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 االجتماع الّسنوّي الرّابع واألربعني للبنك اإلسالمي للّتنمية

 

 كلمة احملافظ عن مجهورية أفغانستان اإلسالمية
 

 معايل الّرئيس، الدّكتور بندر حّجار،
 أصحاب الّسعادة، رؤساء الوفود، أعضاء املنّظمات املشاركة،

 سّيدايت ساديت،  

 الّسالم عليكم ورمحة هللا، 

بدايًة، أوّد أن أشكر إدارة البنك اإلسالمي للّتنمية على هذا الّتنظيم الرّائع الجتماعها الّسنوّي 
الرّابع واألربعني يف مدينة مرّاكش اجلميلة. ومل يكن ذلك ممكناً لوال الّدعم الّسخّي من حكومة اململكة 

 راكش العريقة. املغربّية وشعبها الكرمي. أشكركم اثنية على استضافتنا يف مدينة م

 حضرات املندوبني الكرام، 

حتت القيادة الرّائدة للدكتور بندر حّجار، قام البنك اإلسالمي للّتنمية جبهوٍد جبّارة يف ترسيخ 
األنشطة وفقًا للّرؤية االسرتاتيجّية اجلديدة املتضّمنة يف الربانمج اخلماسي للرّئيس الدّكتور بندر حّجار 

 احملرتم. 

لّية تنظيم البنك اإلسالمي للّتنمية قد أّدت إىل رفع درجة الفعالية كما ستساعد إن إعادة هيك
على الّتكّيف جتاه املشهد اإلمنائّي العاملي الّسريع الّتحّول. وابلفعل، سوف يساعد هذا األمر يف 

 االستجابة االسرتاتيجّية على حتفيز سبل الوصول إىل املوارد املالّية وغري املالّية.
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دوالر، ما  ماليري 7، وصل حجم اعتمادات البنك اإلسالمي للّتنمية إىل 2018 يف عام
يعكس مشاركًة متزايدة يف القطاعات املالّية للبلدان األعضاء. إن مبادراٍت على غرار أتسيس "صندوق 

ّية مليون دوالر أمريكي سوف ُتساعد البلدان على إجياد حلوٍل عمل 500الّتحّول" برأس ماٍل أّويل يبلغ 
عرب االبتكار مع الرّتكيز على تسويق الّتكنولوجيا وبناء القدرات. وعلى حنٍو مماثل، مّت إطالق العديد 

 من املبادرات املتباينة املستوايت والبالغة األمهّية للبلدان األعضاء.

ا إنين أُدرك أن املؤّسسة اإلسالمّية لتنمية القطاع اخلاّص قد واجهت بعض القضااي املالّية، م
أعتقد أن من األمهّية مبكان أن يواصل أعضاء البنك و . املؤسسةألقى ببعض الّشكوك حول استدامة 

اإلسالمي للّتنمية دعم التّنمية عرب القطاع اخلاّص، وهذا يتطّلب مقاربًة مساندة للمؤّسسة اإلسالمّية 
 لتنمية القطاع اخلاّص.

خالل جلسة اجمللس اليت ُعقدت يوم أمس، ُوجَد حتّفٌظ على إطالق الّدفعة الثّالثة للمؤّسسة 
وبشكٍل رئيسّي، من أعضاء يف  –اإلسالمّية لتنمية القطاع اخلاّص من ِقَبل بعض البلدان األعضاء 

إظهار الثّقة واإلميان . إنين أفهم الّصعوبة يف إدارة املخاطر، ولكن من الّضروري املديرين التنفيذينيجملس 
إبدارة البنك اإلسالمي للتّنمية إذ مّت حتقيق الكثري من الّتقّدم أصالً يف املؤّسسة اإلسالمّية لتنمية القطاع 

. من موقعي هذا، أؤّيد إطالق الّدفعة الثّالثة للمؤّسسة اإلسالمّية لتنمية 2018اخلاّص منذ شهر يونية 
 لّدعم الذي حتظى به من البنك اإلسالمي للّتنمية. ا واثقة من املؤّسسة تصبحالقطاع اخلاّص لكي 

 أصحاب الّسعادة،

كما تعلمون، متّر أفغانستان بعشر سنواٍت حتّولّية تتطّلب مّنا االنتقال إىل االعتماد على الّذات. 
كومة تعمل مجهوريّة أفغانستان اإلسالمّية على إنشاء "حزمة تسريع االعتماد على الّذات". وتقرتح ح

دوالر أمريكي للمساعدة على تسريع  ماليري 8.7مجهوريّة أفغانستان اإلسالمّية حزمة استثمار من 
عملّية االعتماد اإلقتصادي على الّذات. ُصمَِّمت هذه املشاريع حلفز التّنمية اإلقتصاديّة ورفع مستوايت 

ن. إن اهلدف الطّويل األجل هو تعزيز املعيشة وأتمني وظائف جديدة للقّوة العاملة املتنامية يف أفغانستا
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االكتفاء الّذايتّ لتمكني أفغانستان من االبتعاد عن اعتمادها على دعم املاحنني، ومتكني الّشعب األفغاين 
 من أخذ املبادرة حنو حتسني حياته. 

إن حزمة تسريع االعتماد على الّذات تتضّمن جمموعًة حمّددة من املشاريع عرب ثالثة قطاعات 
( 2( الّزراعة، البستنة والّري، 1. القطاعات هي الّتالية: لإلطالقحمتسبة تكاليفها ابلكامل وجاهزة 

ات ألهنا جمدية جتاراّيً ( اإلسكان احلضرّي والعقارات الّتجاريّة. متّ اختيار هذه القطاع3نقل الكهرابء، و
 وحتّقق أتثرياٍت إقتصاديّة قصرية املدى، فيما تسّهل حصول منافع طويلة األجل. 

إن تنفيذ هذه احلزمة من املشاريع سوف خيلق منافع  مالّية واقتصاديّة واسعة الّنطاق ألفغانستان. 
ر أمريكي من اإليرادات احلكومّية دوال ماليري 10.8من املتوّقع أن يوّلد احلجم اإلمجايّل هلذه احلزمة 

مليون وظيفة بدواٍم  1.48. كما أن الّتنفيذ الناجح هلذه احلزمة سوف خيلق أيضاً 2030حبلول عام 
% يف النّاتج احملّلي اإلمجايل، 4.55كامل على حنٍو مواٍز. ومن املتوّقع أن يؤّدي ذلك إىل ارتفاع بنسبة 

كّل سنة، عرب سنوات الّتنفيذ اخلمس. واألهّم، أن املشاريع اليت تتضّمنها احلزمة مصّممة خللق فرص 
 منوٍّ اقتصادّي طويل األجل. 

إن حكومة مجهوريّة أفغانستان اإلسالمّية جُتري مفاوضات مع صندوق الّنقد الّدويّل والبنك 
ود املفروضة على اإلقرتاض بشروط غري ميّسرة، ما سيمّكن من استكمال أموال الّدويل لتخفيف القي

املاحنني بقروٍض من القطاع اخلاّص. مع ذلك، وإىل أن تُرَفع هذه القيود، تسعى حكومة مجهوريّة 
على قروٍض ميّسرة من البنك اإلسالمي للّتنمية ومن شركاء إمنائّيني  أفغانستان اإلسالمّية إىل احلصول

 خرين لتمويل احلزمة. آ

 الّرئيس، معايل

سوف يقّدم مكتيب نسخة مفّصلة من "حزمة الّتسريع" إىل طاقمكم للمراجعة،  كما أتطّلع إىل 
العمل مع البنك اإلسالمي للّتنمية على تعبئة املوارد للمساعدة على تسريع مشاريع البنية الّتحتّية 

 مو االقتصادّي وتعزيز الّروابط اإلقليمّية. الرّئيسّية، اليت ستقوم بدورها يف تعجيل النّ 


