
 

 

 
 

 كلمة السید رئیس مجلس المستشارین،
  ذ.حكیم بنشماش

 ورئیس رابطة مجالس الشیوخ والشورى والمجالس
 المماثلة في أفریقیا والعالم العربي

 
 في أشغال المنتدى البرلماني االقتصادي اإلفریقي-

 العربي
 تحت شعار: "من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون

 اإلقلیمي"
 
 
 

1 
 



 
 

 یومي 25 و 26 أبریل 2018، بمقر مجلس المستشارین.
 

محمود ،● آل زید اهللا عبد بن أحمد السید          معالي
 رئیس مجلس الشورى بدولة قطر المحترم

المجلس● رئیس المشري ، خالد السید       معالي
 األعلى للدولة بدولة لیبیا المحترم

●،Reverien Ndikuriyo السید     معالي
البوروندي بجمهوریة الشیوخ مجلس      رئیس

 المحترم
االتحاد● رئیسة شقرون ، بنصالح مریم       السیدة

 العام لمقاوالت المغرب المحترمة

رئیس● السلمي ، فهم الدكتور مشعل بن      معالي
 البرلمان العربي المحترم

البرلمان● رئیس ،Ilias Castillo السید       معالي
 االمریكوالتینیي المحترم

●Fernando Meza السید     معالي
 Moncada، رئیس البرلمان االندیني المحترم

المجالس● وفود رؤساء والسادة      السیدات
 األعضاء في الرابطة المحترمون
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المغربي● البرلمان أعضاء والسادة      السیدات
 المحترمون

نائب● ،Orlando Dias Pereira      السید
غرب لدول االقتصادیة المجموعة برلمان       رئیس

 إفریقیا (إیكواس) المحترم

منظمة● ممثلة ،Florence Rolle      السیدة
بالمغرب (الفاو) والزراعة المتحدة لألغذیة      األمم

 المحترمة

األسرة● وزیرة الحقاوي ، بسیمة      السیدة
االجتماعیة   والتضامن والمساواة والتنمیة

 المحترمة

الغرف● جامعة رئیس أمهال ، مصطفى       السید
 المغربیة للتجارة والصناعة والخدمات المحترم

التجارة● غرف اتحادات وممثلي رؤساء       السادة
العربي والعالم افریقیا في والفالحة       والصناعة

 المحترمون

افریقیا● في المقاوالت اتحادات ممثلو       السادة
 والعالم العربي المحترمون

عام● أمین علي ، یوسف الواسع عبد        السید
 الرابطة المحترم
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 السادة ممثلو المنظمات الدولیة المحترمون●

 السادة السفراء المحترمون●

 

 حضرات السیدات والسادة الحضور الكریم؛
الثاني-المغرب، بلدكم في جمیعا بكم أرحب أن         یشرفني
هذا ألشغال باستضافته مجلسنا سعادة عن لكم أعبر          وأن
الهام، العربي اإلفریقي االقتصادي البرلماني       المنتدى
والمجالس والشورى الشیوخ مجالس رابطة مع        بشراكة
العام واالتحاد العربي والعالم إفریقیا في        المماثلة
والصناعة التجارة غرف وجامعة المغرب،       لمقاوالت
وبتعاون المغربیة، الفالحة غرف وجامعة       والخدمات،
لألمم التابعة والزراعة األغذیة منظمة من كل         مع
المعنیة المتحدة األمم منظمة وهیئة ،(FAO)        المتحدة
) المرأة وتمكین الجنسین بین      بالمساواة

،(UN-WOMEN  
 حضرات السیدات والسادة؛

بنیویة تحوالت العربي والعالم إفریقیا تجتاز تعلمون         كما
كل على متنامیة تحدیات وتواجه ومتسارعة،        عمیقة
االقتصادیة المجاالت في و واألمنیة، السیاسیة        األصعدة
إلى النظر ُأْلفُت السیاق هذا وفي والبیئیة.         واالجتماعیة
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المستوى على الدقیقة والظروف واألخطار       التحدیات
على انعكست التي واالقتصادي واالجتماعي       السیاسي
فرغم التنمیة. ومعدالت المنطقة واستقرار       أمن
الدول علیها تتوفر التي الضخمة والموارد        اإلمكانیات
من تعاني مازالت منها أجزاء أن إال واإلفریقیة ،          العربیة
وضعف الهجرة موجات وتزاید والجوع الفقر        ویالت
الشباب، مطالب وتزاید النساء وإقصاء التنمیة        مؤشرات
بنیوي هو ما منها ومركبة متداخلة أسباب لعدة          وذلك
مرتبط خارجي هو ما ومنها الداخلیة باألوضاع         مرتبط
استراتیجیة الجیو- والحسابات االقتصادیة      بالرهانات
مما فیها، للت  فصیل المجال یسع ال والتي الدولیة،          للقوى
االستراتیجیة الشراكات من أشكال تطویر معه        یستوجب
سبل عن البحث أن نعتبر لذلك كثیرا، تأخرت          والتي
األساسیة المداخل أحد یعد االقتصادي التعاون        تنویع
واستقرارها أوطاننا وحدة على للحفاظ عنها غنى ال          التي
تشاركي تنموي استراتیجي منظور وفق       وتنمیتها
المصالح نسیج تمتین على یرتكز وتضامني        وتكاملي
العالمین بین اإلنسانیة والروابط والتجاریة       االقتصادیة

  اإلفریقي والعربي، والنأي بها عن أي تدخل خارجي.
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أن األفاضل، والسادة السیدات حضرات تالحظون،        لذلك
نوعیة فرضتها الملتقى لهذا اختیرت التي        المواضیع
بدأت التي التحدیات من الجدیدة واألجیال        المخاطر
العالمي، االقتصادي للنظام الجدیدة التحوالت       تفرزها
االقتصادیة القوى لموازین الجذري التغیر       جراء
التي واألمنیة والعسكریة والتكنولوجیة      والدیموغرافیة
التفكیر إعادة تفرض التحوالت هذه إن العالم.         یعرفها
الجدیدة المخاطر هذه نوعیة مع تتماشى جدیدة         بمقاربة
التي التحدیات من الجدید والجیل بالعالم،        المحدقة

 یشهدها؛
مكانة شعوبهم تحتل أن أرادوا إذا واألفارقة العرب          إن
أن علیهم القسوة وبالغ التحول شدید عالم في          محترمة
والشراكات والتكامل التعاون من جدیدة أنماطا        یبدعوا
التنسیق على القائمة الحكامة من جدید لجیل یؤسسوا          وان
السیاسات صعید على سواء مكوناتها، مختلف        بین
السیاسات صعید على أو أبعادها مختلف في         االقتصادیة

 األمنیة والعسكریة، وكذا التغیرات المناخیة.
النظام قیود من للتحرر فاعلیة األكثر السبیل هو          ذلك
أوطاننا. ومقدرات خیرات في الطامعین وسطوة        العالمي
االرتقاء في شعوبنا طموح یمثل اإلطار هذا         وفي

6 
 



التعاون أنماط ومختلف والتجاریة االقتصادیة       بالعالقات
عربًیا استراتیجیة أولویة اإلفریقیة العربیة       والتكامل

 وإفریقیً  ا.
راكمناه ما ومحدودیة بتواضع التذكیر إلى بحاجة         لسنا
ولالستشهاد المنطقتین، بین التعاون مجال في رصید         من
صادرات أن وهو واحد رقم إلى اإلشارة تكفي ذلك           على
الخمس السنوات خالل بلغت العربي العالم إلى         إفریقیا
حین في صادراتها، إجمالي من المائة في 6.5          الماضیة
في 6 من أقل إفریقیا إلى العربي العالم صادرات           مثلت
بین التعاون مؤشرات ضعف تؤكد معطیات وهي         المائة،
السیاسیین الفاعلین وتساءل والعربیة، اإلفریقیة       الدول
أنجع على للبحث واألفارقة العرب       واالقتصادیین
لذلك واالستثمار. التجاریة المبادالت لتعزیز       الوسائل
بهذه االرتقاء أجل من العمل یتطلب الوضع         فهذا
البرلمانات على ُیحّتم ما وهو وتحسینها،        المؤشرات
التبادل تفعیل سبل عن البحث بهدف دورها         تطویر
هذا یسعى مما جزء وهذا واالقتصادي،        التجاري
هذا لتجاوز آلیات عن والبحث مناقشته        المنتدى إلى
لتطویر الجدیدة الفرص عن البحث خالل من         الوضع،
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الدول بین واالستثماري والتجاري االقتصادي       التعاون
  العربیة واالفریقیة ودور البرلمانات في ذلك.

 
 حضرات السیدات والسادة؛

المغرب یلعبه أن یمكن الذي بالدور أذكر المناسبة          بهذه
مختلف مع علیها یتوفر التي العالقات شبكة         بحكم
الالتینیة، أمریكا أوربا، صعید على الدولیین        الشركاء
والتي واألفریقیة، العربیة الشقیقة الدول مع وكذا         وأسیا،
قطاع وتطویر التجاریة العالقات بتعزیز       ستسمح
من العدید وتجاوز جدیدة شراكات وخلق        األعمال
بین التجاریة العالقات تطور على تؤثر التي         التحدیات

 المنطقة االفریقیة والدول العربیة؛
 

بكل والتعاون التضامن روابط تعزیز یشكل لذلك         
محورا والعربیة االفریقیة القارة بلدان بین        أبعادهما
صاحب رسمها كما المغربیة الخارجیة للسیاسة        رئیسیا
المتعددة الزیارات وتشكل السادس محمد الملك        الجاللة
دلیال االفریقیة الدول مختلف إلى جاللته بها قام          التي
األفریقیة جذورنا وتعمیق لترسیخ الملكیة اإلرادة        على
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الروابط بفعل إلیها ننتمي التي القارة في أكبر          بشكل
هذه تبرز كما قرون. منذ توطدت التي         التاریخیة
جاللته، یولیه الذي الخاص االهتمام أیضا        الزیارات
افریقیا بإحاطة جنوب-جنوب التعاون لتعزیز اهللا،        حفظه
طبیعیا امتدادا تشكل القارة أن اعتبار على خاصة          بعنایة
منذ بنیت التي االستثنائیة، الشراكة هذه وتتجدد         للمغرب.
وأصبحت والدینیة، الثقافیة المبادالت خالل من        القدم
تعاون على دیمومتها، ضمان أجل من حالیا،         تقوم
وتقاسم البشریة التنمیة على وكذا رابح-رابح        اقتصادي

 التجارب.
الدالة األخرى المبادرات ببعض التذكیر هنا یفوتنا         وال
الملك، جاللة مبادرة وبالخصوص بالدنا بها قامت         التي
بإلغاء العرش لتولیه األولى السنوات منذ اهللا،         نصره
نموا األقل اإلفریقیة الدول على المستحقة المغرب         دیون
الرسوم من المغرب إلى الواردة منتوجاتها        وإعفاء
واسعة، دولیة بإشادة حظي الذي األمر        الجمركیة،
في تأتي اإلفریقیة للدول المحلیة التنمیة قضایا أن          خاصة

 صلب انشغاالت المملكة.
السیاسة في للتفصیل محتاجا لست أنني        كما
انتهجها التي واللجوء للهجرة الوطنیة       واالستراتیجیة
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محمد الملك الجاللة صاحب قیادة تحت        المغرب،
في اإلفریقي االتحاد رائد بصفته اهللا، نصره         السادس
لحقوق الكونیة القیم على والمبنیة الهجرة،        موضوع
اإلداریة اإلجراءات من عدد اتخاذ خالل من         اإلنسان،
للمهاجرین القانونیة الوضعیة تسویة إلى       الهادفة
األساسیة، الحقوق إلى الولوج من لتمكینهم        والالجئین
والشغل والسكن والتعلیم بالصحة المتعلقة تلك        خاصة
الترفیهیة والمرافق والقانونیة، االجتماعیة      والمواكبة

 والریاضیة.
التي الطموحة المشاریع حضراتكم على یخفى ال كما          
خصوصا المجاالت من العدید في المغرب        أنجزها
وتكنولوجیا والخبرات المعارف وتقاسم البشریة       التنمیة
والطاقة، والماء والصحة والفالحة واالتصال       االعالم
باألمن والنهوض الفالحیة االنتاجیة تحسین أجل        من
الشباب بأوضاع والنهوض القرویة، والتنمیة       الغذائي

  والنساء.
 حضرات السیدات والسادة؛

كملتقى الجیو-استراتیجي موقعه بحكم المغرب       إن
مع عالقاته من وانطالقا ، جهة من العالمیة          لألسواق
اآلن، ذات في األفریقیة والقارة العربیة المنطقة         دول
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حدده ومتكامل متجدد استراتیجي تصور من ینطلق         فإنه
وهو مناسبة، من أكثر في اهللا، الملك،نصره         جاللة
االقتصادیة العالقات تطویر على فقط لیس ینبني         تصور
على االعتماد خالل من جنوب - جنوب         والتجاریة
بل العربیة، ومنطقتنا لقارتنا الذاتیة والقدرات        المقومات
جمیع مع التاریخیة العالقات ترسیخ على یتأسس         أیضا
الجانب فقط تشمل ال مبادرات عبر المنطقة         بلدان
اإلنسانیة الحقول مختلف إلى تمتد بل        االقتصادي
واألمنیة.... والدینیة والسیاسیة والتضامنیة      والتنمویة

 وغیرها
والتعاون، التضامن لمبادئ الوفیة المغربیة، المملكة        إن
الشقیقة والعربیة اإلفریقیة الدول مع عالقاتها َلت َفعَّ         التي
المتبادل التعاون عالقات واغناء تعمیق على        والمصممة
في فیه رجعة ال بشكل االنخراط على عازمة          والمثمر،
واالفریقیة العربیة منطقتنا نهضة في الملموسة        المساهمة
إلى الهادفة المبادرات كل وَتْدَعٌم واجتماعیا،        اقتصادیا
ولذلك واإلفریقیة. العربیة المنطقتین بین الشراكة        تطویر
سیفتح -العربي األفریقي االقتصادي التعاون أن        نعتبر
والتجربة الخبرة بوضع وسیسمح بلداننا أمام واعدة         أفاقا
هذه في وإخواننا أشقاءنا اشارة رهن بالدنا راكتمها          التي
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التي االقتصادیة، الدینامیة نتاج معهم وسنتقاسم        المنطقة،
تملك واألفریقیة العربیة الشعوب أن كما بالدنا.         تعرفها
تتحقق كي وتاریخیا ثقافیا المشتركة المیزات من         كثیرا
للدعوة المناسبة هذه ونستغل التنمیة، أهداف خاللها         من
تعترض التي والمشاكل التحدیات وجه في        للوقوف
وتعزیز سیادتها ممارسة من بلداننا تتمكن حتى         التعاون
وإرساء المتبادل االحترام على القائمة السیاسیة        العالقات
الوفاء ظل في هذا وكل ومثمرة، متنوعة         شراكات
بلدان بین نسجت التي العمیقة التاریخیة        للروابط
بین ما في التنسیق آلیات إحداث في والتفكیر          منطقتنا،
في التنسیق وآلیات جهة من والعربیة اإلفریقیة         الدول
وتمویل العالم، في االقتصادیة التكتالت مع        تعامالتها

  المشاریع االقتصادیة في دول إفریقیا.
ووضع األولویات لتحدید فرصة المنتدى هذا        ونعتبر
واالقتصادیة السیاسیة المحاور كل على للعمل        خریطة
بدعم یسمح إطار خالل من وذلك والتشریعیة،         والتنمویة
ومن الالزمة. المالیة الموارد وتعبئة بلداننا        اقتصادات
ذات وخصوصا العربیة الدول فإن المنطلق،        هذا
مشاكل حل في تساهم أن تستطیع المالیة         االحتیاطیات
بدون الالزم التمویل توفیر خالل من اإلفریقیة         الدول

12 
 



والمؤسسات المنظمات ذلك تفعل كما تعجیزیة        شروط
المتبادلة واالستفادة التعاون من إطار في وذلك         الدولیة،
العربیة للدول یمكن حیث -رابح. رابح عالقة إطار          في
بالقارة الضخمة واألولیة الطبیعیة الموارد من        االستفادة
الدول أموال من األفارقة استفادة مقابل ،( ) 1        اإلفریقیة

الشراكة أشكال من شكال هذا ویعتبر الغنیة         العربیة
وجه في قویا وتحالفا المنطقة دول بین والمنصفة          العادلة

 الدول المهیمنة والمؤسسات الدولیة المتحكمة.
خالل من تحول نقطة المنتدى هذا یشكل أن نتمنى           كما
بلورة أجل من بها سیخرج التي والمقترحات         التوصیات
العیش من المنطقتین لشعوب تسمح واستراتیجیات        خطط
یتعلق ما وبالخصوص أفضل، اقتصادي       بمستوى
السكن...) الصحة، المستویات(التعلیم، كل على       بالشباب
النساء وتمكین الخاصة، المشاریع خلق على        وتشجیعهم
الهجرة، ظاهرة عن یترتب ما       اقتصادیا،ومواجهة
تواجه أن یمكن خاللها من التي الوسائل عن          والبحث
النظام لحقت التي المتغیرات واألفریقیة العربیة        الدول
بروز إلى النهایة في أفضت والتي الدولي،         االقتصادي

وتحوز1 األلماس، إنتاج من المائة في و40 العالم، في المنتج البالتین من المائة في 90 حوالي األفریقیة القارة تنتج  - ()                     
من المائة في 27 وتنتج النوویة، الصناعات في الهام الیورانیوم من المائة في و30 الذهب، احتیاطي من المائة في 50                    

 إجمالي كمیة الكوبالت المنتجة، أما خام الحدید فتقوم القارة بإنتاج ما نسبته 9 في المائة من إجمالي إنتاجه حول العالم.
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مواجهة خاللها من یمكن كأداة االقتصادیة        التكتالت
عبر والعولمة الدولیة التجارة تحریر عملیة        تحدیات
التعریف على والعمل االقتصادي، التكامل       فكرة
واإلفریقیة العربیة منطقتنا وممّیزات      بخصائص
االقتصادیة العالقات وتطویر لالستثمار وجهة       باعتبارها
في االقتصادیة الكتل وبقیة جهة من المنطقة دول          بین

 العالم.  ولذلك نطمح إلى مایلي:
تضم برلمانیة شبكات بإنشاء المنتدى هذا یتوج أن -1         
تنفیذ لمتابعة الفالحة وغرف والصناعة التجارة        غرف

 مخرجات هذا اللقاء الهام؛
عربي افریقي تصور شكل في توصیات استصدار -2        
عالمي "میثاق إقرار ضوء في الهجرة لرهانات         موحد
شهر خالل ومنتظمة ومنظمة آمنة هجرات أجل         من

 دجنبر 2018؛
عن تعبر التي التوصیات من مجموعة استصدار -3        
المشاركة االقتصادیة الفعالیات نظر      وجهات
الحكومات لدن من اتخاذها الالزم       واإلجراءات
الشراكات لتشجیع والعربیة اإلفریقیة      والبرلمانات

 التجاریة واالقتصادیة الكفیلة بتحقیق التنمیة المستدامة.
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المملكة لضیوف وأتمنى بكم الترحیب أجدد األخیر         وفي
النجاح وأتمنى الثاني بلدهم في طیبا مقاما         المغربیة
أن أملي عن بالمناسبة أعبر كما المنتدى، هذا          ألشغال
للتعاون رئیسیة منصة یظل وأن انتظامیته على         یحافظ
الدول في التشریعیة المؤسسات بین       والتنسیق والتشاور

 العربیة ونظیراتها في الدول األفریقیة.
والسالم اإلصغاء، حسن على وشكرا       

 علیكم.
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