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 لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي   الدولةالسيدة كاتبة 

 املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،السيد رئيس 

 أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية

السيد رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون إلاسالمية واملغاربة 

 املقيمين في الخارج

 للتنمية إلافريقياملدير العام للبنك السيد 

 الدبلوماس ي املغربي رئيس الناديالسيد 

 اركين معناشامل ألاساتذةالزمالء وألاصدقاء 

 النواب،الزميالت والزمالء 

 

يجسد تنظيم هذه الندوة انخراط مجلس النواب في النقاش املؤسساتي والعمومي على مستوى 

من أجل في العمل املساهمة سد التزام مؤسستنا بالانبثاق إلافريقي، كما يجالقارة إلافريقية الذي يواكب 

 .قيام إفريقيا الجديدة املتقدمة واملتماسكة واملتضامنة

وبالسيد السفراء  السادةوخاصة املشاركين في هذه الندوة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوف املجلس 

  .ناوالحاضرين مع املدير العام للبنك إلافريقي للتنمية

، ألن الحاليوأهمية خاصة في السياق القاري والدولي  ،لندوة راهنية كبرى ايكتس ي موضوع هذه 

فإفريقيا إما أن تكون موحدة متضامنة  .لم يعد اختيارا فقط، بل أصبح ضرورة إلافريقيالاندماج 

  املصالحمتماسكة، تخاطب عالم التكتالت بمنطق 
 
  ض  املتبادلة أو ت

التاريخية املتاحة أمامها رص ع الف  ي 

 .قارة املستقبل فطموحنا أن تصبح .اليوم

 إن ألامر .ربالحدث العاب ،اليوم من ديناميات اقتصادية ومؤسساتية إفريقياوليس ما تعيشه   

  بتحوالت عميقة من خالليتعلق 
 
 ؤ  مشاريع ت

 
جديدة، وذلك كنتيجة  إفريقيار بالفعل على قيام ش 

جميع فس دولي، مصدره الغرب كما الشرق، إذ أن فالقارة اليوم هي موضوع تنا : ة لعدة عواملموضوعي

تظهر اليوم من خالل محركاتها، أهمية إفريقيا الاقتصادية، القوى والتكتالت الاقتصادية والجيوسياسية 

ت في مجال جانب ما توفره العوملة من إمكانيافإلى  .شاملةعوملة املتميز بخاصة في السياق الدولي الحالي، 

نهضت وحققت ما هي عليه القوى الكبرى اليوم،  ة  م  املبادالت، فإن التاريخ املعاصر يعلمنا أن ما من أ

يجيات تإن هذا الدرس هو ما ينبغي إلفريقيا أن تتعلم منه بناء استرا. الق والانطواء على الذاتغباالن

س رؤية قارية منفتحة على العالم ومتوجهة اقتصادية تتجاوز ألابعاد وإلاطارات الوطنية وتخطط على أسا

 .تركشمنطق الربح امل قكات املتينة وفاإلى حيث يمكن بناء الشر 
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  ،ومن جهة أخرى 
 
ينبغي أن يتم على أساس التراكم  إلافريقيق الاندماج ق  ح  يعلمنا التاريخ أن ت

 إلافريقي إلاقليمي الحلقات الناجحة في التكتل لىعوحسن توظيف واستثمار فرص التكامل، والتأسيس 

والتي  املتميزة والواعدةأحد نماذجه ( CEDEAO)فريقيا إالذي تعتبر املجموعة الاقتصادية لدول غرب 

 .الاعتماد عليهيمكن 

كما . نعلم جميعا أن إفريقيا تتوفر على إمكانيات بشرية وطبيعية ومواد اقتصادية وخيرات هائلة

من عدد كبير من النزاعات الداخلية والعابرة للحدود، وحققت العديد من  قارتنا تخلصتنسجل أن 

أصبح الاختيار فيما  ،وهي بصدد بناء الديموقراطية ودولة املؤسسات سلمية،مؤسساتية  ت  بلدانها انتقاال 

واشراك الشعوب في  إلافريقيتلكم عوامل أخرى تيسر الاندماج   .اطي أفقا لالنتقاالت السياسيةالديموقر 

  كي يترسخ ويتم  الذي يحتاج إلى الحوار والتوافق  هذا املسلسل
 
 م  ت

 
 ل
 
 .ه من طرف الشعوبك

 السيدات والسادة،

ثلين ونحن نتابع ألاحداث السياسية والاقتصادية في إفريقيا، ونتفاعل معها من موقعنا كمم 

الحاسم الذي يلعبه املغرب بقيادة جاللة امللك  لنا القيمة املضافة الكبرى والدور ، تتأكد للشعب املغربي

ن كان حضور بالدنا في القارة إلافريقية جد مؤثر من خالل تعزيز ئول  .إلافريقيةدمحم السادس في القارة 

، إلافريقياملؤسسية، الاتحاد  عائلتهاعودة اململكة إلى فإن  ،عالقاتها الثنائية مع عدد كبير من بلدان القارة

، وأطلق صاديا وثقافيا واجتماعيا وأمنيااملشترك سياسيا واقت إلافريقيللعمل دفعة جديدة أعطى 

 .ديناميات حاسمة في العمل القاري 

عية وتعبئة طاقات القارة جوهرها الواقواضحة رؤية شمولية  ويندرج هذا العمل في إطار

ألاساسية والاستثمارات والصحة وإمكانياتها من أجل الاستجابة لحاجيات شعوبها في مجال التجهيزات 

 إفريقيا بناءواملساهمة في  إلافريقي ويظل الهدف بالطبع هو ضمان كرامة املواطن .الغذاء وإنتاجوالتكوين 

التنمية التي تنقل القارة من النماذج الاقتصادية ذاتها، وتحقيق ومن الجديدة الواثقة من إمكانياتها 

 .والعمل والاستحقاق إلانتاجالريعية إلى  نمط مبنى على 

ومن  ،التحديات التي تواجهها، ومن بينها ، من أجل رفعاليوم وما أحوج القارة إلى هذا النموذج

ألايام التقارير إلاخبارية وتقارير املنظمات الدولية على إثر  هظاهرة النزوح والهجرة التي تتصدر هذ ،أبرزها

أ أوجه الاتجار في البشر من طرف جماعات ، وعن واحد من أسو مشينة ومقيتةالكشف عن معاملة 

 .من بعض بلدان إفريقيا ونساء وأطفال شباب ضحيتهمسلحة بليبيا 

ينبغي التعاطي السياس ي املسؤول مع جذورها  ،وعوض تقديم حركات الهجرة كمادة إعالمية 

يضمن الكرامة، دخل مادي  أومن آفالذين يغادرون بلدانهم بحثا عن ظروف عيش . وأسبابها ودوافعها

أو الفقر و الظروف املناخية الصعبة أو أإما بسبب النزاعات املسلحة  ،إنما يقومون بذلك مضطرين

قمة احب الجاللة امللك دمحم السادس في الرسالة امللكية السامية التي وجهها إلى صحلل قد  و. البطالة

هذه ألاسباب مستنكرا تعرض  ،نونبر بأبيدجانة في نهاية شهر عقدملنروبي االاتحاد ألا  –تحاد إلافريقي الا

الخاطئة جاللته على تصحيح العديد من التمثالت  صحر كما ، مقيتةعدد من املهاجرين في ليبيا ألفعال 
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، وعائدات (5/1)حركات الهجرة العاملية  مجموع الهجرة غير القانونية من  ها نسبةمنو املتعلقة بالهجرة 

وضع تصور جديد "وأكد جاللته على ضرورة . العبور وبلدان الاستقبال إلخيز بين بلدان يوالتم ،الهجرة

ملسألة الهجرة من خالل التعاطي معها كموضوع قابل للنقاش الهادف والرصين وكحافز على الحوار البناء 

 ."واملتميز

وضوع الهجرة مل إلافريقيجاللته بصفته رائد الاتحاد  ةبمقار  أثمنال يفوتني أن  ،وفي هذا السياق 

 وحرصه على تقديم الرؤى الاستباقية وألافكار الخالقة والواقعية التي س  
 
ى عليها خطة عمل إفريقية ن  ب  ت

 .بشأن الهجرة

 

 السيدات والسادة 

منفردا، أو في إطار  يواجههاتواجه قارتنا عددا من التحديات التي من املستحيل على أي بلد أن  

هناك انعكاسات الاختالالت املناخية،  ،الهجرةفإلى جانب  .التقليدية املبنية على إلايديولوجية ألاحالف

من طرق ألاساسية بنيات م والصحة وتوفير اليالهشاشة وإلاقصاء أو البطالة والتكوين والتعلومحاربة 

 .وتجهيز املدن إلخوسكك حديدية وموانئ، 

ح رهان التنمية، البد من العمل املشترك، إذ ال مستقبل من أجل ربو  ،وفي مواجهة هذه التحديات 

. ية، وهذا هو منطق العصر ومنطق السوق ر  طالستراتيجيات إنمائية حبيسة البعد الوطني والحدود الق  

والعمل وفق  وتوفير البيئة الجاذبة واملالئمة لالستثمارات على العالم فتوح ي املر فاألفق الجهوي والقا

رائدة،  هو الذي يمكن أن يخلق مؤسسات اقتصادية وخدماتية، املصالح املشتركة واملنفعة القارية منطق

 
 
 د  ح  ت

 
كما أن مشاريع البنية  .ومنتجة للثروة  محلية ووطنية دامجةمقاوالتية  من حولها ديناميات ث

 أمن شأنها ألاساسية القارية والعابرة للحدود، من طرق سيارة وسكك حديدية وموانئ ومطارات 
 
  ي  ن ت

ر س 

 إلافريقيفضال عن دورها التحديثي وإشعار املواطن  التواصل بين البلدان وتنقل ألاشخاص والبضائع

 .  والافتخار بهذا الانتماء إفريقيافة جديدة جوهرها الشعور باالنتماء الى ونشر ثقا بولوج عهد جديد

فإن  ، والتغييرات الدولية املستجدات والحاجيات تستوعبل تطويرلئن كانت تحتاج إلى الو 

املؤسسات القارية إلافريقية، تعتبر إطارا للحوار و للعمل املشترك وإلعداد واعتماد مخططات الاندماج 

 . الاقتصادي

، وهو ما نحرص عليه في مجلس واملؤسسات البرملانية  في قلب البناء إلافريقي البعد البرملاني يقع و 

 د  س  وج   ،كيدأثابت و  حرصنا على الدفاع عن قضايا القارةف .برملان املغربي عامةالنواب وال
 
  اه  ن

 
  ج  ون

ه في د  س 

جل أالعديد من املبادرات وإلاجراءات امللموسة من احتضان املؤتمرات وامللتقيات القارية والجهوية من 

، ومن ذلك مثال،  اللقاء البرملانية الدوليةالدفاع عن مصالحها في املنتديات و الترافع عن قضايا القارة 

أكتوبر املاض ي  72يوم ول التغيرات املناخية الذي احتضنه مجلس النواب ح إلافريقيالبرملاني التشاوري 

 
 
  وت
 ف  ور   إلفريقياجل العدالة املناخية أبإعالن الرباط من  ج  و 

-املتحدة ألاممفي اتفاقية  ألاطرافالى مؤتمر  ع 
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وسيظل    .البرملاني الدولي داالشهر املاض ي والى رئاسة الاتح ببون  املنعقد  Cope 23   املناخحول  إلاطار

 .وثيقة مركزية في الترافع الافريقي من أجل العدالة املناخية

على املستويات الثنائية واملتعددة البرملاني  والتعاون  والتنسيق التشاور ونحرص على تعزيز 

الحوار البرملاني من خالل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون كما حصل الشهر املاض ي  ألاطراف ومأسسة

 .فريقياإ لدول غربمع برملان املجموعة الاقتصادية 

واملبنية على  والجريئةاملبادرة  إلافريقيةويظل مرجعنا في هذا العمل وفي مبادراتنا، سياسة املغرب 

ما من شأنه تيسير جنوب وإنجاز -جة وتفضيل التعاون جنوبالبحث عن الربح املشترك والشراكة املنت

الجديدة ويلبي حاجيات شعوبها، تلك السياسة التي يرعاها في امليدان ويحرص عليها برؤية  إفريقياقيام 

        .امللك دمحم السادس ةجالل ،افريقية

وبالتأكيد، فإن إفريقيا باتحادها وتالحمها، ستوجه رسالة إلى باقي التكتالت القارية والجهوية 

منتجة  حة وواعدة ومؤهلة لشراكة متوازنةوالشركاء ألاجانب واملستثمرين الاستراتيجيين بأنها منفت

ة بأنها قارة موضوع والتصدير وإلابداع، عوض تلك الصورة النمطية البالي إلانتاجوأنها قارة  ،للثروات

وأعتقد أن السياق القاري الجديد . إسعاف أو دعم من أجل التنمية على أهمية هذا الدعم وقيمته

 .والنخب إلافريقية الجديدة، تنتصر لهذا التوجه

 

  شكرا على إصغائكم        

  


