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 أصحاب  املعايل احملافظون 
 الضيوف الكرام

 السيدات والسادة، 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

 املقدمة

متكنا بفضل هللا سبحانه وتعاىل من أن نلتقي مرة أخرى يف االجتماع الرابع واألربعني احلمد هلل،  .1
جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية هنا يف مدينة مراكش ابململكة املغربية. وأود أن أعرب عن 
 خالص تقديري حلكومة اململكة املغربية على الرتحيب احلار وكرم الضيافة اللذين لقيهما الوفد

 املاليزي.
موضوع هذا العام، "التحول يف عامل سريع التغري: الطريق إىل بلوغ أهداف التنمية املستدامة"، هو  .2

األكثر مالءمة واألفضل توقيتا. وهذا املوضوع مكمل ابلفعل ألهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا 
جماالت جديدة، مبا يف ذلك تغري األمم املتحدة واليت نشأت عن األهداف اإلمنائية لأللفية مبراعاة 

 املناخ واملساواة االقتصادية واالبتكار.
وتعرب ماليزاي عن تقديرها للربانمج اخلماسي للرئيس واملستمد من إطار االسرتاتيجية العشرية  .3

للبنك، والذي يهدف إىل تعزيز قدرة البنك التنافسية. فالربانمج واإلطار كالمها له دوره الفعال 
البنك إىل مساعدة البلدان األعضاء اليت رمبا تكون متأخرة يف بعض جوانب أهداف حيث يتطلع 

التنمية املستدامة. ويُظهر مؤشر األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة وتقارير لوحات املتابعة  
أن هناك بلدان ما زالت مل تدخل بعد املسار حنو بلوغ مجيع األهداف حبلول عام  2018لعام 



وتشمل هذه األهداف القضاء على الفقر واجلوع، وتشجيع التعليم اجليد، وتعزيز خدمات  .2030
الصحة والرفاه، وتوفري املياه النظيفة والصرف الصحي، فضال عن الطاقة النظيفة أبسعار معقولة 

 وحتقييق املساواة بني اجلنسني.
الوفاء ابلتزاماهتا لبلوغ أهداف وتدرك ماليزاي ما يقوم به البنك ملساعدة البلدان األعضاء على  .4

 2018التنمية املستدامة. وجتسد االعتمادات للعمليات يف خمتلف القطاعات االقتصادية يف عام 
التزام جمموعة البنك بتعزيز التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي يف البلدان األعضاء. وتود ماليزاي 

مليون دوالر  26.13منحا بلغ جمموعها  2018أيًضا أن تشيد بـالبنك لتخصيصه يف عام 
اسُتخدمت لدعم الربامج االسرتاتيجية مبا يف ذلك العلوم والتكنولوجيا، وتبادل املعارف واخلربات 

 وتنمية القدرات يف البلدان األعضاء.
كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر معايل الدكتور بندر حممد حجار وفريقه على اجلهود اجلبارة  .5

لة ملساعدة دولنا األعضاء على  النمو وحنن نبدأ رحلة التنمية والتحول يف هذا املشهد التنموي املبذو 
 العاملي السريع التغري والتطور.

 ماليزاي وااللتزام املستمر مع البنك

 أصحاب املعايل،

ارتباطات تقدر ماليزاي عالقة العمل الوثيقة اليت تربطها  ابلبنك، و تظل ملتزمة بذلك. ونتطلع إىل  .6
مستقبلية مع البنك ومع الدول األعضاء على حد سواء. ونود أن نعرب عن شكران لفريق مكتب 
الرئيس )ونقول هلم جزاكم هللا خريا( الذي يواصل العمل معنا وحنن نسعى لتعزيز وجود البنك 

 ومكانته يف ماليزاي عن طريق املكتب اإلقليمي يف كواالملبور.

 االقتصاد املاليزي
 2018تريليون رينجيت ماليزي يف عام  1.23% أو 4.7االقتصاد املاليزي منًوا بنسبة سجل  .7

، ارتفع امليزان التجاري إىل 2018مدعوًما بنشاط حملي قوي وطلب خارجي مطرد. ويف عام 
مليار رينغيت ماليزي( وجتاوزت الصادرات  98.5: 2017مليار رينغيت ماليزي ) 120.5

مليار رينجيت ماليزي يف  998.3% ليصل إىل  6.8لصادرات بنسبة الواردات. ومنا إمجايل ا
يقودها الطلب املستمر على السلع املصنعة. وارتفع إمجايل الواردات بوترية معتدلة  2018عام 

مليار رينجيت ماليزي متأثرًا ابنكماش واردات السلع الوسيطة  877.8% ليصل إىل 4.9بنسبة 



واصل االقتصاد املاليزي زخم النمو القوي مع منو الناتج احمللي اإلمجايل والرأمسالية. ومن املتوقع أن ي
. وسيعزى النمو بشكل أساسي إىل الطلب احمللي املرن مع 2019% يف عام 4.9احلقيقي بنسبة 

 ثبات القطاع اخلارجي.
اخلارجية. وتشمل ، فهو معرض ألوجه عدم اليقني اً ومفتوح اً وملا كان االقتصاد املاليزي صغري  .8

املخاطر السلبية امللحوظة على النشاط حتواًل حمتماًل حنو برامج السياسات الداخلية واحلمائية، 
واحلرب التجارية بني الوالايت املتحدة والصني، والتشديد يف الظروف املالية العاملية بدرجة أكرب 

اإلقليمي. وسوف حتتاج ماليزاي إىل  من املتوقع، وزايدة التوترات اجليوسياسية والتباطؤ االقتصادي
 ختفيف اآلاثر املرتبطة هبذه املخاطر.

 ماليزاي، وأهداف التنمية املستدامة، والعامل السريع التغيري 

 أصحاب املعايل،
أود أن أكرر ما ذكره رئيس وزراء بالدي يف الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة  .9

حاجة ألن يضغط العامل النامي من أجل اإلصالح، نه ال تزال هناك ". فقد قال إ2018عام 
". وحنن حباجة إىل العمل مًعا ملعاجلة االضطراابت االقتصادية ويعزز بناء القدرات وينوع االقتصاد

 واالجتماعية اليت نواجهها.
ن أهداف م 1، وخاصة اهلدف 2030ويف الواقع، تواصل ماليزاي إحراز تقدم كبري حنو حتقيق خطة  .10

، منخفًضا 2018يف املائة يف عام  0.6القضاء على الفقر الذي بلغت نسبته  -التنمية املستدامة
يف املائة يف سبعينيات القرن املاضي. وقد بدأ هذا التحول امللحوظ ابلسياسة االقتصادية  49من 

للقضاء على الفقر وإعادة هيكلة االختالل االجتماعي.  1970اجلديدة اليت طُبقت يف عام 
وأكدت كل خطة تنمية مخاسية الحقة على النمو االقتصادي املستدام، والنمو مع التوزيع العادل 
جلميع قطاعات اجملتمع، والوصول إىل مرافق البنية التحتية األساسية، وخدمات التعليم والرعاية 

 ظ على البيئة.الصحية، فضالً عن مراعاة احلفا

من العزم على املواصلة بقوة على طريق حتقيق التنمية املستدامة. وتواصل  2030وتزيد خطة  .11
 2030ماليزاي تبين التنمية املستدامة يف خطتنا الوطنية. وقد ُرمست خطة التنمية املستدامة لعام 

اتنا ومبادراتنا لدعم أهداف مع خطة التنمية اخلمسية احلادية عشرة ملاليزاي من أجل مواءمة اسرتاتيجي
التنمية املستدامة. وابلتايل، ربطت ماليزاي مبادئ أهداف التنمية املستدامة مع خطة ماليزاي احلادية 

 عشرة، واليت ستعمل على ترسيخ أهداف التنمية املستدامة يف مجيع جوانب التنمية يف ماليزاي.



ر تركيزها، ابلنظر إىل التغيريات اليت حتدث بسرعة وتدرك ماليزاي احلاجة إىل حتويل وإعادة حتديد حماو  .12
خلطة ماليزاي  2018يف طريقنا. وحتقيًقا هلذه الغاية، أجرت البالد استعراض منتصف املدة لعام 

احلادية عشرة بوضع أولوايت وأتكيدات جديدة. وهتدف هذه الوثيقة إىل إصالح السياسات 
 احلالية واالجتاهات العاملية. احلالية، وتراعي أيًضا التحدايت االقتصادية

وحددت ماليزاي، إدراكا منها لضرورة االستجابة الفعالة للتحدايت العاملية، ستة مرتكزات لوضع  .13
من  19بلدان على املسار الصحيح لبلوغ أهدافنا. وهذه املرتكزات هلا تركيز تنموي جديد يشمل 

وجه اجلديد يف ماليزاي وتعزز النمو اسرتاتيجية، تتماشى مع الت 66اجملاالت ذات األولوية و 
 االقتصادي. واملرتكزات الستة هي:

 املرتكز األول: إصالح احلكم من أجل حتقيق شفافية أكرب وتعزيز كفاءة اخلدمة العامة؛ •

 املرتكز الثاين: تعزيز التنمية الشاملة والرفاهية؛ •

 املرتكز الثالث: السعي لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة؛ •

 املرتكز الرابع: متكني رأس املال البشري؛ •

 املرتكز اخلامس: تعزيز االستدامة البيئية عن طريق النمو األخضر؛ و •

 املرتكز السادس: تعزيز النمو االقتصادي. •

تسارع زخم النمو االقتصادي عن طريق حتفيز األنشطة ، تتوقع ماليزاي "2020ومع اقرتاب عام  .14
االستثمار اخلاص. وسيكون الرتكيز على تعزيز أساس االقتصاد  لالرتقاء بسلسلة القيمة وتشجيع

لدفع ماليزاي إىل دولة متطورة وشاملة تقوم على االبتكار واإلبداع واألنشطة ذات القيمة املضافة 
 ."العالية لدفع اإلنتاجية

ويتمثل أحد اجملاالت ذات األولوية يف تسريع اعتماد االبتكار والتكنولوجيا، والذي تشمل  .15
اسرتاتيجيات مثل تسخري الثورة الصناعية الرابعة، وزايدة اعتماد التكنولوجيا ومواءمة البحوث 
واالبتكار. وأطلقت ماليزاي مؤخرًا السياسة الوطنية املتعلقة ابلثورة الصناعية الرابعة. وتعتقد ماليزاي 

صر الثورة الصناعية "سيمكن قطاع الصناعات التحويلية من االنتقال إىل عاعتقادا جازما أن هذا 
الرابعة، واالسهام على طول الطريق يف الوفاء ابلتزام ماليزاي ببلوغ أهداف التنمية املستدامة اليت 

 حددهتا األمم املتحدة."

 اخلامتة



وأنمل أن تكون جتربة ماليزاي حنو بلوغ أهداف التنمية املستدامة يف هذا العامل السريع التطور مبثابة  .16
تشجيع لدولنا األعضاء احلاضرة هنا اليوم. وبينما نواصل العمل سواًي، عن طريق املنصة اليت وفرها 

 .2030لنا البنك اإلسالمي للتنمية، ميكننا حتقيق خطة 
اليزاي، أود أن أعرب عن تقديران ملعايل الدكتور بندر حممد حجار وإلدارة البنك ونيابة عن حكومة م .17

اإلسالمي للتنمية وملوظفيه على جهودهم الدؤوبة يف تنظيم هذا االجتماع السنوي وضمان جناحه. 
ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يسدد خطاان مجيعا يف مساعينا املستقبلية، وأن يلهمنا التوفيق 

 ة.واهلداي

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،


