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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 أصحاب املعايل أعضاء جملس احملافظني، رؤساء الوفود،
 اإلسالمي للتنمية،معايل رئيس البنك 
 الضيوف الكرام، 

 أيها السيدات والسادة،
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

جملموعة  الرابع واألربعنينا اليوم يف االجتماع ه  ه  ر لنا بفضله أن نلتقي يس  تاحلمد هلل رب العاملني الذي 
 التابعني.و  وأصحابهسيدان حممد وعلى آله البنك اإلسالمي للتنمية. والصالة والسالم على 

يف االجتماع السنوي الرابع واألربعني جمللس حمافظي  مجيعا  أن أرحب بكم العتزاز شرف وان دواعي النه ملإ
رحب ، أن أا  حكومة وشعبغربية اململكة امل نيابة  عنوأود، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف مراكش. 

 .أعضاء الوفودجبميع    احار ترحيبا   
عن شكري وتقديري لرئيس البنك اإلسالمي للتنمية، الدكتور بندر  ابإلعرابوأرجو أن تسمحوا يل 

كما أعرب عن تقديري   .هلذا االجتماع واإلعداد يف التخطيطفعالة حجار، على قيادته ومشاركته ال محزة حممد
على ما قاموا به من لمتطوعني لفريق التنظيم احمللي و ل، وكذلك جهودهم وتفانيهمعلى  بنكالوظفي جمموعة مل

 ممتازة. حتضريات
 ،والسعادة عايلأصحاب امل

 ،الضيوف الكرامأيها 
الدرجة العالية ، كانت التوقعات االقتصادية العاملية واعدة على الرغم من ةاملاضي السنةأبريل من شهر يف 

من اقتصادات السوق املتقدمة والناشئة،  كل     منو  إىل تسارع  املدةقصرية الالتوقعات وقد أشارت عدم اليقني. من 
من املتوقع و سنة. ذلك ببعد لكن هذا الزخم ما لبث أن تالشى و لبلدان األعضاء يف البنك. اقتصادات ا والسيما

وهو تباطؤ يزداد . 2018% سنة 3.7ه إىل ئبعد تباط 2019 سنة مزيدا من التطابؤ النمو العامليشهد أن ي
يف دورات أكثر تزامنا تصبح ال، الشديد الرتابط في االقتصاد العاملي  ف االقتصادات املتقدمة. ومع ذلك، جالء  يف

انتقال الصدمات عرب عزيز سالسل القيمة العاملية إىل ت صعودإضافة إىل ذلك، يؤدي و البلدان واملناطق.  تلفخم
حنو اجتاها أحجام التجارة العاملية يف كل من الصادرات والواردات خذ يف الواقع، تتو قنوات التجارة واالستثمار. 

التوترات التجارية. كما  عودةو  العامة،  السياسة يفنيمن عدم اليقتتسم بدرجة عالية  وسط حالة ،االخنفاض
 .العامة حتت هتديد عدم اليقني يف السياسة توما زال ة،الدولي اتاالستثمار  تتضاءل
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وازدادت مظاهر الضعف على صعيد االقتصاد الكلي وعلى الصعيد املايل يف العديد من األسواق الناشئة 
الشروط املالية الناجتة عن تطبيع السياسات النقدية يف االقتصادات املتقدمة. واالقتصادات النامية وسط تشديد 

وقد أدى ذلك إىل تدفقات كبرية من رأس املال  إىل اخلارج وإىل اخنفاض قيمة العمالت لعدد من األسواق 
لالحتياطي الفيدرايل  الناشئة، مما زاد من خطر الضائقة املالية. وقد يؤدي التوقف األخري يف ارتفاع أسعار الفائدة 

للوالايت املتحدة األمريكية إىل التالعب ابلتشديد املايل. ومع ذلك، تظل املخاطر مرتفعة، والسيما أن تراكم 
تريليون دوالر، أي أكثر من ضعف الناتج  200الديون بلغ مستوايت غري مسبوقة. ويقرتب الدين العاملي من 

فرتة السياسة النقدية التيسريية وتزايد العجز املايل، مل يبق تقريبا لدى احمللي اإلمجايل يف العامل. وبسبب طول 
 واضعي السياسات يف االقتصادات الكربى أي سالح ملواجهة دورة هبوط جديدة.

العاملي ، ومن املتوقع أن يظل دون املتوسط 2018لقد تباطأ النمو يف البلدان األعضاء يف البنك سنة 
منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للبلدان لبلدان اآلسيوية األعضاء تواصل رفع متوسط . وإذا كانت ا2019سنة  

األعضاء يف البنك، فإن هناك مناطق أخرى متأخرة عن الركب، ويرجع ذلك أساسا  إىل ضعف أداء مصد ِّري 
لي اإلمجايل، أقل كثريا  % يف نصيب الفرد من الناتج احمل1.6الزايدة السنوية، وهي السلع األساسية. فمتوسط 

 من األداء الالزم لتوفري فرص العمل وختفيف وطأة الفقر يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
السكان، إىل أن بطالة وسط لشباب لالكبرية  نسبةالو يشري النمو السكاين السريع يف البلدان األعضاء، و 

 السياسات واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية.مقرري  حنناملشكلة الكربى اليت تواجهنا الشباب ستظل 
 ،عايل والسعادةأصحاب امل

 ،الضيوف الكرامأيها 
 حتقيق أهم  لقدرة عدد كبري من البلدان األعضاء على  رئيسا   ال تزال اهلشاشة والصراعات تشكل هتديدا  

من % 80 حنوح ب، ميكن أن يص2030 سنة. فبحلول 2030أهداف خطة التنمية املستدامة الطموحة لعام 
األعضاء يف البنك(. كما أدت  البلدانأفقر الناس يف العامل يف ظروف تتسم ابهلشاشة )نصفهم على األقل من 

تسبب يف أكرب أزمة مهاجرين منذ ما مهاجرين من البلدان املتضررة، عوامل اهلشاشة إىل تدفق غري مسبوق لل
 احلرب العاملية الثانية.

الكثري من األضرار  أيضا  يسبب لالكوارث الطبيعية النامجة، إىل حد كبري، عن تغري املناخ  تتواتر وإن 
، املتمثلة يف األعاصري النوازل اجلويةشرية، إضافة إىل مشقة ال توصف لألثرايء والفقراء. وتتكرر املادية والب

ال سيما املدن، يف حني يهدد اجلفاف والتصحر األمن و والفيضاانت، يف عدد متزايد من املناطق الساحلية، 
معه أن يقوض املكاسب اليت حتققت الغذائي جمتمعاتنا. ومن شأن العجز عن ختفيف خماطر تغري املناخ والتكيف 

 يف مجيع البلدان األعضاء يف البنك. االزدهارلصحة، وتعزيز واالرتقاء ابالفقر،  من وطأةتخفيف اليف جماالت 
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وتضاف املشاكل اخلطرية اليت ذكرهتا آنفا  إىل املشكالت اهليكلية يف اقتصاداتنا، وهو ما يتجلى على 
 اخلارج:اخلصوص يف االعتماد الشديد على 

على صادرات املواد اخلام، مما يعرض اقتصاداتنا لتقلبات األسعار يف أسواق السلع االعتماد  •
 ؛اثر السلبية لالقتصاد الكليولآلاألساسية، 

الديون، مما حيد من احليز املايل لدينا ويقيد  والسيماعلى مصادر التمويل اخلارجية، االعتماد  •
 قدرتنا على االستثمار.

لدينا فرص رائعة. وتكمن هذه الفرص أوال  يف وفرة املوارد فكذلك ، املشاكلهذه  وكما أننا نعاين من
السكاين  األرض والطاقة املتجددة، اليت هلا بعد اسرتاتيجي كبري يف سياق عاملي حيث يهدد النموومنها الطبيعية، 

للموارد العديد من النظم اإليكولوجية املعتمدة على احلياة. اثنيا ، لدينا شباب، من فرط السريع واالستهالك امل
مة ورايدة األعمال إذا اكتسبوا املهارات الرجال والنساء، يتسمون ابحليوية والنشاط وميكنهم توفري العمالة القي  

نظام تعليمي شامل ذي صلة ابلسوق وبيئة األعمال. وأخريا ، فإن التوسع وتوفرت هلم احلوافز املناسبة عن طريق 
دالسريع يف الطبقة املتوسطة، الذي  املكاسب الناجتة عن النمو االقتصادي والتحول يف العديد من البلدان  جيس ِّ

 جيذب املنتجني واملستثمرين. طلبا  كبريا  د األعضاء، ي وجِّ 
 السعادة،املعايل و أصحاب 

 ،الضيوف الكرامأيّها 
هداف التنمية ألطريق ال"التحول يف عامل سريع التغري:  وهو ،هلذه السنة االجتماع السنوي   شعار إن  
الناشئة واالقتصادات النامية اليت  لألسواقلقضااي ذات أمهية اسرتاتيجية  للتصد ِّي مناسبا   مينحنا إطارا   ،املستدامة"

 .إلسالمي للتنميةعضاء يف البنك ااأل الدولتشكل 
يف العقدين وتريهتا تسارعت  األمهية، وهي تغريات ابلغةيشهد تغريات  االقتصاد العاملي  وابلفعل، ف

 .الكربىريات بعض هذه التغ أسلط الضوء علىأن  أود  ولذلك املاضيني. 
والتكنولوجيا احليوية اليت تشك ل جزءا  ال  أو ال ، إن التقدم السريع يف الرقمنة والذكاء االصطناعي  

. بيد أنه  يتجزأ مما يدعى الثورة الصناعية الرابعة يتيح فرصا  كبرية لتعزيز التحو ل االقتصادي  واالجتماعي 
يطرح صعوابت كبرية من حيث تطوير املهارات ويثري خماوف من التدمري اهلائل لفرص العمل ومن ارتفاع 

 التفاوت يف الدخل.
نيا ، وفيما يتعلق ابلتقدم التكنولوجي ، حيو ِّل الرتابط القوي  عال منا إىل "قرية عاملية"، يشتد  فيها اث

الوعي ابملنافع العامة العاملية والتفضيالت االجتماعية والثقافية املشرتكة. وهو ما جيعل التعاون العاملي  بني 
 ة، منها تغري املناخ واألمن والسالمة.األمم واملؤسسات شرطا  أساسي ا  للتصدي لقضااي مشرتك
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. ألسواق الناشئة يف االقتصاد العاملي  اأمهية  تسليط الضوء عليه، فهو تزايد اجلانب الثالث الذي أود  أم ا 
 1990% سنة 37من  العاملي   اإلمجايل   ي  ج احملل  ارتفعت حصة األسواق الناشئة واالقتصادات النامية يف الناتفقد 
كما أثر هذا االجتاه .   أساسا   البلدان اآلسيوية )الصني واهلند(وكان ذلك بفضل بعض  ،2018% سنة 59إىل 

 .لتعاون بني بلدان اجلنوبا عاظم وتريةوسط تتزايد نفوذ الصني بسبب على مشهد التنمية الدولية 
 السعادة،املعايل و أصحاب 

 ،الضيوف الكرامأيّها 
وكذلك جتربة بلداننا األعضاء، ومنها ماليزاي وإندونيسيا وتركيا، إىل أن التحول  تشري جتربة الصني واهلند،

 حنو التصنيع هو السبيل إىل إجياد إمكاانت اقتصادية واسعة النطاق وإىل رفع مستوى معيشة السكان.
تنافسية تشجع االستثمار احملل ي   وال ميكن حتقيق هذا التحوُّل إال  بتوفري الظروف املواتية لبيئة جتارية

 واألجنيب .
ويف هذا الصدد، أود  أن أشيد بنموذج املشاركة اجلديد الذي اعتمده "البنك اإلسالمي  للتنمية" والذي 
يركز على سالسل القيمة العاملية. وأود  كذلك أن أعرب عن ارتياحي لكون منوذج املشاركة اجلديد هذا قد بدأ 

 لة جديدة من "اسرتاتيجيات الشراكة الق طرية"، وال سي ما مع الغابون واملغرب.تنفيذه إبعداد سلس
وإن  متكني البلدان األعضاء من رفع مستواها يف سالسل القيمة العاملية وسيلة جمدية ومالئمة حنو التحول 

 فرص العمل. اهليكلي  الال زم للتغلب على أهم  معو ِّقات تنميتنا، والسيما التنويع االقتصادي  وإجياد
وإدراكا  مين ألمهية التعاون بني بلدان اجلنوب، أود  أن أشجع "البنك اإلسالمي  للتنمية" على التفكري 
ملي ا  يف سالسل القيمة اإلقليمية والتكامل اإلقليمي . وال بد  من تعزيز التجارة واالستثمار فيما بني دول "منظمة 

قوية قادرة على نيل حصص متزايدة يف سالسل القيمة العاملية  التعاون اإلسالمي " إلجياد جهات إقليمية
 االسرتاتيجية وعلى توسيع فرص العمل لشبابنا.

وعالوة على ذلك، يسعدين أن أعرب عن تقديري ملا يبذله "البنك" من جهود يف إطار "الربانمج 
زايدة االهتمام بعمالئنا وسد  اخلماسي  للرئيس" من أجل حتويل منوذج عمل املؤسسة حنو تلبية تطلعاتنا إىل 

احتياجاهتم. وهو ما جتس د يف تعزيز الال مركزية، وترسيخ احلضور امليداين  للموظفني. كما أعرب عن تقديري 
ملبادرات "البنك" الرامية إىل زايدة حجم املوارد املالية املتاحة لتمويل املزيد من املشاريع يف البلدان األعضاء 

 الية الطويلة األمد يف الوقت نفسه.ولضمان استدامته امل
ويف هذا الصدد، نتطلع إىل رؤية املزيد من اإلجنازات واجلديد من املبادرات لتعزيز وتطوير إجنازات "البنك 

 اإلسالمي  للتنمية" يف خدمة البلدان األعضاء.
نوي  الرابع واألربعون عن أملي يف أن حيقق هذا االجتماع الس -ابسم احملافظني -ويف اخلتام، أود  أن أعرب

جناحا  كبريا  يف مجيع اجلوانب وأن يشك ِّل  مرحلة جديدة يف حتوُّل "البنك اإلسالمي  للتنمية" حنو تعظيم أتثريه يف 
 إحراز التقدم االقتصادي  واالجتماعي ، وتعزيز التضامن، وحتقيق االزدهار املشرتك يف مجيع البلدان األعضاء.
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  وبركاته.والسالم عليكم ورمحة هللا


