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 السنویة لالجتماعات االفتتاحیة الكلمة - كیم یونغ جیم
 العاصمة واشنطن ؛2017 األول، أكتوبر/تشرین 13 الجمعة،

 

 صدقاء،األوولفنسون، الوزراء، إیلینا جیم والعزیزان  الغارد، المحافظون، صدیقيّ  السیدةالرئیس فاخوري، 
 

 أول مرة أمامكم في طوكیو. يإنھ لشرف لي أن أخاطبكم، بعد خمس سنوات من وقوف
 

في جمیع البشر أھمیة التي تؤثر على حیاة ملیارات  شدمواجھة التحدیات األمن أجل كل عام، نجتمع لھذه االجتماعات السنویة 
 لضمان حیاة كریمة للجمیع.وللجمیع،  تنمیةال من أجل نجاحم نرسم مسار جھودنا الجماعیة أنحاء العالم. وكل عا

 
ھذا العام. وش���ھد الربع  %2.7إذ بلغ م لعمل مجموعة البنك الدولي. والخبر الس���ار ھو أن النمو العالمي قوي وھذا وقت حاس���

 .2010فصلیة منذ عام النمو الالثاني من العام الماضي أعلى معدالت 
 

 النزعة ارتفاعكمخاطر بعض النش���عر بالقلق من أن  ونحنأن االس���تثمار ال یزال ض���عیفا، بید . تش���ھد انتعاش���ا التجارةكما أن 
قوض ھذا االنتعاش ییمكن أن  ،أو االض��طرابات المحتملة في األس��واق المالیة ،الس��یاس��ات على ص��عیدأو عدم الیقین  ،یةئالحما

ھا والتنافس بشأن اإلصالحات الالزمة لتنمیة اقتصاد تدابیروھذا ھو السبب في أن الوقت قد حان كي تتخذ جمیع البلدان  الھش.
 .يرقمیغلب علیھ الطابع الو إلحاحامستقبال أكثر تعقیدا و -قطعاً  –ون ما سیكفی
 

 ، أو تلوح في األفق:إلى ذروتھافیھ أزمات متعددة  صلفي وقت ت ثانیةً كما نجتمع 
 

النزوح القسري ھم في سأنحاء العالم، وتشتى تؤثر على الناس في  اتواألوبئة، وتغیر المناخ، والمجاع، اتالصراع •
 تاریخ؛البشر لم یسبق لھا مثیل في ال مند اعدأل

 ؛االنغالقتقریبا تتحول إلى  العالم طقاالبلدان في كل من •
 كل ركن من أركان العالم. یھاجملي حاإلرھاب الدولي والم •

  

بعض. وفي خض���م ھذا عن بعض���ھا  تباعدفي الواقع، وأن البلدان والش���عوب ت یتداعى ھترابطتزاید كثیرا ما یبدو أن عالمنا الم
جزء  إننامجموعة البنك الدولي أن تتقدم وتساعد على بناء أسس جدیدة للتضامن اإلنساني. كاالضطراب، یجب على منظمات 

منطقة واحدة یمكن أن  وأبلد واحد  وأالذي قام على فكرة أن ما یؤثر على مدینة واحدة  1945من النظام العالمي ما بعد عام 
المتمثل  ،القدیم الھیكل. وھذه األس��س الجدیدة للتض��امن اإلنس��اني یجب أن تنقلنا من بش��كل فوري ودائم جمیعاعلینا  اآثارنش��ئ ی

 .المباشرة إنمائي جدید بین أصحاب المصلحةعقد إلى  ،لمانحین والمستفیدینفي ا
 

% 40عزیز الرخاء المش�����ترك بین أفقر ، وت2030ا عن أھدافنا الرامیة إلى إنھاء الفقر المدقع بحلول عام ، أعلنّ 2013في عام 
: تس��ریع ھذه الغایة، وھي تقوم علىإلى بنا ص��ل تالتي س�� ةالثالث س��بلحت الأوض��في جمیع أنحاء العالم. وقبل عام، من الس��كان 

من  بقدر أكبر –االستثمار زیادة الصدمات والتھدیدات؛ وإزاء بناء القدرة على الصمود والنمو االقتصادي الشامل والمستدام؛ 
 .بشرفي ال -علیة افال
 

تدابیر ألن لدینا مجاال أكبر التخاذ وذلك ، العالمعلى مس��توى لفقر لتص��دي لعد ھذا وقتا ھاما بص��فة خاص��ة لنا، یُ ب فیما یتعلقو
 .بشرجریئة من أجل نمو االقتصاد وحمایة البلدان من األزمات الرئیسیة المتداخلة واالستثمار في ال

 
مجموعة البنك  فيلموظفین المتفانین لش�������كر توجھ بال، أعلى تقدمنا على جمیع الجبھات األمثلة لكم بعض أض�������ربوقبل أن 

مس�������اھمینا الذین بذلوا بوالبلدان المتعاملة معنا أن أش�������ید بكذلك . وأود لتحقیق ھدفینا الطموحین الدولي، الذین یعملون بال كلل
 ھم.طموحاتلتحقیق أعلى  الشدائدتحت  ھائلةجھودا 
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في تس��ریع النمو االقتص��ادي الش��امل الرامیة إلى إنھاء الفقر وتعزیز الرخاء المش��ترك،  ،تمثل الركیزة األولى الس��تراتیجیتناتو
 والمستدام.

 
لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، سنویا مطلوبة تریلیونات دوالر  4ة غطیاإلنمائیة الرسمیة لن تكفي لت اتنعلم أن المساعدإننا 

 ة.زایدالعالم المت طموحاتوتلبیة 
 

من أجل  یةالتمویل نعظم فیھ المواردالماض��ي، وقبل عقد اجتماعات الربیع، دعوت إلى اتباع نھج جدید  نیس��ان/أبریل ش��ھروفي 
وجعلھا تعمل لص��الح البلدان النامیة والفقراء. وقد وض��عنا بانتظام اس��تثمارات القطاع الخاص إش��راك عن طریق وذلك التنمیة 

ت مجموعة العش��رین ھذه المبادئ في الص��یف الماض��ي. وھذا اعتمد، وةالخاص�� یةتمویلإلش��راك الموارد الالمبادئ المش��تركة 
 التنمیة.تمویل نا إزاء أساسي في نھج تغییر المدیرین التنفیذیین لبدءاإلدارة ومجلس جھاز مثال عظیم على التعاون الوثیق بین 

 

 بل ھولیس عالجا ش������افیا لجمیع التحدیات اإلنمائیة. وھو التنمیة ال یقوم على أیدیولوجیة، من أجل  یةالتمویلالموارد تعظیم إن 
للقیام بما البلدان النامیة تحتاجھا الموارد التي نعظم حیث نطرح س����ؤاال مباش����را للغایة: كیف یمكن أن  الش����واھدنھج قائم على 

 بھا، مع التقلیل إلى أدنى حد من عبء الدین العام؟وشعلصالح ھ لقیام باتحتاج 
 

، وتستخدم جید، حیث یحصل المستثمرون على عائد طرفینالتمویل من أجل التنمیة إیجاد حلول مربحة للالموارد ویعني تعظیم 
مجموعة البنك الدولي، وحدات مع فرق من مختلف  للتطبیقلنھج ھذا ا عدنحن نوالبلدان ھذه الموارد لتحقیق أھدافھا اإلنمائیة. 

 نا بالفعل نتائج عظیمة.شھدولقد 
 

أكثر مما تنفقھ الحكومة على أي  –الناتج المحلي إجمالي من % 6.6للطاقة الدعم قبل ثالث س���نوات في مص���ر، بلغت إعانات 
 حزمةأرادت مصر إصالح قطاع الطاقة، صممت مجموعة البنك الدولي وحین الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة مجتمعة. 

 :من اإلجراءات شاملة
 

دوالر  ملیارات 3بقیمة  ا، وقرض��ةالتحلیلیوالدراس��ات نیة والخبراء فالبنك الدولي لإلنش��اء والتعمیر المس��اعدة القدم  •
 على مدى ثالث سنوات إلصالح السیاسات؛

 ملیون دوالر للقطاع الخاص؛ 645قدمت مؤسسة التمویل الدولیة  •
ت أس�فرالوكالة الدولیة لض�مان االس�تثمار،  ھقدمتالتأمین ض�د المخاطر عملیات  دوالر منمالیین  210وبمبلغ قدره  •

تعبئة ملیاري دوالر من عن الجھود المش����تركة بین مؤس����س����ة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لض����مان االس����تثمار 
 الشمسیة في مصر.التغذیة للطاقة فة یج تعراالستثمارات الخاصة في برنام

 

مستثمرا  20مصرفا و 15ب اذتجاوالتأمین ضد المخاطر في  ة،األولیالخاصة  اتواالستثمار ،وساعدت إصالحات السیاسات
، وسیسھم العدید من ھؤالء المستثمرین في المشاریع المستقبلیة. وساعدت ھذه حدیقة الطاقة الشمسیةضخم لمختلفا لمشروع 

 ملیار دوالر من االستثمارات الخاصة في قطاع الغاز في مصر. 15الجھود على جذب أكثر من 
 

جة لجھود یة إلى خفض دعم الوقود األحفوري و الحكومة المص�������ریة ونتی تاح یز حال ، زاداإلص�������الحاتغیره من الرام الم
ملیون  1.7ملیار دوالر س����نویا. وس����مح ذلك للحكومة ببدء برنامجین جدیدین للتحویالت النقدیة یص����ل إلى  14نحو بالموازنة 

 .ةالمدرسی تغذیةبرنامج الفي توسع ال؛ و%300فقرا بنسبة  مواطنینالغذائیة ألشد الالمواد دعم إعانات  ةادیزوفقیر؛ مواطن 
 

أن نكون أكثر استباقیة في خلق األسواق ھ بوسعنا الجھد في مصر، واألھم من ذلك، أنمة من ھذا لقد تعلمنا بعض الدروس القیّ 
تمویل قطاعات أخرى غیر البنیة التحتیة ھ یمكن النجاح في نا أنثبتمن تلقاء نفس�����ھا. وأھي حتى تظھر فحس�����ب االنتظار ال  –

 مثل المساعدة في تحویل القطاع الصحي في تركیا.
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ن والتنمیة في منظمة التعاوأخرى ببلدان المعدالت في من  اأعلى كثیر 2002عام ع في تركیا كان معدل وفیات الرض������� إذ
س��نوات. لذلك بدأت الحكومة إص��الحا طموحا للنظام الص��حي بأكملھ بأقل عند المیالد ، وكان العمر المتوقع المیدان االقتص��ادي

 والتعمیر.المشورة والقروض من البنك الدولي لإلنشاء الحصول على شمل 
 

ومساندة فنیة عمیر قرضا قدم البنك الدولي لإلنشاء والتو؛ 2010شراكة بین القطاعین العام والخاص عام بتدشین تركیا وقامت 
من أخرى ملیون دوالر  540ت عبأملیون دوالر، و 241واس�������تثمرت مؤس�������س�������ة التمویل الدولیة  ؛ملیون دوالر 134بقیمة 

 الة الدولیة لضمان االستثمار ضمانات للمخاطر السیاسیة.االستثمارات الخاصة؛ وقدمت الوك
 

تم ملیون یورو  400بتكلفة ألف سریر یضم وھو مستشفى  -وكان من بین المشاریع الرئیسیة مجمع إیالزیج الصحي المتكامل 
عملت الوكالة وبین القطاعین العام والخاص. التركي في إطار برنامج الش��راكة  ، وذلكمش��روعالس��ندات لأول إص��دار بتمویلھ 

، لإلنش���اءات وھي مجموعة تركیة -انس القابض���ة اس���الدولیة لض���مان االس���تثمار والبنك األوروبي لإلنش���اء والتعمیر مع رون
ویل تم أتاحتطبیق مبتكر لتعزیز االئتمان على إعداد  –البنیة التحتیة فرنسیة خاصة تعمل في استثمار شركة  يوھ -ریدیام یوم

تص����نیف مودیز في  الس����ندات الس����یادیة التركیةدرجتین أعلى من على ل المش����روع المش����روع في س����وق الس����ندات. وحص����
 .االستثماري

 

في  القطاع الص���حيفي  الحوّ أحدث تبرنامج كبیر  فيللغایة مھمة لكنھا نس���بیا أجزاء ص���غیرة  مجرد وكانت ھذه االس���تثمارات
، كان أقل من ثلثي سكان 2002في عام فالصحة العامة وتحسینھا. خدمات لى عصول حال إمكانیةتركیا، وزاد بشكل كبیر من 

صفھم یحصلون بصورة منتظمة على قلیال التأمین الصحي، وكان أكثر تغطیة تركیا یتمتعون ب الرعایة الصحیة. خدمات من ن
 ك مشمولین بالتأمیناترالمواطنین األمن  %98 وأصبح، تقریباتعمیم التغطیة التأمینیة لى ساعد عل الصحي برنامج التحوّ  لكن

 ة.یسوربأسعار م الصحي
 

انخفض����ت وفیات الرض����ع إلى إذ ة في جمیع أنحاء تركیا. یالص����حاألوض����اع وأدى البرنامج أیض����ا إلى تحس����ینات كبیرة في 
وفیات األطفال دون الخامس��ة عاما، وانخفض معدل  74إلى عاما  71من عند المیالد  المتوقع العمرالنص��ف، وارتفع متوس��ط 

 .%55بنسبة 
 

لم یكن ھناك وقت أفض����ل وفي جمیع أنحاء العالم. اآلن نتش����ر نتوس����ع ونأننا من األمثلة التي تظھر عدید من  فقط نمثاال انھذ
 س��لبیة؛فائدة بأس��عار في س��ندات  رةس��تثممُ  دوالر اتتریلیون 10فھناك حالیا ما یزید على اس��تثمارات القطاع الخاص.  إلش��راك

ئد منخفض؛ و تریلیون دوالر 24و یة حكومیة ذات عا قدمن الس�������یولة ال دوالر اتتریلیون 5في أوراق مال نتظر فرص ت یةن
 أفضل.لھا عوائد استثماریة 

 

ھو المحیط الذى نس��بح فیھ جمیعا وال  العالمیةنظام الس��وق  إنش��ى جین بینغ  الص��ینيقال الرئیس الماض��ي، العام دافوس وفى 
ھو معزولة وخلجان ص���غیرة المحیط مرة أخرى إلى بحیرات  منالمیاه  نقلل ...: "أي محاولةأض���افنس���تطیع الھروب منھ. و

نا لجعل نظام الس�����وق المتاحة أمام فرصالمن أجل التنمیة ھو أفض�����ل  یةالتمویلالموارد تعظیم إن ببس�����اطة أمر غیر ممكن". 
 لجمیع.من أجل ایعمل  ةالعالمی

 

من  یةالتمویلالموارد نھج تعظیم  تیحتكافؤ الفرص. ویتحقیق أن مس��ؤولیتنا األخالقیة الكبرى ھي  مفھومویتعین علینا أن نعتنق 
 لبناءحرر األموال ی فھوالشمسیة والمستشفیات. الطاقة ومجّمعات موارد لبناء الجسور وحدائق ما یلزم من التنمیة للبلدان أجل 

 ينمو االقتص�����ادحقق الیمكن أن ت جمیعحلوال مربحة لل یُوِجدوش�����بكات األمان االجتماعي، و ،والتدریب على العمل ،لمدارسا
 .طموحاتھمتحقیق أفضل وة مستقرة، ووظیفللحصول على تعلیم جید،  -للجمیع فرصا ح منوت
 

المتداخلة، ومن أھم ھذه  واألزماتس����تراتیجیتنا في بناء القدرة على الص����مود في مواجھة الص����دمات التمثل الركیزة الثانیة تو
 التحدیات تغیر المناخ.
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 لیس���جتس���خونة منذ بدء للعام الثالث ھو األكثر  2016 فقد كان عام –الوقت قد داھمنا عندما یتعلق األمر بتغیر المناخ، ونحن 
الكوارث الطبیعیة تدفع الماضیة كسر الرقم القیاسي السابق. وفي جمیع أنحاء العالم،  ةالثالث ألعواما فكل من. درجات الحرارة

 براثن الفقر كل عام. إلىملیون شخص  26األكثر تطرفا 
 

 ما ش�����ھدتھ اآلونة األخیرة منف مع الكوارث الطبیعیة، مثلعلینا أن نخفض بص�����متنا الكربونیة وأن نس�����اعد البلدان على التكیّ 
 مدمرة في جنوب آسیا. فیضاناتمنطقة البحر الكاریبي وفي ر أعاصی

 
أي ما المناخیة،  في األنش��طة ملیار دوالر لالس��تثمار 12.8إجمالیھا ض��ا وقر الدولي، قدمت مجموعة البنك الماض��يوفى العام 

المتعلقة بالمناخ في العالم النامي، ونسیر على الطریق الصحیح  لالستثماراتأكبر ممول  اآلننحن فمن محفظتنا. % 22یعادل 
 .2020مناخیة بحلول عام منافع من محفظتنا % 28أن تحقق تحقیق ھدفنا المتمثل في ل
 

 23ھناك فالمناخیة من خالل الجمع بین القطاعین العام والخاص. التدابیر توس���یع نطاق  في التجمیعیةكما أننا نس���تعین بقدرتنا 
بما في ذلك  -ناش���ئة البلدا من بلدان األس���واق  21التزامات باریس من ض���من تریلیون دوالر من االس���تثمارات المحتملة فقط 

 الطاقة.استخدام ، والنقل المستدام، والطاقة المتجددة، وكفاءة المراعیة للبیئةالمباني 
 

اس��تثمار ما یقرب من  جري. وس��ی، الدوالرات، ولیس ملیاراتتریلیوناتتص��ل إلى مناخ تراعي البحاجة إلى اس��تثمارات  نحن
محل البنیة التحتیة فقط لتحل  وذلك -المقبلة  خمسة عشرالبنیة التحتیة على مدى السنوات المشروعات تریلیون دوالر في  90

البنیة  في اتاالس����تثمار تزید، يالحالالناش����ئة. وفى الوقت بلدان األس����واق المتقدمة وتلبیة النمو المتوقع في البلدان القدیمة في 
كون كل تتریلیونات دوالر س���نویا. ویجب أن  6إلى حوالي حاجة ھناك ن أتریلیون دوالر س���نویا، بید  3.4حوالى  عنالتحتیة 

 نة.ومرتتسم بالو یةالكربوناالنبعاثات ومنخفضة لتغیر المناخ ة مراعیتحتیة البنیة ھذه ال
 

لربط المستثمرین  وذلك ،كانون األول/دیسمبر 12یوم  یةفي استضافة قمة باریس المناخ وفرنسااألمم المتحدة مع نشارك إننا 
 مناخ.للة مراعیالفرص االستثماریة الب
 
 ةعاممنفعة لعالم ل قدممس�����اعدة البلدان والش�����عوب التي تو -تغیر المناخ، علینا أن نفعل المزید لمس�����اعدة الالجئین إلى جانب و

 باستضافتھم.ة عالمی
 

أكثر من ملیار  أتاحملیون دوالر من المنح، و 200، وفي خض����م أزمة الالجئین، أنش����أنا ص����ندوقا خاص����ا قدم واحد عامفقبل 
ملیون نازح سوري، لدیھ أعلى نسبة  1.5ستضیف أكثر من یي ذلبنان الفلألردن ولبنان.  ةالمیسر یةالتمویلالموارد دوالر من 

أكثر من أي بلد آخر في  ینالجئ –كما ذكر رئیس مجلس�����ي المحافظین  – ض�����یف األردنیس�����توللفرد من الالجئین في العالم. 
 منھم فقراء. %70عاما، و 35عن  من الالجئین السوریین %81 تقل أعمار. وفي كال البلدین، العالم

 
سم ندوقھذا الص ثحدِ ویُ  سّ التمویل المُ العالمي لتسھیالت  برنامجال، الذي یعرف اآلن با ، ساعد األردنفي ف. ملموسا ار، تأثیری
، التش��غیلبرامج  الطرق وإنش��اء الس��وریین. وفي لبنان، یمول  لالجئینتص��ریح عمل رس��مي ألف  50في توفیر  ا البرنامجھذ

یس���اعد على ن الش���وارع وعاألطفال  یبعدالوظائف المباش���رة وغیر المباش���رة. كما أنھ  منمما یخلق أكثر من ملیون یوم عمل 
 .للضیاع كاملجیل  ومنع ویالت تعرض التعلیم ضمان حصولھم علىلوذلك دارس، المفي  انتظامھم

 

ي كثیر من األحیان، نتجاھل تفش�����ي فاألوبئة. ف بش�����أناتخذنا ھذا العام أیض�����ا خطوة كبیرة لكس�����ر حلقة الذعر واإلھمال وقد 
تمویل الطارئ الق وجود ص���ندوالتھدید. ومع  أن یھدأ بعد اعیننس���ى س���رثّم  –تھدید عالمي  تتحول إلىاألمراض المعدیة حتى 

ملیون دوالر تص���رف األموال  450قیمتھا  بولیص���ةوھو  ،ألوبئةض���د اللمرة األولى تأمین فعلي یتوفر لدینا ، لمواجھة األوبئة
 عندما یصل الوباء إلى مرحلة حرجة. افقر ألشد البلدانتلقائیا 
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لماذا ال ففي البلدان المنخفض��ة الدخل.  تحّمل عبء تفش��ي األوبئةفي فیھا األس��واق المالیة  تش��تركوھذه ھي المرة األولى التي 
 ، ونحن نعمل على ذلك اآلن.ھ بوسعنا ذلك، أو غیرھا من األزمات اإلنسانیة؟ أعتقد أناتنا أن نفعل الشيء نفسھ للمجاعسعی
 

 .بشرفي ال -علیة افمن الر بأك قدروب -ستثمار زیادة االاستراتیجیتنا ھي  فيالركیزة الثالثة 
 

یعانون من أمراض فظیعة في بعض أفقر من الرعایة ل قدیمعمل على تكنت أ، بعد أن أص�������بحت راش�������دامعظم حیاتي خالل 
 .بشرفي ال ستثماراال ةدادعو لزین، أنا وزمالئي تلك السنینمعظم خالل العالم. ومناطق 

 
ة یالص�����حالرعایة  قدیم خدماتعد تھم. ویُ طموحاتأعلى لتحقیق  فرص�����ة یس�����تحقون الجمیع أن - أخالقیة حجةقدم كنا نعادة ما 

 .كل فردوالتعلیم والحمایة االجتماعیة من أقوى الطرق إلتاحة فرصة ل
 

نتعلم أنھ، من الناحیة  فإننااآلن والص������حیح الذي یجب القیام بھ؛  لش������يءھو ا بش������رام أن االس������تثمار في الودعلى الكنا نعلم 
 االقتصادیة، قد یكون أذكى شيء للقیام بھ.

 
وخاص����ة في ص����حتھم  -أن االس����تثمار في البش����ر  ناجدووعلى مدار العام الماض����ي، أجرینا العدید من التحلیالت المختلفة، و

 .دهنعتقرتبط ارتباطا أقوى بكثیر بالنمو االقتصادي مما كنا ی -وتعلیمھم وحمایتھم االجتماعیة 
 

فریق كریس موراي ومعھد المقاییس والتقییم الص�������حي، وھو مع مجموعة البنك الدولي باالقتص�������ادیین خبرائنا عمل بعض یو
العالقة بین  دراس��ةیتس. وطلبنا منھم اس��تخدام أدواتھم التحلیلیة القویة لجواش��نطن تعمل بش��كل وثیق مع مؤس��س��ة جامعة بعمل 

 النمو االقتصادي والتحسینات في رأس المال البشري.
 
تستثمر في  فحینھنا الیوم:  حاضرینأن أشیر إلى وزراء المالیة الألنني أرید ھنا  "رأس المال البشري"أنا أستخدم مصطلح و

 اقتصادك. نمول ھتحتاجفي المكان الصحیح رأس المال الذي ضع تنت فأالبشر، 
 

االستثمار في لكن بنا". و، ثم سنستثمر في شعأوال قتصادناحقق النمو ال"سن قولھم األحیان، مازلنا نسمع من القادة في كثیر منف
 ر في النمو االقتصادي.استثما ھو بشرال
 

 - يا البش����رھس����مالأن ریحس����من حیث تمن البلدان % 25 ىأعل أي - ىع األعلیْ بإلی الرُ  إذا نظرتما یلي: ، وجدنا باختص����ار
 .ائالھالفرق تجد  –من رأس المال البشري  لرصیدھا انیحستالبلدان أي أقل  - %25أدنى ب اوقارنتھ

 

الناتج المحلي إجمالي من  %1.25كان الفرق في النمو االقتصادي  ،2016و  1991بین عامي  ،عاما 25 خالل أنھ اوقد وجدن
ھ بدراس�������ة العمل والمزید من البحوث، ولكن ھذا یش�������یر إلى أن المزید منب القیامبحاجة إلى الزلنا عاما.  25 خاللكل عام 
 على النمو االقتصادي. ھائلفي البشر تأثیر  ، كان لالستثمارالماضي

 
إذ على نحو متزاید. المس��تقبلي في االقتص��اد الرقمي أكبر أھمیة  بش��رالس��تثمار في الس��یكون ل، الس��نوات المقبلةطلع إلى بالتو

لیس�����ت من أطفال المدارس االبتدائیة الیوم س�����یعملون في وظائف أو مجاالت  %65یص�����ل إلى  تقدر بعض الدراس�����ات أن ما
 بعد. موجودة

 

ة. لكننا نعتقد، واألدلة نادرالبلدان اض�����طرت إلى اتخاذ خیارات ص�����عبة بش�����أن كیفیة إنفاق األموال العامة البعض نعلم أن  إننا
 قتصاد.لالفي الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة، كان ذلك أفضل  -ةعلیافوبقدر أكبر من ال –استثمرت أكثر أنھ كلما  تثبت،

 
تحلیلیة  دواتأظھور تلك البیانات؛ و بادل؛ وزیادة الش����فافیة في تبیاناتتحس����ین البعض الوقت. ولكن مع قائمة منذ ھذه الفكرة 

مما القتص�����ادي یمكن أن یكون أكثر عمقا بكثیر اآلن أن العالقة بین رأس المال البش�����ري والنمو ا دركنفإننا أكثر قوة،  جدیدة
 .من قبل هاعتقدنا
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إجمالي من  اجزءبوصفھ رأس المال البشري  - ألول مرة -سندرس ، والثروة المتغیرة لألممبنشر وثیقة تسمى قریبا سنقوم و

 .ھي في رأس المال البشري من ثروة جمیع األمم في العالم %65 أكثر منألمم. وتبین أن اثروة 
 

النسبة قل تففي البلدان المنخفضة الدخل، أما ؛ الثروةإجمالي  من اوفي البلدان الغنیة، یشكل رأس المال البشري نسبة أكبر كثیر
 أمام البلدان النامیة طریق طویل. ال یزال، ف. ومن ثمّ اكثیر

 
 البشري:ة لھذه االستثمارات اآلن، ألننا نواجھ العدید من أزمات رأس المال بحاجة ماسّ  إننا

 
 ملیون طفل من التقزم؛ 155على الصعید العالمي، یعاني  •
 إلى الخدمات الصحیة األساسیة؛ مالعالحول ملیون شخص  400یفتقر  •
 من جراء النفقات الصحیة الكارثیة؛ كل عام ون في براثن الفقرسقطملیون شخص ی 100 •
 ال تغطي شبكات األمان االجتماعي سوى ثلث فقراء العالم. •

  
  .2030بحلول عام المدقع فقر دائرة الملیون طفل في  167 بقىبشكل حاسم، سی تحركلم نما و

 

، أعلنت عن لمال البشري. وفي األسبوع الماضيالطریقة التي یستثمر بھا العالم في بناء رأس اعلى نحٍو جذري علینا أن نغیر 

في  ،علیةافمن الر بأك قدرب ،االس��تثمارزیادة لمس��اعدة البلدان على  الوتیرة وھو جھد متس��ارع -مش��روع رأس المال البش��ري 
  .مواطنیھا

 :جھود ةمشروع ثالثھذا الوسیتضمن 

 رأس المال البشري؛في الستثمارات لالتمویل المبتكر القائم على النتائج وتیرة سنقوم بتسریع  •
نبحث عن أنماط جدیدة وإجابات  إننا: بالنمو االقتصادي بشرسنواصل البحث في البیانات التي تربط االستثمار في ال •

 ؛جدیدة
بنوك التنمیة متعددة األطراف األخرى،  -المباش����رة تحالفا واس����عا یض����م جمیع أص����حاب المص����لحة حالیا نش����كل و •

 والمؤسسات المالیة الدولیة، والحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
 

، أي المشروع تصنیفات: أحدھا یركز على رصید رأس المال البشري، وآخر یركز على التدفق وفي نھایة المطاف، سیتضمن
  .بناء رأس المال البشريفي الیوم البلدان االستثمارات التي تضخھا 

 

نحاول خلق بیئة والدول ووزراء المالیة مقاومة االس�تثمار في ش�عوبھم. زعماء إننا نحاول تھیئة الظروف التي ال یس�تطیع فیھا 

علیھم یجب الذي ش��يء الفي الواقع  ھ، ولكنفحس��ب الش��يء األخالقي الذي یجب القیام بھ بش��راالس��تثمار في الحیث ال یص��بح 

  .مع الحاجة الملحة لدفع النمو االقتصادي -على نحٍو مطلقالقیام بھ 

 

العالقة القویة بین االس��تثمار عن كش��ف لمس��اھمینا بالمس��ؤولیة أخالقیة ي أرى أننا نتحّمل للجدل. ولكن امثیر اھذا أمرس��یكون و

والنمو االقتصادي. واألھم من ذلك، نحن على استعداد لمساعدة كل بلد على وجھ السرعة على تسریع نوعیة وكمیة  بشرفي ال

 .بشراستثماراتھ في ال
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  .بحاجة إلى المزید من المواردفإننا  –منا  ھتقدیم ما تحتاجھ البلدان على نطاق تتوقع -لتحقیق كل ھذه األمور 

 

للبنك الدولي لإلنش��اء  إجمالي رأس المال المدفوعھو  ،ملیار دوالر 19 -س��تثنائیة مقابل المال تنا االعلى مر الس��نین، أثبتنا قیم

 :ما یلي تحقق والتعمیر ومؤسسة التمویل الدولیة،

o  ؛من التمویل ملیار دوالر 900أكثر من 
o 50 من االحتیاطیات؛ ملیار دوالر 
o 28 التحویالت إلى المؤسسة الدولیة للتنمیة وغیرھا من البرامج. من ملیار دوالر 

 
األزمة المالیة عام نش�������وب منذ ف. الطلب ھائال فقد أص�������بحة، میانمت طموحاتاحتیاجات ھائلة في مجال التنمیة و وجودومع 

شاء  إقراض محفظةتقریبا  ت، تضاعف2008 ثالثة  مؤسسة التمویل الدولیة قروض محفظةوزادت . والتعمیرالبنك الدولي لإلن
 خمسة أضعاف على مدى السنوات العشر الماضیة.في رأس المال أسھمھا  محفظةأضعاف، و

 
ض والقر ارتباطاتعلى نحٍو ض�������خم وإذا لم نعزز قدرتنا المالیة، س�������یتعین على البنك الدولي لإلنش�������اء والتعمیر أن یخفض 

المؤھلة لالقتراض من بلدان الاس�����تثماراتھا في  حّد منالثلث. وس�����یتعین على مؤس�����س�����ة التمویل الدولیة أن تالس�����نویة بمقدار 
، مما یجعل قدرتھا أسھم رأس المالفي  استثماراتھاحجم اع، فضال عن صروالدول الھشة والمتأثرة بالللتنمیة المؤسسة الدولیة 

 .عید المنالعلى خلق أسواق في أشد بیئات العالم صعوبة أمرا ب
 

ت طریقھا إلى مستویات جدیدة من التنمیة. شقوتقدمت وعدیدة بلدان  تالكثیر من العمل الجید معكم جمیعا. وقد تطورب قمنالقد 
موارد مجموعة البنك الدولي إلى یتس��نى توجیھ بحاجة إلى االعتراف بذلك. ونحن بحاجة إلى فتح حوار معكم جمیعا، حتى  إننا

 نا.یفي تحقیق ھدف رأثحیث تحقق أكبر 
 

التمویل  تقدیم مجموعة البنك الدولي القویة مالیا التي تمتلك القدرة على بإیجادومع زیادة رأس المال، یمكننا الوفاء بالتزامنا 
 .البلدان المتعاملة معناات طموحعلى مستوى یفي ب

 
 .فحسب العالماحتیاجات ھائلة في ال لوجود ، والعجلة شعور ھائل من اإللحاحیراودني 

 
. وش���امال امس���تدام ااقتص���ادی ا، المرتبطة بالفرص���ة، أن تولد دینامیة ونموطموحاتالطموحات آخذة في االرتفاع. ویمكن للإن 

المرء، فإن اإلحباط المتزاید قد یقود البلدان إلى مس���ار الھش���اش���ة والص���راع طموحات ولكن إذا لم تكن ھناك فرص���ة لتحقیق 
 .الھجرة، ایة المطافوفي نھ ،والعنف والتطرف

 
من أجل التنمیة، ونھیئ الفرص  یةالتمویلنعظم الموارد ، حیث للطرفینویمكننا أن نلعب دورا حاس������ما في إیجاد حلول مربحة 

 ائد أعلى.وألصحاب رؤوس األموال لتحقیق ع
 

 من األزمات المتداخلة. مجموعتنا من األدوات المالیة لحمایة البلدانكامل ویمكننا أن نلعب دورا حاسما، باستخدام 
 

 ھا.مواطنیفي  -علیة افبقدر أكبر من ال –ویمكننا أن نلعب دورا حاسما، من خالل مساعدة البلدان على زیادة االستثمارات 
 

بأننا أكثر تفاؤال لم أكن أبدا  ورغم كل ما یش���ھده العالم من اض���طرابات، لمجموعة البنك الدولي، اخمس س���نوات رئیس��� خالل
 أن نتمكن من بناء أسس جدیدة للتضامن اإلنساني.وأنفسھم من براثن الفقر؛ انتشال نستطیع مساعدة الناس على 

 
"، مع العلم أنھ، كما قال، "ھناك ش����يء آلنیةة االض����رورة الملحّ ب" العظیم غأن نعمل، كما قال مارتن لوثر كینولكن یجب علینا 

 ".للغایةمتأخر اسمھ 
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 ھذه الركائز؛إذا التزمنا ب
 

 ؛ةصحیحإذا استثمرنا الموارد ال
 

 -ھذه األوقات  الذي تتطلبھ الشدیدلحاح باإلإذا عملنا 
 

 على وجھ األرض. من الفقر ينھالذي یالجیل األول في التاریخ  صبحأن ن ھ بوسعناأعتقد أنفإني 
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