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 معاليال صحابأ

 للتنمية، اإلسالمي البنك محافظي مجلس رئيس

 المناوبون، والمحافظون المحافظون زمالئي

 للتنمية، اإلسالمي البنك رئيس معالي

 ،ةسادالو سيداتال

 

 عليكم، السالم

 محواتس أن وأرجو. الموقر جمعال هذا مخاطبةل لي أُتيحت التي لفرصةا بهذه الشديد بالفخر أشعر
 المغربية لمملكةلو للتنمية اإلسالمي للبنك العميق بامتناني باكستان، حكومة عن بالنيابة ،أتقدم أن لي

 .البنك محافظي لمجلس واألربعين الرابع السنوي االجتماع الستضافتها

 الرئيس، معالي

 أهداف بلوغ إلى الطريق: التغير سريع عالم في التحول" هو العام لهذا السنوي االجتماع موضوع
 ".المستدامة التنمية

 وسكان ،مؤشرا وستون وتسعة مائةو ،هدفا عشر سبعة: هي باختصار المستدامة التنمية أهداف
 . واحد نهائي وتاريخ ،نسمة مليارات سبعة من أكثر همعدد يبلغ

 الفقر على القضاء ذلك في بما المستدامة، التنمية قضايا من واسعة مجموعة هدافاأل هذه شملتو
 وحماية المناخ، تغير آثار ومكافحة استدامة، أكثر المدن وجعل والتعليم، الصحة وتحسين والجوع،
 وعادلة، شاملة لتنميةا تكون أن الهدف كان إذاو. لألمام خطوة تمثل وهي. والغابات المحيطات

 أن فيجب ،2030 عام بحلول الركب عن أحد يتخلف أال على عزم قد الدولي المجتمع كان اإذو
 صراحة المستدامة التنمية أهداف من سبعة تشيرو. اإلنسان حقوق في بقوة متجذرة التنمية كونت

 ،هشة أوضاعا يعانون الذين األشخاص إلى أخرى أهداف ستة تشيرو اإلعاقة؛ ذوي األشخاص إلى
 من المساواة عدم قاسيُُ الو. التمييز عدم إلى انهدف يشيرو عالمية تُعد أهداف سبعة أن حين في

 حقوقهم ممارسة يمكنهم استبعادًا األكثر األشخاص أن من التأكد حيث من ولكن فقط، النمو حيث
 .تماًما المسألة هذه تعالج المستدامة التنمية أهدافو. اإلنسانية

 بأنه يجادلون المتشككونف. تباينةم الستعراضات المستدامة التنمية أهداف خضعت ،باكستان فيو
 أهداف بلوغ فإن األربعين، بمؤشراتها لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ عن عجزت قد البالد كانت إذا

 النامية البلدان على يجب ذلك، من بدالًُو. الواقعي باألمر ليس 169 الـ بمؤشراتها المستدامة التنمية
 األهداف هذه تمويل يمثل ذلك، على عالوةو. هابلوغ ومحاولة مواردها أساس على أهداف تحديد
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 تناقضوال التنسيق إلى االفتقار يعدو. باكستان مثل النامية للبلدان بالنسبة رئيسية قضية عشر السبعة
 أهداف لوغب أمام الخطيرة العوائق من دولةال مؤسسات اتقدر ضعفو المختلفة اإلدارات بين

 .المستدامة التنمية

 دول رابطة إلى االنضمام من هاستمكن التي األهداف بلوغل قصوى أولوية أعطت باكستان لكنو
 .2030 عام بحلول العليا المتوسطة الطبقة

 الرئيس، معالي

 الوطني الصعيدين على الجديدة الحكومات حيتأ وقد. للديمقراطية منتصرة عودة باكستان شهدت
 األمل األخيرة، العامة االنتخابات بعد 2018 عام أغسطس في السلطة تولت التي ،المحليو
 واالجتماعي االقتصادي التقدم على تركز فهي. البالد في االقتصادي والنشاط اتالتوقع عززتو
 .شموله وتعزيز االقتصاد قويةلت

 اآلن وهي. البالد في الكلي االقتصاد تحديات على للتغلب استراتيجيات الجديدة الحكومة اعتمدت
: يلي ما تتضمن والمالي االقتصادي القطاع في إصالحات برنامج في شرعت وقد األول عامها في

 إدارة استراتيجية وضع( 3) الطاقة قطاع إصالح( 2) العام القطاع مؤسسات هيكلة إعادة( 1)
 توفير( 6) التضخم لوقف المشددة النقدية السياسة( 5) المالي العجز من للحد التقشف( 4) الديون

 تحفير( 8) الصادرات تشجيع( 7) الصرف سعر في االستقرار لتحقيق األجنبي النقد احتياطيات
( 10) المحلية اإليرادات زيادةو النمو تعزيز( 9) أموالهم تحويل على وتشجيعهم بالخارج العاملين
 السياسات وإصالح الضرائب إدارة( 11) و الميزانية على الضغط لتخفيف الدعم نظام ترشيد
 .المحلية الموارد لتعبئة

 الرئيس، معالي

 انخفاض مع المالي األداء يتحسن كما. والصناعة الزراعة في النمو انتعش ، الحاضر الوقت في
 تحقق وقد. السلطة الحكومة تولت عندما المائة في 8.8  كان أن بعد لمائةا في 6 من أقل إلى العجز
 13.5 بنسبة زيادة تسجل يتال اإليرادات لتحصيل المتميز واألداء النفقات في التقشف بسبب هذا
 حافظت الخارجي، صعيدال علىو. الحالية الحكومة عمر من األولى السبعة األشهر في المائة في

 دوالر مليار 22 يبلغ قياسي مستوى إلى التحويالت تصل قد بينما إيجابي نمو على الصادرات
 .2019-2018 الحالية المالية السنة خالل أمريكي

 اتقطاع في النمو لتحفيز األخيرة وازنةالم في المبادرات من عددًا أعلنا النمو، تسريع لزيادةو
 .المعلومات وتكنولوجيا واإلسكان النسيج وصناعة الزراعة
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 منح تقديمل 2019 عام في أمريكي دوالر مليون 900 خصصنا االجتماعية، بالسالمة يتعلق فيماو
 باإلضافة بأنه فخورون نحنو. نقدية غير أخرى برامج إلى باإلضافة ،أسرة ماليين 5.7 لـ نقدية
 خط تحت تعيش أسرة ماليين 6 هناك  االجتماعية، الصحة حماية مبادرة طريق وعن ،ذلك إلى
 دوالر 5,180 إلى قيمتها تصل داخلية صحية رعاية خدمات على منها أسرة كل تحصلس فقر،ال

 .أمريكي

 نتوقعو. باكستان في اإلصالحات وتيرة تسريع على القويين وعزمها هاالتزام الحكومة أعلنت وقد
 الحاجة تشتد باستثمارات الجديدة للحكومة دعمه الدولي التنمية مجتمع يكثف أن نفسه الوقت في
 التي االستثمارات، هذه مثل شأن ومن. االجتماعية والتنمية والطاقة التحتية البنية قطاعات في إليها

ًُداممست نمواًُ تحقق أن لدولة،ا بها تقوم جريئة وحكومية اقتصادية إصالحات تدعمها  في ورخاءًُ ا
 اجدير إنمائيا اشريك للتنمية اإلسالمي البنك دائًما باكستان  عتبرتا لقد الصدد، هذا وفي. لبالدا

 .المواجهة خط في معها يقف ،عليه االعتماد ويمكن بالثقة

 الرئيس، معالي

 العالمي النمو توازن إعادة من جمة فوائد تجني أن لالقتصادات يمكن حيث التطور، سريع عالم في
 في التقدم رصد إلى نحتاج النامي، العالم بلدان بين فيما مشترك وازدهار أكبر تكامل طريق عن

 في األعضاء الدولف. التحديات من عددًا يطرح الحالي الوضعو. مستمر بشكل اإلسالمي العالم
 10.9 سوى تنتج ال العالم، سكان إجمالي من المائة في 22.8 تمثل التي اإلسالمي تعاونال منظمة

 هذه فإن المتاحة، االقتصادية للتوقعات وفقًاو. العالم في المحلي الناتج إجمالي من فقط المائة في
 في دولال هذه حصة ظلت أخرى، ناحية منو. القصير المدى على كبير بشكل تتحسن لن الحصة
. المائة في 22.2 حاليًا تبلغو طردم انخفاض في النامية الدول لمجموعة المحلي الناتج إجمالي

 حقيقةال في أيًضا واضحة اإلسالمي العالم داخل االقتصادية التباينات فإن ذلك، على عالوةو
. اإلسالمي ونتعاال منظمة دول إنتاج إجمالي من بالمائة 73.4 تنتج فقط دول 10 أن في المتمثلة

 األعضاء الدول أغنى من واحدة في الفرد ناتج مستوى أن هو التباينات هذه مثل على خراآل مثالوال
 الوضع لتحسينو. اإلسالمي تعاونال منظمة بلدان في الفرد ناتج متوسط من مرة 18.7 بنحو أعلى
 عن اإلسالمي العالم داخل التكامل تعزيز مع أسرع نمو إلى حاجة ثمة الرئيس، معالي ،الحالي
 عن فرص إلى التنمية تحديات تتحول أن يجبو. واالستثمار لتجارةوا المال رأس تدفقات طريق
 األسواق يف التنافسية قدرتنا لتعزيز العلمي والبحث التكنولوجي والتقدم االقتصادي التعاون طريق

 .المتطورة

ًُ للمضي مضى وقت أي من أهمية أكثر بنكال دور صبحأ ولقد  األعضاء الدول مساعدة في قدما
 بطريقة والتنمية النمو تحقيق طريق عن الهيكلية التباينات وإزالة لديها، الحكم هياكل إصالح على

 المعاصر العالمي االقتصادي واقعال في البنك إدارة تمعنت أن أيًضا هذا يستلزمو. ومستدامة منصفة
 من يقين على نحنو. األخيرة اآلونة في ذلك أثبتت  مثلما ،المستقبل في عالاف ظلي أن له درقُُ ما إذا
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 تسترشد المستوى، عالمية إنمائية مؤسسة البنك سيصبح ه، 1440 لعام البنك رؤية تنفيذ بعد أنه
. بيإيجا بشكل اإلسالمي للعالم اإلنمائي الوضع تغيير على بالقدرة وتتمتع اإلسالمية المبادئب

 يركز للتنمية أوسع إسالمي مفهوم وفق يعمل أن ،ه 1440 رؤية نحو انتقاله في البنك، على ويجب
 .وسكانها األعضاء للدول الشاملة التنمية على

 الرئيس، معالي

 البنك مثل التنمية مؤسسات على ينبغي الحالية، االقتصادية التحديات االعتبار في األخذ مع
 المتصلة المشورة أيًضا تقدم أن بل فحسب، معززة مالية تدفقات فرتو أال للتنمية اإلسالمي

 زعزعةملا المحتملة االختالالت منع لضمان األعضاء لبلدانا تحتاجها تيال العامة اتالسياسب
 على األعضاء الدول تساعد أن المالية التدفقات في الزيادة شأن ومن. المستقبل في الستقرارل
 القطاعات على اإلنفاق من المطلوب المستوى على والحفاظ االقتصادي االنتعاش واصلةم

 االستثمار تدفقات تشجيع في حافًزا دوًرا البنك ؤديي أن يجب ذلك، إلى باإلضافةو. االجتماعية
 للمخاطر التعرض قابلية من الحدو التجارية الروابط تعزيز جانب إلى األعضاء الدول بين فيما

 .الطبيعية

 مسار على االقتصاد وضع إلى الرامية مساعينا في بسخاء باكستان دعم في البنك جهود نقدر نحنو
 عربأ أن أودو. وشامل مستدام نمو لتحقيق الالزمة الهيكلية التغييرات إحداث طريق عن نموال

 ،عام بشكل الطاقة قطاع في لباكستان البنك يقدمه الذي لدعمل العميق باكستان حكومة قديرت عن
 في اسخي ادعم بنكال لنا قدم وقد. خاص بوجه باكستان في األطفال شلل خطر على القضاء وفي

 .المناسب الوقت

 ،الرئيس معالي

 والدول  بنكال مع الوثيق التعاون تعزيز مواصلة على عزمنا على التأكيد بإعادة كلمتي أختتم
 في والسالم الرخاء تحقيق في طويال شوطا تقطع أن المشتركة لجهودنا يمكنو. الشقيقة األعضاء

 مستقبلال في نشهد أن ونأمل ،بنكال مع الوثيقة االقتصادية عالقاتنا ثمنن نحنو. اإلسالمي العالم
 .باكستان في الهامة للمبادرات البنك دعمل اوتعزيز العالقات هذهل توطيدال من مزيدًا

 .هللا  ورحمة عليكم والسالم


