
 

 

 

 

 كلمة معايل الدكتور عبد املناف ميتوسني
 انئب وزير املالية واالقتصاد 

 احملافظ املناوب للبنك اإلسالمي للتنمية عن برواني دار السالم 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 معايل رئيس جملس احملافظني،
 زمالئي احملافظون،

 جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،رئيس 
 أصحاب السعادة،
 حضرات الضيوف،

 حضرات السيدات والسادة،
ابدئ ذي بدء، نيابة عن حكومة جاللة سلطان برواني دار السالم، امسحوا يل أن أعرب عن خالص شكران 

شكر معايل وتقديران حلكومة وشعب اململكة املغربية على حفاوة الرتحيب وكرم الضيافة. كما أود أن أ
الدكتور بندر حممد محزة حجار، رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وأمانة البنك على الرتتيبات املمتازة 

 هلذا االجتماع.

 السيد الرئيس وزمالئي احملافظون،
تشهد البيئة العاملية تغريات مستمرة، خاصة مع الوترية السريعة للتطور التكنولوجي. وتتكيف البلدان 

ضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية بشكل دائم مع هذه التغيريات من أجل انتهاز الفرص اهلائلة املتاحة األع
والتغلب على ما تنطوي عليه من حتدايت. وحبمد هللا، مع اإلصالحات الواسعة والعميقة اليت ما فتئ 

ه لالحتياجات االقتصادية جيريها البنك اإلسالمي للتنمية حتت قيادة رئيسه، يواصل البنك تعزيز استجابت
 واإلمنائية ملختلف بلدانه األعضاء.

ويف هذا الصدد، فإننا نثين على هذه اجلهود املستمرة ونود أن نشجع البنك اإلسالمي للتنمية على 
مواصلتها، والسيما ما يتعلق بتنفيذ اإلصالحات اليت تعزز احلوكمة القوية والفعالية يف مجيع كياانت جمموعة 

مما سيعزز التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي للمجتمعات اإلسالمية وكذلك حتسني رفاهية البنك، 
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األمة. ونعتقد أن هذا يتماشى مع جوهر موضوع االجتماع السنوي هلذه السنة، "التحول يف عامل سريع 
مشرتًكا لتحقيق االزدهار التغري: الطريق ألهداف التنمية املستدامة". وتوفر أهداف التنمية املستدامة خمططًا 

 ومستقباًل أكثر استدامة للجميع.

امسحوا يل، سيدي الرئيس، أن أشاطركم وجهة نظران بشأن جماالت الرتكيز الرئيسية اليت ميكن أن يساعد 
فيها البنك بلدانه األعضاء يف حتقيق ليس فقط أهداف التنمية املستدامة بل وأيًضا النمو والتنمية املستدامني 

 املدى الطويل.على 

. تعد جودة وقوة النظام/املناخ التعليمي أمًرا ابلغ األمهية للنمو والتنمية على املدى الطويلأواًل، 
وترتبط جودة النمو والتنمية ارتباطًا وثيًقا بنوعية التعليم. لذلك، فإن وجود نظام تعليمي قوي ومالئم 

أسواق جديدة وخلق الفرص وتعزيز املواهب، مما سيمكن السكان من املعرفة واملهارات الالزمة إلنشاء 
 سيسهم عموًما يف حتقيق منو مستدام على املدى الطويل.

مليون دوالر  2.5ونشعر ابلتشجيع إذ نالحظ أن البنك واألكادميية العاملية للعلوم قد أطلقا حزمة بقيمة 
تدامة ودعم العلماء الالجئني يف إطار أمريكي لتقوية القدرات العلمية يف البلدان النامية وتعزيز علوم االس

برانمج ابلغ األمهية لبناء القدرات يف جمال علوم االستدامة، من أجل دفع عجلة التقدم حنو حتقيق أهداف 
 التنمية املستدامة.

وتواصل حكومة برواني دار السالم إعطاء األولوية لالستثمار يف تكوين موارد بشرية تتمتع ابلكفاءات 
ليت متكنها من اإلسهام يف التنمية االقتصادية للبالد. ولضمان اتساق نظامنا التعليمي مع واملهارات ا

احتياجاتنا احلالية واملستقبلية، فإننا نقوم بشكل مستمر مبراجعة معايري حمو األمية يف العلوم والرقمية واملالية؛ 
برانمج القيادة املدرسية يف برواني وتعزيز مهارات وقدرات املعلمني والقيادات املدرسية من خالل تنفيذ 

دار السالم، الذي يرصد احتياجات بناء القدرات للقادة؛ وتعزيز جودة التعليم والتعلم املوجه حنو تنمية 
 املهارات للقرن احلادي والعشرين؛ ورفع مستوى ربط مؤسساتنا التعليمية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

تعد كفاية الغذاء واملواد الغذائية من املتطلبات األساسية حلياة صحية ومنتجة، . تعزيز األمن الغذائياثنيا، 
حيث يعوق سوء التغذية التنمية االقتصادية ويزيد من تكلفة احلكومة واجملتمع. يف هذا الصدد، نود أن 
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ن الغذائي، نثين على البنك اإلسالمي للتنمية لتقدميه الدعم للبلدان األعضاء األكثر ضعفا يف حتقيق األم
مليار دوالر يف مشاريع وبرامج الزراعة  1مثالً من خالل استثمار البنك ملبلغ سنوي يصل يف املتوسط إىل 

والتنمية الريفية. ونود أيًضا أن نشجع البنك على البحث يف طرق لتشجيع الزراعة الذكية هبدف زايدة 
البنك أيًضا دورًا حيواًي يف ربط مراكز الزراعة جودة اإلنتاج وكفاءة املنتجات الزراعية. وميكن أن يلعب 

الذكية فيما بني البلدان األعضاء والعمل كمنصة ميكن من خالهلا مشاركة أحدث املعارف والتكنولوجيا 
 واخلربات.

يف هذا السياق، أنشأت برواني دار السالم مركز أحباث علوم وتكنولوجيا األغذية الزراعية التابع جلامعة 
برواني للتكنولوجيا، والذي يعمل كمنصة للربط بني الباحثني وجتميع املوارد من خمتلف املدارس والكليات 
التابعة للجامعة للعمل يف املشروعات املتعلقة ابألغذية الزراعية. وينصب عمل هذا املركز على خدمات 

يتهما، ويعمل بشكل وثيق مع أطراف البحث والتطوير لتعزيز قيمة قطاعي الزراعة والغذاء وإنتاجيتهما ورحب
فاعلة يف قطاعي األغذية الزراعية العام واخلاص ويتعاون مع هيئات البحث والتطوير احمللية واخلارجية يف 

 تطوير العلوم والتكنولوجيا.
. يربز تقلب التجارة العاملية ضرورة قيام تيسري فرص التجارة واالستثمار بني البلدان األعضاءوأخريا، 

مة التعاون اإلسالمي مبواصلة تعزيز التعاون يف التجارة البينية بني بلداهنا األعضاء. فوفًقا لتقرير آفاق منظ
الصادر عن منظمة التعاون اإلسالمي، تتجه التجارة البينية  2017التعاون االقتصادي والتجاري لعام 

ا لتعزيز هذه التجارة البينية. لذلك، داخل بلدان املنظمة يف منحى هبوطي. وهناك فرص هائلة ينبغي انتهازه
جيب أن نستمر يف تسهيل التجارة بني بعضنا البعض حيث ميكن للبنك اإلسالمي للتنمية أن يلعب دورًا 

 مهًما يف تقدمي املساعدة الفنية وتبادل املعارف ذات الصلة ودعم التمويل.
 السيد الرئيس،

 ال هللا سبحانه وتعاىل أن يلهمنا مجيعا السداد والتوفيق.يف اخلتام، أمتىن للبنك مزيداً من النجاح، وأس
 وشكرا لكم.


