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 بوركينا فاسو            وزارة االقتصاد والمالية والتنمية                                        

 

 2018اإلسالمي للتنمية لعام  كمجموعة البنالسنوي ل جتماعالا

 2018نيسان /أبريل  05 -01تونس، 

الموضوع: "الشراكة من أجل التنمية المستدامة: السعي معا لخدمة التنمية البشرية، واالبتكار 

 والتحول الرقمي"

 

ي، محافظة البنك رس   ، السيدة هديزاتو روزين كوليبالي/المالية والتنمية ةخطاب ألقته معالي وزير

 اإلسالمي للتنمية لبوركينا فاسو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 رئيس مجلس المحافظين معالي 

 المحافظون  أصحاب المعالي

 معالي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 المديرون التنفيذيونأصحاب السعادة 

 أعضاء الوفود الموقرون

 السيدات والسادة

 

رسالة حكومة بوركينا فاسو. وأود  االجتماع الموقر، مطلعاً إياه علىيسعدني أن أخاطب هذا 

عن عظيم امتناني لسلطات الجمهورية التونسية التي في هذا المقام  أن أُعرببادئ ذي بدء 

االجتماع السنوي الثالث واألربعين لمجموعة البنك اإلسالمي تفضلت باستقبالنا بمناسبة هذا 

 للتنمية.

 

بالجهود والتضحيات التي بذلها جميع المنظمين حتى يتكلل  أيضا إشادة مستحقة وأود أن أشيد

 نجاح. العقد هذا االجتماع ب

 

 المحافظون أصحاب المعالي

 معالي الرئيس

 أعضاء الوفود الموقرون

 

فهو يتسق مع توجهات  ،اعنا الثالث واألربعين ليس بحاجة إلى تأكيدإن سداد موضوع اجتم

التي يسعى على وجه  ومع استراتيجياته وسياساته اإلقليمية ،البنك االستراتيجية الرئيسية

أال  ،المحور الثالث من البرنامج الخماسي لرئيس البنك اإلسالمي للتنمية التحديد إلى تنفيذها

 ت القائمة وتوطيد عراها والسعي لعقد شراكات جديدة.وهو: توسيع نطاق الشراكا
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تحقيق التنمية  المتمثل فيالبنك ظلَّ يثابر على تحقيق هدفه النهائي  عن القول إنوغني 

االقتصادية والتقدم االجتماعي للبلدان األعضاء فيه، معوال في ذلك على التمويل اإلسالمي 

 العمل واالستثمار. تكار، حاثا علىلمنا من خالل االبيُحِدث تحوال في عا الذي

 .ينلذي يرفد النمو والتحول االقتصاديفي أن االبتكار ينبغي أالَّ ينقطع، فهو ا وال ريب

 

سنة  50الذي أشار، منذ أكثر من  نتفق االتفاق التام مع جوزيف شومبيتر ،وفي هذا المنحى

االبتكار خلت، في معرض تنظيره بشأن مبادئ ما يسمى " التدمير البنَّاء" إلى أن عملية 

، في المقام األول، في إخراج االقتصاد من حالة السبات وتهيئة السبيل لظهور تتمظهر

اإلنتاج بشكل أكثر ويتيح تراكم المعارف باستمرار استخدام عوامل  مجموعات إنتاجية جديدة.

انتاجا يؤدي إلى النمو في األجل الطويل. ويمكن أن تتخذ االبتكارات المنبثقة عن هذه العملية 

 اشكاال عديدة:

 ؛تخفيض التكاليف -

 ؛استحداث منتجات وخدمات جديدة  -

 وضع مواد ومكونات جديدة؛ -

 ؛تحسين الجودة -

 ...  العمل بشكل جديدةتنظيم  -

 .والجودة( ،والنطاق ،)التنوعمالئم للنمو    نموذج محليويقابل كل نوع من االبتكارات  

 

بالد على سبيل األولوية، في برنامجها للتنمية ربط ال ،السبب، أدرجت بوركينا فاسو اولهذ 

تحسين بنيته التحتية الرقمية. وغني عن  هيُبتغى من بشبكة بإنشاء هيكل على الصعيد الوطني

إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتبوأ مكانا بارزا على أيامنا هذه وأضحت  القول

 ضرورية في جميع مناحي الحياة االقتصادية.

 

ولذا، ينبغي للبنك اإلسالمي للتنمية أن يؤازر الدول األعضاء فيه في ما تبذله من جهود نشدانا 

  لالبتكار.

 

 المحافظونمعالي أصحاب ال 

مويل اإلسالمي الذي يجسده بنكنا قد أثبت قدرته على الصمود في وجه ال شك في أن الت

ألن األدوات المالية ظلت على الدوام تولي االهتمام لمفاهيم المشاركة  األزمات المالية

لمتطلبات العالمية للعمل المصرفي. بيد واستيفاء اوالمخاطرة واالنخراط في عمليات اإلنتاج 
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تواجهها شعوبنا ال تزال جسيمة. ولذلك، ينبغي علينا السعي لتحقيق أن تحديات التنمية التي 

 مزيد من االنسجام بين مصالحنا المالية واالقتصادية.

 

وأود، يا معالي الرئيس، أن أؤكد لكم أن بوركينا فاسو تثق في هذه المؤسسة التي تسلك دون 

 شك السبيل القويم الكفيل بالتصدي لهذا التحدي النبيل.

 حقا بصحة جيدة: يتمتعللتنمية  اإلسالميفالبنك 

 ؛راسخ القدم من البلدان األعضاء فيه يتمتع البنك بدعم -

التصنيف في السوق المالية )تصنيف في  منعلى رتبة عالية  على الحصول البنك دأب -

 ألف من قِبل وكاالت التصنيف(؛-ألف-الرتبة ألف

البنك اإلسالمي للتنمية  الجماعات األوروبيةومفوضية  لجنة بازل للمراقبة المصرفيةاعتبرت 

 مصرفا متعدد األطراف للتنمية يخلو من المخاطر تماما.

 

وبالمنافسة التي أسفرت، في كثير من  وقد تحقق هذا األداء كله في بيئة اتسمت بالعولمة المالية

 وزنا للقيم األخالقية. ال تقيماألحيان، عن عواقب وخيمة 

وصحته  لبه وجوهره مثلأن يتوخى الحيطة، فال يضحي بما يبرر وجوده ويبيد أن البنك ينبغي 

أيضا، اال وهو واجب التضامن الذي يتمثل في عمليات التمويل لدوله األعضاء، الجيدة  المالية

 .عوزاوالسيما أشدها 

دون شك  االمتوخى فيهيس، في إطار اإلصالحات الجديدة )يا معالي الرئ ،أالحظإذ أنني  

 الجديدة،دام االعتمادات إلغاء اتفاقات قروض وانع على هذه المكتسبات، بل وتعزيزها( الحفاظ

 أن هذه االلتزامات قد قُِطعت للدول. رغم

 

لغي أحد مشاريعنا الحساسة )مشروع تزويد مدينة أواهيغويا و، أُ وفي حالة بلدي بوركينا فاس

مياه الشرب في هذه  المتمثل في شحلم بالوضع الحرج بمياه الشرب(.  ويدرك من هم على ع

السكان ضحايا هذا  ، فحسرتي ال نظير لها سوى حالة الذعر التي انتابتالمنطقة معنى كلماتي

 اإللغاء الذي يتعلق بمشروع حيوي له وقع اجتماعي شديد الوطأة.

 معالي الرئيس 

ر  كماستميح في كانون األول/ديسمبر  أعلن،ن البنك اإلسالمي للتنمية قد بأعذرا في أن أُذك ِ

خطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة ، أثناء مؤتمر باريس لتمويل ال2016

 مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لبوركينا فاسو. 1 315، عن مبلغ 2016-2020
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ليات اإللغاء في المائة وزادت عم 40وحتى اآلن، بلغت نسبة ما تحقق من هذا الوعد أقل من 

 وتعليق االعتمادات الحال سوًء.

وإذ يُقال إن الوعد دين، فإننا نطمع في الوفاء به، فشعب بوركينا فاسو يدرك دائما أنه يمكن 

ل على دعمكم القيم لمساندة تنميته االجتماعية واالقتصادية. ِ  أن يعو 

 

 معالي الرئيس

إرهابية لعزيز الذي يتعرض العتداءات من أعماق بلدي احقا نداء من صميم القلب صادر إنه 

السنوات القليلة المنصرمة.  في المتحان عسير . فقد تعرض أمن بوركينا فاسوال تتوقف خسيسة

( 2018، وآذار/مارس 2017، آب/أغسطس 2016فالتواريخ المؤلمة )كانون الثاني/ يناير 

 ال تزال حية في الذاكرة.

 إن بلدي بحاجة إلى األمن.

 هنا واجب الصمود الواقع على عاتقه.ويعلن بلدي 

وانطالقا من هذا الواجب، ينبغي للبنك اإلسالمي للتنمية، وهو بنكنا، أن يساهم في صمودنا، 

على صعيد الميزانية، وإنما بأن  ونتحمل عبئه تعلق بسيادتنا، فذاك أمر يحربي بعتادال بمدنا 

على درب التنمية: فالحصول على مياه الشرب، وتحقيق األمن الغذائي، وفك  يكون رفيقنا

طوق العزلة عن أراضينا، والتزود بالطاقة الجيدة، وتوفير التعليم والصحة، وما إلى ذلك، 

 تمثل جميعا تحديات يواجهها شعبنا.

 

 للتنمية. بيد أنني أود، يا معالي الرئيس، أن أُشيد بجودة تعاوننا مع البنك اإلسالمي

 22مليون دوالر أمريكي تتضمن  821,74فمحفظة المشاريع الحالية التي تبلغ قيمتها 

مشاريع في طور  4و ،مشروعا قيد التنفيذ 12و ،مشاريع في طور االبتداء 6، منها مشروعا

 .بوجه عاماإلتمام. وأداء المحفظة مرض 

ستفيد من لكم ويتمنى أن ي بصوتي عن امتنانهولهذه الجهود، يعرب شعب بوركينا فاسو  

عرى التعاون الممتد والمثمر الذي لن يزداد إال رسوخا مع  ات جديدة لمشاريع ستوطداعتماد

 مرور الزمن.

 

 معالي الرئيس

 المحافظون الموقرون

 السيدات والسادة
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للتنمية لما في ختام كلمتي، أود، باسم شعب بوركينا فاسو، أن أُشيد بمجموعة البنك اإلسالمي 

أخص  ه، وبوجتماعية واالقتصاديةللتنمية االج األعضاء من دعم قيم ونشط لبلدانها قدمته

 لبلدي بوركينا فاسو.

 مشيدا أيَّماجار، الدكتور بندر ح ، معاليفي البنك اإلسالمي للتنمية واتوجه إلى المسؤول األول

 واليته. إشادة بحنكته في تنفيذ

وي الثالث واألربعين لمجلس محافظي البنك اإلسالمي الجتماع السنأن تتكلل أعمال اوأتمنى 

 للتنمية بالنجاح التام!

 عاش التعاون

 عاشت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


