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 االجتماع السنوي الرابع واألربعون جملموعة البنك اإلسالمي

 البنك عن كلمة السيد ونستون جوردان، وزير املالية وحمافظ
 مجهورية غياان التعاونية 

_________________________________________________ 
مدينة ، املعقود يف للتنمية اإلسالمييشرفين مبناسبة االجتماع السنوي الرابع واألربعني جملموعة البنك 

، ابململكة املغربية، أن أتقدم، ابسم رئيس وشعب مجهورية غياان التعاونية، أبحر التهاين مراكش التارخيية
على عام انجح آخر، كما أتقدم أبطيب التحيات والشكر وموظفيها إلدارة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 ة.لزمالئي احملافظني وجمللس اإلدارة على عملهم وعلى دعمهم جلمهورية غياان التعاوني
 أصحاب املعايل والسعادة،

وللبنك اإلسالمي للتنمية  1998كما تتذكرون، انضمت غياان ملنظمة التعاون اإلسالمي يف عام   
. ومنذ ذلك احلني، كان الدعم الذي تلقته غياان من البنك اإلسالمي للتنمية فريًدا نظرًا 2016يف عام 

، اعُتمدت ثالث عمليات، استفادت غياان 2018 لنهجه يف صياغة الربامج واعتماد املشاريع. ففي عام
دينار إسالمي لتحديث وعصرنة مرفٍق لرعاية املسنني؛ ومن عملية  200000من خالهلا من منحة قيمتها 

مليون دوالر لتوسيع وحتديث نظام نقل وتوزيع الكهرابء، أدت إىل حتسني جودة  20بيع آجل قيمتها 
؛ واستفادت من برانمٍج لتبادل املعارف واخلربات )بتمويل من ماليزاي وموثوقية إمدادات الطاقة للمستفيدين

مليون دوالر أمريكي( وغياان )مببلغ مماثل((،  0.28مليون دوالر أمريكي( والبنك اإلسالمي للتنمية ) 0.3)
 جلعل قطاع األرز أكثر مرونة وإنتاجية وتنافسية.

بعثة برجمٍة للشروع يف إعداد عدد من املشاريع ، استقبلنا، ابإلضافة إىل ذلك، 2018ويف عام 
اجلديدة. واعُتربت تلك العمليات استجابًة مناسبة لتجاوز التحدايت احلالية اليت تواجهها غياان، واليت 
تتجلى يف عدم كفاية املوارد الوطنية وتقلص الدعم متعدد األطراف والثنائي لسد احلاجة إىل البنية التحتية 

 قتصادية الالزمة لتوفري "حياة طيبة" جلميع مواطين غياان.االجتماعية واال
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 الرئيس،  معايل
خالل الفرتة اليت تلت اجتماعنا السنوي األخري، توضحت بعض "احلقائق غري املناسبة " التفاقات 

نطاق التجارة احلرة اليت أرستها العوملة: فقد دافعت البلدان املتقدمة عن التجارة وأغفلت الناس؛ وتوسع 
 نظمة احمللية  الرتتيبات التجارية لتشمل احلدود الوطنية، مع ما يرتتب على ذلك من إعادة تشكيٍل لأل

واالستيالء على معارف السكان األصليني واستغالهلا من أجل حتقيق األرابح. وقد بدأ العامل اآلن يف جين 
بب اضطراابت يف االستقرار اجليوسياسي، مثار عاصفة السوق العاملية اليت تتجنب العدالة التوزيعية لُتس  

املوارد العاملية املشاعة. إذ نشهد التفتت، بدالً من التعاون والوحدة، ونشهُد لتسيطر على وتُ ْهمُل االتفاقات 
 بروز الّسمة الشوفينية للقومية.

  أصحاب املعايل والسعادة،
ي  نْي   د 

 أن حنييملعتاد لن يكفي. إذ يتعني علينا واملتوسط، يتضح أن العمل كا القريبإذ نتطلع إىل امل
رؤية الرئيس، الذي يوجه جمموعة البنك اإلسالمي على مساٍر يُْدرك أمهية البيئة، وأمهية ربط الشراكات 

لتجارة املقرونة ابلوعي بدور الناس احملوري تناصر ااجلنوب بغاية بناء اقتصادات متينة،  بلدان والعالقات بني
ى إلخفاقات سوق العمل من خالل يف مجيع السياسات والربامج واإلجراءات اليت نعتمدها؛ وتتصد

تسبب الربامج واألدوات املالية اليت يعتمدها لن استهداف خلق فرص العمل وسالسل القيمة العاملية. 
البنك اإلسالمي للتنمية يف تعميق االنقسامات اجملتمعية أو تقويض املفاوضات االجتماعية احمللية، ابلطريقة 

ملنظمة التجارة العاملية واملصرفية ستسببها. ولكن، حىت يف الوقت الذي  اليت يبدو أن تنفيذ القواعد احلالية
يبدو فيه أن الفكر األكادميي والسياسي يستهدف ابلنقد الرتتيبات التجارية فقط، يتعني علينا أن ندرك أن 

 -مع ما يصاحب ذلك من نزيٍف يف هجرة األدمغة  -التكنولوجيا واحلاجة إىل عماٍل ذوي مهارات عالية 
 هي أكثر العوامل املسببة لالضطراب.

تبّوء بلداننا مكانة يف القرن احلادي والعشرين وما بعده، من تحقيق طفرة إن علينا أن جند طرقا ل
خالل اختاذ رؤية واضحة وإدراك متبصر للحاجة إىل التكيف مع الضرورات والتغريات العاملية اجلديدة. 

لة على ذلك، منها: التهديد املستمر للتكامل األورويب )الربيكسيت( وتزخر وسائل اإلعالم ابلعديد من األمث
، اختاذ اإلجراءات الكفيلة ابلتقليل من املخاطرواالجتاه حنو  IIابزل اتفاق ؛ وإصالحات القطاع املايل و 

د وهي إجراءات تعرض املعامالت الدولية، مبا يف ذلك التحويالت املالية إىل البلدان الصغرية ، خلطر شدي
بينما تزيد تكلفة خدمات املصارف املراسلة ؛ ومن تلك التغريات أيضا انسحاب الدول الكبرية من األنظمة 
واهلياكل العاملية، مثل امليثاق األساسي حول تغري املناخ )حلرماننا بذلك من مسار التنمية عرب التصنيع( 

 ومحاية االقتصاد األزرق.
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 أصحاب املعايل والسعادة، 

غياان تتطلع إىل  شركائها يف التنمية ، مبا يف ذلك البنك اإلسالمي، لالستفادة من امليزة النسبية إن 
اإلقليمية اليت نتمتع هبا، واملتمثلة يف املوارد الطبيعية، ومنها الغاابت العذراء واملياه العذبة الوفرية واألراضي 

النبااتت واحليواانت واملوارد املعدنية، يضاف إىل ذلك  الشاسعة الصاحلة للزراعة الكبرية واجملموعة الكبرية من
موقعنا اجليوفيزايئي واجلغرايف السياسي االسرتاتيجي يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب الذي يوفر بوابة 
مالئمة للشركاء يف القطاعني العام واخلاص للتعاون واالستثمار يف غياان ، وتوسيع فرص السوق والوصول 

 وارد النادرة.إىل امل

املناخ، وأمن يف جمايل  متكيفة مع( بنية حتتية 1ولتحقيق هذه اإلمكانية، ال بد لنا من تطوير: )
 ( وقدرة على رايدة األعمال واالبتكار واإلبداع.3( وقوٍة عاملٍة ماهرة ومتمّكنة؛ و )2الغذاء والطاقة؛ )

 أصحاب املعايل والسعادة، 

سالمي للتنمية قد بدأ العمل يف كل هذه اجملاالت مع غياان لوضع يسعدين أن أقول إن البنك اإل
خطة تنمية مناسبة ابإلضافة إىل خطة عمل وتنفيذ. وحتقيًقا هلذه الغاية، وضعت غوايان  قيد االعتبار 

 مبادرات االستثمار التالية مع  البنك اإلسالمي للتنمية: 

 وروابط طرق يف جمتمعات املناطق الداخلية الشاسعة.( أنظمة طاقة مائية صغرية 3تطوير وبناء ثالثة )• 

 العديد من أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي. إنشاء• 

 ربات واملعارف يف جمال النظم اإليكولوجية احلالل. واخلإطالق برانمج لتبادل • 

الرتكيز على تلبية ربات واملعارف يف جماالت التدريب التقين واملهين مع اخلإطالق برانمج لتبادل • 
 االحتياجات امللّحة يف قطاع النفط والغاز الناشئ لدينا.

وهناك فرص قيد اإلعداد، إلطالق برانمج استثماري يف جمال الوقف لدعم مبادرات رعاية املسنني 
ببلدان؛ وإنشاء طريق سريع لفتح آالف اهلكتارات من األراضي الزراعية مع ربط اجملتمعات واألسواق؛ 

 ر املوانئ البحرية لتحسني الشحن والقدرة التنافسية.وتطوي
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إن غياان أتمل من الرئيس املوقر هلذه املؤسسة املوقرة وموظفيها األكفاء الذين يعملون جبد لدعم 
براجمنا الطموحة، ومنكم أصحاب املعايل والسعادة احملرتمني، العمل  على رسم سياساٍت تدّعم عمل البنك 

 الدول األعضاء فيه. إن هذه املنطقة تزخر خبربة وتقنيات جُم رَّبة متتد آلالف السنني، اإلسالمي للتنمية بني
 أنمل االستفادة منها.

 أصحاب املعايل والسعادة،

إن غياان منفتحة على األعمال، وندعوكم أنتم والبنك اإلسالمي للتنمية لعقد شراكة معنا جلعل 
 آفاق التنمية لدينا حقيقة واقعة.

 

 


