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 2019االجتماع الّسنوّي لسنة 
 جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
  2019أبريل  6و 5)املغرب( يومي  مراكش

 
 

 املوضوع:
 "التحّول يف عامل سريع الّتغيري، الّطريق ألهداف التنمية املستدامة" 

 
 

 د واملالّية والّتنمية، الّسّيد الساين كابوري، كلمة وزير االقتصا
 اإلسالمّي للّتنمية عن بوركينا فاسو حمافظ البنك
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 الرمحن الرحيم هللا بسم

 
 معايل الّسّيد رئيس جملس احملافظني

 أصحاب املعايل الّسّيدات والّسادة احملافظني
 معايل الّسّيد رئيس جمموعة البنك اإلسالمى للتنمية

 لّسيدات والّسادة املديرينا
 أيّها املوفدون الكرام، 

 ،الّسّيدات والّسادة
أتشّرف وأسعد ابغتنام هذه املناسبة ألخاطبكم ابسم بوركينا فاسو يف افتتاح 

 االجتماع السنوي الرابع واألربعني ملؤّسستنا املرموقة: البنك اإلسالمى للتنمية.
لطات املغربّية على اليت شّرفتنا ابحتضان قبل الّشروع يف خطايب أوّد أن أشكر السّ 

 هذا االجتماع الّسنوّي الرّابع واألربعني.
كما أشيد ابجملهودات والّتضحيات اليت بذهلا املنّظمون إلجناح هذه الفعالية. فشكرا 

 لكم مجيعا.
 الّسّيدات والّسادة احملافظني

 أيّها املوفدون الكرام، 
ار رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية على أشيد ابلدكتور بندر حممد محزة حجّ 

قيادته الّرشيدة لنشاطات اجملموعة، السيما من خالل اإلصالحات العميقة اليت هتدف إىل 
 رفع الّتحّدايت احلالّية اليت تتمّثل يف حتسني ظروف عيش شعوبنا.

الساحة يعّد بنكنا واحدا من البنوك اإلمنائّية متعّددة األطراف األكثر نشاطا على 
كتصنيف ائتمايّن يف الّسوق املالّية. يتدّخل   AAAالّدولّية، وقد حصل هيكليًّا على درجة 

بلدا ويستفيد من أعماله على األقّل شخص من أصل  57البنك اإلسالمّي للتّنمية يف 
 مخسة يف العامل أبسره.
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 أيّها احملافظون الكرام؛ 
ذه الّسنة هو: "التحّول يف عامل سريع كما تعلمون، إّن موضوع االجتماع الّسنوّي ه  

الّتغيري، الطّريق ألهداف التنمية املستدامة". أحّيي ثراء هذا املوضوع املتعّلق ابألهداف اليت 
يف برانمج عاملّي عنوانه "حتويل عاملنا: جدول اعمال  2015وضعها قادة العامل ملا بعد سنة 

دة فيه األبعاد االجتماعّية واالقتصاديّة للتنمية املستدامة". تشمل األهداف احملدّ  2030
والبيئّية للتنمية. ويبقى حتديد الطرق والوسائل املؤّدية إىل حتقيقها أكرب الّتحدايت اليت تواجه 

 بلداننا على املستوى اجلماعّي والفردّي.
هلذا حنّيي اجلهود اليت يبذهلا البنك اإلسالمّي للتنمية ملرافقة البلدان يف سبيل حتقيق 

 أهداف التنمية املستدامة.
 الّرئيس؛ معايلويف هذا الّصدد، 

إّن اإلصالحات املختلفة اليت قمتم هبا منذ تولّيكم رائسة هذه املؤّسسة تطمئننا 
أبّنكم أدركتم حجم الّتحدايت اإلمنائية يف عامل دائم الّتحّرك، واليت تفرض علينا حتّوال هيكليا 

 مؤّسساتنا. ويف ما خيّص اإلصالحات واإلجراءات، أوّد على كّل املستوايت، يف البلدان ويف
أن أشيد بتقليل البنك للرتكيز واستحداث صندوق ألهداف الّتنمية املستدامة والاّلجئني 
العلماء واستحداث صناديق لإلبداع لتحفيز النمّو االقتصادّي يف عامل يتطّور واستحداث 

شّك أّن هذه املبادرات ستمّكن البنك من مرافقة  برانمج العلوم والّتكنولوجيا واالبتكار.  ال
 .2030البلدان األعضاء أكثر لتحقيق أهداف الّتنمية املستدامة يف أفق 

 أان واثق أّن هذه االستباقية ستمّكننا من النجاح رغم الّتحدايت العديدة املتبّقية.
 الرئيس معايل

 أيّها احملافظون الكرام؛
، ومن أجل 2015لعّلكم تذكرون أنه ملّا اعُتِمَدت أهداف التنمية املستدامة يف 

ّكد من مستوى تقّدمها على املستويني الوطيّن والعاملّي، اتّفقت البلدان األعضاء أن يقوم الّتأ
مؤمتر سياسي عايل املستوى اتبع للمجلس االقتصادّي واالجتماعّي لألمم املّتحدة بتفّقد 

. جيب أن يكون تقدمي 2030لّية لتقييم مستوى تقّدم تطبيق جدول أعمال تقارير مرح
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عروض املتابعة من البلدان تطّوعّيا، ولكنها ملزمة بتقدمي ثالثة تقارير متابعة على األقّل 
 خالل دورة تطبيق أهداف الّتنمية املستدامة.

، قامت 2030سنة وهلذا، حّّت تنجح بوركينا فاسو يف حتقيق جدول األعمال العاملّي ل 
إبدراج أهدافه يف خمتلف سياسات واسرتاتيجيات الّتنمية، السيما اخلطّة الوطنّية للتّنمية 

اليت تتضّمن خمّطط حتّول هيكلّي لالقتصادي  2020-2016االقتصاديّة واالجتماعّية 
 البوركينايب يقوم على ثالثة حماور:

 إصالح املؤّسسات وحتديث اإلدارة؛ (1
 ل البشرّي؛تطوير رأس املا (2
 تنشيط القطاعات الداعمة لالقتصاد والوظائف. (3

بعد ثالث سنوات من التطبيق واملكاسب، تقّدمت بوركينا فاسو لعرض أّول تقرير 
وطين تطّوعّي هلا عن أهداف الّتنمية املستدامة يف املؤمتر السياسي عايل املستوى لسنة 

2019. 
وما تاله من  2015و 2014رغم صعوبة السياق االجتماعّي والسياسّي يف 

، تعمل بوركينا فاسو على تعزيز قدرهتا على الّصمود مبواصلة 2016انشغاالت أمنّية منذ 
وزايدة إجراءات الّتنمية القائمة على القطاعات االجتماعية األولويّة ابإلضافة إىل 

 اإلصالحات الّسياسّية والقضائّية واملؤّسسّية واالقتصاديّة.
من  2030رض تقريران الوطيّن ال تعين ابلّضرورة أنّنا سنكون يف سنة إّن رغبتنا يف ع  

 الّناجحني ولكّنا نريد أن نرَي اجلميع عزمنا على الّتقّدم رغم ما نواجهه من صعاب.
كما نطمح أن حنّقق نتائج أفضل مبساعدة شركائنا اإلمنائّيني، الذين أحّييهم   

الذي يقّدم أداء مرضيا مبحفظته احلالية املتضّمنة ابملناسبة، خاصة البنك اإلسالمّي للتنمية 
 مليون دوالر   821.74مشروعا مببلغ إمجايّل قدره  22

وإيّن أنقل إليكم امتنان الشعب البوركينايب على كّل هذه اجملهودات ورغبته يف 
االستفادة من اعتمادات جديدة ملشاريع من شأهنا دعم الشراكة الّطويلة واملثمرة اليت 

 ّور، ال حمال، مع مرور الوقت.ستتط
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 معايل الّسّيد الرئيس،
 أيّها احملافظون الكرام؛

 ،الّسّيدات والّسادة
يف هناية كلميت، أوّد أن أجّدد حتيايت اخلالصة جملموعة البنك اإلسالمى للتنمية على 
دعمها الّثمني للبلدان األعضاء ولبلدي بوركينا فاسو على وجه اخلصوص يف اجملهودات من 

 أجل التنمية البشريّة املستدامة.
بصفيت رئيسا جمللس وزراء جمموعة دول الّساحل اخلمس، أغتنم هذه الفرصة لشكر 
البنك اإلسالمّي للّتنمية على حضوره والتزامه املعلن خالل مؤمتر التنسيق لشركاء وداعمي 

أعرب يف نواقشط. وأوّد أن  2018ديسمرب  06صندوق جمموعة دول الساحل اخلمس يف 
عن رضاي ودعمي للمسؤول األّول للبنك، الدكتور بندر حجار يف تطبيق املهام املوكلة 

 إليه.
أمتّّن لكم الّنجاح يف أشغال االجتماع الرّابع واألربعني جمللس حمافظي البنك 

 اإلسالمي للتنمية!
 حيىي الّتعاون!

 حتىي جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية!
 .وبركاته والسالم عليكم ورمحة هللا


