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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 كرمل رئيس مجلس المحافظين امعالي 
  مجموعة البنك االسالمي للتنميةمعالي رئيس 

 

 ،المحافظين والمحافظين المناوبينأصحاب المعالي والسعادة 
 السادة الحضور

 
 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 لمجلس محافظيلث واألربعون الثا" االجتماع في اليوم للمشاركة بينكم دا  كون متواجأأن أنه لمن دواعي سروري 
القضايا والمواضيع ذات االهتمام المشترك بين  الى مناقشة عدد من والذي يهدف"، البنك االسالمي للتنمية

في ظل الظروف السياسية والتحديات االقتصادية التي يمر بها العالم وخصوصا  في منطقة دولنا االعضاء 
 .وضاع االقتصادية في بلداننااسي وانعكاساتها على األمن حالة عدم االستقرار السيالشرق االوسط 

 

الشقيقة رئيسا  وحكومة وشعبا  على استضافة اجتماعنا هذا  واسمحوا لي أن اتقدم بالشكر للجمهورية التونسية
العام، وعلى حفاوة االستقبال وكرم الضيافة التي حضينا بها منذ دخولنا إلى هذا البلد الجميل، والشكر موصول 

ى معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار/ رئيس مجموعة البنك االسالمي للتنمية وإلى كافة العاملين إل
 فيها على الجهود المخلصة التي يبذلونها في خدمة قضايا دولنا التنموية. 

 

 الحضور، والسادة لسيداتا
 

تشهده المنطقة من تحوالت جذرية عدة  الستمرار مااجتماعنا هذا في وقت بالغ األهمية والدقة نتيجة  ينعقد    
بعض التداعيات السلبية االقتصادية واالمنية على  وال يزال لها، كان وحالة من عدم االستقرار السياسي واالمني

من في واضحة في معدالت النمو االقتصادي وانخفاض مستوى األ اختالالت بإحداثالمدى القصير، تمثلت 
 الى باإلضافةهذا  .على مستوى حياة المواطنين وعلى مستوى االنتاجية سلبا  بعض تلك البلدان الذي انعكس 

خطر متنام يهدد و باتت تشكل كارثة إنسانية التي التي نشهدها اليوم، و  غير مسبوقةالالدولية ن أزمة الالجئين أ
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ت السلبية الزمة وليس أدل على ذلك مما يتحمله االردن من التبعا، األمن والتنمية ونمو االقتصادي العالمي
 .اللجوء السوري وغلى مختلف القطاعات 

االقتصادية التي تواجه  التحدياتمام حضراتكم ملخص حول أاستعرض  أن، في عجالة واسمحوا لي     
والناجمة عن حالة عدم االستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري  االردنية الهاشمية، المملكة

( 1.3حوالي )عدد الالجئين السوريين في االردن  وصلحيث ، تعامل مع هذه التحدياتوالنموذج األردني لل
غلبها أ ردن في آخر سبع سنوات كانت عباء التي تحملها األاألأن  كما، مليون الجئ سوري 

العربي واستضافة مئات اآلالف  االقليمية المحيطة وغير المسبوقة من تبعات ما يسمى بالربيع  الظروف بسبب
عن معظم االسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب  واالنقطاع االستقرارالالجئين السوريين وحالة عدم من 

بليون دينار  5.5المصري الذي كلف االردن حوالي  اغالق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع الغاز
في  االستقراررضتها حالة عدم وانعكس ذلك على زيادة المديونية، حيث ان هذه التبعات السلبية والتي ف

انخفض النمو  الماضية خالل السبع سنوات كما أنه، " بحصار اقتصادي" المنطقة كانت اشبه بما يعادل
وهذا غير مسبوق. وارتفعت  الى الثلث تقريبا   2010-2000خالل فترة  %6من معدل تجاوز  االقتصادي

 .2017ثاني من في الربع ال %18الى  2010في  %12البطالة من حوالي 

األعباء التراكمية والمتعاظمة لألزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل  كما أن     
كبير قدرات وموارد األردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها األردن خالل 

األمر الذي يتطلب  ثيراتها المباشرة االقتصادية واالجتماعيةالعقود السابقة بفخر واعتزاز، باإلضافة الى تأ
الحكومة األردنية الى ، االمر الذي أدى الى وصول تضافر جهودنا جميعا  لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي

الحد األعلى من قدرتها على التحمل في ظل الموارد الموجودة مع عدم وجود مجال لمزيد من االقتراض بناء 
تفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج االصالح المالي الجديد، باإلضافة الى الضغط على على اال

تظهر الحاجة الملحة  ،الخدمات الحكومية العامة وخدمات البنية التحتية والخدمات االجتماعية. وعليه
وأن عدم التزام المجتمع  2019و  2018لالستمرار في تقديم المساعدات لألردن من المجتمع الدولي لألعوام 

الدولي بتقديم المزيد من المساعدات سيؤثر ذلك سلبا  على قدرة األردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية 
 للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلبا  على المواطنين األردنيين.
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 السيدات والسادة الحضور،
 

كومة االردنية لمعالجة االثار السلبية لحالة عدم االستقرار السياسي في وفي إطار الجهود التي تبذلها الح 
، ولتمكينها من االيفاء بالتزاماتها االنسانية تجاه الالجئين السوريين المنطقة وخصوصا ازمة اللجوء السوري 

لى تحقيق واالستمرار في العمل ع وتجاه مجتمعاتها المستضيفة وتعزيز المنعة والصمود أمام هذه التحديات
وبالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي  قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد،  أهداف التنمية المستدامة
 7.642قدرت احتياجات المملكة بحوالي ( 2020-2018)خطة االستجابة  بإطالقومنظمات االمم المتحدة 

دعم المنعة والمجتمعات المستضيفة بحوالي  ثالثة مكونات وهي:مليار دوالر خالل هذه الفترة توزعت على 
 مليار دوالر. 2.961مليار دوالر، ودعم الخزينة  2.181مليار دوالر، ودعم الالجئين السوريين  2.498

 

الشامل وتحقيق االزدهار للمواطنين وتعزيز  لحكومة على مواصلة مسارات اإلصالح، تعمل اوبموازاة ذلك   
االقتصاد الكلي والمالي وخطة عمل  ت إلى فرص من خالل الحفاظ على استقرارلتحديا منعة األردن وتحويال

(، والتي تتضمن مخرجات 2020-2018الحكومة المتكاملة للتنمية والمتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي )
وأهم اإلصالحات  2025والمستند الى وثيقة األردن  2022-2018خطة تحفيز النمو االقتصادي األردني 

البشرية والتشغيل والبنية  ، ومخرجات استراتيجيات تنمية المواردواالستثماربيئة األعمال  هيكلية وتحسينال
 والنقل وغيرها( ومكافحة الفقر والحماية االجتماعية والتحول الرقمي والحوكمة التحتية )المياه والطاقة

من خالل أطر الشراكة بين القطاعين العام  اإللكترونية وبرنامج اإلنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه
للجنة الملكية لتطوير القضاء، ومسار  إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استنادا   (PPPs) والخاص

 .الالمركزية
 

ومن هنا فإننا نؤكد على أهمية وضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي وباألخص دولنا ومؤسساتنا التنموية  

ة الى جانب األردن لتجاوز التحديات المرتبطة باألزمة السورية على المدى القريب والمتوسط، لتمكينه العربية واالسالمي

 الخدمات إلى المواطنين األردنيين.من االستمرار بالقيام بواجبه االنساني تجاه الالجئين دون التأثير سلبا  على تقديم 
 

لبنك االسالمي للتنمية ودوله االعضاء دور في الوقوف كما اننا في الحكومة االردنية نامل أن يكون ل      
ودعم االردن في المرحلة الحالية، لمساعدته على مجابهة التحديات انفة الذكر، وتمكينه من االيفاء بالتزاماته 
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االنسانية تجاه المستجيرين به من المستضعفين والمهجرين  نيابة عن المجتمع الدولي، وتمكينه من المضي 
تنفيذ االصالحات الشاملة الهادفة الى رفع معدالت النمو والى مزيد من االعتماد على الذات، وذلك  قدما في

 من خالل:

توفير المنح الالزمة للمساهمة في تمويل لدعم لخطة االستجابة االردنية لالزمة اللجوء السوري لألعوام  ▪

(2018-2020.) 

 (.2022-2018توفير الدعم لخطة التحفيز االقتصادي للسنوات ) ▪
 

وأن يكون للبنك دور ايضا  بالتنسيق مع دوله االعضاء لخلق آليات تمويلية مناسبة للوقوف الى جانب الدول  ▪

 االعضاء المتأثرة بالنزاعات المجاورة وفي موجات اللجوء في مواجهتها للتحديات المذكورة آنفا . 
 

اهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط  توفير الدعم لبناء قدرات الدول االسالمية في سعيها لتحقيق ▪

 الوطنية.

يمكن للبنك أن يلعب دورا  محوريا  في زيادة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك حاسم في التنمية المستدامة  ▪

 وتوفير قاعدة تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ذ في أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهمية توسع البنك في دعم مشاريع البنى التحتية التي تنف ▪

(ppps.) 
 

وفي الختام، فإنني على ثقة تامة بأن البنك اإلسالمي للتنمية لن يتوانى عن تقديم كل ما من شأنه مساعدة الدول 

رامج اإلسالمية في المضي قدما  بجهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة وتنفيذ ب

اإلصالح المختلفة بما يؤدي إلى تحسين معيشة مواطنيها، وآمال  بأن يستمر البنك بالعمل على تعزيز وخدمة قضايا 

 للجمهورية التونسيةالدول األعضاء وأن يبقى شريكا  أساسيا  لها لتحقيق التنمية المنشودة، وأكرر شكري وتقديري 

 . اح وتحقيق األهداف المرجوة منهالشقيقة، آمال  أن يتكلل اجتماعنا هذا بالنج

 شاكرًا لكم حسن استماعكم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


