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رسالة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس إىل املشاركني يف 
االجتماع السنوي الرابع واألربعني جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

أبريل( اليت  6 – 5الذي انطلقت أشغاله مبراكش ) 2019لعام 
 تالها مستشار جاللة امللك السيد عمر القباج.

 
 
 
 

 األصل: عربي
 

 .رسول هللا وآله وصحبه والصالة والسالم على موالاناحلمد هلل، 
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 السيد الرئيس،
 أصحاب املعايل والسعادة،

 حضرات السيدات والسادة،

إنه ملن دواعي سروران أن نتوجه إليكم، يف افتتاح االجتماع السنوي جملموعة البنك 
تقديراً منا للدور الرائد الذي تقوم ، الذي خنصه بـرعايتنا السامية، 2019اإلسالمي للتنمية لعام 

 .به جمموعة البنك يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول اإلسالمية

ويطيب لنا يف البداية، أن نرحب أبصحاب املعايل والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود 
 .املشاركة يف أشغال هذا امللتقى اهلام

الثاين املغرب بـاحتضانه للمرة الثانية، هو دليل  إن اجتماعكم اليوم، الذي يتشرف بلدكم
على التزام اململكة املغربية، مبواصلة العمل من أجل النهوض ابلتعاون بني دول العامل اإلسالمي، 

 .واملسامهة الفاعلة يف حتقيق التكافل والتضامن فيما بينها

صادقة على النتائج وإن هذا اللقاء يعد مناسبة الستعراض حصيلة النشاط التمويلي، وامل
املالية جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية للسنة املاضية. كما أنه يشكل، يف نفس الوقت، فرصة 
ساحنة لتقييم ما مت إجنازه من طرف مؤسسات اجملموعة، يف جمال دعم التنمية االقتصادية 

تكشاف أجنع واالجتماعية ابلبلدان األعضاء، والستشراف اآلفاق املستقبلية لعملها، واس
 .الوسائل لتعزيز أواصر التعاون بني البلدان اإلسالمية
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وال يفوتنا هنا، أن نشيد ابجلهود القيمة اليت ما فتئت تبذهلا جمموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية، سواء من خالل حجم ونوعية الربامج واملشاريع التنموية اليت مت متويلها، أو من خالل 

 .هااملبادرات اليت مت تفعيل

ويف هذا الصدد، نود التنويه مببادرة البنك اإلسالمي للتنمية خللق صندوق العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، لتوفري الدعم للمشاريع البحثية املتميزة ابلدول األعضاء، وللجاليات 

ل اإلسالمية عرب العامل، وكذا مبسامهته مع شركاء آخرين، يف إنشاء صندوق العيش واملعيشة لتموي
الربامج الرامية إىل حتسني ظروف عيش السكان، ودعم التنمية واملشاريع الصغرية يف املناطق 

 .النائية للدول األعضاء

 أصحاب املعايل والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

اسرتاتيجية ابلغة األمهية، وتوقعات تراجع منو االقتصاد العاملي، -يف ظل التطورات اجليو 
ت التجارية وتزايد السياسات احلمائية، وتقلبات األسعار العاملية للسلع األساسية، واحتدام التوترا

ابإلضافة لتنامي الضغوط اخلارجية واملالية على األسواق الصاعدة، تواجه معظم الدول األعضاء 
مبجموعة البنك، حتدايت اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة ابلرفع من وترية النمو الشامل 

 .دام، والسيما أتهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغلواملست

وعلى الرغم مما مت حتقيقه من نتائج إجيابية من طرف بلداننا، على مستوى اإلصالحات 
اهليكلية يف اجملالني املايل واالقتصادي، فإنه ال يزال أمام هذه الدول أشواطا هامة على درب 

 .ستدامة، والعدالة االجتماعية واجملاليةأتهيل اقتصاداهتا، وحتقيق أهداف التنمية امل
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وهلذه الغاية، أصبح من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توسيع وتعميق دور 
جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، واالرتقاء أبدائها وبراجمها، قصد االستجابة ملتطلبات بلداننا 

 .وتطلعات شعوبنا

ظيف كل طاقاهتا وإمكانياهتا للتفاعل اإلجيايب وهو ما يقتضي منها تكثيف جهودها، وتو 
مع احتياجات تطوير النماذج التنموية للدول األعضاء، وتنويع اقتصاداهتا وحتفيز القطاع اخلاص، 

 .ابعتباره حمركا للنمو ومنتجا للثروات

ويف هذا السياق، فإن جمموعة البنك ينبغي أن تضع على رأس أولوايهتا، االهتمام بتطوير 
ال البشري، ودعم املشاريع الصغرية واملتوسطة، وتوفري فرص الشغل للشباب، وتسخري الرأمس

الطاقات لبناء شبكات احلماية االجتماعية وتعميمها، والنهوض أبوضاع املرأة، واحلد من الفقر 
 .واهلشاشة والتفاواتت اجملالية

الدول اإلسالمية،  وإننا نتطلع ألن تقوم جمموعة البنك اإلسالمي بدور رائد لدعم جهود
اهلادفة إىل مواجهة التغريات املناخية، وتعزيز السالمة البيئية، واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية، 
واملسامهة يف تفعيل االلتزام العاملي بتوفري التمويل امليسر، ألجل متكينها من تنفيذ األهداف املتفق 

 .عليها يف هذا اجملال

عناية خاصة لتمويل مشاريع أتهيل البنيات التحتية، وتشجيع إقامة كما ندعو إلعطاء 
املشاريع اإلمنائية اليت تدعم التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية، وخاصة يف إفريقيا، يف 
خمتلف اجملاالت، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهرابئي والربي والبحري، 

 .لتحقيق األمن الغذائي واملشاريع الزراعية
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ويف هذا اإلطار، فإننا نعترب مشروع أنبوب الغاز بني نيجرياي واملغرب، منوذجا ملشاريع 
جنوب االندماجية واملهيكلة، اليت ميكن أن حتظى بدعم جمموعة البنك  -التعاون جنوب 

دول أعضاء  اإلسالمي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول اإلفريقية اليت يهمها هذا املشروع هي
 .يف جمموعة البنك

 أصحاب املعايل والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

لقد قامت جمموعة البنك بدور كبري يف جمال متويل مشاريع االستثمار. وهي مدعوة اليوم 
لتقدمي املزيد من املسامهة يف تشجيع تدفق االستثمارات البينية بني الدول األعضاء، وتقدمي 

ية من أجل زايدة فرص االستثمار التشاركي فيما بينها، ومتويل وضمان مشاريع املساعدات التقن
 .القطاع اخلاص، وإجناز مشاريع تنموية يف إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

كما أن احلاجة ماسة لتعزيز دور البنك اإلسالمي للتنمية، كمؤسسة للمعرفة وتشجيع 
األعضاء، من أجل مساعدهتا على التكيف مع التغريات االقتصادية احللول املبتكرة لدى الدول 

 -العاملية، معتمدة أكثر فأكثر على قدراهتا الذاتية، وعلى تسخري مؤهالهتا ومميزات موقعها اجليو
 .متوسطي -سياسي احملوري، على مستوى حميطها اآلسيوي واإلفريقي واألورو

بنك كمؤسسة تنموية رائدة، تدعم التعاون وإننا إذ نسجل بكل ارتياح، دور جمموعة ال
والتضامن بني البلدان اإلسالمية، وخاصة مع البلدان اإلفريقية، فإن دعم اجلهود التنموية هلذه 
البلدان، وتعزيز االندماج فيما بينها، ملن شأنه أن يساهم يف توطيد أواصر التعاون والتكامل بني 

 .جنوب –كل منوذجا حقيقيا للتعاون جنوب هذه الدول وابقي البلدان اإلسالمية، ويش
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وإن املغرب حلريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، واخلربات اليت راكمها فـي خمتلف 
اجملاالت، بشراكة مع جمموعة البنك، ويف إطار التعاون الثالثي، رهن إشارة البلدان اإلفريقية، 

تقدمنا ومناءان ال ميكن تصوره مبعزل عن أشقائنا بغية تعزيز قدراهتا التنموية، وذلك إمياان منا أبن 
 .يف القارة اإلفريقية

 ادة،أصحاب املعايل والسع
 ادة،السيدات والس راتحض

إن جسامة التحدايت تلزمنا اليوم، بتحرك مجاعي، من أجل تعزيز أسس التضامن بني 
ية على مجيع الدول اإلسالمية، وتفعيل االنتقال إىل منوذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنم

قات االقتصادية البينية، مبا خيدم مصاحل بلداننا، الاملستوايت، وإضفاء دينامية قوية على الع
 .اويساهم يف حتقيق التقدم االقتصادي والرخاء االجتماعي لشعوبن

ونود يف هذا اإلطار، أن نعرب عن جزيل شكران جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية، على 
ادية واالجتماعية ابململكة املغربية، من خالل املسامهة يف متويل ة االقتصيدعمها ملسرية التنم

 .ةائية واالستثماريمشاريعها اإلمن

وإننا نثمن اجلهود اليت تقوم هبا الدول األعضاء وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، من 
ة للقدس، ددًا دعمنا املوصول ومساندتنا املطلقن جمخالل صندوقي األقصى والقدس، مؤكدي
 .وتضامننا الوثيق مع أشقائنا الفلسطينيني
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 ادة،أصحاب املعايل والسع
 ادة،حضرات السيدات والس

إننا لعلى يقني أبن أشغال اجتماعكم ستثمر، حبول هللا، قرارات وتوصيات بناءة، 
متويل النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي  مت ملموسة، سيكون هلا األثر الفعال يف دعادراومب

للدول اإلسالمية، ومد املزيد من جسور التضامن والتآزر فيما بينها، مبا يستجيب لتطلعات 
 .اشعوهب

رب، فإننا نسأل هللا تعاىل أن يكلل أعمالكم ، املغوإذ جندد الرتحاب بكم يف بلدكم الثاين
 .احبكامل التوفيق والنج

 .هة هللا تعاىل وبركاتوالسالم عليكم ورمح

 

    

 

 


