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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول الشقيقة والصديقة؛   

 أصحاب المعالي السادة رؤساء الحكومات والوزراء األولين؛

 حضرات السيدات والسادة المحافظين؛

هللا وأيده السيد مستشار صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره  

 السيد رئيس مجموعة البنك االفريقي للتنمية؛

 أصحاب السعادة السفراء؛

 حضرات السيدات والسادة؛

 

بحضراتكم بمدينة مراكش، بمناسبة انعقاد االجتماعات السنوية رحب اسمحوا لي، في البداية، أن أ

التاسعة والثالثين للصندوق الثامنة واألربعين للبنك اإلفريقي للتنمية، واالجتماعات السنوية 

 االفريقي للتنمية؛

م تشريف جلسة افتتاح هذه كم جميعا عن عميق امتناننا وتقديرنا لقبولكوأود أن أعرب ل

 االجتماعات السنوية بحضوركم الفعلي الذي يضمن بكل تأكيد النجاح لهذه التظاهرة الهامة؛

 

 أصحاب الفخامة والمعالي؛

 حضرات السيدات والسادة؛

 

تكتسي االجتماعات السنوية التي نحن بصددها أهمية خاصة نظرا ألنها سوف تمنحنا الفرصة 

للتساؤل حول مستقبل افريقيا على ضوء االنتظارات المشروعة لشعوبنا اإلفريقية واإلمكانيات  

التي تزخر بها قارُتنا، دون إغفال للصعوبات والنقائص التي ينبغي العمل على معالجتها 

 ؛وتجاوزها

 



وال شك في أننا، خالل هذه االجتماعات، سوف ننكب على اإلشكاليات المطروحة وإيجاد السبل 

الكفيلة بمساعدة افريقيا على تحقيق قفزة نوعية في اقتصاديات بلدانها، وجعلها منظومات 

 اقتصادية متكاملة وذات قيمة مضافة عالية، تعتمد على تحويل الثروات الطبيعية والبشرية الغنية

تحقيق االندماج االقتصادي، وخلق  في أفق التعاون والشراكة آليات ، مع تطويرالتي تزخر بها

 ؛فضاءات إقليمية إفريقية

وإننا مدعوون، من أجل تحقيق هذا التحول الهيكلي المنشود، إلى وضع خارطة طريق واضحة 

لالزمة، وتحسين مناخ المعالم ومتعددة األبعاد، تنصب باألساس على  تأهيل البنيات التحتية ا

 ،األعمال، وإصالح الحكامة، وكذا مراجعة منظومة التربية والتكوين، وتشجيع البحث العلمي

 ؛خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمستدامة

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أنه رغم تفهمنا للصعوبات االقتصادية التي تعرفها اليوم بعض 

نحة من جراء األزمة، فإننا ندرك جميعا أن القارة اإلفريقية في الوقت الراهن، الدول المتقدمة الما

 تبقى في حاجة إلى مساعدات هذه الدول المانحة التقليدية؛

كما نأمل كذلك الحصول على دعم وازن من طرف القوى االقتصادية الجديدة التي أصبحت تلعب، 

 لعالمي؛في السنوات األخيرة ، دورا واعدا في االقتصاد ا

ومن جهة أخرى، فإننا واعون كل الوعي بأن إفريقيا ال يمكنها أن تبقى  دائما معتمدة على 

المساعدات الخارجية من أجل النهوض بأوضاعها التنموية، خاصة وأن هذه القارة تزخر بموارد 

لية طبيعية وبشرية مهمة، في حاجة إلى التعبئة والتأهيل والتكوين، واعتماد النجاعة والفعا

 واالستدامة في استثمارها لصالح تطور وتقدم شعوبنا اإلفريقية؛

 

 أصحاب الفخامة والمعالي؛

 حضرات السيدات والسادة؛

ال يخفى عنكم الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق اإلفريقي للتنمية  في إخراج عدة دول من 

من الدول الضعيفة الدخل أوضاع الهشاشة، وبعث األمل في نفوس شعوبها، وكذا في تمكين عدد 

 من الرفع من وتيرة أداء اقتصادياتها؛

 



وبالتالي، فان هذا الصندوق يستحق منا كل الدعم من أجل تعزيز موارده  بما يمكنه من مواجهة 

 التحديات الراهنة والمستقبلية إلفريقيا؛

ندوق  في مقدمة للص" تجديد وتعزيز الموارد المالية"وفي هذا األفق، البد من أن نضع مسألة  

أولوياتنا، خاصة في  ظل الظرفية الراهنة، علما بأن االجتماع القادم للدول المانحة سوف ينعقد 

؛ بحيث نتطلع إلى 7139لهذا الغرض في تونس الشقيقة، في بحر األسبوع الثاني من شهر يونيو 

مبادرات الهادفة الى مساهمة فاعلة من طرف الدول اإلفريقية لدعم هذا الصندوق، وكذا إلى كل ال

 تيسير شروط التنمية والتحول الهيكلي في إفريقيا؛ 

هذا، وبموازاة ذلك، تجدر اإلشارة إلى مبادرة البنك اإلفريقي للتنمية إلنشاء صندوق تمويل البنيات 

ونتمنى، . التحتية بهدف التصدي للخصاص الذي يعرفه هذا القطاع على مستوى القارة اإلفريقية

من أجل  أن، أن تحظى كذلك هذه المبادرة من طرف الجميع بالدعم الذي تستحقهفي هذا الش

 .تحقيق االندماج االقتصادي الذي نصبو اليه جميعا

 

 أصحاب الفخامة والمعالي؛

 حضرات السيدات والسادة؛

سنة  َنْلَتئُِم اليوم، في إطار اجتماعاتنا السنوية، الستعراض وتقييم المنجزات التي تم تحقيقها خالل

 من قبل مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية؛ 7137

وفي هذا الصدد، سوف نقف على حصيلة المبادرة من أجل الدول الفقيرة األكثر استدانة، ومبادرة 

 تخفيف الديون المتعددة األطراف، وكذا التقرير السنوي للنظام المستقل للتفتيش التابع للبنك؛

لمتعلقة بالقطاع المائي، ثم إلى التقرير الخاص بتطبيق قرار كما سنتطرق  إلى مختلف المبادرات ا

مجلس المحافظين القاضي بالرفع من رأسمال البنك للمرة السادسة، وإلى تقرير الشراكة الجديدة 

 لتنمية إفريقيا؛ 

وتجدر االشارة كذلك الى أن مجلس المحافظين سينكب خالل هذه االجتماعات على خارطة الطريق 

 ؛(كوت ديفوار)ودة البنك الى مقره بايدجان المتعلقة بع

 



، كان قد أخذ علما بتقرير اللجنة (طانزانيا)وللتذكير فان مجلس المحافظين خالل اجتماعه بأروشا 

وضرورة تحضير خارطة طريق  االستشارية للمحافظين حول مبدإ رجوع البنك إلى مقره بابيدجان

 في هذا الشأن، يتم عرضها على أنظار مجلس المحافظين خالل االجتماعات السنوية بمراكش؛

أخيرا، وبما أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، يعتبر من النقاط األساسية في جدول 

رئيسا لمجلس  أعمال اجتماعاتنا، اسمحوا لي، بهذه المناسبة، ومنذ اآلن، أن أقدم، بصفتي

المحافظين، عبارات التقدير والعرفان ألعضاء مجلس االدارة الذين سيغادرون المؤسسة عند 

، كما  وأرحب باألعضاء الجدد الذين سيلتحقون بالمجلس بعد انتخابهم 7139نهاية شهر يونيو 

 خالل االجتماعات الحالية؛

وعلى غرار االجتماعات السابقة، ال  ومما ال يخفى عنكم، فإن اجتماعاتنا لهذه السنة بمراكش،

اجتماعا ولقاء  21تقتصر على االجتماعات الرسمية لمجلس المحافظين، بل تشهد انعقاد أكثر من 

مايو، تتناول بالدرس والتحليل كل القضايا الهامة المتعلقة بقارتنا،  72دراسيا منذ يوم اإلثنين 

 .بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وازنين

 الفخامة والمعالي؛أصحاب 

 حضرات السيدات والسادة؛

 

يطيب لي، بهذه المناسبة، بصفتي رئيسا لمجلس المحافظين، أن أقدم تهانئي الحارة للدكتور 

 7137رئيس المجموعة ولمجلس إدارتها على النتائج المحققة سنة برسم سنة " دونالد كابيروكا"

 المي واإلقليمي؛رغم الظرفية االقتصادية الصعبة على الصعيدين الع

كما ال يفوتني أن أنوه بكافة األطر والعاملين التابعين للمجموعة على الجهود القيمة التي يبذلونها 

 رغم الصعوبات والعوائق التي تواجههم أحيانا، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعوبنا اإلفريقية؛

قاما سعيدا ومثمرا بيننا، وآمال وفي الختام أود، مرة أخرى، أن أرحب بكم في مراكش متمنيا لكم م

 .أن تكون نتائج اجتماعاتنا في مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا اإلفريقية

                          

  .والسالم عليكم ورحمة هللا                      


