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 لإللقاء المعدة �الص�غة

  
 

  واألصدقاء، الوزراء، المحافظون، الغارد، السیدة جوكوي، الرئ�س أور�و، الرئ�س

 

 لشرف إنه .2018 لعام الدولي البنك ومجموعة الدولي النقد لصندوق  المشتركة السنو�ة االجتماعات في �كم مرح�ا

 جوكو الرئ�س من وحفاوة ترحیب من لقیناه ما على الشكر خالص عن وأعبَّر �الي، في معكم الیوم هنا أكون  أن كبیر

ق والوز�ر و�دود،   .إندون�س�ا وشعب وحكومة إندراواتي، مول�اني سري  والوز�رة �انجیتان، لوهوت ال�حر�ة للشؤون  الُمنسِّ

 
وأود أن أعرب عن خالص مشاعر العزاء إلندون�س�ا، حكومة وشع�ا، عن الخسائر في األرواح واألضرار التي لحقت 

سوالو�زي الوسطى ولومبوك. ونحن جم�عا �مجموعة البنك الدولي على أه�ة االستعداد لدعم حكومة وشعب  �منطقتي
 إندون�س�ا.

 
 

 والشفقة، �الرحمة و�تحلَّى والتكیف التحمل على قادر شعب واإلندون�سیون  .إندون�س�ا مع ونتعاضد نتكاتف إننا

 .مضى وقت أي في ل�هع كانوا مما أقوى  العصیب التحدِّي هذا من وسیخرجون 



 

 على العالم أنحاء في المخلصین وموظفینا التنفیذیین، مدیر�نا ومجلس محافظینا، مجلس ألشكر لبرهة أتوقف أن وأود

 من مز�د إتاحة وعلى فینا، أودعتموها التي الثقة على لكم شكراً  .الدولي البنك مال رأس في تار�خ�ة ز�ادة تحقیق

  .العام هذا بإندون�س�ا ألمَّت التي المآسي مثل العالم یواجهها التي المشكالت أكبر لمعالجة لنا الموارد

 

 نتفق أن و�جب .عام كل أجله من نتجمَّع الذي �السبب تذكرةٌ  وسوالو�زي  لومبوك أصابت التي الطب�ع�ة الكوارث إن

  :معنا المتعاملة البلدان تواجهها التي التحد�ات أشد معالجة في قدما بها نمضي التي الطرق  على

 العات�ة، التسونامي وأمواج الزالزل مثل الطب�ع�ة الكوارث مواجهة على القدرة بناء على مساعدتهم �مكننا كیف •

  أثارها؟ تفاقم إلى تؤدي التي المناخ�ة الصدمات ومعالجة

 االقتصادي؟ نموها تخنق ال حتى مدیونیتها مستو�ات إدارة للبلدان �مكن كیف •

  تعقیدا؟ یزداد مستقبل لمواجهة واالستعداد شعو�ها في االستثمار على البلدان نساعد كیف •

  العالم؟ في مكان كل في الفقر براثن من الناس وانتشال االقتصادي النمو تعز�ز یتطل�ه الذي ما كله، ذلك وفوق  •

 

 هدفینا بلوغ نحو التقدم وتیرة وتسر�ع األسئلة هذه عن لإلجا�ة الجدیدة والُنُهج األفكار لت�ادل األسبوع هذا هنا تجمَّعنا لقد

  .العالم أنحاء في% 40 ألفقر المشترك الرخاء وتعز�ز ،2030 عام �حلول المدقع الفقر إنهاء :المتالزمین

 

 – تقدم من حقَّقناه ما مقدار القادم األسبوع سنصدره الذي )المشترك والرخاء الفقر( السنوي  نصف تقر�رنا و�ظهر

 خالل المدقع الفقر براثن من الخالص شخص مل�ار من أكثر استطاع فقد .قطعها علینا یتعین التي األخرى  واألشواط

ن  التار�خ في له مستوى  أدنى - %10 نحو للفقر العالمي المعدل و�بلغ .الماض�ة عاما والعشر�ن الخمسة   .الُمدوَّ

 

 على – مدقع فقر في �ع�شون  شخص ملیون  736 الیوم هناك مازال لكن عصرنا، في الرائعة اإلنجازاتنا أحد وهذا

 في الفقر مستوى  وهو یوم�ا سنتا 20و دوالرات 3 من أقل على العالم سكان ر�ع و�ع�ش .یوم�ا دوالر 1.90 من أقل



 دوالر 5.5 من أقل على األرض وجه على السكان نصف قرا�ة و�ع�ش .الدخل المتوسطة البلدان من الدن�ا الشر�حة

  .الدخل المرتفعة البلدان في الفقر مستوى  وهو – یوم�ا

 

 لتحقیق إلستراتیجیتنا الثالث الركائز في جهودنا تسر�ع منا یتطلب ما وهو الفقر، من الحد وتیرة أ�ضا وت�اطأت

 :هدفینا

 ومساعدة الخاص، القطاع استثمارات اجتذاب طر�ق عن للجم�ع وشامل مستدام اقتصادي نمو تعز�ز األولى •

  المال�ة؛ التكنولوج�ا مثل التكنولوج�ا إمكان�ات وتسخیر مدیونیتها، مستو�ات إدارة على البلدان

 المناخ، تغیُّر �شأن عاجلة إجراءات اتخاذ خالل من والمخاطر الصدمات مجابهة على القدرة بناء والثان�ة •

  المال؛ رأس أسواق مع الكوارث مخاطر تقاسم على البلدان ومساعدة

 س�كون  لمستقبل لتتأهَّب شعو�ها في -الفاعل�ة من أكبر و�قدر – االستثمار ز�ادة على البلدان مساعدة وأخیرا، •

  .الرقم�ة للمهارات احت�اجا أكثر قطعاً 

 

 كینج لوثر مارتن �سم�ه كان �ما الركیزة هذه في نتحرك وٕاننا .المنصرم العام معظم تركیزنا محط الثالثة الركیزة وكانت

 :منطقة كل في نشهدهما رئ�سیین اتجاهین �سبب" التحرك �ضرورة قو�ا شعورا"

 التواصل ووسائل اإلنترنت وش�كة الذك�ة فالهواتف .العالم أرجاء كل في والتطلعات الطموحات سقف ارتفاع هو ،األول

 تغییر إلى یؤدي هذا أن إلى االقتصادیون  خبراؤنا وخلص .غیرهم �ع�ش كیف �عرفوا أن تقر��ا للجم�ع تت�ح االجتماعي

  .والتطلعات الطموحات وتیرة تسر�ع في �ساهم قوي  عامل وهو -دخولهم �ه �قارنون  الذي الدخل– المرجعي دخلهم

 

 أنه تقدیر إلى الدراسات �عض وتذهب .فأكثر أكثر یرتفع سوف والتطلعات الطموحات سقف أن في شك من وما

 فرد كل وأن النطاق، عر�ضة الش�كات استخدام جم�عا العالم في نسمة مل�ارات للثمان�ة سیتاح 2025 عام �حلول

 .ذكي هاتف استخدام له سیتاح تقر��ا

 



 .العام هذا العالم في التنم�ة عن تقر�رنا تركیز محور وهو – التكنولوج�ا �سبب تتغیر العمل طب�عة أن هو ،الثاني

 أ�ضا یؤدي واالبتكار .الوظائف �عض من والتخلص المهام عشرات استبدال إلى یؤد�ان اآللي والتشغیل فالتكنولوج�ا

  .أعوام �ضعة قبل وجود لها �كن لم مهن�ة مجاالت وٕاطالق جدیدة، مهن وخلق القائمة، الوظائف نطاق تغییر إلى

 

 �عض عن اإلجا�ة علینا فیجب العمل، طب�عة وتغییر التطلعات، سقف رفع على تساعد التكنولوج�ا كانت إذا ثمَّ، ومن

 تعقیدا؟ یزداد عالم في طموحاتهم بلوغ �مكنهم كیف أسرهم؟ إعالة �مكنهم كیف العمال؟ س�فعل ماذا :الصع�ة األسئلة

 

 .المستقبل هذا غمار لخوض التأهب على البلدان نساعد كیف مضى وقت أي من أكثر نعرف أننا هو الطیب والن�أ

 المعرفة واكتساب الصحة بوافر التمتع أن لضمان -ال�شر في الصح�حة �االستثمارات الق�ام هو المهم واألمر

  .إمكان�اتهم كامل لتحقیق إلیها �حتاجون  التي والمهارات

 

 وهو. ال�شري  المال رأس مؤشر وهي أال :االستثمارات تلك أهم�ة ب�ان على للمساعدة جدیدة أداة عن أعلنا وأمس،

 في وهو اكتسا�ه یتوقع أن الیوم یولد لطفل �مكن الذي ال�شري  المال رأس لمقدار مختصر مق�اس إنه .نوعه من األول

  .ف�ه �ع�ش الذي البلد في السائدة والتعل�م�ة الصح�ة الظروف تدنِّي مخاطر إلى �النظر عاما، 18 سن

 
 

نات ثالثة في – المدخالت ال – المخرجات على المؤشر وُ�ركَّز   :ُمكوِّ

  العمر؟ من الخامسة حتى الح�اة قید على الیوم ُوِلد طفل ی�قى أن احتمال هو ما: الح�اة قید على ال�قاء •

 ؟سیتعلمونه ما مقدار ما ذلك، من واألهم التعل�م، مراحل من س�كملون  كم – التعل�م •

 سن حتى �الصحة سیتمتعون  وهل .العمر من الخامسة بلوغ قبل �التقزم األطفال س�صاب هل: الصحة •

 .الح�اة مدى للتعلُّم أساس ولدیهم للعمل، مؤهلین و�كونون  البلوغ،

 



 :مغزاها لكم اشرح فدعوني األرقام، على اطلعتم �أنكم �قین على أنا

 بلد كل یندرج .العمال من القادم الجیل إنتاج�ة في والتعل�م الصحة عوامل بها تساهم التي النس�ة فحصنا لقد •

  .1 إلى 0 من یتراوح نطاق في

 الصحة �كامل یتمتع أن المتوقع من الیوم یولد الذي الطفل كان إذا إال) 1( بدرجة ما بلد تصنیف �مكن وال •

 -التعل�م وٕاتمام األقل على الستین سن حتى الح�اة قید على وال�قاء �التقزم اإلصا�ة عدم �أنها تعرف التي–

  .عاما 18 ببلوغه الجودة عالي التعل�م من عاما 14

 الذین لألطفال المستقبل في المحتمل الدخل فإن المؤشر، على نقطة 0.70 ما بلد سجل إذا أنه ذلك و�عني •

 �كامل والتمتع التعل�م إتمام وهو-"الكمال حد" عند تحق�قه �مكنهم كان عما% 30 بنس�ة س�قل الیوم یولدون 

  .الصحة

 

 القلیلة العقود في وكنا .ال�شري  المال رأس �شأن المناقشات تغییر أجل من نعمل ال�شري، المال رأس مؤشر خالل ومن

 نجاحا، النداءات تلك والقت .القادمة األج�ال في االستثمار إلى للدعوة العاطف�ة والنداءات المانحین على نعتمد الماض�ة

 خطة مثل هائلة نجاحات وحقَّقنا .متدن مستوى  من كبیرة ز�ادة والتعل�م الصح�ة للرعا�ة العالم�ة لألنشطة التمو�ل وزاد

 كبیرة ز�ادة حدثت إذا وحتى– الجهود هذه لكن العالمي، والصندوق  اإلیدز، من لإلغاثة الطارئة المتحدة الوال�ات رئ�س

 .المشكلة تحل لن -الرسم�ة اإلنمائ�ة المساعدات في

 

م .المستقبل في االقتصادي والنمو والتعل�م�ة، الصح�ة النواتج تحسن بین یر�ط م�اشرا خطا المؤشر و�رسم  وُ�قدِّ

 وأتموا الصحة، �كامل یتمتعون  كانوا إذا عمالهم إنتاج�ة في المحتملة الز�ادة لمقدار جدا واضحة صورة للقادة المؤشر

  .المستقبل في السوق  لمتطل�ات الالزمة المهارات ولدیهم تعل�مهم،

 



 إجمالي من العامل نصیب فإن ال�شري، المال رأس مق�اس على نقطة 0.50 ما بلد سجَّل إذا المثال، سبیل على

 أن تبیَّن عاما، 50 مدار وعلى .الكمال حد إلى البلد هذا وصل إذا الضعفین إلى یز�د قد المستقبل في المحلي الناتج

 .سنو�ا% 1.4 نسبته المحلي الناتج إلجمالي نموا �عادل هذا

 

 وتعز�ز النمو، وتیرة تسر�ع في تتمثل التي ثماره یؤتي الطو�ل األمد في لكنه وقتا، ال�شري  المال رأس بناء و�ستغرق 

 ال�شري  رأسمالها نواتج تحسین البلدان كل استطاعت إذا �حدث قد لما محاكاة نموذج أعددنا وقد .الفقراء أعداد خفض

 كان وٕان – الطموح المعدل و�هذا .الماض�ة العشرة األعوام خالل أداء البلدان ألفضل األعلى الر�ع تعادل �معدالت

ن، لوتیرة - واقع�ا  هذه أن لو تقر��ا إل�ه سیؤول ما نصف 2050 عام �حلول العالم في الفقر معدل �كون  قد التحسُّ

 .الدخل ومتوسطة الدخل منخفضة البلدان في المنافع تتركز وقد .التحسینات هذه تحقق لم البلدان

 

 خطط وتصم�م الفجوات لتضییق معهم نعمل ونحن ال�شري، المال رأس مشروع إلى بلدا 28 اآلن حتى انضمت وقد

 :األمثلة �عض یلي وف�ما .والتعلم الصحة لتحسین الُقطري  المستوى  على

، ووضعت 2021تلتزم بیرو بز�ادة اإلیرادات الضر�ب�ة من أجل تحسین نواتج الصحة والتعل�م �حلول عام  •
وتبني  % وتحقیق تغط�ة صح�ة ش�ه شاملة.95هدفا هو الوصول �معدل االلتحاق بر�اض األطفال إلى 

% من 28، كان 2008وفي عام  هذه االلتزامات على نجاح بیرو في الحد من معدالت تقزم األطفال.
وساند البنك الدولي برنامجا قو�ا تقوده بیرو و�ستخدم التحو�الت النقد�ة  األطفال في بیرو مصابین �التقزم.

تغذ�ة السل�مة والتحفیز في مجتمعات مستهدفة لدعم األمهات الفقیرات وضمان أن �حصل أطفالهن على ال
وفي غضون س�عة أعوام فحسب، خفضت بیرو معدل التقزم في أطفالها �مقدار  الذي �حتاجون إل�ه.

�ما  –ونستخلص اآلن الدروس من تجر�ة بیرو، ونساعد في تطب�قها في أنحاء العالم  %.14النصف إلى 
  في ذلك هنا في إندون�س�ا.

 
نها من تجر�ة بولندا وهي بلد مرتفع الدخل �عمل معنا في تنم�ة رأس وثمة دروس ق�مة �مكن االستفادة م •

وقد أدت اإلصالحات التعل�م�ة في بولندا في أوائل هذا القرن إلى تحسینات هائلة في نواتج  المال ال�شري.
لوا وكان أبرز هذه الس�اسات ثالث سنوات من التعل�م الثانوي الشامل لكل الطالب قبل أن ینتق تعلم الطالب.

، انتقلت 2006و 2000وكنتیجة م�اشرة لهذا اإلصالح بین عامي  إلى مسار�ن إما مهني أو أكاد�مي.



بولندا من مستوى �قل عن المتوسط في منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصادي لدرجات برنامج 
  التقی�م الدولي للطالب في القراءة إلى المستوى التاسع.

 
وقال رئ�س الوزراء أبي أحمد في  حثیثة نحو الخروج من فترة أزمة س�اس�ة واجتماع�ة. تسیر إثیو��ا بخطى •

وتعهد �مضاعفة جهود  كلمة في حفل تنصی�ه إن أحد الحلول الرئ�س�ة لمشكالت بالده تكمن في التعل�م.
للعمل معه  وٕاننا على أه�ة االستعداد الحكومة مع تصم�م قوي على التركیز على جودة العمل�ة التعل�م�ة.

  لمساندة تنم�ة رأس المال ال�شري إلى جانب اإلصالحات االقتصاد�ة.
 

قامت مصر بخفض الدعم التنازلي لمنتجات الطاقة للق�ام �استثمارات في رأس المال ال�شري في شتَّى  •
أْي  % من إجمالي الناتج المحلي،6.6فقبل أر�عة أعوام، كان دعم منتجات الطاقة قد وصل إلى  المجاالت.

وساعدنا  أكثر مما كانت تنفقه الحكومة على خدمات الرعا�ة الصح�ة والتعل�م والحما�ة االجتماع�ة مجتمعًة.
ل إلى استخدام الطاقة الشمس�ة التي  في اجتذاب استثمارات القطاع الخاص للمشاركة في جهود التحوُّ

 مل�ار دوالر سنو�ا. 14ة بنحو ساعدت على ز�ادة الحیز المتاح لإلنفاق في المال�ة العامة للحكوم
ملیون شخص،  9.5واستخدمت مصر تلك الموارد في تنفیذ برنامجین للتحو�الت النقد�ة �ستفید منهما اآلن 

%، وتوس�ع برنامجها للوج�ات الغذائ�ة المدرس�ة 300وز�ادة دعم المواد الغذائ�ة ألشد الناس فقرا بنس�ة 
وال على مستوى النظام �أكمله ألنظمتها للرعا�ة الصح�ة و�دأت مصر تح ملیون طفل. 12الذي �غطي 

 والتعل�م والصرف الصحي في المناطق الر�ف�ة �ما في ذلك تغییر الحوافز من أجل تحقیق نواتج أفضل.
 
 

في االجتماعات السنو�ة السا�قة، ساعد الرئ�س بول كاغامي في إث�ات أهم�ة رأس المال ال�شري، وجعلت  •
وتستهدف السلطات في هذا البلد األطفال دون  تقزم األطفال إحدى أولو�اتها الوطن�ة.رواندا تقل�ص معدل 

الثان�ة من العمر في المناطق التي تنوء �أكبر أع�اء التقزم، وتقوم بتنفیذ حمالت عبر وسائل االتصال 
الجتماع�ة من الجماهیري واإلذاعة للتوع�ة، وتستخدم المنح المشروطة من خالل مشروعها الرائد للحما�ة ا

ودعَّمت رواندا أ�ضا آل�اتها لمحاس�ة  أجل تحسین مستو�ات تقد�م خدمات الرعا�ة الصح�ة والتغذ�ة.
  المسؤولین عن النتائج على كل مستو�ات الحكومة.

 
. 2022% �حلول عام 22% إلى 33ووضعت إندون�س�ا أهدافا طموحة لخفض معدالت تقزم األطفال من  •

إصالحات للمال�ة العامة، �ما في ذلك فرض ضرائب على منتجات الت�غ، لتحصیل  وتتا�ع الحكومة تنفیذ
  مز�د من الموارد لالستثمارات في رأس المال ال�شري.

 



 یجري  منطقة 31 من واحدة وهي .كاال الرئ�س نائب مع الوسطى لومبوك جز�رة في داكونج زرتُ  تموز،/یولیو وفي

 العاملین" ورأیتُ  .والتعل�م الصح�ة للرعا�ة األساس�ة الخدمات لتقد�م الشعب�ة القواعد مستوى  على جدید نهج تجر�ب فیها

 ز�ادة على ساعدت أنها لي قیل ق�اس مساطر �استخدام الرضع األطفال نمو �ق�سون  وهم" ال�شر�ة التنم�ة مجال في

 التغذ�ة، �شأن واألمهات الحوامل للنساء المشورة �قدمون  الموظفون  وكان .التقزم �عواقب المحلي المجتمع في الوعي

  .الم�كرة الطفولة لتنم�ة برنامج في األطفال صغار مع و�تفاعلون 

 

 خالل ومن .البالد أنحاء كافة في نطاقه توس�ع وسندعم التجر�بي، البرنامج هذا تصم�م في الدولي البنك وساعد

 22 من إجراءات و�اتخاذ سنو�ا، دوالر مل�ار 3.9 بإنفاق إندون�س�ا تعهدت فقد الحكومة، مستو�ات كافة في العمل

  .وزارة

 

 حق�قة نتناسي أننا یبدو لكن الطب�ع�ة، ثرواتنا عن نتحدث ما كثیرا" :جوكوي  الرئ�س قال العام هذا من سابق وقت وفي

 الشعب و�ناء حوزتنا، في مال رأس وأقوى  أكبر وهو .ال�شر�ة مواردها في یتمثل هائلة قوة مصدر لدیها إندون�س�ا أن

 ."المستقبل متطل�ات لمواجهة استثمارنا هو اإلندون�سي

 

 وترفع .ال�شري  المال رأس لبناء مضى وقت أي من أكثر أدوات والزعماء القادة كل �متلك المستقبل، ذلك مواجهة وفي

 لكنها .إلحاحا أكثر ال�شر في االستثمارات یجعل ما وهو العمل، طب�عة تغییر إلى وتؤدي الطموحات سقف التكنولوج�ا

  .والتعل�م الصح�ة الرعا�ة مجال في النواتج لتحسین ةجدید سبال أ�ضا لنا تت�ح

 

 مرتین، السل�كون  وادي زرتُ  المنصرم، الشهر وفي .لنا أولو�ة العالم أنحاء كل في المبتكر�ن من التعلُّم جعلتُ  وقد

 وتیرة تسر�ع في المساعدة �مقدورها التكنولوج�ا أن كیف ل�شرحوا هنا �الي اجتماعات إلى �ارز�ن مبتكر�ن ودعونا

 :المثال سبیل فعلى .ال�شري  المال برأس واالرتقاء المالي الشمول نحو التقدم



) مالیین من نقاط الب�انات من اخت�ارات الطالب لرصد Mindspark app�ستخدم تطبیق شرارة العقل ( •
ال عند اإلجا�ة عن مسائل الحساب، و�تضمن البرنامج تصم�م تمار�ن األخطاء الشائعة التي �قع فیها األطف

ألف طالب في أنحاء الهند على تحسین مهاراتهم في  80وساعدت هذه المنصة  تصح�ح�ة لكل طالب.
 الر�اض�ات واللغة الهند�ة مقابل جزء ضئیل من تكلفة االنتظام في الدراسة.

 
ح�ة الرقم�ة تطب�قا على الهاتف المحمول �ستخدم الذكاء ابتكرت شركة �ابیلون الناشئة للرعا�ة الص •

في رواندا، �ستخدم  االصطناعي والتعلم اآللي في إجراء استشارات الكترون�ة مع األط�اء وخبراء الصحة.
وفي الر��ع الماضي، أعلنت  % من سكان البالد.30أو نحو  –أكثر من ملیوني شخص هذا التطبیق 

) في الصین حیث �ستط�ع مل�ار منتفع من الحصول WeChatمؤسسة وي تشات (�ابیلون عن شراكة مع 
  على مشورة فور�ة في الرعا�ة الصح�ة من خالل هواتفهم المحمولة.

 
والیوم نعلن عن ق�ام شراكة  إن األمر ال �قتصر على الرعا�ة الصح�ة والتعل�م، وٕانما �شمل أ�ضا الوظائف. •

هنا في معرضنا لالبتكار ل�شرحوا كیف تساند تقن�اتهم مالیین من جدیدة مع شركة إستر�ب التي تحضر 
  رواد األعمال في أنحاء العالم.

 
 –بدءا من القاعدة فصاعدا-بلد لتحسین الفهم  100ونعتزم معا إجراء مسح استقصائي لرواد األعمال من أكثر من 

التي تمارس أنشطة أعمال على ش�كة اإلنترنت  لالختناقات والمعوقات القانون�ة والتنظ�م�ة والبیروقراط�ة للشركات
وفي نها�ة المطاف سندمج هذه الرؤى في تقر�رنا عن  والس�اسات التي تساعد ر�ادة األعمال الرقم�ة على االزدهار.

  ممارسة أنشطة األعمال.
 

 .ال�شري  المال رأس لبناء جهودها في تهن أال لها ین�غي أداء البلدان أفضل وحتى

 

 لتعل�م التعل�مي نظامها تحسین -ال�شري  المال رأس مؤشر على الكمال حد إلى األقرب البلد– افورةسنغ وتواصل

 التعل�م على والتركیز رشید، نحو على القرار وصنع الذات�ة، التوع�ة مثل" والعشر�ن الحادي القرن  كفاءات" الطالب

  .الم�كرة الطفولة مرحلة في الشامل

 األولو�ات من والتعل�م الصح�ة �الرعا�ة النهوض بجعل لونج هسین لي الوزراء رئ�س التزام على الم�ادرة هذه وتبني

 حتى مستقبلنا بناء" هو الهدف إن 2017 في الوطني �العید االحتفال في كلمته في لي الوزراء رئ�س وقال .الوطن�ة

 ."األعمار جم�ع في ذك�ة ح�اة و�حیوا أصحاء، و�ع�شوا صح�حة، بدا�ة یبدأوا أن من السنغافور�ون  یتمكن



 

 هذا في التحرك �ضرورة اإلحساس مع – شعو�كم في االستثمار :نفسه النهج على العالم قادة �سیر أن و�جب

 المال رأس من شیئا ف�ه تبني ال الذي فالیوم .�الركب اللحاق صعو�ة ستزداد االبتكار، وتیرة تسارع ومع .االتجاه

 .فأكثر أكثر و�لدك اقتصادك ف�ه سیتخلف ال�شري،

 

 حینما 1959 عام الجنو��ة كور�ا في ُوِلدت فقد .شخص�ا �مسني أمر وهو .عصرنا في االقتصادي الواقع هو هذا

 اإللمام معدل وكان .فائدة �أقل حتى قرضا كور�ا إعطاء عن �حجم الدولي البنك وكان .العالم بلدان أفقر من كانت

  %.23 نحو البلد هذا في والكتا�ة القراءة �م�ادئ

 

 قرضها وكان .الحدید�ة للسكك مشروع لتمو�ل الدولي البنك من لها قرض أول على كور�ا حصلت ،1962 عام وفي

 __التعل�م في االستثمار في كور�ا واستمرت .التعل�م لتمو�ل الثاني

 الكور�ین األطفال التحاق معدل بلغ ،1945 عام وفي .إلزام�ا االبتدائي التعل�م البالد وقوانین دستور وجعل •

  %.96 إلى النس�ة زادت 1959 عام و�حلول% 54 االبتدائ�ة �المدارس

 عام و�حلول للطالب، اخت�ار إجراء دون  التعل�م من المتوسطة �المرحلة االلتحاق كور�ا أجازت الستین�ات وفي •

  .الثانوي  التعل�م توحید س�اسة الحكومة انتهجت 1974

 خطتها جنب إلى جن�ا الستین�ات في والتكنولوج�ا العلوم لتعل�م خمس�ة خطة الكور�ة الحكومة ووضعت •

سوا .الخمس�ة االقتصاد�ة   .الحكومة تمولها أخرى  �حث�ة معاهد وعدة للعلوم، المتقدم الكوري  المعهد وأسَّ

 

 وزاد الماض�ة، عاما والثالثین الس�عة في% 98 نحو یبلغ الجنو��ة كور�ا في والكتا�ة �القراءة اإللمام معدل فإن والیوم،

 الناس ح�اة في تحوُّال ُتحِدث أن ال�شر في االستثمارات و�مقدور .مثال وأر�عین س�عة �مقدار المحلي الناتج إجمالي

 .عاجلة أولو�ة أنها أساس على االستثمارات هذه كانت إذا – �أكملها بلدان ومسارات ومعا�شهم

 



 لنا ین�غي ال�شري، المال رأس و�ناء الفقر، من الحد جهود وتیرة وتسر�ع االقتصادي، النمو تحفیز إلى سعینا ومع

  .قرن  نصف من أكثر قبل سوكارنو األسبق اإلندون�سي الرئ�س �كلمات االقتداء

 

 مستقال بلدا 29 ضم اجتماع وهو – �اندونج في األفر�قي اآلسیوي  المؤتمر إندون�س�ا استضافت ،1955 عام ففي

 واستدرك �الخوف، �سترشدوا أال على القادة سوكارنو الرئ�س وحث .العالم سكان نصف قرا�ة بینها ف�ما ُتمثِّل حدیثا

 :�قوله

  ."والتطلعات األحالم مرشدكم ول�كن العل�ا، المثل مرشدكم فل�كن والعزم، األمل مرشدكم فل�كن"

 

 لهذه الصارخة الحق�قة عن یتوارى  منا أحد ال لكن .الحلم ذلك تحقیق من قط نقترب ولم الفقر، من خال عالم هو وحلمنا

  .ال�شري  المال برأس تتعلق التي األزمة

 

 ال�شري  المال رأس في االستثمارات أهم�ة أدركتم حینما فعلتم ماذا :أحفادنا وأحفاد وأحفادنا، اآلن، من األج�ال ستسأل

  ولعالمنا؟ لمستقبلنا

 

 بلدان ومسار الناس من مل�ارات ح�اة ُ�غیِّر قد والتعل�م الصح�ة الرعا�ة خدمات تحسین أن لكم تبیَّن حینما فعلتم ماذا

  �أكملها؟

  األطفال؟ تقزم إنهاء أجل من �العمل التزمتم هل •

  طفل؟ لكل التعلم لتحسین سعیتم هل •

 ینعم مدیدة ح�اة �ح�ا لكي فرصة وعلى الصح�ة، الرعا�ة على الحصول فرد لكل یتاح أن على حرصتم هل •

  والعاف�ة؟ �الصحة فیها

 المستقبل؟ وظائف متطل�ات لتلب�ة الش�اب بإعداد قمتم هل •

  



 وأن والفشل، اإلح�اط والتطلعات الطموحات مآل �كون  أن أخشى فإنني األسئلة، هذه عن لإلجا�ة اآلن نتحرك لم إذا

 التي للسرعة ونظرا الهجرة؟ المطاف نها�ة وفي والتطرف والعنف والصراع الهشاشة مسار في البلدان من مز�د ینخرط

 ور��عا آس�ا، جنوب في ور��عا أفر�ق�ا، في ر��عا سنشهد إنما .فحسب عر��ا ر��عا نشهد لن الطموحات، سقف بها یرتفع

  .القائمة وستطول الالتین�ة، أمر�كا في

 

 تعز�زل االستثمارات هذه أهم�ة مبلغ أدركنا وقد اآلن :أقول المال�ة ووزراء الدول رؤساء الس�ما العالم، ولزعماء

 –األزمة هذه تتطل�ه الذي التحرك �ضرورة قوي  و�شعور – نتحرك أال في لنا عذر ال االقتصادي، والنمو اإلنتاج�ة

  .شعو�نا في لالستثمار

 

 معظم عملت منكم، كثیر �عرف كما وٕانني، .البلدان �عض لنجاح مبتكرة تحو�ل�ة أمثلة ذكرت وقد .الب�انات لدینا

 فقرا األماكن أشد من �عض في المستو�ات كل على والتعل�م الطب�ة الرعا�ة من معقدة خدمات لتقد�م ش�ابي سنین

 لخوض بلدكم إلعداد تفعلونه شيء أهم هذا ولعل .هذا تحقیق �مكننا أنه لكم ألقول هنا أنا والیوم، .األرض وجه على

  .السماء عنان �طموحاته لیبلغ العالم في مكان كل في طفل لكل فرصة إلتاحة – المستقبل في الح�اة غمار
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