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 مجهورية غوايان التعاونية كلمة احملافظ عن 
 حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية؛ معايل رئيس جملس

 معايل الدكتور بندر حجار، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية؛
 أصحاب املعايل احملافظون واحملافظون املناوبون؛

 أصحاب السعادة أعضاء الوفود؛
 أيها السيدات والسادة الكرام.

ي البنك اإلسالمي يشرفين أن أخاطب اليوم االجتماع السنوي الثالث واألربعني جمللس حمافظ 
للتنمية. وأوّد أن أعرب عن التحيات اخلالصة حلكومة وشعب مجهورية غوايان االحتادية بنجاح هذا 

أوّد أن أشكر اجلمهورية التونسية على استضافتها هذا االجتماع، وعلى الرتحيب احلار كما االجتماع.  
أتوجه ابلتهنئة للبنك اإلسالمي للتنمية على الرتتيبات املمتازة اليت و حظينا هبما.  اللذينوكرم الوفادة 

 أعدها، وعلى التنظيم الناجح هلذا االجتماع. 

هذه هي الفرصة الثالثة اليت أتيحت يل ملخاطبة هذا اجلمع الكبري منذ انضمام غوايان إىل عضوية  
املرتقبة لالقتصاد العاملي. فكما يرى  تفاؤل حذر إزاء الصورة يف ظلكلميت هذه   ألقى. 2016البنك يف 

، فإن 2018" يف يناير World Economic Outlookتقرير صندوق النقد الدويل "آفاق االقتصاد العاملي"
يف املائة يف  3.7بزهاء نشاط االقتصاد العاملي ال يزال آخذاً يف التماسك. ويقدر معدل منو الناتج العاملي 

. وكانت هذه الزايدة يف النمو ذات قاعدة عريضة، مع 2016قارنة بسنة ، أي بزايدة طفيفة م2017سنة 
 2018حدوث زايدة ملحوظة يف كل من أورواب وآسيا. وهذا التحسن مسح مبراجعة التوقعات لسنيت 

 يف املائة، أي بزايدة مقدارها نقطتني مئويتني. 3.9، وتقديرها بنسبة 2019و

يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، حيث يتوقع أن  واجلغرافية تقع غوايان من الناحية االسرتاتيجية 
يف املائة  2.6يف املائة و 1.9إىل  2019و 2018يتعزز االنتعاش، مع إعادة النظر يف توقعات النمو لسنيت 

أسعار يف املائة، مع االرتفاع احلاد يف  11على التوايل. ويتوقع أيضًا زايدة صادرات أمريكا الالتينية بنسبة 
. ومتثل هذه التوقعات التصورات االقتصادية احملسنة لكل من تشيلي والربازيل واملعادنالسلع األساسية كالنفط 

. ورغم هذا التحسن، إال أن املنطقة ال تزال تواجه عددًا من 2018و 2017وبريو وكولومبيا يف سنيت 
بت ذلك إعصار "إرما" املدمر، وكما أثبتت التحدايت، منها الكوارث النامجة عن الظروف املناخية، كما أث

 جمموعة من العواصف األخرى االستوائية اليت كانت ذات قوة ووترية وقسوة متزايدة.



امرة إزاء اإلمكانيات اليت ميكن حتقيقها من هذه الصورة املرتقبة، إال أننا نظل غومع فرحتنا ال 
 يقظني إزاء أي صدمات غري متوقعة.

وصوهلا سدة احلكم، عاقدة العزم على ضمان منو االقتصاد. وقد جنم عن ظلت احلكومة، منذ  
. وقد 2017و 2015يف املائة يف السنوات ما بني  3هذا العزم تسجيل متوسط منو اقتصادي بزهاء 

سجل فيه كثري من جرياننا معدالت منو سلبية أو منخفضة، ومستوايت حتقق هذا النمو يف وقت 
وايان تتصدى للتحدايت بتهيئة الظروف والفرص لتجديد اقتصادها غمعيشة منخفضة. وال تزال 

احلياة الطبيعية جلميع مواطنيها. وهذا هو ما وعدان به شعب غوايان، وشركاءها  توفر، كي تهوتوسع
الذين أعربوا عن الثقة يف قيادتنا، وهذا هو اهلدف الذي تسعى حكومتنا لتحقيقه بدون كلل أو ملل، 

 ة اليت تتبناها. وجعلت منه الرسال

وما فتئت حكومة بالدي تركز على النهوج االسرتاتيجية من أجل الرخاء االقتصادي لغوايان،  
 ومن ذلك ما يلي: 

 تعزيز التخطيط الوطين؛ (أ
 بناء صناعة نفط وغاز قوية؛ (ب
 تقوية أركان االقتصاد الكلي؛ (ج
 تعزيز التنوع االقتصادي؛ (د
 التنمية الوطنية؛تقوية قدرات القطاع اخلاص ومشاركته يف  (ه
 ؛الزراعيتنويع القطاع  (و
 االستثمار يف التنمية البشرية واالجتماعية؛ (ز
 أمام الظروف املناخية؛ تصمدتنمية بىن حتتية  (ح
 موائم للبيئة. السعي لتحقيق منو منصف يف جدول أعمال إمنائي (ط
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لقد شرعت غوايان يف صياغة اسرتاتيجية التنمية لدولة خضراء تكون مثالً حياً على التزام بلدان 
هبذا الكوكب الذي نسميه األرض. وستضمن هذه االسرتاتيجية منواً مستدامًا وإنصافًا ينعكسان على 

 املتماثلة فكرايً. لالقتصاداترفاه كل مواطن. وميكن أن تتحول إىل منوذجاً 



للجوانب  ملهمةياغة االسرتاتيجية من خالل عملية تعاونية وتشاركية، وستكون ص جتري
التمويلية للبالد. وهي ستتيح لشعبنا الفرصة لصياغة وحتديد حجم أولوايتنا اإلمنائية، مع األخذ يف 

ختاذ االعتبار تدفقات املوارد احلالية واملستقبلية. وستواصل حكومة غوايان تقييم الظروف االقتصادية وا
تعرقل تدابري سياسات يف حينها لتصحيح االختالالت والتخفيف من اآلاثر السلبية اليت ميكن أن 

لتقوية قدرتنا التحليلية لتحديد آاثر بعض السياسات والتدخالت املطبقة  نسعىالنمو. ويف هذا الصدد، 
لتحفيز منو اقتصادان ابلنسبة لالقتصاد الكلي. ومن خالل الشراكة املتواصلة مع شركائنا املتعددي 

مع البنك اإلسالمي للتنمية، تشعر حكومة بلدي حبماس كبري إزاء  املتناميةاألطراف، والسيما عالقتنا 
 يق كامل جدول أعمالنا اإلمنائي. حتق
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(. الذي P3لقد تبنت غوايان، يف اآلونة األخرية، إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ) 
نعرتف أبن له القدرة على توسعة غالف املوارد الستثمارات القطاع العام على حنو حصيف وفعال 

بصورة  للمشاركةصة منظمة للقطاعني اخلاصني احمللي واخلارجي من. وهذا اإلطار يوفر ويتحلى ابلكفاءة
 حقيقية مع احلكومة لتحقيق التنمية االقتصادية.

مسامهًا رئيسًا يف منو وتوسع اقتصادان. ويف هذا الصدد استفادت احلكومة من  الزراعةوتظل  
مرحلة متقدمة من تصميم مشروع ، وقد بلغ يف الوقت احلاضر الرتابطقدرة البنك اإلسالمي للتنمية على 

لتبادل املعارف واخلربات مع املعهد املاليزي لألحباث الزراعية والتنمية، الذي سيساعد يف حتديث خربات 
غوايان وتكنولوجيتها يف جمال انتاج األرز. وهذا املشروع سيدعم إدخال العمل أبنواع مبتكرة من األرز 

اهلكتار الواحد زايدة كبرية. وأوّد أن أشكر كالً من البنك اإلسالمي أكثر صموداً وحتماًل، مما يزيد انتاج 
 للتنمية وحكومة ماليزاي على اجلهود املبذولة إلجناح هذا املسعى.

وتظل حكومة بلدي تتخذ موقفًا استباقيًا يف ترويج املنتجات الزراعية والتقليدية، والتقنيات  
هنائي يتمثل يف تعزيز اإلنتاج واملنتوجية على الصعيد  لبلوغ هدفاجلديدة الداعمة للبىن التحتية، 

الوطين، وهذه اجلهود لن حتقق األمن الغذائي الوطين فحسب، بل ستحدث حتواًل جوهرايً يف هيكل 
املتواصل  بفضل الدعمابلتفاؤل بشأن منو هذا القطاع  وإننا لنشعرالتكلفة، وتنافسية قطاعنا الزراعي. 

 التمويل ومقدم اخلربة الفنية.من البنك ابعتباره آلية 
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م يف اإلنتاجية والنمو على األمد البعيد على ستضطلع تنمية رأس املال البشري بدور حا 

املستويني اجلزئي والكلي. ولذلك، برجمت حكومة بلدي، ابلشراكة مع البنك، مشروعاً لتحسني التعليم 
الوطين على املستويني االبتدائي والثانوي. وسيعزز املشروع هنج تعليم العلوم والرايضيات القائم على 

رانمج التجارب العاملية املصغرة العاملي التابع لليونسكو، ورزمة ب يف ذلك . وسيستخدمالتساؤل
الرايضيات الداعمة له، وسيؤدي إىل إدماج الرايضيات من خالل دروس العلوم. وهذا اجلهد سريفع 

 والطلبة على السواء، مع دعم بيئة تنطلق من املتعلم. مستوى حمو األمية العلمية والرايضية لدى املدرسني 
 رئيس؛معايل ال
احلامسة للتنمية البشرية، توقري وتقدير السكان املسنني يف البالد واالستفادة من اجلوانب األخرى  

، اكتمل وضع املعايري الدنيا للمرافق السكنية لرعاية املسنني، 2017من خرباهتم ورعايتهم. ففي سنة 
مي ومت سن القانون اخلاص هبا. وابلتزامن مع ذلك، التمست احلكومة الدعم واملساعدة من البنك اإلسال

" Palms Geriatric Facilityرافق السكنية جملمع "املللتنمية لتصميم مشروع حيّدث ويرفع مستوى 
للمسنني. ويتوقع أن يتم من خالل املشروع توريد املعدات واألاثث الالزم، فضاًل عن توفري ملخصص ا

 الرعاية الصحية احملسنة.
 معايل الرئيس؛

الرتحاب من احلكومة، ليس آلاثره ومنافعه  كل  عة جيدإن هذا املشروع الذي حيقق مكاسب سري 
االجتماعية واالقتصادية اجللية فحسب، بل لكونه دلياًل على جتسيد الشراكة بني البنك وغوايان. وقد 
حدث تطور ملحوظ فعالً يف العالقة بني الطرفني منذ أن ألقيت كلميت يف املرة املاضية أمام هذا احملفل 

لفرتة السنوات  برانجماً ، حيث وضع 2017للربجمة يف ديسمرب لبنك بعثة ميدانية الكبري. فقد أوفد ا
مليون  900بصورة رمسية. وسيتم يف إطار هذا الربانمج ختصيص زهاء  2020و 2018الثالث ما بني 

دوالر أمريكي من التمويل واملساعدة الفنية للمجاالت اإلمنائية األساسية، ومنها البىن التحتية 
 ة.االقتصادية، والتنمية الريفية، والتنمية البشرية والتجارة والتنافسي
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أوّد أن اختتم كلميت ابلتأكيد مرة أخرى على عزم بلدي على تعزيز تعاونه مع البنك ومع  

أن جهودان املشرتكة ميكنها ان متضي بعيدًا يف حتقيق االستقرارين ومما ال شك فيه البلدان األعضاء. 
 فعه أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييبتعّم مناأن االجتماعي االقتصادي والرخاء يف غوايان، وهو أمر ميكن 

 وتشعر ابالمتنان للدعم الذي يقدمه البنك. ،مستقبل مزدهر تنظر أبمل إىل. وغوايان برمتها
 أشكركم على حسن اإلصغاء. 


