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السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدولي ،تحث على الوفاء بااللتزامات
التي حددتها مجموعة العشرين لتحقيق النمو

أصدرت اليوم السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدولي ،البيان التالي في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي

البنوك المركزية في بلدان مجموعة العشرين والذي ُعقد في اسطنبول:

"أؤيد بقوة ما دعت إليه مجموعة العشرين من بدء العمل لتنفيذ االلتزامات المحددة في "خطة عمل بريزبين" بشأن السياسات
التي يمكن أن ترفع النمو العالمي بنسبة  %2على األقل وخلق الماليين من الوظائف الجديدة على مدار األربع سنوات القادمة.

ونظ ار لمخاطر استمرار النمو المنخفض وارتفاع البطالة بصورة مزمنة في كثير من البلدان ،فإن الوقت عامل حاسم.
"ويعتبر االتفاق على إطار قوي لمتابعة هذه االستراتيجيات المعنية بالنمو أم ار جدي ار بالترحيب .وعلى وجه الخصوص ،فإن نية

َّ
المرجح أن يكون لها األثر األكبر على النمو سوف تعزز التقدم على مستوى البلدان .وسيواصل
التركيز على أهم اإلجراءات
الصندوق دعم مجموعة العشرين في هذا المسار ،بما في ذلك إعداد تقرير المساءلة األول الذي ُيرفع إلى قمة القادة المقرر
عقدها في أنطاليا في شهر نوفمبر.

"وهذا العام يمكن أن يمثل لحظة خاصة للعمل الجماعي على مستوى العالم ،واني ألرحب بإدماج الرئاسة التركية جدول أعمال

التنمية فيما بعد عام  2102ضمن أولوياتها في عمل المجموعة .وهناك ثالثة معالم في هذا المسار تتيح فرصة مهمة لتشكيل

استراتيجيات التنمية المستدامة للقرن الحادي والعشرين ،وهي مؤتمر تمويل التنمية ،وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وقمة تغير
المناخ .ويجب أن يعمل المجتمع الدولي معا الغتنام هذه اللحظة على نحو فعال ،وسيقوم صندوق النقد الدولي بدوره في كل
هذه المجاالت.
"والصندوق االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون – (Catastrophe Containment and Relief Trust
)” “CCRالذي أنشأه صندوق النقد الدولي يفي بالتزامنا المعلن في قمة بريزبين والمتمثل في تعزيز دعمنا للبلدان األشد تأث ار
بوباء اإليبوال .وعلى وجه الخصوص ،سيسمح هذا التسهيل الجديد للصندوق بتقديم منح قيمتها  011مليون دوالر لتخفيف
أعباء الديون – مما يجعلنا أول منظمة دولية تساهم في هذا المسعى .ومع تقديم المجتمع الدولي مساهمات إضافية سوف
يتمكن هذا الصندوق االستئماني الجديد من مساعدة البلدان المؤهلة محدودة الدخل التي تهددها أكبر الكوارث الطبيعية أو

2

الجوائح الصحية .وفي هذا السياق ،أرحب كل الترحيب بالتعهدات التي قدمتها المملكة المتحدة مؤخ ار واالهتمام الكبير الذي
أبداه األعضاء اآلخرون.
"وأشاطر مجموعة العشرين شعورها بخيبة األمل إزاء استمرار التأخر في تحقيق إصالحات نظام الحصص والحوكمة المقررة
عام  2101وأتفق معها في الرأي على أن أي خيار مؤقت ينبغي أن يشكل خطوة إيجابية نحو التنفيذ الكامل لهذه اإلصالحات

وليس بديال لها .وسيستمر العمل في هذا الخصوص لعقد مزيد من المناقشات ذات الصلة بين بلداننا األعضاء أثناء اجتماعات
الربيع.
" وأود توجيه الشكر إلى السلطات التركية ،وأخص بالذكر السيد علي باباجان نائب رئيس الوزراء ،والسيد إردم باشجي محافظ
البنك المركزي ،على استضافتها الكريمة لهذا االجتماع األول الذي نعقده في سلسلة اجتماعات مجموعة العشرين المقررة لعام

 .2102وكالعادة دائما ،أعرب عن بالغ تقديري لالستقبال الرائع الذي لقيناه من الشعب التركي".

مسؤولة االتصال في مكتب الصندوق للصحافة في اسطنبول:
سيمونيتا ناردين media@imf.org

لالطالع على مزيد من المعلومات:
كريستين الغارد :حان الوقت إلنجاز جدول أعمال مجموعة العشرين :صنيع سيشكره لكم االقتصاد العالمي
مذكرة الصندوق بشأن الرقابة المرفوعة إلى مجموعة العشرين 6 ،فبراير 5102
الصندوق يقدم منحا بقيمة  011مليون دوالر كمساعدات تخفيف مديونية البلدان المتضررة من فاشية إيبوال

