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 ضيوفنا الكرام،

 ،األجالء الباحثين واألساتذةالسادة 

 وزمالئي األعزاء، أصدقائي

 حضرات السيدات والسادة،

أنني لن أجازف اليوم بإعطاء محاضرة أمام  أطمئنكمقبل كل ش يء، أود أن 

 لالستماع أكثر منه لإللقاء.اليوم . أنا هنا الثقلمن هذا  حضور 

أرحب  كما، في بنك املغربباستقبالكم  مدى سعادتيفي البداية، أود أن أعبر عن 

 .في بلدنا وأتمنى لهم مقاما طيبامن الخارج  الذين قدموا ضيوفناب

 ولألساتذةإلينا،  الذين انضموااملسؤولين  لكافة أعبر عن امتناني وال يفوتني أن

وكذا للباحثين،  إلقاء محاضرات في الجلسات العامة، وافقوا علىالذين  املرموقين

  .أبحاثهم عرضل ةمختلفخلفيات  من الذين قدموا ،أغلبهمالشباب 

تنظيم هذا اقترحت علينا جمعية االقتصاد القياس ي التي  كذلك أخص بالشكر و 

 . أطرنابين  ممتاز تعاون ، لتفتح بذلك الباب أمام املؤتمر
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للمؤسسات الوطنية و مركزي،  بنكلنا كفرصة  ، في منظورنا،للقاءهذا ايشكل 

مجال البحث في  من حيثالتقدم املحرز مدى  لالطالع على، الحاضرة معنا اليوم

 الوسطمناسبة لتعزيز الروابط مع يعتبر كما . خاصة االقتصاد الكمياالقتصاد، 

 عالقات تعاون جديدة. وإرساءاألكاديمي 

، مؤسستنا نظمهاتالتي  العلمية التظاهرات، أنه من بين جميع هنا أؤكدوأود أن 

 رقةااألفملشاركة القوية للباحثين أهمية فريدة، بالنظر إلى االلقاء  هذا يكتس ي

 .  قارتناالتي تهم اقتصاد  القضاياعلى  تركيزهبوكذا 

 لروابطل توطيدانفتا  على إفريقيا اال  عديدة املغرب منذ سنوات اختار  قدف

تعاون الوكذا على تعزيز فرص  ،ةيثقافو  ةجغرافيو  يةتاريخالعتبارات املتينة 

عبر  االنفتا فإننا نساهم في هذا ، وكبنك مركزي  املجاالت. كافةفي  رابح-رابحال

مع العديد  واسع النطاقتعاون إرساء  عبروكذا  امتدادهلنظام البنكي في ا ةمواكب

م في القارة. و  املثيلةمن املؤسسات 
َ
ك

َ
 اليوم خدمة يسعدنا أن نواصل مساهمتنال

 . للبحث العلمي
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 سيداتي وسادتي،

هذه . فضعيفةال تزال  ن إنجازات إفريقيا في مجال البحث العلميال يخفى عليكم أ

اليوم وأكثر من الربع في أفق سنة من ساكنة العالم  %71القارة التي تأوي ما يناهز 

وال  ،على أساس معادلة القدرة الشرائية، من الثروات %0، ال تنتج سوى 0202

 
 
العلمية، حسب التقرير األخير حول العلوم الصادر  البحوثمن  %0,2در إال ص  ت

 .0270)يونيسكو( في  والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية عن 

أن تطوير الرأسمال البشري والبحث العلمي ونحن على وعي تام، هنا في املغرب، 

اإلرادة القوية والجهود املبذولة على مستوى امليزانية  فبالرغم من. باألمر الهينليس 

بد نكا لتعليم، الزلناقطاع امن الناتج الداخلي اإلجمالي ل %2تخصيص حوالي ب

لكفاءات التي ضع نظامنا التعليمي على الطريق الذي سيمكننا من توفير انل

 تطوير البحث واالبتكار.وتلك الضرورية ليحتاجها سوق الشغل 

التغيرات العميقة التي تؤثر على نماذجه وباملنافسة  بتنامي حدة يتسمفي عالم و

التقليدية، لم يعد االستثمار في البحث العلمي واالبتكار ترفا، بل أضحى ضرورة ال 

من مستدام إفريقيا لنمو سريع و تحقيق  سبيل نحو الذلك أنه يعتبر محيد عنها. 
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 كما أنه يبقىالستجابة لتطلعات ساكنتها بصفة عامة وشبابها بالخصوص. ا شأنه

 بينها وبين الدول املتقدمة.  الفجوة اتساعالخيار الوحيد لتفادي 

أبحاث متطورة  إلى إجراءماسة حاجة  هناكاالقتصاد واملالية، كبعض املجاالت  في

 بعض املبادرات واملشاريعأن  صحيحالخصوصيات اإلفريقية.  االعتبارتأخذ في 

صصت الجديرة بالثناء 
 
ما بين  الذي أنجزه، على غرار املشروع هذه القارةلقد خ

إلى بالواليات املتحدة األمريكية،  ةث االقتصاديو املكتب الوطني للبح 0272و 0221

داخل جامعات مرموقة،  التي تم إحداثها خصصة إلفريقيا جانب مراكز البحث امل

 الوطنية.تطوير قدراتها و تعزيز كفاءاتها مطالبة بتبقى  القارة اإلفريقية إال أن

اتخاذ  ، ذلك أنعلى وعي بهذا التحدي بشكل خاص البنوك املركزيةتبقى و 

وبالعوامل القتصاد بادراية معمقة يتطلب القرارات املتعلقة بالسياسة النقدية 

  يتعين عليناألدائه. وفي هذا السياق،  املحركة
 
 البحوث آخرمن ستلهم بناء نماذج ت

تختلف عن  غالبا ما التي مقومات واقعنااالقتصاد وتأخذ باالعتبار علم في 

 . نحن إذا أمام تحديين رئيسيين وجب علينا رفعهما.البلدان املتقدمة واقع

يتعلق التحدي األول بقصور املعرفة بشأن اآلليات الكامنة وراء عمل اقتصاداتنا و 

 أصبح من الواجب علينا نمذجة االقتصاد. لذلك، االستفادة منهايمكننا  والتي
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نمذجة تتطلب هذه ال فيتمثل في كون  ،. أما التحدي الثانيمن القاعدة بدءا

موارد مالية وبشرية كبيرة، تفتقر إليها  هاتوفير  يستلزم  موثوقة ومنتظمةبيانات 

 .هد اإلحصاء في العديد من البلدانمعابشكل كبير 

في  تساهم يمكن أن ، بفضل استقالليتها،أن البنوك املركزية أرى في هذا السياق، 

هذا ما نحاول تحقيقه في و . تلعب دور القاطرة في هذا املجالوأن  تطوير البحوث

 بنك املغرب.

 مخططاتنافي صلب  دوما تعزيز املؤهالت البشريةو  تشجيع البحثقد كان ل

، إلى جانب مختلف الوحدات التشغيلية 0221سنة  أنشأنا ،االستراتيجية. لهذا

القضايا االستراتيجية واإلشكاليات  تدارسيتولى بالبنك، قسما مخصصا للبحث 

 املرتبطة بمهام البنك.

الهيئات األكاديمية  برامج التعاون معمن  العديد بتطويرقمنا  عالوة على ذلك،

 مع العديد من البنوك املركزية في جميع أنحاء العالم. في ، وكذاةوالدولي ةالوطني

نهذا السياق، أطلقنا برنامج "الباحث الزائر" الذي 
ّ
إرساء أطر مؤسستنا من  مك

الواليات املتحدة األمريكية وكندا  لبلدان مثلمع خبراء من بنوك مركزية  عالقات

 ليشمل أيضا باحثين أفارقة.، ونتمنى أن يمتد هذا التعاون وبولونيا
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تحتل  باتتعمل ثائق لسلة من و سأصدر البنك منشوراتنا املؤسساتية،  إضافة إلى

بمجاالت بشكل مباشر أو غير مباشر   تتعلقالتي  لبحوثل تدريجيا مكانة مرجعية

 . عمل البنك

أو  ةظرفيالمن اللقاءات العلمية تنظم مؤسستنا مجموعة ، إلى جانب ذلك

 سنويا. اي نعقدهتالدولية لالقتصاد الكلي واملالية ال على غرار األيام، ةنتظمامل

 حضرات السيدات والسادة، 

أن اليوم فريقيا ، يتضح لنا أنه يحق إل إلقاء نظرة سريعة على برنامج املؤتمرب

الذين استطاعوا تبوأ مناصب هامة على مستوى  املغتربينتكون فخورة بأبنائها 

، من استغاللهايمكن  إمكانيات هائلة هؤالء يشكلون أفضل الجامعات عامليا. 

دراج القضايا الخاصة بالقارة ضمن برامجهم البحثية وتقوية خالل تحفيزهم على إ

 روابط التعاون مع املؤسسات اإلفريقية.

، إذ أصبحت الهامةسؤولية نصيب من هذه امل هي األخرى  لسلطات الوطنيةلو 

مالئمة ومرنة بما فيه الكفاية الستقطاب هذه الكفاءات  أطر  مطالبة بإرساء

 .من قدراتهاواالستفادة 
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تقديم دعم قوي إلفريقيا من أجل ، في رأينا، يتوجب على التعاون الدولي كما

 وتخصيصبرامجه بشكل تلقائي  توسيعمن خالل وذلك املض ي في هذا الطريق، 

 تقوية القدرات في مجال البحوث. لمنه جانب 

 االقتصادي للتكاملورش كبير لإفريقيا إطالق ألمر ومما يزيد من أهمية هذا ا

جاالت امل بإدراجالتي يبقى نجاحها رهينا  ،منطقة التبادل الحر القاريةفي يتمثل 

 .ث والتعليمصلة، ال سيما البحالذات 

 حضرات السيدات والسادة،

انعقاد هذا حظي به في بلدنا الذي االهتمام الكبير اإلشارة إلى أود  ،في الختام

عدد كبير من خيرة الباحثين واألساتذة املرموقين  يشارك فيهاملؤتمر العلمي الذي 

خطوة هامة للدعم مجرد  ال يعكس هذا الحدث فبالنسبة لي،الحاضرين بيننا. 

سواء في املغرب  البحث العلميفي مستقبل  الثقةعلى عالمة أيضا والتشجيع، بل 

 أو إفريقيا ككل.

 وأشكركم جزيال على جميل إصغائكم.   أتمنى كامل التوفيق ألشغال املؤتمر 


