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 المؤتمررئيس مجلس وزراء إيطاليا، راعي دولة الرئيس ماريو دراغي، 

 األمين العام لجامعة الدول العربية، –معالي الدكتور أحمد أبو الغيط 

 رئيس إتحاد المصارف العربية،معالي الشيخ محمد الجراح الصباح، 

رئيس ومدير عام صندوق  –معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي 

 النقد العربي،

هيئة المحاسبة  رئيس مجلس إدارة –معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة 

 بحرين -والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 ،لصندوق النقد الدولي التنفيذيالمدير  –الدين  معالي الدكتور محمود محيي

H.E Mr. Giulio Centemero, Member of the Italian 

Parliament  

Mr. Chris De Noose, Managing Director,  World Savings and 

Retail Banking Institute (WSBI), Brussels 
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 كل بإسمه ومنصبه، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة

  ،،،أيّها الحضور الكريم،

يُسعدني بداية أن أتقّدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس 

، اغي على رعايته ألعمال هذه القمةالوزراء اإليطالي السيد ماريو در

ويُسعدني أن أرّحب بأصحاب المعالي والسعادة والسيادة لحرصهم على 

مشاركتنا في أعمال هذه القمة الدولية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها 

 العالم.
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 ة الرئيسبدولالتي تربطنا  الجيّدة العالقةفي هذه المناسبة إلى أن أشير  وأودّ 

، يوم كان رئيساً للبنك المركزي األوروبي، 5102ماريو دراغي منذ العام 

والذي فتح أمام إتحاد المصارف العربية أبواب الحوار المصرفي العربي 

األوروبية،  –تهم العالقات العربية  ودعم هذه المبادرة التياألوروبي  –

 واروأيضاً الح ،العالقات المصرفية والتجارية بين المنطقتين وال سيما

وال تزال  وتمويل اإلرهاب، مكافحة غسل األموال من أجل  والتنسيق

مساعيه مستمرة، ويؤّكد حرصه على تعزيز هذا الحوار الذي يتطّور يوماً 

وبية أور –صادية ومصرفية ومالية عربية بعد يوم بهدف بناء عالقات إقت

مبنية على التبادل في الخبرات والكفاءات والتجارب التي من شأنها أن 

 .يةفي أوروبا ومنطقتنا العربتساهم في تطوير وتعزيز التنمية المستدامة 
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وإسمحوا لي أيضاً أن أتقّدم بالشكر والتقدير إلى الحكومة اإليطالية على 

 أعمال هذه القمة، وإلى كافة السفارات اإليطالية في العالم إستضافتها

مر، للمشاركين في المؤت التي ساهمت في تأمين التأشيرات الالزمةالعربي 

وأخّص في هذا المجال السفارة اإليطالية في لبنان التي ساهمت بحرفية 

 نانبعالية، وبمهنية متقّدمة في تأمين كل التسهيالت الالزمة لمشاركينا من ل

 .والمساعدة في أمور لوجستية عديدة

 

 السيدات والسادة،

وهي  الّ منطقتنا العربية، إهم التحديات التي تواجه نجتمع اليوم لمناقشة أحد أ

عام ل الدين المشكلة المديونية المتفاقمة في عدد من الدول العربية، وتحوّ 

يطرة والس حتوائهغير مستدامة، قد يصبح من الصعب إ لى مستوياتفيها إ

نمية لى عبء حقيقي على مسيرة التله إعليه في المستقبل القريب، بل وتحوّ 

 المستدامة في هذه الدول. 
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ب تداعياته على مختلف الجوانب اإلقتصادية وألهمية هذا الموضوع، وبسب

اء الضوء على مشكلة لقإالً بهدف وّ نا هذا، أجتماعية، نعقد مؤتمرواإل

صانعي القرار في الدول العربية منذ عقود،  تقلقزال المديونية التي ال ت

كان  زمة كورونا، والتيوللتباحث في إستراتيجيات التعافي من تداعيات أ

     في مفاقمة مشكلة المديونية في عدد من الدول العربية.  اً كبير اً لها دور

وجب التي يت زمةلمرحلة ما بعد األلى مناقشة مبادرات التعافي كما نسعى إ

همية أوعتمادها، ومبادرات تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية إ

 التمويل المستدام في هذا المجال.

 

 ،،السيدات والسادة،

اسمحوا لي في البداية اإلضاءة على مشكلة المديونية في المنطقة العربية، 

والتي هي محور لقائنا هذا، وعرض واقع هذه المشكلة، وتداعياتها على 

 التنمية المستدامة.
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من  ، ومنذ عقود عديدة،عانت الدول العربيةفكما هو معلوم لنا جميعاً، 

فاقمتها النزاعات والحروب  التي وميةفي الموازنات الحك ُمزمن زعج

الداخلية، وتقلبات أسعار النفط، وتأثيرات الصراعات الجيوسياسية الدولية 

رض لتفكورونا أتت جائحة  ومن ثم .ل القيمة الدوليةسعلى التجارة وسال

ر في تراجع كبيلى إ ما أدىّ قتصادات العربية، رة لإلغالقات متكرّ إ

ات غالق مؤسسإقتصادي ونخفاض النشاط اإلاإليرادات الحكومية نتيجة إل

جتماعي نفاق اإلترافق مع زيادة في اإلالذي عمال لفترات طويلة، واأل

ز لى تفاقم عجوُ ى إأدّ  ، ماعمالحزم مالية كبيرة لمؤسسات األوتقديم 

 الموازنات العربية.

 أهمية صّحة اإلنسان وصّحة االقتصاد( راع القائم بينال ننسى الصو)
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 التقديرات األخيرة الصادرة عن صندوق النقدلى في هذا المجال، أشير إو

ة بشكل لدول العربيتفاقم الدين العام في عدد كبير من اعت الدولي التي توقّ 

 على مستويات غير مستدامة. فعلى سبيل المثال، من المتوقّ إتدريجي، ليصل 

          نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي أن يصل الدين العام في السودان ك

  المساعدات الدولية  هذا بالطبع بعد) 5152بنهاية عام  %061لى إ

في البحرين،  %041و(، مؤخراً  والعربية الكبيرة التي تلقاها السودان

من مصر  في كلّ  %97في تونس، و %011في الجزائر، و %011و

في الكويت،  %90و في العراق، %94في المغرب، و %99ردن، وواأل

 .%022/  5151ولبنان  – في ُعمان %60و

 

لدول لمصدر قلق حقيقي ل فعالً تمثّ مشكلة المديونية  نّ نستنتج أ وهكذا،

 بي(المشاكل في العالم العر. )مشكلة ُمنتجة لهوالمستوردة للنفط العربية ال
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 ،،،السيدات والسادة،

جانب  لىإ –يحتاج ستدامة الدين العام في الدول العربية إتحقيق  نّ أ ال شكّ 

لتشوهات وتصحيح ا قتصادقتصادية كلية جيدة، كتنويع اإلإعتماد سياسات إ

سياسات مالية كزيادة اإليرادات  عتمادإستثمار، وفيه، وتشجيع اإل

.              تنويع مصادر اإليرادات الحكوميةالحكومية، وتفعيل الجباية، و

ية في تعزيز الحوكمة والشفاف :لىإيحتاج  هوفخفيض تكلفة الدين العام تأّما 

لحّد من البيروقراطية الطاردة نفاق الحكومي ومكافحة الفساد وااإل

 ستثمار.لإل
 

وضعه و  ة الدين العام في الدول العربيةف تُمكن معالجة مشكلسو، ييوبرأ

ذ تستطيع عندئتكلفة الدين العام،  وبطبيعة الحال ينخفضفي مسار مستدام، 

اتها لإلنفاق من تخصيص جزء أكبر من موازنالعربية الحكومات 

 نفاقإلامستشفيات، وزيادة المدارس والوبناء  ،التحتية ىالرأسمالي في البن

دامة ز التنمية المسته لألسر الفقيرة. وكل ذلك، سوف يعزّ جتماعي الموجّ اإل

 في المنطقة العربية ويرفع مستوى المعيشة للمواطن العربي. 
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 ،،،السيدات والسادة،

د العربية ما بع قتصاديةمن ناحية أخرى، ال بّد أن نتطرق إلى األوضاع اإل

 صادقت، فقد إنكمش إكورونا، وآفاق النمو والتنمية في المنطقة العربية

بحسب البنك الدولي،  %6.5بحوالي  5151المنطقة العربية خالل عام 

لى جائحة إت الوأدّ نكماش شهدته المنطقة منذ عقود طويلة. إ أكبروهو 

ة و بسبب الجائحر سنوات من النمكثر من عشألثلثي دول المنطقة خسارة 

 ما بين خمس وتسع سنواتر النفط، وخسر ُخمس تلك الدول انخفاض أسعإو

ها قتصادية الضخمة التي تكبدتلى الخسارة اإلإوتشير هذه األرقام ، من النمو

لى ضياع إت دّ أنتشار الجائحة، والتي إالمنطقة العربية خالل عام من 

 سنوات طويلة من جهود التنمية المستدامة.

 

حياة الطبيعية، لى الإ –ولو بشكل تدريجي  –ز اآلمال بالعودة تعزّ  ومع

عتماد عدد كبير من اللقاحات المضادة للفيروس، من إوذلك بعد البدء ب

 . 5150خالل العام  %5.52بنسبة  قتصاد العربياإلينمو  نّ أع المتوقّ 
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الدول العربية لسياسات  عتمادإمن الضروري ه نّ لفت إلى أنني أُ أ الّ إ

ستثماري متينة إقتصادي ومالي ونقدي وتجاري وإ وإجراءات تعاف  

ة جتماعيقتصادية والمالية والنقدية واإلمة السياسات اإلءوصلبة، وموا

ادي قتصن اإلالتحسّ  عتبار أنّ وضاع الجديدة، تأخذ في اإلة مع األوالصحيّ 

          وما بعده، ال يزال هشاً وُمحاطاً بأجواء  5150ع خالل العام المتوقّ 

 يقين.العدم 

 

 ،،السيدات والسادة،

ستدامة الدين العام في معظم الدول إمشكلة المديونية ومخاطر عدم  إنّ 

د م إيجادع يات التي تواجه تلك الدول. وإنّ العربية هي إحدى أكبر التحدّ 

 وف يؤدي إلى تفاقمسي للتطبيق لهذا التحدّ  حلول جذرية وجّدية وقابلة

ز في ، كالعجأصالً  قتصادية التي تعاني منها المنطقة العربيةالمشاكل اإل

م، والبطالة، الموازنات الحكومية، والعجز في الحساب الجاري، والتضخّ 

 جتماعي، وغيرها.نفاق اإلوضعف اال
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ن يخرج هذا المؤتمر عبر المحاضرات والنقاشات التي وعليه، فإننا نأمل أ

السياسات سوف تحصل خالل جلسات العمل، بتوصيات لصانعي 

المطلوبة لتخفيف تداعيات جائحة  اإلجراءاتحول كيفية  اإلقتصادية

لوضع الدين  المطلوبة، والسياسات الالزمة يكورونا وإجراءات التعاف

لتنمية المستدامة في المنطقة العربية، ستدامة، وتعزيز االعام على سكة اإل

وتطوير مبادرات التمويل المستدام، وخاصة من قبل المصارف 

 والمؤسسات المالية العربية. 

 

أجّدد شكري وتقديري لدولة الرئيس ماريو دراغي وألصحاب المعالي 

نياً متم المشاركةوالسعادة والسيادة، وإلى ضيوفنا األعزاء من كافة الدول 

 للقاء النجاح في تحقيق األهداف المرجوة منه.لهذا ا

 

 ،،،،شكراً الصغائكمو                                    


