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 كلمة

 السيد عبد الرحمان بن خلفة معالي
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمحافظ عن 

          )نيابة عن مجموعة الدول العربية( 
 )األصل عربي(  

 سم اهلل الرحمن الرحيماب
 والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين
 وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين

 يحفظه اهلل         فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا
 معالي الوزراء،

 معالي رئيس مجلس المحافظين،
 أصحاب المعالي المحافظون والمحافظون المناوبون،

 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، –معالي الدكتور / أحمد محمد علي 
 لمنظمات الدولية والمالية،ممثلي ا –أصحاب المعالي والسعادة 
 حضرات الضيوف الكرام، 

 سيداتي سادتي،
 بسم اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل،

أن أخاطب مجعكم الكرمي هذا، نيابة عن جمموعة حمافظي الدول  يشرفين اليوم، كمحافظ للجزائر، 
العربية بالبنك اإلسالمي للتنمية. وامسحوا يل بادئ ذي بدئ أن أتقدم، أصالة عن نفسي ونيابة عن حمافظي 
 ،الدول العربية، إىل فخامة رئيس مجهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، وإىل مجهورية إندونيسيا حكومة وشعبا

 بالشكر اجلزيل على ما حظينا به من كرم الضيافة وحفاوة االستقبال منذ أن وصلنا إىل مدينة جاكرتا.
الدول اإلسالمية من حيث عدد السكان ومن حيث متميزا من بني له موقعا إننا نلتقي اليوم يف بلد  

 يف جمال التنمية االقتصاديةاليت حققت قفزة نوعية نا دولمن بني يشكل مثاال حيا  حجمه االقتصادي، كما أنه
 .متواجدة يف كل القارات ،صرحنا الكبري كمجموعة دول ناشئة وهي تعزيز
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 الرئيس، فخامة
 أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

 اإلخوة واألخوات الحضور
لقد أصبح االجتماع السنوي جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية حمط أنظار ومركز اهتمام كافة 

فتئت  إن اجلهود اجلبارة اليت ما املعنية بشؤون التنمية االقتصادية واالجتماعية يف شىت أحناء املعمورة.األطراف 
خلري دليل  وأهدافها السامية، املستشرفةتبذهلا هذه املؤسسة العريقة، ليس فقط بتارخيها احلافل بل أيضا برؤيتها 

دة يف وجه التحديات ومستبسلة أمام العواصف ، فمضت صامملهاحتاليت ة نمويتالعلى صدق وعمق الرسالة 
 واألزمات.

وال يسعين يف هذا اإلطار إال أن أتقدم، باسم كافة الدول العربية األعضاء، بالشكر اجلزيل إىل كل 
اإلطارات وكل العاملني مبجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على ما يبذلونه من جهود كرمية يف خدمة التنمية يف 

 األعضاء للمجموعة.الدول 
من إجنازات مل بأعضائها إال أنه ال يفوتين يف الوقت نفسه التأكيد على أن ما حققته هذه املؤسسة 

كن ليخفف من جسامة املسؤولية امللقاة على عاتقها. بل بالعكس فإن املتأمل يف شؤون األمة ال يرى إال ت
حلول ناجعة، ليس حلاضرها فحسب، بل  ضرورة قصوى لتجميع القوى ومضاعفة اجلهود من أجل إجياد

 ملستقبلها الذي البد أن يؤسس دعائمه وأن يرسم مالحمه أجيال هذه األمة.

 فخامة الرئيس،
 أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

 اإلخوة واألخوات الحضور
عو إىل التمعن من ظروف استثنائية لَيد إن ما مير به اليوم العامل اإلسالمي عامة، واملنطقة العربية خاصة، 

إنه ملن املؤسف اليوم أن نالحظ ما آلت إليه األوضاع من و يف األسباب اليت أفرزت هذا الوضع العصيب. 
دول األمة العربية واإلسالمية، أوقدهتا، وتغذت هبا يف نفس الوقت، خالفات سياسية واقتصادية  تشتت

عوامل الوحدة والتماسك بلدان فإننا متيقنون أن تعيشها بعض الاليت الظروف الصعبة احلالية واجتماعية. ورغم 
مببادرات الكثري من البلدان أتشرف ذ غما يزال يوالعمل العريب املشرتك ما يفوق بكثري عوامل التفرقة واخلالف 

 مامة احلالية.غوهي اجلزائر للم الشمل واخلروج من ال أحدهاإىل  انتمىأن 
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اخلصوص بتحديات اقتصادية واجتماعية كبرية يف الوقت الراهن منها تباطؤ ومتر املنطقة العربية على وجه      
النشاط االقتصادي العاملي وحركة التجارة الدولية، واخنفاض األسعار العاملية للسلع األساسية، ويف مقدمتها 

قتصادي النفط، إىل جانب تأثر عدد من الدول العربية بتطورات داخلية تنعكس على النشاط واالستقرار اال
ومن جانب النمو االقتصادي للدول العربية، فبالرغم من حتسنه النسيب إال انه ال يزال دون املستويات  فيها.

األعلى بني  ،يف متوسطها القارياملطلوبة ملواجهة ارتفاع معدالت البطالة خاصة بني فئات الشباب، واليت تُعد 
ى السياسات الرامية إىل مواجهة مشكلة البطالة وإجياد فرص اجملموعات اإلقليمية املماثلة، مما يستدعي أن حتظ

االقتصادية والعدالة االجتماعية بأولوية قصوى. إن رفع هذه التحديات وإن   النجاعةعمل جديدة مع حتقيق 
، خاصًة مع وجود هيئات عديدة تدعم التنمية يف املنطقة العربية، الكان يبدو أمرًا صعًبا، فإنه ليس مستحي

يف املؤسسات التنموية الدولية واإلقليمية ويف مقدمتها البنك اإلسالمي للتنمية. وأود هنا اإلشادة  ممثلةً 
صدرة للنفط حيال الرتاجع  والسياسات املالية املتجددة باإلصالحات االقتصادية

ُ
اليت قامت هبا الدول العربية امل

التنويع االقتصادي، والعمل على زيادة  الكبري يف أسعار هذه املادة، خصوصا فيما يتعلق باسرتاتيجيات
دعم الدعم وباألخص واخلروج التدرجيي من سياسات  التسيري واإلدارة،اإليرادات غري الضريبية، وضبط نفقات 

الطاقة، إضافة إىل تقوية كفاءة االستثمارات العامة. وبالنسبة للدول العربية املستوردة للنفط، فإنه بالرغم مواد 
 املتا  هلا من جراء اخنفاض أسعار النفط من جهة، والتحسن االقتصادي يف منطقة اليورو من من احليز املايل

سياسات تسعى لتحقيق العدالة الضريبية، وتطوير نظم  إتباعجهة أخرى، إال أن هذه الدول معنية مبواصلة 
زمة لالستثمار يف البنية التحتية شبكات احلماية االجتماعية، مبا حيرر املوارد املالية الالترشيد وآليات الدعم، و 
 والتنمية البشرية.

 فخامة الرئيس،
 أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

 اإلخوة واألخوات الحضور
باجلهود اجلبارة اليت قام هبا البنك اإلسالمي باسم جمموعة الدول العربية ألشيد إنين أنتهز هذه الساحنة   

والتآزر بني دوله األعضاء، داعيا كل األطراف الفاعلة إىل دعم هذه  للتنمية وال يزال يف سبيل تعزيز التعاون
 اجلهود وتسخري كل الطاقات يف سبيل تعزيزها وإجناحها.

وكما يعلم اجلميع، فإن املنظومة الدولية قامت يف العام املاضي بتقييم اجلهود اليت سعت إىل حتقيق  
م، ووضعت أهدافا جديدة لتحقيق التنمية 2000منذ عام األهداف اإلمنائية لأللفية اليت مت االتفاق عليها

وبالرغم من التقدم امللحوظ يف العديد من جماالت التنمية، فإن األوضاع الراهنة، مبا تشهده من  املستدامة.
 ني، تب...نسب مرتفعة للفقر ومن مشاكل تنموية يف العديد من القطاعات تشمل الصحة والتعليم والتغذية إخل

 طريق ال يزال طويال يف سبيل حتقيق التنمية.على أن ال
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ومن هذا املنرب، فإنين أدعو البنك اإلسالمي للتنمية بكل ما ميتلكه من خربة وإمكانيات بشرية ومادية  
إىل لعب دور فاعل وإىل مزيد االخنراط يف اجلهود الدولية احلالية الرامية إىل حتديد األهداف التنموية اجلديدة 

وباألخص تلك اليت تتجه  العضوةوإىل دعم منو البلدان  ة عمل دولية لتحقيق هذه األهدافوإىل رسم خارط
 .طى ثابتة حنو التنويع االقتصاديخب

إن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، كوهنا تستمد قوهتا بكل اعتزاز من مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف  
لتحظى برؤية أوسع ومبنهج أمشل يتعدى اجلانب املادي ليشمل كل هذا الدين جيعلها  والتدبريوقوة اإلبداع 

اجلوانب اإلنسانية األخرى اليت يسعى علماء اليوم إىل إدراجها ضمن األولويات. كما أن جتربة البنك اإلسالمي 
متويل  لتفتح آفاقا جديدة وجماالت أرحب يف السعي إىل إجياد آلياتاملسؤولة  البديلةللتنمية يف جمال الصريفة 

. وأود هبذه املناسبة التنويه باجلهود اليت يقوم هبا البنك يف متوسطة الدخلجديدة للتنمية خاصة يف الدول 
على غرار مؤسسة بيل وميليندا غيتس  التعاون والتنسيق مع املؤسسات واملنظمات األخرى على مستوى العامل،

اليت تصب يف صلب  ع التنموية يف الدول األعضاءللرفع من إمكانات متويل املشاري وجمموعة البنك الدويل،
. ويف هذا اإلطار، قام البنك واملؤسسة مؤخرًا بإنشاء صندوق جديد باسم صندوق العيش التنمية املستدامة

والذي يهدف إىل املساعدة يف القضاء على األمراض،  ”Lives & Livelihoods Fund“واملعيشة 
وتوفري البنية التحتية األساسية ألشد الناس فقرًا يف الدول األعضاء.  وحتسني اإلنتاجية لصغار املزارعني،

ويستهدف الصندوق بعض الدول األعضاء اليت تقع يف الشرحية األدىن للدول متوسطة الدخل، مثل مصر 
واملغرب والباكستان؛ وكافة الدول األعضاء األقل منوًا مثل مايل، تشاد، الصومال، واليمن. وسيقوم البنك 

إىل توفري مزيد من املوارد.  يسالمي للتنمية بإدارة هذا الصندوق. كما يهدف الصندوق أيضا بشكل رئيساإل
وختتلف آلية عمل هذا الصندوق عن الشراكة السابق ذكرها مع املؤسسة، بأهنا تعتمد على التمويل املشرتك 

 (. Co-Financingللمشاريع )
( سنوات. ويتطلب تفعيل الصندوق، حشد موارد مالية 5ومن املقدر أن يبلغ أجل الصندوق مخس )   

مليار  2مليون دوالر أمريكي حىت يتسىن يف مقابلها تقدمي متويالت إمجالية مببلغ  500يف شكل منح بقيمة 
دوالر أمريكي من موارد اإلقراض للبنك. وعليه، يصبح إمجايل التمويل اإلضايف املقدم هلذه الدول من الصندوق 

 دوالر.مليار  2.5
مليون  100أعلن السيد بيل جيتس أن مؤسسته سوف تساهم يف هذا الصندوق يف حدود  هذا وقد   

مليون دوالر أمريكي(، إذا ما مت توفري باقي مبلغ املنح  500دوالر أمريكي من قيمة مبلغ املنح املطلوبة )
لتابع جملموعة البنك اإلسالمي املستهدفة من ماحنني آخرين. كما أن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ا

مليون  300مليون دوالر أمريكي. وعليه، سيكون هناك فجوة مالية قدرها  100للتنمية أعلن مسامهته مببلغ 



5 

 

دوالر أمريكي من أجل الوصول إىل مبلغ املنح املستهدف حشده ألجل إطالق أعمال الصندوق وتوفري مبلغ 
 شد حاجة هلذه املوارد اإلضافية.الدول األعضاء األ مليار دوالر لدعم 2.5
تحدة يف      

ُ
كما أشيد باملبادرة اليت أطلقها البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع البنك الدويل وهيئة األمم امل

تا  للدول العربية املتأثرة بالنزاعات واملستضيفة ألعداد كبرية من  2015أكتوبر 
ُ
من أجل زيادة التمويل امل

ستمكن من مزج منح وقروض عادية من أجل ختفيف شروط التمويل للدول املعنية، وكذلك الالجئني، واليت 
تأسيس صندوق ضمان تساهم فيه الدول الداعمة وتستند إليه مؤسسات التنمية متعددة األطراف حلشد موارد 

تعايف وال األعمارمن السوق املايل )عرب إصدار الصكوك والسندات( لتمويل احتياجات الدول من إعادة 
 االقتصادي. 

وهذه املبادرات جتاه البلدان األكثر فقرا واليت تعيش ظروف اجتماعية صعبة يرافقها جمهودات ملرافقة   
البلدان اليت تعرف منو سريعا ومكثفا ومتنوعا وخصوصا تلك اليت اهنارت مداخلها من جراء اخنفاض أسعار 

 ولية والنفط. ألواد اامل

 فخامة الرئيس،
 المعالي، أصحاب السعادة،أصحاب 

 اإلخوة واألخوات الحضور
إن إدراكنا جلسامة املسؤولية امللقاة على عاتقنا اليوم هي اخليار األوحد لكي نأمل يف مستقبل أفضل 

ويف هذا اإلطار فإنين أشد على كل األيادي اليت قررت العمل على وحدة الصف العريب من  ألجيالنا القادمة.
ات وتذليل الصعاب. وجيب أال تثنينا العوائق، مهما كربت، على مضاعفة اجلهود وعلى أجل مواجهة التحدي

جتديد النوايا يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لشعوب املنطقة، مستلهمني يف ذلك من مبادئ 
 شريعتنا الغراء، ومتسلحني بإمياننا باهلل عز وجل، سائلني إياه السداد والتوفيق.

يسعين يف ختام هذه الكلمة إال أن أؤكد على متسك جمموعة الدول العربية مبواصلة دعمها ملؤسستنا  وال
خالص التقدير زمالئي احملافظني عن عن أصالة عن نفسي ونيابة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وأن أعرب 

واليت أصبحت بفضل تفانيه  املؤسسةعلى قيادته الرشيدة هلذه  ،الدكتور أمحد حممد عليالفاضل ملعايل األخ 
 العاملية.املؤسسات املالية حتتل مكانة مرموقة بني  من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلداننا اإلسالمية

نال الدكتور أمحد حممد علي احرتام  ،فبفضل اجلهود اليت بذهلا طيلة مدة رئاسته للبنك منذ إنشائه
ل اهلل العلي القدير أن جيزيه خري اجلزاء نظري كل ما قدمه لألمة اإلسالمية أنسو  كافة الدول األعضاءوتقدير  
  طيلة رئاسته له. وللبنك
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كما نرحب مبعايل الدكتور بندر بن حممد حجار لرئاسة البنك متمنني له كل التوفيق والنجا  يف مهمته   
يف أداء مهامه يف أحسن الظروف قصد  وكونوا على ثقة أننا لن ندخر أدىن جهد ملساندتهالنبيلة اجلديدة. 

 جتسيد طموحات مؤسستنا خدمة ألمتنا اإلسالمية مجعاء.
أن أعرب عن خالص الشكر جمللس املديرين التنفيذيني، ومنسويب جمموعة البنك على ما أيضا أود و  

الدول األعضاء يبذلونه من جهود خملصة لتحقيق رسالة البنك يف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف 
 والعامل اإلسالمي قاطبة.

كما أجدد شكري وامتناين جلمهورية إندونيسيا، رئيسا وحكومة وشعبا، على حفاوة االستقبال وكرم 
 الضيافة.

وأخريا، أسأل اهلل العلي القدير أن يسّدد خطانا وأن يوفقنا إىل ما فيه خري هذه األمة، فهو نِعم املوىل 
 ونِعم النصري.

 لسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.وا   


