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 البنك اإلسالمي للتنمية االجتماع السنوّي الثالث واألربعون جمللس حمافظي
 (2018أبريل  05 -03تونس العاصمة، اجلمهورية التونسية )

 
 كلمة حمافظ البنك عن ابكستان ابإلانبة

 
  

 معايل رئيس جملس حمافظي البنك اإلسالمّي للتنمية،
 رئيس البنك اإلسالمّي للتنمية،

 الزمالء احملافظون واحملافظون املناوبون،
 الضيوف الكرام،

 السيدات والسادة،أيها 
 

 السالم عليكم،
 

يشرفين ويسعدين أن أنضم إليكم ههنا اليوم. وأود ان أعرب، ابسم حكومة ابكستان، عن خالص 
على استضافة االجتماع الثالث واألربعني جمللس حمافظي البنك  -حكومًة وشعباً  -شكري للجمهورية التونسية

. وأضّم صويت إىل صوت حمافظي اإلسالمّي للتنمية. وأنّوه وأشيد مبا هيئ للوفود من تدابري ممتازة واستقبال حارّ 
ملعايل الدكتور بندر بن حممد البنك اإلسالمي للتنمية ومجيع الزمالء اجملتمعني هنا يف اإلشادة ابلقيادة املستنرية 

 حجار، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية.
 السيدر الرئيس،

أيُّ مستقَبل  :ستقبلنا املنشود"الشراكة من أجل بناء م إن شعار املائدة املستديرة اليت تعقد اليوم هو:
 ".توحي به جتربُة التحوُّل االقتصادّي للبلدان األعضاء؟

حنن حنتاج إىل اعتماد مؤشر تنمية شاملة أيخذ يف احلسبان النمّو، الذي ال يقاس بنصيب الفرد من 
، الفقر أخرى، منها مقاييسالناتج احمللّي اإلمجايّل، والتشغيل، واإلنتاجية فحسب، بل يشمل أيضاً عدة مقاييس 
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. كما أيخذ ومتوسط العمر املتوقع، والدَّين العاّم، ومتوسط الدخل، وعدم املساوة يف الثروة، وكثافة الكربون
، واألضرار النامجة عن يف رأس املال البشرّي، ونضوب املوارد الطبيعية االستثماراالعتبار  بعنيهذا املؤشر 

والعجز للكوارث الطبيعية، حبزم الظواهر املناخية اخلطرية، جيب التصدي وفضالً عن املشاكل النامجة عن  .التلوث
  التكيف معها، وأزمات املياه. وعنالتخفيف من التغريات املناخية عن 

 منجزات ابكستان
 املعايل،صاحب 

 ات والسادة،أيها السيد
محلة مكافحة اإلرهاب يف "املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة  بفضللقد ختلصت ابكستان من اإلرهاب 

االحتادية". وحترص احلكومة، اآلن، مبساعدة شعبها على مواصلة اإلصالحات االقتصادية يف ظل القيادة 
ووضعت ابكستان خطة شاملة جّداً لإلصالحات االقتصادية اليت ترمي إىل حفز النمّو االقتصادّي،  الدميقراطية.

وتوفري فرص العمل للشباب، وإعادة بناء وتطوير البىن التحتية األساسية يف اظ على استقرار األسعار، واحلف
 البالد.

: شرعت ابكستان يف تنفيذ خطة طويلة األمد، ترمي إىل حتقيق تقدم إنساين واجتماعي 2025رؤية 
والوصول  ةاإلمنائيّ  القاعدة وطيد أركانوتواقتصادي متوازن يف مجيع أحناء ابكستان. وهي تركز على إحياء النمّو، 

أساسًا يف  دفع عجلة القيادة العاملية، وبلوغ مكانة  "2025رؤية "إىل بلد ذي دخل متوسط أعلى. وتتمثل 
 ، الذكرى املئوية لباكستان.2047االقتصاد املتقدم يف هناية املطاف قبل سنة 

تسخري من أجل  حنو التكامل اإلقليميّ  : تتجه ابكستاناالقتصادّي بني الصني وابكستان املمرّ 
، وهو الصني على إجناز املمّر االقتصادّي بني الصني وابكستانتعمل ابكستان و و  إمكاانت موقعها االسرتاتيجي.

أتثري إجيايب يف املنطقة،  ، بل سيكون لهتان فحسبالصني وابكسهذا املمر فيد يلن و . اإلقليميّ  للرتابطإطار 
 عاملنايف  تكريس اإلقليمية االقتصاديةرحلة حنو املمّر هذا و أفغانستان وبلدان آسيا الوسطى. إيران و والسيما يف 

فرصة و ، فهومن مث. والرتابح جلميع تلك البلدان، منوذج السالم، والتنميةقدم ي . إنهالذي سيطرت عليه العوملة
 املنافعللحصول على املمّر االقتصادّي بني الصني وابكستان إىل منصة  كي تنضمّ األعضاء   البلدانذهبية جلميع 

 هذا. "عامل التغيريطار "إلتملة احمل
: يسعدان أن ننضم طواعيًة إىل مبادرة الشراكة احلكومية املفتوحة املتعددة الشراكة احلكومية املفتوحة

 واستجابًة للمواطنني. ومن األطراف، وهي منصة دولية حريصة على جعل احلكومات أكثر انفتاحًا ومسؤوليةً 
الشروط اهلامة لالنضمام إىل الشراكة احلكومية املفتوحة وضُع خطة عمل وطنية تقوم فيها احلكومة واجملتمع املدين 
والقطاع اخلاص بتحديد التزامات طموحة وخارطة طريق لتعزيز الشفافية واملساءلة واملشاركة العامة يف العمليات 

 من أن تصبح عضواً  هاالوطنية لتمكين عملهاموافقة جملس الوزراء على مشروع خطة  ستانوتنتظر ابكاحلكومية. 
 .يف تلك الشراكة كامل العضوية
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ة املتعلقة ابلشمول الوطنيّ تها ، أطلقت ابكستان اسرتاتيجي2015: يف مايو يف ابكستان املايل الشمول
 .ها يف هذا اجملالحتقيق أهداف، وذلك من أجل املايلّ 

 %50ما ال يقل عن  نطاق فرص التمويل ليشملهو توسيع من هذه االسرتاتيجية هدف ابكستان و 
 .2020 قبل سنةلقروض الصغرية واملتوسطة من ازايدة النسبة املئوية و من البالغني، 

يف يف جنوب آسيا  تقود املسرية، فإن ابكستان املالية الرقمية لوسائلااستخدام ضعف على الرغم من و 
 .م األجهزة احملمولة يف املعامالت املاليةاستخدا

التعاون بني القطاعني : منظمات اجملتمع املدنّ  واخلاص ومشاركة العام نيالقطاعبناء املستقبل مع 
املبادرة لبدء حوار مع احلكومة  يتوىل زمامجيب على القطاع اخلاص أن  ة عاملية معروفة. غري أنهظاهر  واخلاصّ  العامّ 

كفايًة كي يعزز حصته يف التجارة   يكون مواتياً للقطاع اخلاصّ  فيما يتعلق بصنع السياسات، مث إعداد إطار قانوينّ 
ي ويتطلب التصدّ  . الشاملة"حتسني ترتيبها يف "مؤشر التنمية من جهة أخرى على احلكومة يساعد ، و العاملية
وهذا الطرف اخلاص، و العام بني القطاعني بنشاط يف التعاون طرف اثلث يشارك أن  ئةللمشاكل الناش الفعالُ 

يف التنمية يف البلدان النامية. وميكن تعزيز مسامهاهتا يف  هاّماً دوراً  تؤديمنظمات اجملتمع املدين اليت  هوالثالث 
طاع اخلاص والعام ومنظمات اجملتمع املتطورة بني الق اتلعالقاشبكة  بتقويةحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

 .املدينّ 
وميكن للبلدان األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية إنشاء مركز أو منتدى إمنائّي حلوار السياسات،  

ذا املنتدى أن يشجع احلوار بني بلدان جمموعة هلميكن و مبادرات جديدة.  واختاذ ،وتبادل وجهات النظر واخلربات
 جلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص واجملتمع املدين.واغري األعضاء  والبلدانالبنك اإلسالمي للتنمية 

ملساعدة  وضوحاً يصبح دور املؤسسات اإلمنائية الدولية واإلقليمية مثل البنك اإلسالمي للتنمية أكثر و 
ومستدامة. كما أنمل أن يعمل  عادلةبطريقة  ومنوها وتطورهاح هياكل حوكمتها األعضاء على إصال البلدان
 على املفهوم اإلسالمي للتنمية الذي يركز على التنمية البشرية الشاملة.هـ" 1440رؤية "انتقاله حنو  يفالبنك 

 السيد الرئيس،
على مواصلة تعزيز التعاون الوثيق مع البنك اإلسالمي للتنمية والبلدان  إصرارانأختم كلميت إبعادة أتكيد 

يف حتقيق االستقرار واالزدهار يف  حترز تقدمًا كبرياً األعضاء. ومن انفلة القول إن جهودان املشرتكة ميكن أن 
سالمي للتنمية وأنمل أن منطقتنا ويف العامل اإلسالمي. وحنن نقدر كثرياً عالقاتنا االقتصادية الوثيقة مع البنك اإل

 يشهد املستقبل املزيد من تعزيز وتوطيد هذه العالقات األخوية.
 ابرك هللا فينا مجيعاً.

******** 


