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األصل :اجنليزي

االجتماع السنوي الثالث واألربعون جمللس احملافظني
 5-1أبريل 2018م
تونس – اجلمهورية التونسية
الشراكة من أجل التنمية املستدامة
العمل معاً لتحفيز التنمية البشرية واالبتكار والتحول الرقمي
بسم هللا الرمحن الرحيم

معايل رئيس جملس احملافظني؛
معايل رئيس البنك اإلسالمي للتنمية؛
أصحاب املعايل احملافظون واحملافظون املناوبون؛
أصحاب السعادة أعضاء الوفود؛
سيدايت ساديت.
مقدمة:
.1

احلمد هلل الذي جنتمع اليوم بفضله وكرمه ،هنا يف مدينة تونس اجلميلة ،ابجلمهورية
التونسية حلضور االجتماع السنوي الرابع والثالثني جمللس حمافظي البنك اإلسالمي
أود أن أعرب عن خالص االمتنان حلكومة وشعب
للتنمية .فبالنيابة عن حكومة ماليزايّ ،
اجلمهورية التونسية على حرارة االستقبال وحسن الوفادة اللذين حظي هبما الوفد املاليزي.

.2

لقد شهدان البنك ينمو مع مر السنني ،ويضطلع بدوره يف الشراكة مع البلدان األعضاء
لتحقيق براجمها اإلمنائية اخلاصة هبا .ومما يعرب عن هذا املعىن أيضاً موضوع اجتماع هذا
العام "الشراكة من أجل التنمية املستدامة :العمل معاً لتحفيز التنمية البشرية واالبتكار
والتحول الرقمي" ،وحنن فخورون ابإلجنازات اليت حققها البنك ابعتباره املؤسسة اإلمنائية
املتعددة األطراف األوىل يف العامل اإلسالمي .إن صايف جمموع االعتمادات البالغ 9.8
مليار دوالر أمريكي يف 2017م ،ملنفعة  321عملية يف قطاعات اقتصادية خمتلفة يعكس
جدية جمموعة البنك إزاء تشجيع التنمية االقتصادية والتقدم العلمي لبلدانه األعضاء.
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.3

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه ابمسي شخصياً ابلتهنئة ملعايل الدكتور بندر حجار
و ّ
وفريقه بشأن "برانمج الرئيس اخلمسي" خارطة الطريق اليت نفذت للتعامل مع املشهد
اإلمنائي العاملي املتطور السريع التغري.
أود أن أثين على اهليكل التنظيمي اجلديد للبنك ،مع فريق اإلدارة اجلديد ،متمنياً هلم
و ّ
مجيعاً التوفيق يف قيادة البنك إىل ذرى أعلى وحضور أقوى يف البلدان األعضاء.

ماليزاي والبنك اإلسالمي للتنمية
أصحاب املعايل والسعادة؛
.4

حتظى ماليزاي بعالقة عمل مع البنك على مر السنني ،وتتطلع ملواصلة العمل الوثيق
معه ومع بلدانه األعضاء .وتشمل عالقتنا يف اآلونة األخرية مذكرة تفاهم للسنوات
 2019-2016بني حكومة ماليزاي وجمموعة البنك ،واليت تعكس التزام ماليزاي الثابت
ابجملاالت االسرتاتيجية األربع للتعاون أال وهي :املالية اإلسالمية ،وتبادل املعارف
واخلربات ،وتعبئة املوارد ،ودعم صناعة األغذية احلالل .كما أن ماليزاي تنظر إىل املكتب
اإلقليمي للبنك فيها ابعتباره مركزاً للتميز ،يشجع تبادل املعارف والبحوث يف جمال
املالية اإلسالمية يف السنوات املقبلة .وتشعر ابلتقدير أيضاً للجهود اليت بذهلا فريق
البنك يف املكتب اإلقليمي لتعزيز التعاون بني ماليزاي والبلدان األعضاء يف جماالت شىت
منها التعاون األكادميي بني اجلامعات ،وتوحيد معايري األغذية احلالل ،واملشاركة يف
استضافة املؤمتر الدويل يف هذا اجملال.

اقتصاد ماليزاي:
.5

أظهر اقتصاد ماليزاي ،وفقاً لتقرير حديث لصندوق النقد الدويل ،صموداً ومتاسكاً يف
السنوات األخرية رغم الصدمات اخلارجية ،ويظل أداؤه جيداً .وقد أُحرز تقدم يف بلوغ
منزلة الدخل املرتفع وحتسني عملية االدماج إذ ارتفع متوسط دخل األسر مرة أخرى.
وتراجعت النسبة الوطنية للفقر املنخفضة أصالً .وارتفع منو الناتج احمللي اإلمجايل يف
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2017م بنسبة  ،%5.9بفعل الطلب احمللي وقوة الصادرات .ويتوقع أن يفوق النمو
إمكاانت النمو يف 2018م .مقرتابً من معدله احملتمل البالغ  %5يف األجل املتوسط.
.6

وقد سامهت اإلصالحات الضريبية الشاملة ،السيما ما يتعلق برتشيد الدعم وتنفيذ ضريبة
السلع واخلدمات واملزيد من التنويع يف قاعدة اإليرادات ،فضالً عن حتسني كفاءة اخلدمات
اليت يقدمها القطاع العام ،سامهت كلها على حنو إجيايب يف تعزيز اقتصادان املرن .ونتيجة
لذلك ،مل نفشل أبداً يف تلبية أهدافنا املالية منذ 2010م ،مع إجناز أحدث هدف يف هذا
اجملال بنسبة  %3من الناتج احمللي اإلمجايل يف 2017م .وإذا أضفنا إىل ذلك نسبة العجز
املايل املستهدفة لسنة 2018م البالغة  ،%2.8فإن ذلك يؤكد التزامنا ابحلصافة املالية ،مما
مكننا من استقطاب الثناء من املؤسسات املالية املتعددة األطراف ومن وكاالت التصنيف
العاملية.

ماليزاي وأهداف التنمية املستدامة:
أصحاب املعايل والسعادة؛
.7

يف اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب 2015م ،سلط دولة رئيس وزراء
ماليزاي الضوء على التزام بالده بدعم تنفيذ جدول األعمال  ،2030واستعدادها
للعمل مع الشركاء اإلقليميني والدوليني هلذا الغرض .لذلك ،وضعت ماليزاي خارطة
طريق وطنية ألهداف التنمية املستدامة اليت حتدد أولوايت وخطط العمل لتنفيذ جدول
أعمال 2030م ،واألهداف اإلمنائية املستدامة .وهلذا الغرض ،وضعت ماليزاي هنجاً
متدرجاً لبلوغ أهداف ومرامي هذه األهداف.

.8

ويف جهد لدعم تعبئة موارد إضافية ،نعكف على استكشاف اآلليات املختلفة لذلك
ومنها املشاركة يف مشاريع جتريبية أو أولية مثل مبادرة متويل التنوع احليوي ،وخفض
االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتردي أحواهلا .وحتتاج ماليزاي اخلربة العملية الدولية
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وتود أن تدعو خرباء من البلدان األعضاء متخصصني
السيما يف اجملاالت ذات الصلةّ .
يف هذه اجملاالت لتبادل املعرفة والدعم معها.
التنمية البشرية:
أصحاب املعايل والسعادة؛
.9

إننا ندرك متاماً رسالة البنك اإلسالمي للتنمية املتمثلة يف تشجيع التنمية البشرية
الشاملة ،ومن ذلك الرتكيز على جماالت األولوية مثل تشجيع التعليم نظراً ألن رأس
املال البشري هو حقيقة أهم مورد من موارد تنمية األمم .ومع وضعها هذا اهلدف
نصب عينيها ،تركز ماليزاي ،من خالل خطة ماليزاي الثالثة عشرة (2016-2020م)
اليت هي خطة التنمية اخلمسية ،تركيزاً كبرياً على املزيد من تعزيز نوعية التعليم ،وصقل
مهارات الشعب بتكثيف التعليم الفين واملهين.

 .10مع التطورات اجلارية يف جمال التكنولوجيا ،حدثت حتوالت مهمة يف سوق العمل
الدولية يف العقود القليلة املاضية ،والسيما يف قطاعي التصنيع والزراعة .ونتج عن ذلك
أن كثرياً من الوظائف اليت اشتد الطلب عليها يف 2015م ،ستتقلص كثرياً حبلول
2025م .وملواكبة إيقاع التغري السريع هذا ،فإن من احليوي إنشاء قاعدة بياانت
مستدامة للمواهب لالنتقال إىل دولة ذات اقتصاد رقمي متقدم ،مرتفعة الدخل تشمل
مجيع املواطنني .ويف هذا الصدد ،تستثمر ماليزاي مبالغ كبرية يف تكوين املواهب وجذهبا
واستبقائها من خالل مبادرات شىت تضطلع هبا وزارات ووكاالت خمتلفة.
االبتكار والتحول الرقمي:
أصحاب املعايل والسعادة؛

4

 .11من األسئلة احلامسة املطروحة يف عاملنا اليوم هو كيف ميكن حتفيز منو عاملي مستدام
ومنصف .ويعد االبتكار كما تعد التكنولوجيا يف إطار العوملة والرتابطية العامالن
احملركان األساسيان ،ومها يضطلعان حتماً بدور متعاظم يف تنمية البلدان وبلوغ النمو
املستدام .ولذلك ،ترحب ماليزاي جبهود البنك وتشجع مبادراته واليت تشمل إطالق
آخر مبادراته املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار اليت أطلق عليها " "Engageمبعىن
"شارك" أو "اخنرط" – وإنشاء "صندوق التحول للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار" لدعم
أنشطة الصندوق .وحنن نشيد ابلتزام البنك بدفع مبلغ  100مليون دوالر أمريكي
ابعتبارها مسامهة أولية يف رأمسال الصندوق.
 .12ومن األمور املرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابالبتكار التحول الرقمي .فنحن نواجه ،يف هذه
التنمية املعقدة السريعة اإليقاع ،التغري املعطل للثورة الصناعية الرابعة ،حيث سيغري
العلم والتكنولوجيا واالبتكار على األرجح املشهد االقتصادي ،أبسرع مما نتوقع بكثري.
هلذا ،فإننا حنتاج أن نعمل معاً وجبهد أقوى للسيطرة على اآلاثر املرتتبة على ذلك
بطرائق تدعم بيئتنا االقتصادية واالجتماعية.
 .13ويف اإلطار املاليزي ،أعلنت احلكومة عند تقدمي موازنة 2018م عن إنشاء "املركز
املستقبلي  "Futurise Centreالذي هو منصة صممت لتحفيز وتسريع االبتكارات
وبناء القدرات ،والرتويج التجاري للمنتجات واالخرتاعات املستقبلية .وسيكون املركز
مقراً ألول خمترب يف جنوب شرق آسيا البتكار التكنولوجيا اتبع لألمم املتحدة .كما
تبنت ماليزاي التحول الرقمي ،ونود أن نتبادل اخلربة يف هذا اجملال على أمل مساعدة
اآلخرين.
 .14ومما دفع جدول األعمال الوطين للتحول يف ماليزاي اجلهود املبذولة جلعل ماليزاي منتجاً
متخصصاً ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحنن نركز يف هذا
اجملال على جماالت مخسة هي انرتنت األشياء ،وحتليل البياانت الكبرية ،والسحاب،
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والتجارة االلكرتونية ،واأللعاب اإللكرتونية .ونعتقد أن هذه اجملاالت املتخصصة هي
اخليار املناسب ،استناداً إىل إمكاانت العرض والطلب ،فضالً عن مواطن القوة املاليزية.
 .15التزمت ماليزاي بنهج "إدماجي" لبناء االقتصاد الرقمي يف إطار "إضفاء الطابع اإلنساين على
االقتصاد الرقمي" ،من خالل برامج من قبيل " "e Rezekiو" ."e Usahawanوقد أطلق
برانمج " "e Usahawanيف 2015م ،هبدف تشجيع رواد املشاريع الصغرى والطالب
من معاهد التدريب الفين واملهين ،ومعاهد التعليم العايل لتعظيم فرص األعمال من
خالل املنصات الرقمية .أما برانمج " "eRezekiفريكز على التمويل اجلماهريي
ملساعدة جمموعة الدخل املتدين ( )B40بتمكينهم وربطهم ابلفرص الرقمية .وقد متكن
الربانمج من زايدة مستوى دخل املشاركني وإجياد مزيد من الفرص الوظيفية الرقمية من
خالل عشرة مراكز و 336ممثالً على مستوى البلد.
اخلالصة:
 .16حتدوان رغبة قوية يف ان تكون خربة ماليزاي يف هذه اجملاالت مبثابة تشجيع وعامل دافع
للبلدان األعضاء احلاضرة هنا اليوم وحنن نعمل معاً لدفع التنمية البشرية واالبتكار
والتحول الرقمي .وميكننا أن نعزز معاً الشراكات يف إطار مسعاان لتحقيق جدول
أعمال 2030م.
أود أن أعرب ،ابلنيابة عن حكومة ماليزاي ،عن خالص التقدير
أخرياً وليس آخراًّ ،
ملعايل الدكتور بندر حجار ،وهليئة إدارة البنك وموظفيه ملا بذلوه من جهود حثيثة يف
تنظيم هذه االجتماع السنوي .ونتمىن للبنك النجاح يف بلوغ أهدافه ،ونسأل هللا عز
وجل أن يوفقنا ويبارك أعمالنا ويسدد خطاان.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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