
  

        المنتدى البرلماني االقتصادي اإلفریقي العربي: "من أجل بناء
 نموذج تكاملي للتعاون اإلقلیمي"

 مقر مجلس المستشارین، 25-26 أبریل 2018
 مشروع البرنامج

 
 

 

 األربعاء 25 أبریل 2018
 استقبال وتسجیل المشاركین  (09:30 – 10:00)

 الجلسة االفتتاحیة  (10:00 – 11:00)
المغربیة،♦ بالمملكة المستشارین مجلس رئیس شماش ، بن الحكیم عبد السید           كلمة

 رئیس رابطة مجالس الشیوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفریقیا والعالم العربي

  كلمة  السید  عبد الواسع یوسف علي ، أمین عام الرابطة♦
 كلمة  السید خالد المشري ،رئیس المجلس األعلى للدولة بدولة لیبیا♦

  كلمة  السیدة مریم بنصالح شقرون ، رئیسة االتحاد العام لمقاوالت المغرب♦
والصناعة♦ للتجارة المغربیة الغرف جامعة رئیس أمهال ، مصطفى السید          كلمة

  والخدمات

  كلمة  الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، رئیس البرلمان العربي♦

االقتصادیة♦ المجموعة برلمان لرئیس الرابع الخلیفة دیاز، بیریرا أرالندو السید           كلمة
 لدول غرب إفریقیا (إیكواس)

(الفاو)♦ والزراعة المتحدة لألغذیة األمم منظمة ممثلة روول، فلورونس السیدة          كلمة
 بالمغرب

 استراحة شاي  (11:00 – 11:10)
الجلسة : مسیر الغذائي" األمن لتحقیق عربیة إفریقیة استراتیجیة "نحو األول:            المحور

 السید المستشار أحمد التویزي، أمین مجلس المستشارین

 



- 11:10 
11:20 

والمیاه القرویة والتنمیة البحري والصید الفالحة وزارة ممثل         عرض
 والغابات

- 11:20 
11:30 

والزراعة المتحدة لألغذیة األمم منظمة ممثل عمر ، أیمن السید         عرض
 (الفاو)

- 11:30 
11:40 

 عرض  السید كیبور غنا ، المدیر التنفیذي لغرفة تجارة وصناعة عموم افریقیا
- 11:40 
11:50 

مجلس عضو المفرق، تجارة غرفة رئیس الشدیفات، اهللا عبد السید           عرض
  إدارة غرفة تجارة األردن

- 11:50 
12:50 

 مداخالت المشاركین♦

 غذاء  (13:00 - 14:30)
 المحور الثاني:  "نحو شراكات اقتصادیة كفیلة بتحقیق التنمیة في العالمین اإلفریقي

  والعربي"
األول الخلیفة قیوح، الصمد عبد المستشار السید الجلسة: مسیر           

 لرئیس مجلس المستشارین
- 14:30 
14:40 

 عرض  ممثل  وزارة االقتصاد والمالیة
- 14:40 
14:50 

التجارة غرف اتحاد ممثل الیماحي ، محمد أحمد محمد السید          عرض
 والصناعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

- 14:50 
15:00 

 عرض  السید كریم داحو،  ممثل منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة بأوروبا
- 15:00
16:00 

 مداخالت المشاركین♦

 استراحة شاي  (16:00 – 16:10)
النمو تعزیز في المرأة "دور موضوع: حول للرابطة البرلمانیات النساء لجنة            اجتماع

 االقتصادي وتحقیق التنمیة المستدامة"
المغربي االتحاد فریق رئیسة العمري، أمال المستشارة السیدة الجلس  ة: مسیرة               

 للشغل
 

18:00-1
6:10  

  
  
 
 

األسرة♦ وزیرة الحقاوي ، بسیمة السیدة      عرض
 والتضامن والمساواة والتنمیة االجتماعیة

 عرض  السیدة خدیجة صدیق ، رئیسة لجنة النساء البرلمانیات للرابطة♦

المعنیة♦ المتحدة األمم منظمة هیئة ممثلة رحیوي، لیلى السیدة          عرض
 بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

البرلمانیات♦ النساء شبكة رئیسة الحروب ، الفرا روال الدكتورة عرض          
 العربیات (رائدات)

 



 مداخالت المشاركین♦

المستشارین، 20:00 مجلس رئیس شماش، بن حكیم عبد السید یقیمه           عشاء
 رئیس الرابطة، على شرف المشاركین بفندق سوفیتیل

 

 الیوم الثاني:  الخمیس 26 أبریل 2018
 

 المحور الثالث : "الشراكات العربیة-اإلفریقیة: من أجل نمو شامل ودامج"
                                مسیر الجلسة : السید المستشار عبد اإلله حفظي، رئیس فریق االتحاد

 العام لمقاوالت المغرب
- 10:00 
10:10 

عرض  السید خالد بن جلون،  رئیس مجلس رجال األعمال المغربي السعودي
- 10:10 
10:20 

  عرض  السید محمد فهد الحماد ،  رئیس مجلس األعمال السعودي المغربي
- 10:20 
10:30 

كوت االقتصادي الدفع مجموعة رئیس إیهولي ، استیفان السید         عرض
  دیفوار – المغرب

10:40-10
:30 

العام لالتحاد التابعة جنوب – جنوب لجنة رئیس دیوب، عبدو السید            عرض
 لمقاوالت المغرب

10:50-10
:40 

نیجیریا البرلمانیة الصداقة مجموعة رئیس إكویریمادو ، إكي السید         عرض
 المغرب، نائب رئیس مجلس الشیوخ النیجیري

12:30-10
:50 

  مداخالت المشاركین♦
                     غذاء   (12:30 - 14:00)

- 14:00 
16:30 

  اجتماع  لجنة صیاغة البیان الختامي
- 16:30 
17:00 

األمن حول البرلمانیة "الشبكة تأسیس عن واإلعالن الختامي البیان          تالوة
ورجال لنساء البرلمانیة و"الشبكة العربي" إفریقیا والعالم في        الغذائي

 األعمال في افریقیا والعالم  العربي" .
- 17:00 
17:10 

 الكلمة الختامیة للسید عبد الحكیم بن شماش، رئیس مجلس المستشارین،
 رئیس الرابطة

 

 


