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ن واألخوة اإلعالمً

 المؤسسات الشقٌقة لألجفند واألخوه مسؤول

السادة الحضور 

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،، 

 

ٌسرنً أن أرحب بكم فً هذا اللقاء الذي سبق لنا إقامته من وقت ألخر، وهو 

لقاء تنموي ضمن االجتماع السادس للجنة العلٌا للشراكة بٌن المؤسسات 

فأهال باألخوة اإلعالمٌٌن ونحن فً مصر . الشقٌقة، نبسط فٌه الحقائق لإلعالم

التً لها مكانة خاصة فً العقل والوجدان، ونرٌد دائما أن ٌكون لها حظ وافر 

من مشارٌع أجفند ومؤسساته التنموٌة، وهً كذلك اآلن، فمعظم المؤسسات 

. التً أنشأناها مقرها مصر، ولها دورها الفاعل فً التنمٌة المحلٌة والعربٌة

: السٌدات والسادة

هذا اللقاء، بحضور األخوة اإلعالمٌٌن ٌرصد أهم الخطوات التً قطعها أجفند 

والمؤسسات الشقٌقة على صعٌد بنوك الفقراء والشمول المالً، التً أسسناها 

وقد كانت . فً تسع دول، وقد  بلغ المستفٌدون منها نحو ثالثة مالٌٌن فرد

توقعاتنا فً مطلع التسعٌنٌات أن مصر هً الدولة األولى التى ستحتضن هذا 

المشروع، ألن مصر سباقة بكل ماشهدته المنطقة من تحوالت حضارٌة، ولكن 

. هذا المشروع بالذات واجهته عراقٌل بٌروقراطٌة، وأحٌاناً عقبات غٌر مفهومة

وٌظل األمل كبٌراً فً أن تكون مصر الدولة العاشرة فً منظومة أجفند لبنوك 

، "بنوك اإلبداع"التموٌل األصغر، التً أخذت مسمً 
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ومعاً نقف على مستجدات الجامعة العربٌة المفتوحة، التً تنتشر بفروعها فً 

 دول، ونسمع جدٌد العمل فً مجال الطفولة، والمرأة العربٌة، والعمل ثمان

كما نوقع عدداً من االتفاقٌات لمشارٌع جدٌدة وأخرى . األهلً فً المنطقة

. ممتدة

: السٌدات والسادة

لقاء أجفند والمؤسسات الشقٌقة لٌس فقط لعرض حصاد نشاطاتهم، ولكنه فً 

األساس لتوحٌد الجهود والخطط المستقبلة بما ٌنسجم مع أهداف التنمٌة 

ٌجب أن - وقد مضً على إنشائها عقود- فهذه المؤسسات. المستدامة العالمٌة

تتسق خططها وأداؤها مع تغٌرات برامج التنمٌة الدولٌة، واالحتٌاجات الفعلٌة 

فالمطلوب أن ٌخرج اجتماع المؤسسات برؤٌة جدٌدة إلطار . للمواطن العربً

الشراكة بٌنها ومدخالت هذه الشراكة وآلٌات واضحة للعمل القابل للقٌاس، 

ولٌس كالماً فً كالم مثلما ٌحدث فً مؤتمرات القمة العربٌة التً تعقد وتنفض 

. بال نتائج، وإذا أقروا شٌئاً قلما ٌنفذ كما ٌجب

لعل من مؤشرات الجدٌة فً الشراكة الجدٌدة بٌن المؤسسات التً تمثلونها 

الٌوم فً هذا اللقاء أن أجفند لدٌه مقترحاً للشراكة محورها بنوك الفقراء، وكل 

وبحث هذا المقترح ... مؤسسة تسهم فً مجالها برصٌد خبراتها ومعارفها

باستحضار التحدٌات وفرص النجاح المواتٌة ٌمكن أن ٌؤدي بالمؤسسات إلى 

. فنسأل هللا لكم التوفٌق. نماذج أخرى

 

والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،  

 

 


