كلمة معايل الدكتور عبد الرمحن د .بيليه
وزير املالية يف مجهورية الصومال االحتادية
حمافظ البنك اإلسالمي للتنمية
االجتماع السنوي الرابع واألربعون جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية
مراكش  -اململكة املغربية
السالم عليكم،

 2019أبريل 6 - 5

أهنئ البنك اإلسالمي للتنمية وأرحب ابختياره موضوع" :التحول يف عامل متغري ،الطريق لبلوغ أهداف
التنمية املستدامة" حمورا رئيسيا الجتماعه السنوي هذا العام .وهذا ،يف الواقع ،مهم للغاية ابلنسبة للعديد
من البلدان اليت ما زالت تستفيد من املساعدة اإلمنائية ،مثل الصومال .وبعض هذه الدول حباجة ماسة
للحصول على املوارد بشروط ميسرة من املؤسسات املالية الدولية ،وعلى رأسها البنك اإلسالمي للتنمية.
وحنن ندرك أمهية القواعد واللوائح احلالية اليت حتكم ختصيص وإدارة املوارد بشروط ميسرة للبلدان املؤهلة.
ومع ذلك ،فإنه على نفس القدر من األمهية ضرورة أن ندرك أن إضفاء الطابع املؤسسي على فكرة "هنج
واحد يناسب اجلميع" أثبت عدم فعاليته حىت اآلن .فكل بلد لديه ظروفه اخلاصة اليت تتطلب حلوال
بعينها .وجيب أن يكون هذا هو التفكري اجلديد الذي تسرتشد به خطط متويل التنمية من اآلن فصاعدا.
وخبالف ذلك ،قد نفوت فرصا كبرية يف املستقبل.
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كثريا من تسخري مهاراهتا وخرباهتا املهنية الواسعة لضمان توجيه
وستستفيد املؤسسات املالية الدولية ً
املخصصات على ضوء تقييم االحتياجات احملددة لكل بلد وكل جمتمع وف ًقا ألولوايت احلكومة .وابلتأكيد،
جيب على البلدان إجراء إصالحات وااللتزام ابحلكم الرشيد .فهذا أمر ال غىن عنه .ومع ذلك ،جيب علينا
العمل معا إلجياد حل للمعضلة القدمية "الدجاجة أم البيضة" ،اليت تؤرق جهود التنمية وتطغى على بلوغ
أهداف التنمية املستدامة .إن مطالبة البلدان بدراسة خارطة طريق اإلصالح اليت حددهتا املؤسسات املالية
الدولية شيء ،ولكن أن تكون لذات البلدان ،حىت يف حالة التزامها ،القدرة على القيام بذلك ،شيء آخر.
وأفضل مثال على ذلك سيارة عالقة يف الوحل أو يف الرمال .حياول السائق الوحيد القيادة بسرعة مفرطة
للهروب من الوحل ،وهو يعلم أنه إذا متكن من اخلروج فسيكون هناك الكثري من الدعم املتاح على الطريق
أبدا إىل الطريق-
نظرا لضخامة التحدايت اليت يواجهها ،قد ال يصل السائق ً
أمامه .ونعلم ً
مجيعا أيضا أنه ً
انهيك عن وجهته النهائية -ما مل يساعده شخص ما يف دفع السيارة إلخراجها .هل يقود السيارة أم
يدفعها؟ ويف حماوالته وحيدا ،قد تغوص السيارة أكثر يف الوحل .فاجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك املؤسسات
املالية الدولية ،حيتاج إىل مضاعفة اجلهود إلخراج هذه املركبات وسائقيها من الوحل .ابلطبع ،ال جيب أن
ينام السائق على عجلة القيادة ،بل جيب أن يلتزم ابلقيادة مبهارة وأمان أكرب يف املستقبل.
والسبب الذي جيعل موضوع االجتماع هذا العام" ،التحول يف عامل متغري :الطريق لبلوغ أهداف التنمية
معا يف عصر الفرص والتحدايت
أخريا احلاجة إىل أن حنقق التنمية ً
املستدامة" حسن التوقيت ،هو أننا أدركنا ً
أحدا يتخلف عن الركب ألن البقية
املشرتكة .وبعبارة أخرى ،أصبح العامل أكثر ترابطا ،وال ميكننا أن نرتك ً
معا.
ستتأثر ً
أيضا .ويقتضي الصاحل العام حتقيق التقدم واالزدهار العامليني حىت يتسىن للجميع النهوض ً
مجيعا اليوم بطريقة أو أبخرى.
والتحدايت العاملية اليت تقر هبا أهداف التنمية املستدامة حقيقية وتؤثر علينا ً
فالبطالة ،وتغري املناخ ،وانعدام األمن ،وعدم كفاية فرص التعليم ،واهلجرة غري الشرعية ،وتباطؤ النمو
مجيعا ،وعلى األخص أقل البلدان منواً مثل الصومال .والطريقة اليت
االقتصادي كلها مشاكل تؤثر علينا ً
متكن هذه البلدان من التغلب على هذه املشاكل هي مساعدهتا يف هتيئة فرص حملية ،ودعمها ابستمرار
يف براجمها الفريدة لإلصالح .ومن العناصر املهمة يف هذا املسعى مساعدة هذه البلدان على تعزيز أنظمتها
الداخلية ،مبا يف ذلك اإلدارة املالية واملشرتايت وإنفاذ القانون ،حىت تكون حمل ثقة فيما خيص استخدام
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وإدارة املوارد احمللية واخلارجية .ولن تعد اهلشاشة وحدها عقبة أمام االبتكار والتقدم وحنن نعمل من أجل
التنمية املشرتكة.
ويف اخلتام،
من الضروري التأكيد على أمهية نوافذ التمويل امليسر يف مجيع املؤسسات املالية الدولية .فهذه النوافذ
حيوية لبلدان مثل الصومال ،تواجه حتدايت ِجسام على الرغم من اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا احلكومة
الفيدرالية وشركاؤها القيّمون املتعددون .لذلك ،أحث البنك اإلسالمي للتنمية على تعزيز انفذة التمويل
امليسر حىت تتمكن البلدان األكثر احتياجا من احلصول عليه .وهبذه الطريقة ،ميكن للبنك مواصلة دعم
أعضائه ابلطريقة األكثر مالءمة وأتثريا.
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