
Address by DAVID MALPASS, 
President of the World Bank Group, 

to the Boards of Governors of the World Bank Group 

October 15, 2020 (A) 



 

 

مة   الُمقدِّ

 

أشكرك، سیدي الرئیس أد�سون، على �لمتك. وأشكر السادة المحافظین، و�ر�ستالینا، والضیوف الكرام على انضمامكم إلینا الیوم. 

أردُت أن أعرض علیكم آخر المستجدات �شأن ما أنجزته مجموعة البنك الدولي منذ االجتماعات السنو�ة العام الماضي، السیما  

م الذي تحقَّق �شأن شفافیة الدیون. 19-ة فیروس �ورونا (كوفیداستجابتنا لجائح  )، والتقدُّ

 

لقد �انت تداعیات جائحة �ورونا هائلة، والناس في أشد البلدان فقرا �عانون على األرجح أشد المعاناة وأطولها أمدا. وقد هوت 

. وقد ُتفِضي إلى ضیاع ِعْقد یتسم 1870منذ عام األزمة في خضم ر�ود متزامن �عدٍد من االقتصادات أكبر من أي وقت مضى 

 �ضعف النمو، وانهیار �ثیر من النظم الصحیة والتعلیمیة، وجولة جدیدة من أزمات الدیون السیاد�ة.

 

ز على إنقاذ األرواح، وحما�ة الفئ  ات وفي مواجهة هذه األزمة، �ان النهج الذي اتبعناه في مجموعة البنك الدولي شامال. فنحن ُنر�ِّ

 الفقیرة واألكثر احتیاجا، والعمل من أجل النمو المستدام لمنشآت األعمال، و�عادة البناء على نحو أفضل.  

 

ز على الجوانب العاجلة األر�عة لهذا العمل.   والیوم، سأر�ِّ

 

 : الفقر وعدم المساواة 1الموضوع  

 

سبَّبت جائحة �ورونا في انتكاسة لم �سبقها مثیل للجهود فقد ت   لتخفیف حدة الفقر وعدم المساواة.أوال، �جب أن نضاعف جهودنا  

 العالمیة إلنهاء الفقر المدقع، ورفع متوسط الدخل، وتحقیق الرخاء المشترك. 

 

من أشد ر�ود منذ الحرب العالمیة الثانیة. ولكن على الرغم من  2021ومن المتوقع أن یتعافى االقتصاد العالمي جزئیا في عام 

مي آِخٌذ في النمو مرة أخرى، فمن المتوقع أن �ظل لفترة زمنیة طو�لة أقل �ثیرا من اتجاهه الذي �ان سائدا قبل  أن النشاط العال

الجائحة. وُتنِبئ مستجدات األوضاع حتى اآلن �موجات ر�ود أضیق نطاقا في االقتصادات المتقدمة، وانتعاٍش أكثر متانًة في  
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أنه في أغلبیة اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامیة األخرى، تبیَّن أن موجات   الصین مما أشارت إلیه تقدیرات سا�قة. بید

ر التعافي لفترة أطول  -�انت أكثر عمقا �كثیر  2020الر�ود في عام  مما �انت تشیر إلیها التقدیرات في یونیو/حز�ران،  -وتأخَّ

 مخَّضت عنها الجائحة. وهو ما ُ�عزى إلى حد �بیر إلى اضطرا�ات اقتصاد�ة أشد ضررا ت 

 

ملیون شخص  150مالیین و  110، سیكون ما بین 2021تشیر توقعات البنك الدولي الجدیدة �شأن الفقر إلى أنه �حلول عام 

دوالر للفرد یومیا. وتؤدي جائحة �ورونا وما یرتبط بها من  1.90آخر قد سقطوا في براثن الفقر المدقع، و�عیشون على أقل من 

�ة فاقمتها تأثیرات الصراع المسلح وتغیر المناخ إلى تبدید التحّسن الذي تحقَّق �شق األنفس في الحد من الفقر ُمنهِیًة أزمة اقتصاد

م المتواصل. ومن المتوقع أن یزداد معدل الفقر في عام   . ومن 1998للمرة األولى منذ عام    2020بذلك أكثر من عقدین من التقدُّ

دة في التفاوت وعدم المساواة: فهبوط النشاط االقتصادي أوسع نطاقا، وأشد عمقا، وقد ألحق �العمال الواضح أننا نواجه جائحة فر� 

 أشد الضرر.  -السیما النساء واألطفال   -في القطاع غیر الرسمي والفقراء 

 

من صافي التدفقات  لقد اتخذت مجموعة البنك الدولي إجراءات واسعة النطاق وسر�عة في مرحلة مبكرة لتقد�م مستو�ات عالیة 

م في فترة   ملیار   160شهرا    15المالیة اإل�جابیة إلى أشد بلدان العالم فقرا. و�ننا نحرز تقدما جیدا نحو تحقیق هدفنا المعلن �أن ُنقدِّ

ندة ملیار دوالر من تلك المسا 50دوالر من التمو�ل الطارئ الذي سیذهب جزء �بیر منه إلى أشد البلدان فقرا. و�أخذ أكثر من 

شكل منح أو قروض ذات آجال استحقاق طو�لة وأسعار فائدة منخفضة لتوفیر موارد رئیسیة من أجل الحفاظ على أنظمة الرعا�ة  

الصحیة وشبكات األمان االجتماعي أو توسیعها. و�فضل المساندة السخیة من مانحي المؤسسة الدولیة للتنمیة في العملیة التاسعة  

�سمبر/كانون األول، و�تمام حزمة ز�ادة رأس مال البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التمو�ل عشرة لتجدید مواردها في د

 الدولیة في مارس/آذار، فإن حجم هذه االستجا�ة یتسق مع ُأُطر االستدامة المالیة المتفق علیها لمؤسساتنا.

 

 : رأس المال البشري 2الموضوع  

 

ولما �مكننا عمله الستعادة ما نفقده. فقبل نشوب  ارة الجار�ة في رأس المال البشري،للخسثانیا، �جب أن نولي اهتماما خاصا 

 الجائحة، �انت البلدان النامیة ُتحقِّق تقدما ملموسا، و�انت قد بدأت على نحو الفت للنظر سد الفجوات بین الجنسین. 
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ي الجائحة، أصبح أكثر من  النامیة منقطعین عن المدارس، وهو ما �عني احتمال   ملیار طفل في البلدان 1.6بید أنه �سبب تفشِّ

تر�لیونات دوالر من الدخل على مدار العمر لهؤالء الطالب. والعنف ضد المرأة في ازد�اد، ومن المرجح  10فقدان ما �صل إلى 

 أ�ضا أن تز�د وفیات األطفال ز�ادًة �بیرة. 

 

ولهذا نبذل �ل ما في وسعنا  -تاجیة، ونمو الدخل، والتماسك االجتماعي وُتنِبئ هذه االنتكاسات �أضرار طو�لة األمد تصیب اإلن 

 لتعز�ز الخدمات الصحیة والتعلیمیة في البلدان النامیة. 

 

بلدا حتى  111وفي مجال الصحة، وضعنا آلیة تمو�ل سر�ع الصرف لمكافحة جائحة �ورونا قدمت المساندة لعملیات طارئة في 

اآلن إلى مراحل متقدمة من صرف التمو�ل لشراء الكمامات، وأجهزة غرف الطوارئ وغیرها من   اآلن. ووصلت معظم المشروعات

 المستلزمات المتصلة �الجائحة. 

 

  12و�ننا نتخذ أ�ضا إجراءات لمساعدة البلدان النامیة فیما یتصل بلقاحات وعالجات فیروس �ورونا. ونعتزم إتاحة ما �صل إلى 

ملیار دوالر للبلدان لشراء واستخدام لقاحات فیروس �ورونا. وتستثمر أ�ضا مؤسسة التمو�ل الدولیة �كثافة في شر�ات تصنیع 

 ملیارات دوالر.  4ة العالمیة �مخصصات قدرها اللقاحات من خالل منصتها للصح 

 

بلدا  65وفي مجال التعلیم، نعمل لمساعدة البلدان على إعادة فتح المدارس االبتدائیة والثانو�ة على نحو آمن وسر�ع. ونعمل في 

واصل االجتماعي، والمواد المطبوعة لتنفیذ إستراتیجیات للتعّلم عن ُ�عد تجمع بین الموارد اإللكترونیة وشبكات اإلذاعة والتلفز�ون والت 

لمنفعة الفئات األكثر احتیاجا واألولى �الرعا�ة. ودخلنا أ�ضا في شراكة مع منظمة الیونیسف ومنظمة الیونیسكو للتعاون �شأن 

 ُأُطر إعادة فتح المدارس.

 

 : أعباء الدیون 3الموضوع  
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وهو ما سیتطلَّب   -على نحو دائم واجتذاب استثمارات فعَّالة    ونیتهاأعباء مدیثالثا، �جب أن نساعد أشد البلدان فقرا على تقلیص  

 تحقیق شفافیة أكبر �كثیر �شأن الدیون واالستثمارات. 

 

لقد أدَّى تضافر مجموعة من العوامل إلى الدیون المفرطة في البلدان التي ال یوجد فیها هامش للخطأ. وفي اجتماعات الر�یع هذا 

تالینا جورجیفا مدیر عام صندوق النقد الدولي تعلیق تحصیل مدفوعات خدمة الدیون المستحقة على أشد العام، اقترحُت مع �ر�س

البلدان فقرا للدائنین الثنائیین الرسمیین من بلدان مجموعة العشر�ن. وأیَّدت مجموعة العشر�ن ونادي �ار�س هذا النهج الذي دخل 

ملیارات   5بلدا تستفید من تخفیف أعباء خدمة دیون قیمتها    44تشر�ن األول، �ان  /مایو/أ�ار. وحتى أوائل أكتو�ر  1حیز النفاذ في  

 دوالر، 

 

. ومن األهمیة 2021لكن ینبغي فعل المز�د. لقد دعونا مجموعة العشر�ن إلى تمدید العمل �مبادرة تخفیف أعباء الدیون حتى نها�ة  

الدائنین من القطاع الخاص الخاضعین لوالیتها،   كلى مشار�ة  �مكان، أن تحث �ل حكومة من حكومات دول مجموعة العشر�ن عل

و�ل الدائنین الثنائیین من القطاع العام في مبادرة تعلیق سداد أعباء الدیون. و�نبغي أال یتاح للدائنین من القطاع الخاص والدائنین 

 راء العالم. الثنائیین غیر المشار�ین االستفادة بدون مقابل من تخفیف أعباء دیون اآلخر�ن، وعلى حساب فق

 

من الضروري أن نعمل معا إلعالء مبدأ الشفافیة التامة �شأن التزامات الدیون وأشباه الدیون الحكومیة القائمة والجدیدة. و�جب أن 

  تتبنَّى البلدان األشد فقرا، والدائنون، والمدینون على السواء هذه الشفافیة من أجل العمل �خطى حثیثة لتحقیق استدامة القدرة على

 تحمل أعباء الدیون في األمد الطو�ل، وهو ما �صب في مصلحة الجمیع.

 

ونحتاج أ�ضا إلى أدوات جدیدة لتقلیص رصید دیون البلدان األشد فقرا. و�قترح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على لجنة  

دولیة للتنمیة والتي تمر �أوضاع مدیونیة التنمیة خطة عمل مشتر�ة لخفض الدیون على البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة ال

 یتعذر االستمرار في تحمُّل أعبائها. 

 

 : رعا�ة تعاٍف شامل للجمیع وقادر على الصمود 4الموضوع  
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وثمة خطوة    شامل للجمیع وقادر على الصمود في وجه الصدمات.را�عا، �جب أن نعمل معا لتسهیل التغییر الالزم لتحقیق تعاف  

ٍف مستدام هي أن تتیح لالقتصادات والناس إمكانیة التغییر وتتبناه. وسیتعین على البلدان أن تتیح لرأس المال مهمة لتحقیق تعا

واألیدي العاملة والمهارات واالبتكار االنتقال إلى بیئة مختلفة لألعمال �عد زوال الجائحة. وُ�عِطي هذا أهمیة الستخدام العمال 

وفي بیئة تجار�ة من المرجح أن تعتمد على الترا�ط اإللكتروني بدرجة أكبر،   -تهم �طرق جدیدة  ومنشآت األعمال مهاراتهم وابتكارا

 وعلى السفر والمصافحة �األیدي بدرجة أقل. 

 

أن الحدود الوطنیة ال تكفل حما�ة �افیة من �عض    -مع ما خلَّفته من تأثیرات ممیتة    -وعلى نطاق أوسع، أظهرت جائحة �ورونا  

الضروري أن تعمل البلدان من أجل تحقیق أهدافها المتصلة �المناخ والبیئة. وفي خضم الجائحة، مازالت مجموعة  الكوارث. ومن 

منا  البنك الدولي أكبر مؤسسة مالیة متعددة األطراف تستثمر في تدابیر مكافحة تغیر المناخ. وخالل السنوات الخمس الماضیة، قدَّ

، السنة األولى لي في منصبي �رئیس، 2020ناخ. و�سعدني أن أعلن أنه في السنة المالیة  ملیار دوالر استثماراٍت متصلة �الم  83

قدَّمت مجموعة البنك الدولي استثمارات متصلة �المناخ أكثر من أي وقت مضى في تار�خها. ونعتزم توسیع نطاق تلك األعمال 

 في السنوات الخمس القادمة. 

 

 التحد�ات الماثلة أمامنا 

 

الماثلة أمامنا هائلة. ولوضع التحدي المالي في المنظور الصحیح، فلننظر إلى المائة ملیون شخص الذین نخشى إن التحد�ات 

ملیار دوالر  70أن تكون الجائحة قد دفعت بهم �الفعل في براثن الفقر المدقع. وسُیكلِّف تقد�م دوالر�ن فقط لهم في الیوم العالم 

انب األضرار الناجمة عن جائحة �ورونا، وهو ما یتجاوز �ثیرا القدرات المالیة لمجموعة  ذلك لمجرد التغلب على أحد جو  -سنو�ا 

سنوات التي  3ملیار دوالر لفترة  82البنك الدولي أو أي مؤسسة إنمائیة أخرى. وُ�ظِهر ذلك بوضوح أن حزمة التمو�ل البالغة 

یة للتنمیة لن تكون �افیة لسد احتیاجات أشد بلدان العالم فقرا في تمخَّضت عنها العملیة التاسعة عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدول

هذه األوقات العصیبة. و�حكم الضرورة، و�دعم قوي من المساهمین، اتخذت المؤسسة إجراءات واسعة النطاق وسر�عة للتبكیر 

الجهود األولیة لمعالجة التأثیرات  �صرف موارد من حزمة تمو�ل العملیة التاسعة عشرة، وتقد�م تمو�ل طارئ هذا العام لمساندة 
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ملیار دوالر لمكافحة الجائحة على تفادي  25االقتصاد�ة والصحیة لجائحة �ورونا. وستساعد حزمة تمو�ل تكمیلي طارئ �قیمة 

م  ، و�تاحة موارد إضافیة للبلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة لدع 2023-2022"السقوط في هاو�ة مالیة" في السنة المالیة 

 تعافیها. 

 

وداخل مجموعة البنك الدولي، أعمُل لتكو�ن أقوى طاقم من خبراء التنمیة في العالم، و�ناء نموذج عمل أكثر استجا�ة قادر على  

مساعدة �ل بلد ومنطقة متعاملة معنا على تحقیق نواتج إنمائیة أفضل. لقد عیَّنُت أر�عة من �بار الموظفین الجدد في السنة المالیة  

تعیینا أو إعادة توز�ع لنواب الرئیس. وقمنا �إعادة تنظیم جهازي موظفي البنك و�دارته لتوجیه البرامج  12، و�ان هناك 2020

الُقطر�ة المنسقة ووضع المعرفة عالیة الجودة في صمیم عملیاتنا وفي صمیم سیاسات التنمیة. وعززنا أ�ضا تر�یزنا على أفر�قیا 

ا یر�ز على غرب ووسط أفر�قیا واآلخر على شرق أفر�قیا وجنو�ها. ولالستفادة �استحداث منصبین لنائبین لرئیس البنك، أحدهم

) لمساعدة البلدان على تهیئة األسواق، وتعمل مع 3.0من ز�ادة رأس المال، تعمل مؤسسة التمو�ل الدولیة لتفعیل إستراتیجیتها (

االستثمارات والبنیة التحتیة الجیدة من أجل تعاٍف واسع الو�الة الدولیة لضمان االستثمار و�قیة مجموعة البنك الدولي على تعز�ز 

النطاق وتنمیٍة طو�لة األجل. ونحن عازمون على العمل لضمان عملیات مساءلة قو�ة، ونمضي �خطى سر�عة لتنفیذ األدوات 

ألنظمة لمؤسسة التمو�ل الجدیدة لهیئة التفتیش للبنك الدولي، واستكمال مراجعة و�صالح مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقید �ا

 الدولیة والو�الة الدولیة لضمان االستثمار. 

 

وحتى في خضم أزمة تحدث مرة واحدة في القرن، أثلجت صدري البلدان التي اتخذت �الفعل خطوات جر�ئة، وتستخلص الدروس  

مة ستنبثق من رحم هذه األزمة، وتكون سر�عا، وتتبادل الخبرات والنتائج من أجل منفعة اآلخر�ن. وأنا على �قین �أن حلوال مستدا

من خالل االبتكار، واستخدامات جدیدة لألصول القائمة، واستخدام العمال مهاراتهم  -في جانب منها نتیجًة لتبنِّي التغییر البناء 

ساء حكم مستقر للقانون �طرق جدیدة، وتسو�ة أعباء الدیون المفرطة. وُ�مِكن أن تساعد نظم الحو�مة واإلدارة الرشیدة القو�ة على إر 

وفي الوقت نفسه إذ�اء روح االبتكار التغییر وتیسیرها. و�العمل معا، أعتقد أنه �مكننا اختصار أمد هبوط النشاط االقتصادي و�ناء 

 أساس قوي لنموذٍج أكثر دواما للرخاء، نموذٍج �مكنه النهوض �كل البلدان و�ل الشعوب.

 

  شكرا لكم.


