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 السیدات والسادة..  

 
عقد   بمناسبة  الیوم  بكم  أرحب  أن  سروي  دواعي  لمن  المؤتمر  إنھ 

العام   ھذا  یُعقد  الذي  السنوي  العربي  عنوان  بالقاھرة  المصرفي  تحت 
المنطقة  " في  االقتصادیة  األوضاع  على  وتأثیرھا  الدولیة  األزمة  تداعیات 

 . "العربیة
 

 االقتصاد العالمي تحدیات یأتي إنعقاد ھذا المؤتمر في وقت یشھد فیھ  
مسبوقة  لت  غیر  الحرب  نتیجة  عن  الناتجة  الراھنة  الدولیة  األزمة  داعیات 

وأوكرانیا   روسیا  وتشابك  بین  وتعقد  تأثیراتھا،  نطاق  باتساع  تتسم  التي 
ال العدید مساراتھا في ظل التطورات المتالحقة الناتجة عنھا والتي باتت تط

العالم واألسواق على مستوى  الدول  المباشرة    من  اآلثار  السیما من خالل 
إلألزمة   األساسیةعلى  السلع  أسعار  وفي    رتفاع  الغذاء  أسعار  خاصة 

القمح أسعار  والغازوكذا    ،مقدمتھا  النفط  أسعار  واستمرار  ،    زیادات 
المالیة،   األسواق  وتقلبات  العالمیة،  اإلمداد  سالسل  تواجھ  التي  التحدیات 

ستثمارات اآلمنة (األمر  ، وتفضیلھم لال  عزوف المستثمرین عن المخاطرو
ككل)،  الصاعدة  األسواق  على  األموال  رؤوس  تدفقات  في  یؤثر  قد   الذي 

في   الوالنقص  عائداتتحویالت  وانخفاض   ، بالخارج     السیاحة   عاملین 
الیقین وا وعدم  المخاطر  مستویات  النمو    ،  رتفاع  مسارات  على  یؤثر  بما 

 .۲۰۲۲االقتصادي العالمي المتوقع في عام 
 

األوكرانیة   الروسیة  األزمة  أن  في  في  والشك  قفزة  من  إلیھ  أفضت  وما   ،
الضروریة   األولیة  السلع  دول تكالیف  على  مباشرة  تأثیرات  لھا  سیكون 

تزید من المصاعب التي تواجھ  من المتوقع أن  ، حیث أنھا  منطقتنا العربیة  
إحتواء   بین  التوازن  لتحقیق  العربیة  الدول  بعض  في  السیاسات  صناع 

االقتصادي   التعافي  العربیة  ا وأن معظم  ، السیمالتضخم ودعم  االقتصادات 
 . منھا بعدكلیاً  مازالت تعاني بشّدة من تأثیرات جائحة كورونا ولم تتعاَف 
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 .. السیدات والسادة 
 

و  تجاریة  بعالقات  العربیة  منطقتنا  دول  معظم  أطراف  إترتبط  مع  قتصادیة 
الصراع في األزمة األوكرانیة وھي عالقات مرتبطة بمجاالت حیویة تمس  

االستراتیجیة  الناحیة  المنطقة من  الشعوب وعالقات دول  تعد     حیاة  ، حیث 
ً أساسی  اً مصدرالدولتان   لحوم)    ا زیوت،  (حبوب،  األساسیة  الغذائیة  للمواد 

العربیة الدول  من  كبیر  مجتمعة  ، حیث    لعدد  العربیة  الدول   ٪٦۰تستورد 
إال  فرنسا ورومانیا  من احتیاجاتھا للحبوب من روسیا وأوكرانیا إضافة إلى  

العالم العربي  الحبوب إلى  لروسیا وأوكرانیا ثقل دولي خاص في تورید  أن  
 .نظرا لسعرھا المنخفض في البلدین

 
أوكرانیا تُعد  على   كما  الصفراء  وللذرة  للقمح  مصدر  أكبر  رابع 

كمیة الذرة والشعیر التي  إجمالي  من    ٪ ۱۷مستوى العالم، وصدرت وحدھا  
بلغ نصیب  و،  ۲۰۲۰عام    لتجارة العالمیة في تم تداولھا من خالل تعامالت ا

 .٪٤۰الدول العربیة منھا نسبة 
 

العالمیو التطورات  أن  إلى  الدولیة  المؤسسات  تقدیرات  ة تشیر 
بین   یتراوح  بما  العالمي  االقتصادي  النمو  تراجع  إلى  تؤدي  الراھنة سوف 

بنحو    ۱٫۰و  ۰٫٥ یٌقدر  بما  العالمي  التضخم  معدل  وارتفاع  مئویة،  نقطة 
 .۲۰۲۲نقطة مئویة في عام  ۳٫۰إلى  ۲٫٥

 
 السیدات والسادة.. 

 
أن   في  البنوك  األزمة  الشك  لھا  تتعرض  التي  الضغوط  من  ستزید 

معدالت   على  سلباً  وتؤثر   ، التضخم  معدالت  رفع  في  تتسبب  إذ  المركزیة 
التداعیات  النمو وكذا ثقة المستھلك ومجتمع األعمال في ذات الوقت وھي 

 . خلفتھا جائحة كورونا ،ولم یتعاف العالم منھا بعد  السلبیة التي
 

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/a-59746694
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/a-59746694
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الو لألالتأثیرات  في ضوء  فإننا نسلبیة  أھمیة  زمة  التنسیق  ؤكد على 
بلورة موقف عربي  وكذا ضرورة   وتوحید الرؤى والمواقف العربیة بشأنھا،

تطّورات    ولمواجھة  على الدول العربیة   زمةموحد للحد من تداعیات ھذه األ
و  العربي  واالستقرار  األمن  على  وتداعیاتھا  الراھنة  تكوین  األوضاع 

تواصل وتنسیق    ةي حالمجموعة اتصال عربیة على مستوى عاٍل تكون ف
األزمة   ھذه  حول  الالزمة  واالتصاالت  المشاورات  وإجراء  لمتابعة  مستمر 
تأثیرات وتداعیات ھذه   العربیة ویحّد من  الدول  بما یحفظ مصالح  العالمیة 

 .األزمة علیھا
 

إیالء  ھو  األزمة  ھذه  من  المستفادة  الدروس  أھم  من  یكون  وربما 
التكامل االقتصادي العربي في تنفیذ    یقاالھتمام بضرورة تعزیز جھود تحق

الغذائي األمن  تعزیز  إلى  ھادفة  و   مشروعات  اإلمدادات  ،  مصادر  تنویع 
األساسیة السلع  من  بالواردات  ودعم     الخاصة  الھیكلیة    ،  اإلصالحات 

إلى   لتأمین  الھادفة  والصناعة  الزراعة  مجال  في  اإلنتاجیة  القطاعات  دعم 
 والخدمات.االحتیاجات من السلع 

 
 السیدات والسادة.. 

 
التداعیات   أبرز  من  لألزمة  إن  والمالیة  الرتفاع  ا  ذلكاالقتصادیة 

ارتفاع   إلى  بالضرورة  سیؤدى  ما  وھو  والغاز،  البترول  أسعار  فى  الكبیر 
الزراعیة   أو  الصناعیة  سواء  السلع  لجمیع  بالنسبة  واإلنتاج  النقل  أسعار 

 بالنسبة للدول النامیة. والحیوانیة لجمیع الدول وخاصة  
 
القصیر  و المدى  في  األوروبیین  على  الحالیة  األزمة  تطرح  ما  بقدر 

الغاز والنفط، فإن مؤسسات أوروبیة ودول  من   تحدیات في مجال إمدادات 
بدائل   إیجاد  البعید على  المدى  في  یراھنون  األوروبي،  اإلتحاد  في  أعضاء 

المت الطاقات  مشاریع  عبر  التقلیدیة،  طاقة  للطاقة  أو  الشمسیة  جددة سواء 
 . الھیدروجین األخضر الواعدة
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نتیجة  و البیئة  على  الضغوط  تزاید  االقتصادي مع  النشاط  تزاید 

األخضر   االقتصاد  مفھوم  یظھر  بدأ  الكبرى  الصناعیة  الدول  في  وخاصة 
البیئي   بالنظام  اإلخالل  دون  المستدامة  والتنمیة  النمو  تحقیق  یعني  وھو 

توفیر   بالتعلیم  وكذلك  النھوض  أجل  من  الفقیرة  للدول  والمنح  المساعدات 
  .والصحة والبنیة األساسیة وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمیة

 
یستطیع القطاع المالي أن یلعب دوًرا حاسًما في بناء اقتصاد مستقر  و

توجیھ  من خالل    مبادئ التنمیة المستدامة  تطبیق اإللتزام ب ومزدھر في ظل  
ستثمارات نحو األنشطة االقتصادیة، التي توازن بین األھداف االقتصادیة  اال

واالجتماعیة،   االقتصاد  و والبیئیة  مشروعات  استثمارات  فى  التوسع 
البعد   بمراعاة  الشاملة والمستدامة،  التنمیة  األخضر؛ بما یسھم فى تحقیق 

جودة الھواء  البیئى، على النحو الذى یساعد فى الحد من التلوث، وتحسین  
من خالل تقلیل انبعاثات الكربون الضارة، وترشید استھالك الوقود، ویتسق  
مع جھود تعظیم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنیة، ورفع معدالت 
أجل   من  الكلى،  االقتصاد  بنیة  وتعزیز  جدیدة،  عمل  فرص  وخلق  النمو، 

المواطنی  معیشة  مستوى  تحسین  على  اإلنفاق  أوجھ  واالرتقاء  زیادة  ن 
إلیھم، المقدمة  أثر  بالخدمات  من  والحد  اإلنسان،  رفاھیة  تحسین  أجل  من 

البیولوجي،   التنوع  المناخي، وغیاب  التغیّر  العالمیة، مثل ظاھرة  التحدیات 
 .ذلكغیروعدم المساواة، و

 
أن   في  لعام  والشك  المستدامة  التنمیة  أھداف  تفاق  إو  ۲۰۳۰أجندة 

للمناخ   من    نقطتيیمثالن  باریس  العالمي  العمل  دفع  في  رئیسیتین  تحّول 
المناخي   التغیّر  ظاھرة  ومعالجة  األخضر  االقتصاد  نحو  التحّول  تعزیز  أجل 
القطاع   في  االستدامة  ودمج  البیئي  الوعي  نمو  في  تنفیذھما  ساھم  وقد 

المالیة  م،    المالي الوساطة  إدارة  طریقة  في  نوعي  تحول  إلى  یشیر  ما 
النقدیةوھیكلة   منتجات    ،   المعامالت  تطویر  تم  األساس،  ھذا  وعلى 

باالستدامة   وتتسم  والمناخ،  للبیئة  جدیدة صدیقة  مالیة  وأدوات  استثماریة 
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الخضراء   االستثمار  وصكوك  الخضراء  السندات  بینھا  من  والمسؤولیة، 
 . رھاوغی

 
 السیدات والسادة.. 

 
الم  لھذا  امتناني  أن أعبر عن  المبذول في    ؤتمراسمحوا لي  الكبیر  وللجھد 

الخبرات   تبادل  إلى  الحاجة  فیھ  تبدو  وقت  في  یأتي  والذي  لھ  اإلعداد 
المصرفیة العربیة لخدمة أغراض التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتحقیق  

 التكامل المنشود بین بالدنا العربیة. 


