 أقل.ولیس ، أكثرتعاونا دولیا بدوره یتطلب التجارة  �شأنوالتحرك 

 ب.واألمر ذاته �سري على العمل في مجاالت ضرائب الشر�ات، والتنظیم المالي، ومكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرها

في القلب منها صندوق نقد و قو�ة، شبكة أمان مالي عالمیة نحتاج أ�ضا إلى عدم الیقین،  ز�ادةتتسم بهذه اآلونة التي  وفي
 . الموارد الكافیة�متلك  دولي

نظام حو�مة الصندوق أكثر  لضمان أن �صبحتقترن �مواصلة الجهود  -ولو�ة قصوى أتمثل  قوة الصندوق المالیةحما�ة  إن
 تعبیرا عن عضو�ته �طا�عها الدینامیكي.

اللجنة الدولیة للشؤون النقد�ة  أعلنتوحول هذه المسالة الحیو�ة، �سرني أن أحیطكم �أنه في وقت سابق من هذا الصباح 
ة لبث الثقة التامة �قدرته لكي تضمن أن �ظل الصندوق متمتعا �الموارد الكافی –والمالیة تأییدها مجموعة من اإلجراءات 

على تقد�م الدعم الكافي لبلدانه األعضاء وأن تستمر إصالحات نظام الحصص والحو�مة في ظل المراجعة العامة السادسة 
 عشرة للحصص.

 احتیاجاتكم.فعالیة في تلبیة تواُفر الموارد الكافیة للصندوق، وتمثیله المالئم للبلدان األعضاء، سیجعالنه أكثر و 
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الصندوق، بتبسیط نظمنا، تحدیث مواصلة ، وفي الوقت نفسه، من التجاربالتعلم  مواصلةفعالیة تعني أ�ضا الوز�ادة 
 لد�كم.وهي أكبر ثروة لدى الصندوق. أكبر ثروة  –في مواردنا البشر�ة التنوع واالستفادة من التكنولوجیا الحدیثة، وز�ادة 

 لى جهودهم الدؤو�ة.ع لهمخالص الشكر  تقد�منیا�ة عنكم وأود 

 الثقة التي أولیتموني إ�اها. . شكرا على مدیر�نا التنفیذیینو�لى اإلدارة العلیا في  يإلى فر�قتوجیه الشكر أ�ضا وأود 

 خاتمة -4

 .في حیاتيهي أعظم تشر�ف  – �بیرها وصغیرها، غنیها وفقیرها –بلدا  189لغ عددها اإن خدمة بلداننا األعضاء الب

أن أقود صندوق النقد الدولي. وهذه التجر�ة تحمل في طیاتها لم أكن أتوقع قط ، الحدیديستار خلف الفلكوني قد نشأت 
  درسا �سیطًا: 

 ونحن قادرون على بناء عالم أفضل.عجلة التغییر ال �مكن إ�قافها. و . شيء مستحیلٌ  ال

 .لكم شكراً 

i �) ل القوى الشرائیة).تعادُ  معدالتمقیسا �إجمالي الناتج المحلي الحقیقي 
ii  من تقر�ر آفاق االقتصاد العالمي. 2019تقر�ر الصندوق: عدد أكتو�ر 
iii السابق. المرجع 
iv  عنوان (2019)دراسة الصندوق �شأن السیاسات� :A Strategy for IMF Engagement on Social Spending. 

                                       


