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كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء في افتتاح المنتدى االقتصادي اإلسالمي الدولي الرابع
دولة الكویت

2008أبریل 28

بسم اهللا الرحمن الرحیم

.أصحاب السمو والمعالي       رؤساء الوفود الكرام 
.السادة الحضور 

الرابع  للمنتدى اإلسالمي العالمي الذي یعقد في یسرني أن أرحب بكم جمیعا  في الجلسة الرئیسیة  لالجتماع 
دولة الكویت ، وأتشرف في مستھل ھذه الجلسة  بأن أوجھ الشكر والعرفان  لحضرة صاحب السمو  أمیر البالد 
، وسمو ولي عھده األمین، حفظھما اهللا ورعاھما  على دعمھما الكامل لعقد مثل ھذا االجتماع،  وأدعو اهللا عز 

جھودنا جمیعا بالنجاح وأن نحقق ما تصبو  إلیھ أمتنا  من اجتماعنا ھذا لتحقیق مزید من التعاون وجل أن یكلل 
والشراكة  بین دولنا اإلسالمیة ، وفتح آفاق أوسع للتعاون االقتصادي تھدف إلى دعم قدراتنا ، وتنمیة مواردنا 

.ت أمتنا اإلسالمیة على كافة المستویات ، والمساھمة في وضع األسس المناسبة  لحل مشكال
ومن دواعي السرور والفخر  أن یشارك في ھذه الجلسة األخ صاحب السمو الشیخ خلیفة بن سلمان آل خلیفة 
رئیس وزراء مملكة البحرین الشقیقة،  ومعالي السید  صورو كیغبافوري غیوم رئیس وزراء جمھوریة كوت 

سالمي للتنمیة،وممثل رئیس جمھوریة كازاخستان دي فوار  واألخ الدكتور أحمد محمد علي رئیس البنك اإل
". الدول اإلسالمیة في عالم متنافس " وھوالصدیقة  حیث یدور النقاش حول الموضوع الرئیسي لھذه الجلسة 

األخوات واإلخوة 

لقد شھد العالم  مع نھایة القرن الماضي  ومازال یشھد تطورات جوھریة على االقتصاد العالمي أخذت تعید
صیاغة العالقات االقتصادیة الدولیة، ولعل أبرزھا  عولمة النظام التجاري الدولي حیث تزاید فیھ االعتماد 

مقابل نمو وتالشي االقتصاد الموجھوالموارد المتاحة لكل بلد،وأنظمتھا االقتصادیةالمتبادل بین الدول 
في تسریع االقتصادوتزاید دور التكنولوجیا دور القطاع الخاص،بشكل قاد إلى تعاظماقتصاد السوق الحر، 

الكیانات الضخمة سواء یعیش ظاھرة وأصبح عصرنا ما یسمى بالتجارة االلكترونیة ،ما أدى إلى بروز 
االقتصادیة منھا  أو السیاسیة أو العسكریة ولذلك أصبح لزاما علینا أن نسعى إلى العمل المشترك وفتح مختلف 

داننا اإلسالمیة ، من أجل النھوض بمستوى األمة ، وتفعیل دورھا  على كافة األصعدة  في آفاق التعاون بین بل
.ظل النظام العالمي الجدید

األخوات واإلخوة

إن من حسن الحظ  أن اهللا سبحانھ وتعالى قد أنعم على أمتنا اإلسالمیة بموارد ضخمة ومتنوعة ومستمرة  
یة بیننا  أمرا طبیعیا لكي نطور إمكانیاتنا  ونرفع من مستویات النمو تجعل من التعاون  والشراكة االقتصاد

واالزدھار لشعوبنا  ونعزز قدراتنا التنافسیة في العالم   من خالل االعتماد على المزایا المكتسبة  في البحث 
سھولة والتطویر واالبتكار بإنتاج سلع جدیدة  أو تحسین أسالیب اإلنتاج  وتطویرھا بشكل مستمر لضمان

.الدخول إلى األسواق العالمیة والتفاعل معھا 
غیر أن عالمنا اإلسالمي یواجھ الیوم  العدید من التحدیات  یأتي في مقدمتھا  ضعف مستویات النمو ، 
وانخفاض مستویات االستثمار  في المجالین  المادي والبشري ، وانتشار الفقر والبطالة  في العدید من دول 
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اإلسالمي ، وضعف البنى التحتیة   وانخفاض نوعیتھا ،  وضعف مستویات التعلیم  والبحث العلمي ،العالم 
.وھجرة الكفاءات العلمیة ،  وقصور معظم دول أمتنا   عن مسایرة ركب الدول المتقدمة اقتصادیا وتقنیا 

األخوات واألخوة

فرغم أن مصدر القوة لدي األمم،حیث أنھا تمثل المي،في العالم اإلسعند التنمیة البشریة أود التوقف قلیال 
، إال أن نسبة األمیة عالیة فیھ القوة السكانیة في العالم ،عن خمس إجماليیشكل ما یزید العالم اإلسالمي  

إلى وتشیر إحصاءات األمم المتحدة إلى أكثر من ثلث السكان ،كالعالم العربي بحیث تصل في بعض أجزائھ 
في مؤشر بلدا ) 22( بینما یوجد في مؤشر التنمیة البشریة العالیة ، بلدان إسالمیة فقط ) 6( جود و

.في مؤشر التنمیة البشریة المنخفضةبلدا إسالمیا ) 23( فیما تظل  التنمیة البشریة المتوسطة ،
لى نطاق واسع  في الكثیر من دول من ناحیة أخرى فإن معظم التقاریر العالمیة  تشیر إلى انتشار الفساد  ع

أمتنا ،  مما یسبب آثارا مدمرة  على المصالح العامة للشعوب والحكومات  ویعطل اإلصالح االقتصادي 
والسیاسي ، ولذلك فإن مكافحة الفساد وإرساء مبادئ أفضل للشفافیة والمساءلة والحكم الصالح  یجب أن تأخذ 

.أولویة كبیرة  في مجتمعاتنا 
صبح لزاما  على العالم اإلسالمي  مواجھة ھذه التحدیات  وأن یكون البحث  عن سبل للمعالجة  في مقدمة لقد أ

القضایا الحیویة  التي یجب أن نولیھا  االھتمام األكبر ، وذلك من خالل اعتماد  سیاسات اقتصادیة جدیدة  
والحد من سیطرة الدولة وتوفیر بیئة تساعد على  االستغالل األمثل للموارد  وتعزیز دور القطاع الخاص  

قانونیة  لحمایة الملكیة بأنواعھا ، واالرتقاء بمستویات التعلیم  والبحث العلمي ، وتشجیع اإلبداع واالبتكار  
.واستغالل كل عناصر المجتمع  ، وخلق مناخ دیمقراطي  یساھم في جذب  االستثمارات ورؤوس األموال 

األخوات واإلخوة

كل ذلك  یتجاوز إمكانیات كل دولة  إذا أرادت أن تعمل بشكل منفرد ، لذا فإن ربط مصالحنا، إن تحقیق
االقتصادیة والسیاسیة  یعد أحد مفردات  التحول المنشود ألمتنا ، كما أن العمل  على إنشاء سوق إسالمیة 

التي تحیط بالعالم اإلسالمي مشتركة  أصبح ضرورة ملحة  في عالم الیوم لمواجھة التكتالت التجاریة الضخمة 
،  ومما ال شك فیھ أن التحدي األكبر الذي یواجھنا  ھو تنظیم الصفوف  وتحدید األولویات والعمل المخلص 

.على التعاون  من أجل مواجھة  تلك التحدیات 
المشترككلي أمل  بأن یصبح المنتدى  االقتصادي اإلسالمي العالمي  مؤسسة قویة  تحقق التواصل والتعاون 

بین دول العالم اإلسالمي  لتعظیم مصالحنا المشتركة،  كما أنني على ثقة  بأن إسھامات  أصحاب السمو 
والمعالي والسادة المشاركین في ھذه الجلسة  سیكون لھا األثر الكبیر   في إثراء تفكیرنا  وترشید قراراتنا 

.فلنبدأ على بركة اهللا


