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 ،ممر علي زوداكلمة السيد فروخ 
 حمافظ البنك عن مجهورية طاجيكستان

 للبنك اإلسالمي للتنمية واألربعنييف االجتماع السنوي الثالث 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 معايل رئيس جملس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية؛

 ن؛و ن املناوبو أصحاب املعايل احملافظ
 خوات الكرام.أيها األخوة واأل

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 
عن تقمممانيرل العميك مكوممممة اةمهوريمممة  -وممممة أيربي مممانابسممممممممممممممم حك -امسحوا يل أن أعرب 

ضمممممممممميافة. كما نعرب عن خالب ال ممممممممممكر للبنك اسممممممممممتقبا  وكرم  على ما لقيناه من حرارةالتونسممممممممممية  
 املمتازة هلذا االجتماع. حتضرياتهاإلسالمي للتنمية على 

البنك اإلسممممممممممممممالمي  جمموعة معايل الانكتور بنانر ح ار  رئيس أبلغوإنه ملن دواعي غبطيت أن  
مجيع موظفي البنك  ووفود الانو  األعضممممممممممماا خالب أمنيات رئيس مجهورية  اجيكسمممممممممممتان و للتنمية  

تقانيره ملسمممتول التعاون القائم به مجهورية  اجيكسمممتان والبنك ابلغ   و إمام علي رمحانفخامة السممميان 
 اإلسالمي للتنمية  ومع الانو  األعضاا يف البنك. 

م مممما  ملا حتقك من إتازات  وملنام ممممة مسممممائ   إلجراا تقييمالفرصممممة  تيحي هذا االجتماع إن 
 التعاون امل ا . عن  ريكالتنمية الرئيسة  وحتانيان سب  ووسائ  معاةة هذه املسائ  

وخال  فاة التعاون مع البنك يف  اجيكسمممممممتان  بلغ جمموع ميمة امل ممممممماريع االسمممممممت مارية اليت  
علماً أبن شممراكتنا امالية مع البنك   مليون دوالر أمريكي 354على  يف  اجيكسممتان ما يربو نُمّفذت

 تطوير أهم مطاعات االمتصاد  يف سياق التعاون اإلمليمي.ترمي إىل 
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  يف 2016دخلنا مرحلة جانيانة من التعاون مع "البنك"  منذ سمممممممممممنة  ومما يسمممممممممممر ا ا ر أننا 
  2020 -2016للفاة إلسمممالمي للتنمية سممميا الوسمممطى الذ  وضمممعه البنك اإ ار الربلمج ا اص آب

 توجهمماتنمماوهممذان الربلجمممان يتسممممممممممممممقممان مع تطوير  .برلمج "صممممممممممممممنممانوق العي  واملعي مممممممممممممممة"يف إ ممار و 
 االسااتي ية.

لتعاون الفعا  مع "البنك" ونتطلع إىل إحراز تقانمي كبري يف هذا االجتاه. وحنن مسممممممممممممممرورون اب
فيما توسمممممممميع نطاق التعاون من التوسممممممممع يف فرص التعاون مع البنك   عن  ريكأن نتمكن  وأنم  يف 

ودعم مطاعي التعليم  واملبادالت الت اريةالبىن التحتية   تطوير منهابيننا لي ممممممممممممممم  مطاعات متعاندة  
لتنمية االمتصممممممممادية  وإااد فرص العم  اب  على حنو اسممممممممتبامي  من أج  النهوضوالرعاية الصممممممممحية  
 االجتماعية  وحتسه مستول املعي ة العامة. للم اك اةانيانة  والتصان  

 سيدايت وساديت،
عالماتنا مع العامل املعاصمممر   حمورسمممياسمممة األبواب املفتوحة اليت ننته ها  ابعتبارها  لقان أابنت 

 وصحيحة ومفيانة. عن أهنا سياسة وامعية
 هياك  التحتية  وإااد وإنه ملن املهم أن نسممتقطا االسممت مارات األجنبية لتنفيذ م مماريع البىن 

على الصممممممممممممممعيان  املبتكرةعانداً من املبادرات  اختذتخارجية مواتية للتنمية املسممممممممممممممتانامة يف بالدل  اليت 
 .ابملياهاملتعلقة  امل اك الانويل  لبلوغ هذه األهاناف  وح  

من أج  التنمية املسمممممممممتانامة  املياه –مبادرتنا العاملية اةانيانة ]"العقان الانويل للعم   اختذلومان  
 عيممان النريوزب  على هممام  االحتفمما  2018مممار   22"[  اليت بممانأت رمسيممًا يف 2028 -2018
 .للمياه العاملي يومالو الانويل 
إلعادة أتهي  إمامة البىن التحتية االجتماعية املمكنة وما فتئت امكومة تعبئ املوارد والفرص  

والطامة  وال سمممميما اسممممتخانام مصممممادر الطامة املت اندة وتنفيذ  املياهمل مممماك  واالمتصممممادية  والتصممممان  
 بيئة مواتية لالست مار واألعما   وتنمية القطاع ا اص. بتوفري"االمتصاد األخضر"  

اإلجرااات فيها اليت أدجمت "  2030و نية اسمممممممااتي ية التنمية ال"  سمممممممنته  منذ وحنن نطبك 
هي   و 2020 -2016للسمممنوات  اإلمنائّي النصمممفيّ لمج  اجيكسمممتان يات األولوية املتعلقة هبا يف بر 

 حتقك مؤشرات تنمية امتصادية كلية.
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 أحوا ا  هو حتسممه نعكف على تطويرمه اللذينربلمج واالسممااتي ية من الإن اهلانف الرئيس  
 لتنمية االمتصادية واالجتماعية املستانامة.ابسكان  اجيكستان 

ملسممممممائ  اجتماعية وامتصممممممادية وبيئية معقانة  يف إ ار اسممممممااتي ية الفعا  ومن أج  التصممممممان   
طامة  والقضممممممممممممممماا على م زق ال أمن التنمية الو نية  حاندل أهانافاً اسممممممممممممممااتي ية من مبي  ضمممممممممممممممان

 االتصاالت  وضمان األمن الغذائي.
عا  : املزيان من االسممممممتخانام الفكما يلي  اجملاالت يات األولويةويف هذا الصمممممماند  يكن حتانيان  

المتصمماد الو و وتنويع هذا االمتصمماد  تنافسممية اللموارد الو نية الطبيعية  ورأ  املا  الب ممر   وحتقيك 
 ملنا ك.ختلف اوالتنمية املؤسسية  والتنمية املتوازنة مل

 معايل الرئيس،
 أصحاب املعايل والسعادة،

إننا ن ممممممعر ابلرضمممممما إزاا مسممممممتول التعاون القائم به  اجيكسممممممتان وجمموعة البنك اإلسممممممالمي  
التنمية اإلمليمية  وحتسممممممممممممممه  حتقيك من أج للتنمية  ونعتزم دعم مجيع املبادرات اليت يتخذها البنك 

ود على يعالذ   األمانالسمممكان يف البلانان األعضممماا يف البنك  واالعتماد على التعاون الطوي   أحوا 
 املتبادلة. اةميع ابملنفعة

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 


