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 الكلمة االفتتاحية
 الدكتـور أحمـد محّمـد علــيلمعالي 

 رئيـس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 )األصل عربي(

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الطاهرين وصحبه أمجعني. والهاحلمد هلل محد الشاكرين، والصالة على خامت املرسلني، 

 ،  إندونيسيا جمهوريةرئيس نائب  ،يوسف كالالرئيس/  دولة نائب
 معالي رئيس مجلس المحافظين،

 أصحاب المعالي المحافظين والمحافظين المناوبين،
 ،ةأيتها الوفود الكريم

، هلذا اجلمع الكرميحتية   .اإلسالم اخلالدة، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهحتية فاحتة حديثي إليكم 
، لتشريفكم هذا املؤمتر وملا أحطتموه به من عوامل النجاح: كرم لكممقرونة بأداء واجب الشكر والثناء 

إىل هذا  سيادتكموهو، ال ريب، شكر ممدود من خالل . وتنظيمضيافة، وصدق حفاوة، وحسن إعداد 
 وإىل حكومته املوقرة. إندونيسياالشعب اجلليل، شعب 

 ة الرئيس، دول
واحلفاوة ء السخا أيديومتد  ،قلبهايف أسرة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية أكرب دولة تفتح ن ال غرو أ

وما ذلك على  .سهال فيه نزلتو  ،حلت من بلدكم الكرمي املضياف أهالدولة ومخسني  سبعوفود ل ،والتكرمي
حبفاوة  فتمواستضعاما،  42قبل  البنك اإلسالمي للتنمية تأسيسيف بكل فاعلية  شاركتمقد بغريب؛ ف إندونيسيا

القدس ويف مقدمتها  ،بشواغل األمة املوصول اهتمامكم ولنعم .جمللس احملافظني الجتماع السنوي العشرينابالغة 
جراحة القلب يف مشفى الشفاء، يف جباليا، وقسم مشفى بذلك . يشهد لكم الشريف وقضية الشعب الفلسطيين

  .1يف جاكرتامنذ أسابيع التأمت هنا قمة إسالمية استثنائية تشهد به قطاع غزة. و 

  دولة الرئيس،
والسياحة  العلمبني  ةمعااجلفنادق املعرفة فوح له أريج في ،إن زائر هذه البالد يستنشق عبق التاريخ

ومن اهلند الشريفني من بالد احلرمني  ،سلم ومودةيف  البالد، هذه املسلمنيجتار دخل فحني  :واألعمال
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نشر العلم بني و ، بأخالق تعامل إسالمية سامية، بيعا وشراء ،الصفقدفهم جامعا بني وحضرموت، كان ه
ابن قاهلا ": خضرة نضرة". اخلضرة النضرة ، والتمتع جبمال الطبيعة يف هذه البالدبتواضع رفيع جم   الناس

حيضر الفقهاء جمالسه  ا الذيسلطاهنوتطورها العمراين، فضل مطرة و حسن مدينة س   راعهوقد  ،بطوطة
  .للقراءة واملذاكرة

اليت يلتئم فيها احلكام والتجار والفقهاء خترج عليماء بلغ نور علمهم أقصى ومن فنادق املعرفة 
 نيإلندونيسيكان لفقد   .يف أمريكا اجلنوبية مبا يف ذلك سورينام ،غويانا إقليمهبا د شهيحقيقة  هذه. األرض

  .ةد اجلميلالبال تلكيف  اإلسالميف ترسيخ ل فض
 يف أول اجتماع سنويالعزيزة غويانا مجهورية أن أحيي وفدا كرميا ميثل  ، هبذه املناسبة،وامسحوا يل

 فمرحبا وأهال وسهال وحيهال.  حتضره بعد انضمامها ألسرة البنك،

 دولة الرئيس،
مليئة يف فرتة إىل الدول األعضاء مؤسستكم، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، لقد أصغت 

مهومها و ه األعضاء احتياجات دولفهم ، فاستطاع ب هاغ  البنك  محداعتدناها و ة عاد. وتلك بالتحديات
حول التنمية قمة نيويورك  يفاحملافل الدولية، يف  البنكخالل مشاركة جمموعة مارسنا ذلك . وشجوهنا

 اليت قادهتا تركيا العشرينقمة يف و  ،قمة املناخيف ، و لقمة اإلنسانية العامليةل مسلسل التحضرييف و  املستدامة،
اليت شهدت مبادرات سيكون هلا بإذن اهلل شأن كبري. القمة اإلسالمية الثالثة عشرة يف ، و بكل اقتدار

شارك يف إثرائها خرباء ومسؤولون ملتقى زهاء ثالثني ندوة و ضمن إىل هذا االجتماع الذي تهكذا ظللنا و 
 .من طيف واسع

تتطلب منهاج أزمات وحتوالت ننا يف مرحلة أخالصتها:  رسائل عملية اإلنصات إىل وصلتناأ لقدو 
يف النفس وفيما تعزيز الثقة  -اهلأو ذي ثالثة أركان: ؛ منهاج منعة Resilience Approach منعة

لتحقيق والبشرية اليت حترك سائر املوارد الطبيعية  هي املعرفةنا قدراتأن أفضل ثانيها ، و قدراتحبانا اهلل به من 
 الرتافعمن أجل عالقة التواد والتآزر بيننا هي الكفيلة بتنمية الثقة وتبادل املعرفة أن الثالث أفضل النتائج، و 

(Co-Evolution).  .وها أنا أتدبر معكم تلك الرسائل يف ثالث وقفات   

  ،الرئيس دولة
وأن  ،نعم اهللالثقة يف  مبقدارربز نضارها ي"  يف كل حمنة منحة" أناألوىل الرسالة مقتضى 

بقدرات أمتنا اهلل  حبالقد .  العملد بطاقة ميو  ،رفع مستوى األملي " َواَل تَ ْيَأس وا م ن رَّْوح  اللَّه " استصحاب
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إىل  الرأمسالية التدفقات تناقص الو  ،األولية ملوادواالصادرات  أسعار بوطوال يعوزها ه، متوانمنو نوء هبا ال ي
 . لتنمية جراء النزاعات واألزماتال امنحاء او  األعضاء، الدول

 رغم أداء، جيداالقتصادي بشكل  تواصل أداءهاقليلة يف آسيان  دولواحدة من  إندونيسياإن  
  منذ ذلك االجتماع، وشهدنا 1995 عام ،هذااجتماعنا يف اجتماع سنوي كولقد كنا هنا . عاملي باهت

الدرس هو . 2008عربت بسالم أزمة ، مث النقدية واملالية 1997من أزمة معافاة إندونيسيا خرجت  كيف
لسداد الثغور، ويرتجم ذلك يف خطة كل بلد ينبغي أن يتفحص مواطن اهلشاشة فيه، ويتلمس احللول أن  

األوىل حنو االرتقاء من حال املفعول به إىل مقام الفاعل يف الساحة  تهخطو هي ، و همنو هي أس منعة 
  االقتصادية اإلقليمية والدولية.

للمرحلة القادمة ستأخذ  الدول األعضاءعدد من  فإن خطط التنمية اليت سريعاها البنك يفلذلك، 
يف االعتبار تشخيص ثغور اهلشاشة ومبادرات للتدارك وتعزيز املنعة؛ وستويل برامج التمويل األولوية 

الال عن االرهتان للنفط أو استق، ايقتضيه حاهلا سب مدولة حبل ك  منعة للمشروعات املنبثقة عن خطة
  .وهلم جرا، أخرى أوبئة ساريةاإليبوال أو اخرتاق أو حتصينا للمنظومة الصحية من  ،املوارد الطبيعية

إطالق رؤيتها لعام  العربية السعودية ألثين على قرار اململكةاحلديث عن خطط التحول، وأغتنم فرصة 
، بأهداف اسرتاتيجية طموحة ترقى إىل مستوى اآلفاق الكبرية اليت يقتضيها موقع اململكة، وعمقها 2030

طريق لتنويع مصادر االقتصاد وحتريره من  معالاجلغرايف اإلقليمي، وقوهتا االستثمارية. لقد رمست الرؤية 
رية وإقامة قاعدة صناعية على الثروة املعدنية الكبرية، مبا يلمس االرهتان للنفط، وتوظيف الثروات التارخيية الوف

 املواطن مثرته يف ظروفه املعيشية. 

 الرئيس؛ دولة
والبشرية أكال طيبا املوارد الطبيعية ؤيت أن املعرفة حمرك ال غىن عنه لتإن فحوى الرسالة الثانية هو 

ني تسري اهلوينا بوال سبيل لدولنا األعضاء إىل منافسة اقتصادات وجلت طور "املعرفة"، إذا هي ظلت  .يانعا
 مضاعفة اجلهد يفوهذا يعين أن على جمموعة البنك "اقتصاد اآللة" الصناعي. و يالزراع" صاد الطبيعة"اقت

مساعدة الدول األعضاء يف احلصول على املعرفة الالزمة لتثمري اإلمكانات الطبيعية اهلائلة والطاقات البشرية 
 الواعدة، وتوجيهها بكفاءة وفعالية.

 دولة الرئيس،
، دوالر مليار 113جمموع التمويالت التنموية اليت اعتمدهتا جمموعة البنك منذ تأسيسها لقد جاوز 

بعملنا ليتجاوز الرتقاء املمنهج امستوى التحدي يستلزم لكن  دوالر. مليارا 12، املنصرم فقطلعام منها ل
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دعم استثمار دولنا األعضاء  االرتفاع يف مراقي الصعود إىل اقتصاد املعرفة. أعىن جمرد عمليات التمويل إىل
وإحكام احلوكمة، والنظام يف تطوير أنظمة التعليم، وتقنية املعلومات واالتصاالت، وحوافز اإلبداع، 

الستفادة من ل، تنمويةمؤاخاة يام آلية لقاإلسالمية إسطنبول يف قمة وهذا ما جعلين أدعو ، املؤسسي
 املتميزة يف مناحي التحول االقتصادي. دولنا األعضاء خربات 

مع الشراكة عن رغبتها يف أعربت  اليت ،األعضاء األخرى دولالومجيع  إندونيسياوأبادر فأشكر 
طار الشراكة االسرتاتيجية الذي املؤاخاة التنموية للدعم الفين للدول األعضاء. ويتضمن إل البنك يف جما

 .يف هذا مليدان الدول األعضاءسائر و هذا البلد العزيز فرص تعاون بني  إندونيسيااليوم مع البنك وقعه سي
، يف اخلريف يف مقر البنك جتماعتدعو رؤساء هيئات التعاون الفين ال البنك أن جمموعة يسرو 

يف  واالستثمار التنمية شؤون املعريف دولنا خمزونطة جامعة لتعظيم اإلفادة من خب بإذن اهلل للخروج، القادم
 وسائر جوانب اقتصاد املعرفة.، رااالبتك

 الرئيس؛ دولة
تها اهبوالتآزر جملاستنهاض عالقة التواد تستوجب ملشرتكة ن التحديات اأالثالثة فحوى الرسالة 

 بناء جسور الثقة داخل أسرةاالرتقاء إىل مستوى التعاون يتطلب جهدًا يف إن و . مل مشرتكوبع ،امجاعي
 .كلمة سواء  رص الصفوف حولل مساحة االتفاقبناء على الب الرتافع كما يبدأ،  دولنا األعضاء

غري العمل  ال هلدف آخر البنك اإلسالمي للتنمية من أجله، إن التعاون هو اهلدف الذي أنشئ
على  من  أن له  شكرناهلل و  مدحنن حنو . أكثر من أي وقت مضى اليوم،إليه تشتد احلاجة املشرتك الذي 
، الكربى الطريق عرب الصحراءاملسامهة الفاعلة يف منها  ،مبادرات مشهودةو إجنازات حممودة بجمموعة البنك 

الغذائي لدول السهل  مننتايل وعدد من املشاريع الكربى ملنظمة هنر السنغال، وبرنامج املنعة واألمن وسد
بني دولنا  لنقل الطاقةاإلفريقي، ومشروع سكك احلديد بني إيران وقزخستان وتركمنستان، ومشاريع أخرى 

يا الوسطى، وغري ذلك. حصراء يف إفريقية وآس، ومشاريع طرق أسهمت يف فك العزلة عن أراض األعضاء
إىل أن انطلقت برعاية نشاء املنظمة اإلسالمية لمأمن الغذائي، إل كانت مؤسستكم حبمد اهلل داعمةً لقد  و 

 زخستان. مشكورة من ق

 ،غري أن الطريق ما يزال طويال

  دولة الرئيس؛
مسرح صراعات تزهق األرواح الربيئة، أو تدفع باألطفال والنساء اآلن  يهمن دولنا األعضاء كم 

احلالة إن . يو لتنماالعمل من السنني  تعشراما استغرق بناؤه يف حلظات دم وهتبا، هَ رها ورَ ك  إىل اجلالء  
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خطة استجابة  البد ألمتنا من رسم ؛ أشد القلق.تدعو للقلقالتعاون اإلسالمي على خارطة دول اإلنسانية 
وترفع مستوى أهبتها ملواجهة التحديات العابرة  ،ة تقلل نصيبها من العبء اإلنساينحمكمة لبناء منعة مشرتك

 للحدود.

 دولة الرئيس؛
ظرف مع ال يتعاطمع أطراف كثرية لل -مرحليا - تعمل مؤسستكم، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية

آليات الشراكة ف .موارد لدولنا املتأثرة باألزمات املمتدةشراكات مهمة لتعبئة بين ، وتايلاحلاإلنساين التنموي 
 لالجئنيللدول املضيفة املدد املايل  مزيد من لتوفريالبنك الدويل األمم املتحدة و عمل مع تاالستئمان و 

مع تتآزر و توفري التمويل لربنامج حفظ األنفس واملعايش، وميلندا غيت لمع مؤسسة بل وتسعى السوريني، 
 . والصناديق العربية ملضاعفة الدعم املايل لإلعمار والتمكني االقتصادي للشعب الفلسطيينالدول 

وتعزيز  ،يعتمد على فتياتنا وفتياننا -اجلذري حول طويل النفس، والت – سرتاتيجيغري أن العمل اال
هم حمركو النمو وبناة املستقبل، وهم يف نفس ميثلون ثلثي السكان، و الشباب  .دورهم يف بناء املستقبل

الشباب الذي ميثل مستقبل األم ة، يل بناء قدرات اجل هم هو استثمار يفاالستثمار في. وقود النزاعاتالوقت 
 يف اجملتمع.  والتطور السلم واألمن والنساء هم مفتاح 

بالتزامن مع االجتماع السنوي  ،منتدى إسالمي عاملي للشبابالبنك عقد  يعتزم هذا اإلطار ويف
وسريسم املنتدى سبل رفع التحد يات اليت . حبول اهلل تعاىل يف العام القادم ،جملموعة البنك الثاين واألربعني
اليت تنامي النزاعات سبل حتصني اجليل الناشئ من والتهميش، و  حول فرص العمل واألعمال تواجه الشباب

 لتطرف والعنف.لتدفع 

 دولة الرئيس،
 ماهذه القضايا من  قد يرى راء أنو سريعة على اهلموم األساسية اليت تساور دولنا.  هوامشتلكم 

وال أرى فيما تذكره الدول األعضاء من هذا القبيل إال مطالب  .التقليدية البنك جماالتخارج عن هو 
يف عنوان  أختصرهان موجهات . وكل ذلك ضمللبنكيف اخلطة العشرية  ارتسمناهجوهرية تصب فيما 

مؤثرا يف عملية التنمية، فال مناص  وتراه ءاألعضا بلداننا ما تطرحه إنمث  ."شمول الجميعتعاون الجميع ل"
 قدرات. ما أوتيت من  من أن تتصدى له مؤسستكم، بقدر

 الئتماينالتصنيف ايستمر  وهبذه الثقة. رونتنا يف االستجابةثقة دولنا األعضاء مبمصدر ذلك هو 
ما وعندناكم به إن هذه الثقة أكسبتنا قدرة على ألعضاء اجملموعة. مث السنني،  عرب AAA املرموق للبنك

اعتضدت هبا  موارد بالصكوك من تعبئةك نالب مكنتف، ةاملالي تعزيز االستدامةالكفاءة الذاتية، و  من حتسني
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لصناعة التطوير املتواصل على امليسر، و  للتمويل أساليب ابتكارشجعتنا على ما حنن بصدده من التنمية، و 
 .املليئة باآلفاقاملالية اإلسالمية 

 دولة الرئيس،
ململكة العربية السعودية، ملكا وشعبا وحكومة، للدعم دولة املقر، اامسحوا يل أن أجدد الشكر ل

أ، صلب استضافته البنك وليدا، ورعاه إ،ىل به البنك لدى هذا البلد الذي أحسن  الدؤوب الذي حيظى
 . عوده، فاستغلظ واستوى على سوقه

من دعم ورعاية كرمية من  ،املاضيةاألربعة طوال العقود شخصيا، والشكر كل الشكر ملا حظيت به 
يف جمموعة البنك اإلسالمي ومن مجيع الدول األعضاء  ،حكومتهامن شعب اململكة العربية السعودية و 

ء فيأذن يل بتسليم الراية لدما بلغ يب السن ما بلغ،، وقد املوقرللتنمية. وأرجو ان يتفضل جملس احملافظني 
على رفع التحدي بعون اهلل،  ،قادر، موقن حق اليقني، أن اجليل اجلديد جديدة. واين لواثق كل الثقة

 .ودفعه اىل مزيد من الرقي والشموخ واستكمال مسرية البنك

 دولة الرئيس،
إلجنازات جتدوهنا يف التقرير السنوي هلذا العام. وهذا جهد توفيق اهلل سبحانه وتعاىل إننا حنمد 

ن األزمات املمتدة رفعت حجم التحديات اليت تواجهها األمة إىل مستوى غري مسبوق، مما املقل. غري أ
تلك خطوة . لتعزيز منعتنا املشرتكةوجبهد جامع مشرتك، لول تنبع من أسرتنا ، حبيستلزم تصديًا غري مسبوق

، وأن يغدو التآزر حمروموال  ال يبقى يف أمتنا فقرير أبمجيعا األمل الذي يراودنا لتحقيق  سعينااألساس لهي 
يتوىل شبابنا وفتياتنا ريادة صناعة مستقبل ملؤه العزة وأن ، منوذجاً حيتذى بهوشعوبنا عضاء بني دولنا األفيما 

 واالستقامة واالزدهار. وما ذلك على اهلل بعزيز.
 "وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون" 

 . وبركاته ه والسالم عليكم ورمحة الل
 


