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منذذذذل توليذذذذ  لرئااذذذذة مجلذذذذس المستشذذذذارين و فيمذذذذا  م ذذذذن و ذذذذ   بذذذذ عالن النوا ذذذذا 
لمانيذذذة أكذذذد بذذذن شذذذما  أن لدفذذذ  اذذذي ون العمذذذ    بخصذذذو  الدبلومااذذذية البر

عىل جع  المؤاسذة موذورا أاااذيا  ذمن من ومذة الدبلومااذية الوبنيذة عذبر 
  
لمانيذذة الجهويذذة والناريذذة بالمنذذاب  الذذ ج   المن مذذال البر

 
اتيفر  ف

التموقذذا االاذذبج
  أكبر من مناابة ع

 
لمان المغرنر  غائبا عنها مؤكدا ومشددا ف ىل أن لذلا ظ  البر

 مذذذذن ن ذذذذ  أو  سذذذذوي  اعذذذذال   لدفذذذذ  
الطمذذذذوت زسذذذذتلضم يسذذذذا نأذذذذاليا وبنيذذذذا أكذذذذبر

ا أن عدالذذذذذة النأذذذذذية الوبنيذذذذذة ومسذذذذذار المصذذذذذالوة  ن معتذذذذذبر  
االاذذذذذتهالح اللوذذذذذا 

اتيجية ورعا ذذة الملذذ   ولذذو أيذذد اخلذذه وجولهذذا   الوبنيذذة وم تسذذباتها االاذذبج
ول المنطنذذذذة مومذذذذد السذذذذادس للتعذذذذاون جنذذذذوا جنذذذذوان و يارتذذذذ  التاريخيذذذذة لذذذذد



مرت ذذضال مووريذذة وجذذم ااذذتتمارلا لتصذذويم اذذوي ال هذذ  ال  ذذب    ,2004اذذنة 
  تعاملها ما بالدنا. 

 
  اللي مب   تعام  العد د من المناب  بامريكا الالتينية ف

لمذذان المغذذرنر  و ذذمن     أقذذ  مذذن أذذال  اذذنوال أ ذذ م البر
 
مذذن لذذلا المنطلذذ  وف

يكذذ ا متنذذدما بكذذ  المن مذذال مجلذذس المستشذذارين عأذذوا مالي ذذا دائمذذا بذذ  و  
الجهويذذذذذذذة والناريذذذذذذذة بامريكذذذذذذذا الالتينيذذذذذذذة وعذذذذذذذىل رأاذذذذذذذها برلمذذذذذذذان أمريكذذذذذذذا الالتينيذذذذذذذة 

و برلمذذذذذذذان دول  parlacenوبرلمذذذذذذذان أمريكذذذذذذذا الواذذذذذذذا  parlatinoوالكاراييذذذذذذذم 
لمذذذان المغذذذذرنر  إ  يذذذدود أكتذذذذوبر  parlandinoاالنذذذديض   2015ن بعذذذدما  ذذذذان البر

   . عأوا مالي ا فنط بمن مة ال وبري

 

  
اتيفر  م ن دون ش  من ااتصدار المواقف التاريخية ال ج

للا التموقا االابج
ل عنهذذذا لذذذلت المن مذذذال وخصو ذذذا اعذذذالن العيذذذون الذذذلي تذذذو  لنذذذاي م تذذذم  عذذذبر
  أكذذذدل 

لمذذذان أمريكذذذا الواذذذا الذذذ ج مجلذذذس المستشذذذارين بالم تذذذم التن يذذذلي لبر
ابية للممل ة المغربية ومبادرتها المندامة    عن دعمها للويدة البج

للوكذ  الذلانج
باالقذذذذذالي  الجنوبيذذذذذذة بعذذذذذذد مذذذذذذا  انذذذذذذو لذذذذذلت الهي ذذذذذذة فأذذذذذذاي تصذذذذذذدت فيذذذذذذ  أ ذذذذذذوال 
المناوئي   لبالدنا لعنود وخصو ا اذا علمنا أن من بي   او دول المشكلة لهان 
ف أو  ان بال يان الولم  وخصو ا بنما ونيكاراغوا والسل ادور 

أال  منها  عبج
افها قب  أا وع.    اوبو اعبج

  ال ج
ذذذذذذيعية بامريكذذذذذذذا ن ذذذذذذس ال ذ مواقذذذذذذذف المتندمذذذذذذذة عذذذذذذذبر عنهذذذذذذا رياذذذذذذذاي المجذذذذذذذالس الت  

  الواا والكاراييم) ال وبري ( عبر إعالن الرباط. 



لمذذذذان   ون ذذذذس  تنذذذذدما أ ذذذذدرت  الجمعيذذذذة العامذذذذة لبر
الموقذذذذف ربمذذذذا بصذذذذيغة اكذذذذبر

 االنديض اللي  أ  من بي   الدول الخمس المشكلة ل  بلدي بولي يا االكوادور. 
  قذام بهذاوبالود ث عن االك

بذن   وادور اعتند ان   جم التوقف عند الزيذارة الذ ج
   أذ  بعذذك أعأذاي م تبذذ 

ممتلذة عذذن الو ومذذة   شذما  عذذىل رأس وفذد برلمذذان 
  والمعار ة وإعطايلا البعد اللي  ستو . 

ال ش  أن دولة االكوادور ي ومة وبرلمانا ظلو يصنا منيعا لمنذايي ال يذان 
  
ن وت ذذذذ   ذذذيعية أن  إ  اإلشذذذذارةالذذذذولم  ذ آخذذذذر تبذذذذادل  يذذذذارة بذذذذي   المؤاسذذذذال الت  

يذذذذي    ار ممتذذذذ  عذذذذن الجمعيذذذذة الوبنيذذذذة االكذذذذوادور  2007للبلذذذذدين  عذذذذود لسذذذذنة 
 المغربية و منها مدينة العيون عا مة االقالي  الجنوبية.    الممل ة

 

ن    فمن ل ن ل  فعال  انو االكوادور بهذلت المناعذة أو االمتنذاع إن  ذم التع ذب 
  تذذذذذ  بهذذذذذا ااذذذذذتنبال بذذذذذن شذذذذذما  والوفذذذذذد المرافذذذذذ  لذذذذذ ن اذذذذذواي 

تذذذذذابا الطرينذذذذذة الذذذذذ ج
لمذذان االكواتذذوري أو بمذذدن ويذذ ج بلذذدال و سذذليم  م ذذاتيم  ” قلذذم الذذوبن” بالبر

  ال أذذاي الذذلي تذذ     مذذا زسذذمونها االكذذوادور”  اذذلطانة جبذذال االنذذديض” أو 
 
بذذ  وف

ن  ذ  مذن تذابا لذلا في  توقيا أول داتور للبالدن ورفا الرا ة والنشذيد  الذوبنيي  
االاذذذذتنبال الوذذذذار والصذذذذادء لذذذذ  أن يتسذذذذايل ن لذذذذ  فعذذذذال  انذذذذو االكذذذذوادور ذلذذذذ  

  ”. العدوة“أو ي ج ” المعاد ة“الوصن المنيا وتل  الدولة 

و ن الذذذذرئيس االكواتذذذذوري  موق ذذذذان عذذذذبر عنهمذذذذا  ذذذذ  مذذذذن بذذذذن شذذذذما  و ليغذذذذو كذذذذب 
ن  لخصان ويجيبان   

لمان االندي     للت التسايالل: من  ال تب   عنللبر



  الممتلذي   لخمذس دول: 
لمذان ا نذدي   رئيس برلمان االنذديض قذال امذام أعأذاي البر

ذذيذذذذم لذذذو ويذذذدت  ذذ مذذذن ببعذذذ  الخطذذذق أو اذذذوي التنذذذديرن ل ذذذن الوذذذوار ال ذ ذ أن الب  
  أول ااذتنبال مذن بذرف بذن شذما  

 
ال  ي  بتصذويم اذوي ال هذ ن مؤكذدا أن ف

  فهذذذ  انذذذ  بصذذذ
 
دد التعذذذرف بم تبذذذ  بمجلذذذس المستشذذذارين بالربذذذاطن لذذذ  يتذذذقخر ف

عذذذذىل  ذذذذدي  وأن  م ذذذذن أن  عذذذذول عليذذذذ  ل نذذذذاي وفذذذذتم عالقذذذذة جد ذذذذدة و ذذذذادقة 
 وواعدة بي   المغرا ودول المنطنة وبلدت االكوادور. 

ن يذي   بن شما  من جهت  لخذه و عذبر عذن ذلذ  بجرأتذ  السيااذية وال  ريذة
  بهذذذذذذا والوفذذذذذد المرافذذذذذذ  لذذذذذ  منذذذذذذل يلولذذذذذذ  

  يذذذذذا 
قذذذذذال أن ي ذذذذذذاوة االاذذذذذتنبال الذذذذذذ ج

ة مرتبطذذذذة بمذذذذد  فأذذذذاعة بجمهوريذذذذة  االكذذذذوادورن راذذذذخو لد ذذذذ  قناعذذذذال ك ذذذذب 
وشسذذذذاعة مذذذذا تذذذذ  تأذذذذييع  مذذذذن فذذذذر  للتعذذذذاون بذذذذي   البلذذذذدين والمنطنتذذذذي   جذذذذراي 
يسذذذذذابال واعتبذذذذذارال ا ديولوجيذذذذذة  ذذذذذينةن ول ذذذذذن بالمنابذذذذذ      يذذذذذارة ااذذذذذتنب  

العد د من راائ  االخوة والصذداقة الونينيذةن راذائ  الرغبذة   فيها عن  وتل ج 
ام ال  ذذب   ح قذذائ  عذذىل التنذذة وااليذذبج   فذذتم عالقذذال تعذذاون متينذذة وعمذذ  مشذذبج
 
ة ف
 .   المتبادلي  

  لذذلا الصذذدد أن الممل ذذة المغربيذذة بكذذ  م وناتهذذا  انذذو 
 
ييذذث أكذذد بذذن شذذما  ف

توذذذذلولا دائمذذذذا ن ذذذذس الرغبذذذذةن ون ذذذذس النناعذذذذة وأن  يارتذذذذ  والوفذذذذد المرافذذذذ  لذذذذ  
  إراذذاي يذذوار 

 
   جذذايل بهذذلت الخل يذذةن خل يذذة الرغبذذة ف

 
ن والرغبذذة ف   متذذي  

برلمذذان 
كةن  كة مذذذذن أجذذذ  مواجهذذذذة التوذذذد ال المشذذذذبج ااذذذتتمار النذذذي  والنوااذذذذ  المشذذذبج

  تجذذذاو  كذذذذوابم
 
ي الرغبذذذذة ف  

اتيجية بذذذذي   البلذذذذدين   وقبذذذ   ذذذذ  ر 
اكذذذة ااذذذذبج بنذذذذاي   

  
 
ا ف ن أو باالعتبذذذارال اال ديولوجيذذذةن معذذذذبر  

 
اذذذواي المذذذرتبط منهذذذا بالبعذذذد الجغذذذراف

ا  ال   لذذذلا اإلبذذذار عذذذن اعذذذبج 
مغذذذرا بذذذالتوول ال  ذذذب  الذذذلي تعيشذذذ  المنطنذذذة والذذذ ج
اغمذذاتيي   والمتوذذررين مذذن العنذذد  أفذذر ل جذذيال جد ذذدا مذذن النذذادة السيااذذيي   البر
السيااذذذذذذذذذوية الموروأذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن الوذذذذذذذذذرا البذذذذذذذذذاردة ن جيذذذذذذذذذ  جد ذذذذذذذذذد مصذذذذذذذذذم  عذذذذذذذذذىل 

  التعاون جنوا جنوا وو ا مصالم شعوب  فوء    لون أو اعتبار.   تعزيض



 

  مغذذرنر  لد ذذ  الشذذجاعة   بذذن شذذما ن  فأذذال عذذن ذلذذ  أكذذد
انذذ   مسذذؤول برلمذذان 
ف وينذذذذر أن منتخذذذذ ر  وبرلمذذذذان    

    ال  ريذذذذة اليذذذذوم ليعذذذذبج
 
المغذذذذرا أ أذذذذا تذذذذقخروا ف

لمانيذذذذذذذذذذذذذذذة الوبنيذذذذذذذذذذذذذذذة و ال جهويذذذذذذذذذذذذذذذة ااذذذذذذذذذذذذذذذتدراح غيذذذذذذذذذذذذذذذابه  عذذذذذذذذذذذذذذذن التجمعذذذذذذذذذذذذذذذال البر
  اذذذنوال قليلذذذة  والنطريذذذة

 
والناريذذذة بامريكذذذا الالتينيذذذةن ل ذذذن ولوسذذذن الوذذذ  وف

لمذذذان المغذذذرنر     مذذذدة قليلذذذة را ذذذ  البر
 
ربمذذذا ال تتعذذذد  الذذذتال  أو أربذذذذذا اذذذنوالن وف

ا بذذدأل  عالقذذال قويذذة ومتينذذة مذذا ن رائذذ  االمري ذذو التينيذذي   وارر يذذوارا متمذذب  
ا بذذدأل أمذذارت ونتائجذذ  تذذتجىل أمذذارت ونتائجذذ  تذذتجىل اليذذومن وارر يذذوارا  متمذذب  

 و برلمذذذذذذذان    
  الذذذذذذذربط بذذذذذذذي   قذذذذذذذارتي  

 
اليذذذذذذومن بذذذذذذذ  واالكذذذذذذذبر مذذذذذذذن ذلذذذذذذذ  فرنذذذذذذ  نجذذذذذذذم ف

المنطنتذذذذذي   االفرينيذذذذذذة وا مري ذذذذذذو التينيذذذذذة مذذذذذذن خذذذذذذالل إبالقذذذذذ  لمبذذذذذذادرة إ شذذذذذذاي 
  تتجسذذذذذذذذد بخذذذذذذذذا أابتذذذذذذذذة 

  الذذذذذذذذ ج
  االمري ذذذذذذذذو التيذذذذذذذذ  

  اإلفذذذذذذذذري ج
لمذذذذذذذذان  المنتذذذذذذذذد  البر

المسذذار يتعذذض  يومذذا بعذذد يذذومن والمسذذؤولية الملنذذاة  مذذبر ا قناعتذذ  أن لذذلا   اليذذومن
ذذاكة االقتصذذذاد ة والتنافيذذذة وإراذذذاي  ذ     االرتنذذذاي بال  

عذذذىل برلمذذذان    المنطنتذذذي  
  الذلي 

لمذان  كة تخدم مصالم الشذعوا إ  مسذتو  الوذوار البر
برامج عم  مشبج

 ت  إ شايت عىل مد  السنوال النليلة الما ية. 
 
 



 ”جمهورية الوهم“المغرب يسحب البساط من تحت قادة 

 

 

ة  تابعو ج هة االن صاليي   )بوليساريو( بنل  شد د التور ال ا خب 

ة لبلدان لمانية المغربية خا ة الزيارة ا خب  أمريكا الالتينيةن  للدبلومااية البر

  قام بها وفد من مجلس المستشارين برئااة ي ي  بن شما ن خالل 
ال ج

ة الممتدة من    كمن  19يونيو الجاري إ   14ال بج
راو المسار ن وال ج

لمان المغرنر  وبرلمانال بلدان أمريكا   البر
المتطور للعالقال النائمة بي  

  مواقف برلمانال تل  الدول 
 
وجو بتوول إ جانر  ف

ُ
الالتينية والكاراييمن وت

اع الم تع  يول الصوراي المغربية.   من الب  

  فل ه  عن مخاوفه  المتنامية 
 
 وعبر االن صاليون وأ دقايل  ومن  دور ف

  الصوراي المغربيةن
 
خا ة  من نتائج الزيارة وانعكاااتها عىل مسار الو ا ف

  مواقف بلدان أمريكا الالتينيةن
 
ة يصلو ف  انو تو ف  وأن تووالل ك ب 

بالوصن المنيا لمنايي جمهورية الول ن بخصو  قأية الصوراي 

 المغربية. 



بيانا  سبت    يد من ” الو الة المستنلة لألنباي“زسم بذ  ول لان ننلو ما  

ين جمعية  ن تنول في  ان للت ” ولمية“ع   ل   وم  أي توقيا رام 

  بمعاملة ال يان الولم  بالمت ن واعطائ  
لمان االندي   الجمعيال تناشد البر

ة ا ن معتبر  
لمان االندي     اجتماعال البر

 
نها  انو عأوا ال ر ة للوأور ف

  . 2011مراقبا بهلت الهي ة منل انة 

ون  ن ال ب  ودعا ال يان المضعوم برلمان    بلدان كولوم يان بولي يان الشيىل 

ن إ  اتخاذ   
لمان االندي   من التموقا ” الولر“واالكوادورن ا عأاي بالبر

ن وناشدل  بالسمات له  ب يابته  علما بمداوالل  لمان المغرنر  الجد د للبر

  ” التأامن ما الصوراي الغربية“ما ُام  بمؤتمر 
 
اللي ايتأنت  بريتوريا ف

  ب ش  ذريذذذذا إذ ل   2019مارس  27و  26
ن واللي م    

 و  او   الماض 

  وقو  بتمتيليال  عي ة لبلدان قليلةن
 
  الوقو اللي ايتأنو مراكش ف

 
ف

ت   امن مؤتمرا ي   لسيااية دولة إفرينية للتع ب  عن دعمها للتسوية ا 36مبج 

  الصوراي المغربية توو م لة ا م  المتودة. 
 
اع الم تع  ف  للب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التينية-بارالتينو.. بن شماش يبرز جهود الملك في خلق شراكة مغربية  

 

 

ا ت بوأور المغرا  عبر ي ي  بنشما ن رئيس مجلس المستشاربنن عن اعبج 
ا ت لنمة بارالتينو للت السنةن كعأو م الي  دائ ن  ما أبد  اعبج 

ح اإلفري« ا   الوأور المشبج
  العرنر  وا مري و التي  

ن مبر ا أن المغران «  ج
ا ال    عالقات  الخارجية النائمة عىل مبدأ يسن الجوار وتنويذذذذا ال  

 
ف

  باعتبارت خيارا ال رجعة  »الدوليةن قد 
عبر دوما عن  شبتها بعمنها اإلفري ج

اتيفر  ما الدول في ن وير و عىل تمتي   
أواي ا خوة و التعاون االابج

 .« الشنينةالعربية 
واللي   الخيار اللي  نودت مومد السادسن إ  ذل ن ااتو   بنشما 

  خطاب    وكلا  ن2004تجسدت  يارت  لبلدان أمريكا الالتينية انة 
 
دعوت  ف

يا انة وأمريكا الجنوبية ا و  المنعندة بقبوجا نجب  -الموج  لنمة إفرينيا
كة لدولنابلورة ريية مستنبليةن تخدم المصال »إ    2006 ييث «  م المشبج

ال ر ة المواتية لالت اء عىل   تتيم »إ  أن تل  النمة   أشار بن س المناابة
  الورية 

 
كةن المتمتلة ف اتيجيةن ترت ض عىل قيمنا المشبج اكة اابج إقامة   

جنوان قائ   –يد تعاون جنوا ن وتطمم إ  تجس« والد منرابية والتأامن
ام المتبادل وال  .تنمية المستدامةعىل االيبج



  معرض  لمت  خالل النمة بارالتينون يوم  الجمعة 
 
 14واعتبر بنشما ن ف

   »ن أن للا اللناي 2019يونيو 
 
  أن سنا وف

 
  بناي التنة ف

 
عنوان لالاتتمار ف

ح قدرتنا الجماعية عىل تنرير مصائرنا بقن سنا و ياغة  المستنب  المشبج
  مسار تدارح ال ر 

 
   اعو ولو ة ات   فارقة ف

ة والتاريخية ال ج   ال  ب 
  ل ر  التعاون 

جراي ما عرف بالورا الباردة وما خل ت  من رلن يني ج
والووار ويبسو عالقال دولنا اواي ب فرينيا والعال  العرنر  او بقمريكا 

 .« الالتينية
ب فرينيا    مختل ة بامريكا الالتينية  ما  واعتبر أن اجتماع المغرا ببلدان

  عاشتها جميا للت الدولن اواي عىل  »ة فر ة لدراا
التووالل ال ج

  
  بناي مسارال الدمنربة والتنميةن ال ج

 
ن ف   أو االقليم 

المستو  الوب  
تجعلنا قادرين أكبر من أي وقو مض  عىل توبيد بناي نموذ  للتعاونن ك ي  

ح زسودت السل  برفا التود ال المرت بطة بالواي  و نا مستنب  مشبج
ا من والد منرابية وينوء اإل سان   ورية وتال مية العالقة بي   وا من وال

ام الويدة الوبنية للدول والتأامن بي   الشعوا
ن « وايادة النانون وايبج

ت  .عىل يد تع ب 
لمان المغرنر  إ  أن  عوا إفرينيا ما تعيش  ش »وأشار رئيس الغرفة التانية للبر
  الوقو ال

 
  النأا ا   رالن منوأمريكا الالتينية والكاراييم ف

 
 شاب  ف

ال  والتود ال المطروية والتود ال المتعددة والمتنامية المرتبطة بالمتغب 
ن-الجيو  ستلضم   وعىل بلدان النارتي   وشعوبذذهان  ايااية عىل الصعيد العالم 

يعية عبر  اعتماد دبلومااية برلمانية ت عي  اختصا ال المؤاسال الت  
افا ال عال لتوني  اإلنصاف مندمجة قوامها الند ة وال ا عليةن من اج  البج

ن لما لونها من تمزي   وبانها وااتغالل   والعدالة لشعوا النارتي  
وراتها  .« لبر

  ظ  ما يوفرت واقعنا  
 
حن خصو ا ف لا المشبج ورلن بنيوي لمستنبلها ومصب 

  مستو   اليوم كلل  من آفاء
 
اكة ينينية ت ون ف وفر  تاريخية إلرااي   

ة عىل  -  للتعاون جنوانموذ  جنوان فدول المنطنتي   تعرف نهأة متمب  
المستويال السيااية وال  رية واالقتصاد ةن تتو  مسارال من الدمنربة 
  افر ل جيال جد د من النادة 

والمصالوال السياايةن و   الدينامية ال ج
ن  العند اإل ديولوجيةن ويعملون بندر معنول  المتوررين منالد موقرابيي  

غماتية السياايةن من أج  ااتنرار بلدانه ن و مان التنمية  من البر
 .االقتصاد ة والرف  االجتماع  لشعوبذذها



ترافعنا و شاورنا وعملنا اويا   يد من انتي   من أج   »ومن للا المنطل  
  اال 
  االفري ج

لمان    تقايس المنتد  البر
لي ون بمتابة  AFROLAT مري و التي  

  النارتي   اإلفرينية وأمريكا جهوية مست-شب ة بي   
 
لمانال الوبنية ف نلة للبر

  
 
  ف
لمان  الالتينيةن و فأاي للووار الت اعىل  ال ناي وأر ية اللتنائية العم  البر

جنوان ونتطلا إ  أن  -أف  تيسب  االندما  الجهوي وتعزيض التعاون جنوا
افا وإاماع  ول شعوا النار   ا المنتد   ون لل تي   بشقن بمتابة آلية للبج

قأا ا السل  والعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة والعدالة المناخية 
ن  نول « والوكامة الد منرابية العالمية وايادة النانون وينوء اإل سان

 .بنشما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جنوب محور استراتيجي في السياسة -بنشماش من بنما: التعاون جنوب

 الخارجية للمغرب

 

 

قال ي ي  بنشما ن رئيس مجلس المستشارينن إن الممل ة المغربية جعلو 
  ايااذذذذذذذذتها الخارجيذذذذذذذذة-مذذذذذذذذن التعذذذذذذذذاون جنذذذذذذذذوا

 
اتيجيا ف  .جنذذذذذذذذوا موذذذذذذذذورا ااذذذذذذذذبج

وأ ذاف أن لذذلا الخيذذار يرعذات وينذذودت الملذذ  مومذذد السذادسن ولذذو مذذا جسذذدت  
  الخطذذاا 2004يذذارة التاريخيذذة لبلذذدان امريكذذا الالتينيذذة اذذنة الز 

 
ن وكذذلا دعوتذذ  ف

وأمريكذذذذذذذذا الجنوبيذذذذذذذذة ا و  المنعنذذذذذذذذدة بقبوجذذذذذذذذا -الملذذذذذذذذه  الموجذذذذذذذذ  لنمذذذذذذذذة إفرينيذذذذذذذذا
يذذذا( اذذذنة  كة “إ  2006)نيجب  بلذذذورة رييذذذة مسذذذتنبليةن تخذذذدم المصذذذالم المشذذذبج

تتذيم ال ر ذة “نمذة ن ييث أشذار الملذ  بالمنااذبة ن سذها إ  أن تلذ  ال”لدولنا
كةن  اتيجيةن ترت ذذذض عذذذىل قيمنذذذا المشذذذبج اكذذذة ااذذذبج المواتيذذذة لالت ذذذاء عذذذىل إقامذذذة   
  الوريذذذذذذة والد منرابيذذذذذذة والتأذذذذذذامنن وتطمذذذذذذم إ  تجسذذذذذذيد تعذذذذذذذاون 

 
المتمتلذذذذذذة ف



ام المتبذذادل والتنميذذة المسذذتدامةن وتونيذذ   –جنذذوا  جنذذوان قذذائ  عذذىل االيذذبج
 .”الرخاي لشعوبنا

  مداخ
 
لمذذذذذذذان أمريكذذذذذذذا الالتينيذذذذذذذة وأكذذذذذذذد بنشذذذذذذذما ن ف   الجمعيذذذذذذذة العامذذذذذذذة لبر

 
لتذذذذذذذ  ف

  
 
والكاراييمن اليوم الجمعة بالعا مة ال نميةن أن الممل ذة المغربيذةن النائمذة ف
ل  ذا ال الدوليذذةن عذذبر ذ عالقاتهذذا الخارجيذذة عذذىل مبذذدأ يسذذن الجذذوار وتنويذذذذذذا ال  
  باعتبذذذذذذذذذذذذارت خيذذذذذذذذذذذذارا ال رجعذذذذذذذذذذذذة فيذذذذذذذذذذذذ 

 .دومذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذن  شذذذذذذذذذذذذبتها بعمنهذذذذذذذذذذذذا اإلفذذذذذذذذذذذذري ج
ن الممل ذذذذذة المغربيذذذذذة يريصذذذذذة عذذذذذىل تمتذذذذذي   أواي ا خذذذذذوة والتعذذذذذذاون وأو ذذذذذم أ

  
 
  والتنذذذذذاف

اتيفر  مذذذذذا الذذذذذدول العربيذذذذذة الشذذذذذنينةن وااذذذذذتتمار إرأهذذذذذا التذذذذذاريف 
االاذذذذذبج

ذذذافية تنذذذذوم عذذذذىل اإل مذذذذان  ذ ح مذذذذا دول أمريكذذذذا الالتينيذذذذة وفذذذذ  رييذذذذة اات   المشذذذذبج
ذذذذيعية انطالقذذذذذا  ذ مذذذذذن  المطلذذذذذ  بنذذذذذدرة بلذذذذذداننا عذذذذذىل تنذذذذذد   بذذذذذدائ  ايااذذذذذية و   

إمكاناتهذا اللاتيذةن وذلذ  عذن بريذ  االاذتتمار ا متذ  لمبذدأ التكامذ  الهذذادف إ  
  إبار التعاون جنوا 

 
 .جنوا –توني  مداخ  االندما  ف

  السياء ن سذ ن قذال بنشذما  إن مذا تعيشذ  شذعوا إفرينيذا وأمريكذا الالتينيذة 
 
ف

  النأذذذذا ا والتوذذذذد ال 
 
  الوقذذذذو الذذذذرالنن مذذذذن  شذذذذاب  ف

 
المطرويذذذذة والكاراييذذذذم ف

ال الجيذذذو ايااذذذية عذذذىل -والتوذذذد ال المتعذذذددة والمتناميذذذة المرتبطذذذة بذذذالمتغب 
ن و عذىل بلذدان النذارتي   وشذعوبذذهان  سذتلضم ت عيذ  اختصا ذال  الصعيد العذالم 
ذيعية عذذبر اعتمذذاد دبلومااذذية برلمانيذذة مندمجذذة قوامهذذا الند ذذة  ذ مؤاسذذاتنا الت  

افذذا ال عذذال لتونيذذ  اإلنصذذ اف والعدالذذةن لشذذعوا النذذارتي   وال اعليذذة تذذروم البج
وراتهذذذا ورلذذذن بنيذذذوي لمسذذذتنبلها  لمذذذا لونهذذذا مذذذن تمزيذذذ   وبانهذذذا وااذذذتغالل لبر
  ظذذذ  مذذذا يذذذوفرت واقعنذذذا اليذذذوم كذذذلل  مذذذن آفذذذاء 

 
حن خصو ذذذا ف لا المشذذذبج ومصذذذب 

  مسذذذذذتو  نمذذذذذوذ  للتعذذذذذاون 
 
اكذذذذذة ينينيذذذذذة ت ذذذذذون ف وفذذذذذر  تاريخيذذذذذة إلراذذذذذاي   

 .جنوا -جنوا
ة عذذذىل المسذذذتويال السيااذذذية ونبذذذ  إ  أن دول المنطنتذذذ ي   تعذذذرف نهأذذذة متمذذذب  

وال  رية واالقتصاد ةن تتو  مسارال من الدمنربذة والمصذالوال السيااذيةن 
ن المتوذذررين    أفذذر ل جذذيال جد ذذد مذذن النذذادة الذذد موقرابيي  

و   الديناميذذة الذذ ج
غماتيذة السيااذيةن مذن  من العند اإل ديولوجيةن ويعملون بندر معنول مذن البر

ت االجتمذذذذذذذذاع  انرار بلذذذذذذذذدانه ن و ذذذذذذذذمان التنميذذذذذذذذة االقتصذذذذذذذذاد ة والرفذذذذذذذذأجذذذذذذذذ  ااذذذذذذذذت
 .لشعوبذذها

ترافعنذذا و شذذاورنا وعملنذذا اذذويا   يذذد مذذن “ومذذن لذذلا المنطلذذ ن يؤكذذد بنشذذما ن 
  لي ذذذذون 

  االمري ذذذذو التيذذذذ  
  االفذذذذري ج

لمذذذذان  اذذذذنتي   مذذذذن أجذذذذ  تقاذذذذيس المنتذذذذد  البر
  النذذذ-بمتابذذذة شذذذب ة بذذذي   

 
لمانذذذال الوبنيذذذة ف ارتي   اإلفرينيذذذة جهويذذذة مسذذذتنلة للبر



وأمريكذذذذذا الالتينيذذذذذةن و فأذذذذذاي للوذذذذذوار الت ذذذذذاعىل  ال نذذذذذاي وأر ذذذذذية اللتنائيذذذذذة العمذذذذذ  
  أفذذذذ  تيسذذذذب  االنذذذذدما  الجهذذذذوي وتعزيذذذذض التعذذذذاون جنذذذذوا

 
  ف
لمذذذذان  جنذذذذوان  -البر

افذذا وإاذذماع  ذذول شذذعوا  ونتطلذذا إ  أن   ذذون لذذلا المنتذذد  بمتابذذة آليذذة للبج
االجتماعية والتنمية المستدامة والعدالة النارتي   بشقن قأا ا السل  والعدالة 

 .”المناخية والوكامة الد منرابية العالمية وايادة النانون وينوء اإل سان
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بن شماش: مشاركة المغرب في أشغال الجمعية العامة للبارالتينو لبنة 

 جديدة في مسار تعزيز العالقات مع برلمانات المنطقة

 

 

  
لمان  أكد ي ي  بن شما ن رئيس مجلس المستشارينن اللي  نود الوفد البر

لمان أمريكا الالتينية    أشغال الجمعية العامة السنوية لبر
 
المغرنر  المشارح ف

  انطلنو اليوم الجمعة بالعا مة ال نميةن أن للت 
والكاري ر  )بارالتينو(ن ال ج

  مسار تعزيض العالقال ما برلمانال المشارك
 
ة تمت  موطة ول نة جد دة ف

 المنطنة. 

وقال بن شما ن ولو رئيس رابطة مجالس الشيون والشور  والمجالس 

  ت يذذذذم لو الة المغرا العرنر  عىل لامش 
 
ن ف المماألة ب فرينيا والعال  العرنر 

لمان   للا اللناين اللي  عرف أ أا يأور رئيس البر
 
ن  مشاركت  ف  

اإلفري ج

  إبار 
 
  المغرنر  تندر  ف

لمان  السيد روجر ن ودو دانغن إن مشاركة الوفد البر

  تتنو  تدريجيان خصو ا “
اكة ال ج   مسار للت ال  

 
فتم   وة جد دة ف

  قام بها  ايم الجاللة المل  مومد السادس 
بعد الزيارة التاريخية ال ج



  فتوو آفاء واعدةن 2004للمنطنة خالل انة 
 شتغ  اليوم من أج  ن وال ج

 ”. ااتتمارلا

وأبر  أن إيد  أقو  لو ال للا المسار  انو    ااتأافة مدينة العيون 

لمان أمريكا الواا وم تم مجلس    بي   الم تم التن يلي لبر
للناي التاريف 

  
 
ن اللي ”إعالن العيون”ن واللي تو  بذ2016يوليو   13المستشارين ف

  ما يت“
 
لمانية ف لمانال للت المن مة البر عل  تأمن مواقف متندمة لبر

  ا قالي  الجنوبية
 
  ف
ابية للممل ة والتنوي  بمبادرة الوك  اللانج  ”. بالويدة البج

ح بي   
وشك  للا اإلعالنن اللي اطر خاربة بري  وبرنامجا للعم  المشبج

ن وأينة مرجعية أكد من خاللها برلمان أمريكا  يعيتي   المؤاستي   الت  

اع الصوراي  صون ا“الواا دعم  لذ  يادة الممل ة المغربية إ جاد ي  لب  

ابية وف  المبادئ المؤاسة للبارالتينو  ”. وويدتها البج

لمانية الهامة مشاركة أ يد من    من  200وتعرف للت النمة البر
بلدا  23برلمان 

من أمريكا الالتينية ووفود برلمانية من المغرا والصي   وقطر كبلدان تتمتا 

  البارالتينون وكلا 
 
ن وممتلي   بص ة عأو مالي  دائ  ف لمان ا ورونر  من البر

 عن المن مال الو ومية وغب  الو ومية. 

وتتموور أشغال الجمعية العامة السنوية للبارالتينو يول قأا ا االندما  

  توني  ألداف التنمية المستدامةن عىل 
 
اإلقليم  والتندم المور  ف

 الخصو . 

 

 

 

 

 

 

 



 يو المتتاليةبوليسارم الهزائكلمتنا: الغرفة الثانية و

 

 

اء غذذذذب  المسذذذذ وء للدبلومااذذذذية الراذذذذمية لمنطنذذذذة أمريكذذذذا 
بذذذذالموا اة مذذذذا االخذذذذبج

   ان من أمارلذا اذوم اعذ
اف العد ذد مذن بلذدان تلذ  المنطنذة الالتينيةن وال ج بج

لمانيذذذذذذذة  خمذذذذذذذا قويذذذذذذذا لعالقذذذذذذذة  بالجمهوريذذذذذذة الولميذذذذذذذةن أعطذذذذذذذو الدبلومااذذذذذذذية البر
ة رئذذذذذذيس مجلذذذذذذس المغذذذذذذرا بالعد ذذذذذذد مذذذذذذن بلذذذذذذدان أمريكذذذذذذا الالتينيذذذذذذةن آخرلذذذذذذا  يذذذذذذار 

  المستشذذذذذذذارين ي ذذذذذذذي  بذذذذذذذن شذذذذذذذما  ل نمذذذذذذذا لوأذذذذذذذور أشذذذذذذذغال الجمعيذذذذذذذة العامذذذذذذذة
  ايتأذذنتها العا ذذمة ال 

التينذذو الذذ ج   15و 14نميذذة يذذو   للبر
ن والزيذذارة الهامذذة الذذ ج

ولنائذ  أمذذس التالأذاي بذرئيس الجمعيذذة الوبنيذة لهذذلا   قذام بهذا كذذلل  لدكذوادورن
ن ق  فلول االن صاليي  

 .بيلة عنود من الضمن البلد اللي ظلو تخبج

وشكلو لنايال ي ذي  بذن شذما ن مذا رياذاي برلمانذال عذدد مذن بلذدان أمريكذا 
اع الالتينيذذة والكاراييذذم ن منااذذبة ُمواتيذذة لبسذذط وجهذذة ن ذذر المغذذرا بشذذقن الذذب  

اع الذذذلي تتومذذذ     الصذذذوراي المغربيذذذةن وعذذذرض مسذذذتجدال لذذذلا الذذذب  
 
الم تعذذذ  ف



وإدامتذذذذ   ذذذذدا عذذذذىل  افتعالذذذذ  ةوليمسذذذذؤ ( )بوليسذذذذاريو فيذذذذ  الجضائذذذذر و ذذذذنيعتها
ابية للممل ة المغربية  .السيادة البج

 

جلذس المستشذارين لتسذليط  ما شكلو للت اللنذايال فر ذة اذانوة لذرئيس م
  باعتبارلذذا المذذذدخ  الوييذذد للذذذا  وي عذذذىل المبذذادرة المغربيذذذة الأذذ

للوكذذ  الذذذلانج
ابيذذذذذذذة    إبذذذذذذذار السذذذذذذذيادة الوبنيذذذذذذذة والبج

 
اع الم تعذذذذذذذ  ف   لصذذذذذذذ وة لذذذذذذذلا الذذذذذذذب  

النهذذذذذذذانة
 .للممل ة

بذذذذذن شذذذذذما ن إاذذذذذتعرض خذذذذذالل لنائذذذذذ  بذذذذذرئيس الجمعيذذذذذة الوبنيذذذذذة لدكذذذذذوادورن 
ة بنأذذذذذذذية يااذذذذذذذية واالجتماعيذذذذذذذة المتعلنذذذذذذذمختلذذذذذذذف الجوانذذذذذذذم التاريخيذذذذذذذة والس

   الصذذذوراي المغربيذذذذةن
 
  ظذذذذ  تعنذذذذو الجضائذذذذر ف

 
والمخذذذذابر المودقذذذذة بالمنطنذذذذة ف

ة المنطنذذذذة إ  دويذذذذالل  اع الم تعذذذذ  و   المخذذذذابر المرتبطذذذذة بتجذذذذضن 
إدامذذذذة الذذذذب  

وانتشذذذار اإلرلذذذاا والجريمذذذة المن مذذذة ومذذذا زشذذذكل  ذلذذذ  مذذذن تهد ذذذد عذذذىل ا مذذذن 
 .يا وجهوياوالسل  واالاتنرار إقليم

ة عنذذذود مذذذن الذذذضمنن إيذذذد  ننذذذط طنذذذة أمريكذذذا الال وبعذذذدما شذذذكلو من تينيذذذة ل ذذذبج
لمانيذذذة والمغربيذذذة بشذذذك  عذذذامن ال زسذذذا المتت ذذذا للشذذذقن   ذذذعف الدبلومااذذذية البر



  مواقذذف العد ذذد مذذن بلذذدان 
 
  إال أن ير ذذد التوذذوالل الطارئذذة ف

السذذيار  الذذوب  
ابيذذذذذة للمل ذذذذذة المغربيذذذذذةن و أمريكذذذذذا الالتينيذذذذذة والكاراييذذذذذم لصذذذذذالم الويذذذذذدة ال    بج

  و 
 
  توجذذذو ف

قذذذو اذذذاب  بنذذذرار برلمذذذان دول ا نذذذديض وقبلذذذ  برلمذذذان المواقذذذف الذذذ ج
ا يذذذذذذذ ن الداعمذذذذذذذة  اغذذذذذذذواي والبر أمريكذذذذذذذا الواذذذذذذذا وبعذذذذذذذدلا برلمانذذذذذذذال الشذذذذذذذيىل  والبر
  با قذذذذالي  الجنوبيذذذذةن  قاذذذذاس لوذذذذ  اذذذذذيار  

للمبذذذذادرة المغربيذذذذة للوكذذذذ  الذذذذلانج
اع الم تع   .يول الصوراي المغربية متواف  يول  للب  

افذال بالجمهوريذة الولميذة بقمريكذا الالتينيذة  ديوج ر بالمالي ذة أن أغلذم االعبج
  أو  المذذد اليسذذاري الراد كذذا   بالمنطنذذةن 

 
 ذذان خذذالل اذذنوال التمانينذذالن أي ف

  فر ذذتها مخل ذذال الوذذرا البذذاردةن 
  عذذض التوذذوالل والتنلبذذال السيااذذة الذذ ج

 
وف

 .اد بالمغراوسار والتدافا السيار  الوواللي قابل  جو من االن

 

  والمصذالوة السيااذية 
ج
ومن المؤكد أن الديناميذة واالن ذرا  السذيار  والونذوف
ل مسذذذذار االنتنذذذذال الذذذذد منرا   وب

  مذذذذب  
نذذذذاي المؤاسذذذذال ببالدنذذذذان الوبنيذذذذةن الذذذذ ج

ن  لهذذذذذا 2004وخصو ذذذذذا الزيذذذذذارة المل يذذذذذة لذذذذذبعك بلذذذذذدان أمريكذذذذذا الالتينيذذذذذة اذذذذذنة 
ل من ذذذذور وعالقذذذذة المغذذذذ يذذذذة والكاراييذذذذمن را بمنطنذذذذة أمريكذذذذا الالتينعوامذذذذ  غذذذذب 



افهذذذذذا بالجمهوريذذذذذة  ييذذذذذث قامذذذذذو مجموعذذذذذة مذذذذذن الذذذذذدول الالتينيذذذذذة بسذذذذذوم اعبج
 .الولمية

ل مذذذذذان المغذذذذذرنر  أن ينتنذذذذذ  إ  مماراذذذذذة لنذذذذذد فر ذذذذذو لذذذذذلت المعطيذذذذذالن عذذذذذىل البر
ورة تراذذذي  عالقذذذال ايااذذذية بنذذذاية  ذذ ي  ذ دبلومااذذذية برلمانيذذذة  شذذذطة  ستو  

  .ساتها التمتيليةوتعزيض التنارا ما ممتىل  شعوا للت المنطنة ومؤا

لمان المغرنر  ات اقية إبار للتعاون ما منتذد  رياذاي    للا السياءن وقا البر
 
وف

  أكتذذذذذوبر برلمانذذذذذال أمريكذذذذذا الواذذذذذا وال
 
ن أذذذذذ  ات اقيذذذذذة 2014كذذذذذاري ر  )فوبريذذذذذ ( ف

  يونيذذذ
 
ن 2015و انأذذذمام  كعأذذذو ماليذذذ  دائذذذ  لذذذد  برلمذذذان أمريكذذذا الواذذذا ف

لمذذان ليتذذو  لذذلا المسذذار نها ذذة شذذهر أبريذذ     بتوقيذذا ات اقيذذة انأذذمام البر
المذذاض 

المغذذذذرنر  كعأذذذذو ماليذذذذ  لذذذذد  برلمذذذذان أمريكذذذذا الالتينيذذذذة والكاراييذذذذم) برالتينذذذذو(ن  
  بالمنطنذة  كذ  ققذدم وأ

والبذد مذن ااتوأذار المواقذف غذب   .لذ  تجمذا برلمذان 
  اجتمذذذاع   مسذذذ وقة بخصذذذو  قأذذذيتنا الوبنيذذذة

 
  جسذذذدلا إعذذذالن العيذذذون ف

الذذذ ج
ين برئااذذة ي ذذي  بذذن شذذما  مذذا الم تذذم التن يذذلي م تذذم مجلذذس المستشذذار 

  يوليذذو  
 
( ف الاذذي   لمذذان أمريكذذا الواذذا )البر   عذذبر  2016لبر

ن وكذذلا المواقذذف الذذ ج
ذذيعية بقمريكذذا الواذذذا ) ع ذ نهذذا أعأذذاي منتذذذد  رئيسذذال ورياذذذاي المجذذالس الت  

لمذان ا  ال وبري (   االجتمذاعي   الذلين ااتأذافهما البر
 
  ف

لمغذرنر  بمجلسذي  اذت  
ذذذيوال بذذذذان    مذذذذونن ا مذذذذي    2017و 2016 وخصو ذذذذا تند ذذذذدلما النذذذذوي بت ذ

ة الذذذول  العذذام انذذذداح لمن مذذة ا مذذذ  المتوذذذدةن إ ذذافة إ  بذذذرد ممتذذ  جمهوريذذذ
لمذذذذذان أمريكذذذذذا الواذذذذذان وكذذذذذلا  بجمهوريذذذذذة بنمذذذذذا خذذذذذالل ي ذذذذذ   سذذذذذلي  السذذذذذلط ببر

  تأذذذذمنتها  ل
ذذذيوال النويذذذذة لصذذذذالم بالدنذذذذا الذذذذ ج متذذذذا  ذذذذ  مذذذذن رئذذذذيس برلمذذذذان الت ذ

ورئذيس برلمذان دول ا نذديض السذذيد ” اليذاس  ااذذتيو“ريكذا الالتينيذة وال راييذم أم
ا”    خذذذذذالل الجلسذذذذذة االفتتاييذذذذذة للمنتذذذذذد” فرنانذذذذذدو مذذذذذب  

لمذذذذذان    االقتصذذذذذادي والبر
  اللي ن م  مجلس المستشارين نها ة شهر أبري  المن م

 ..العرنر  اإلفري ج



 

لمذذذذذان الشذذذذذيىل   ذذذذذال المواقذذذذذف غذذذذذب  لذذذذذلا  لذذذذذ  دون إغ   أ ذذذذذدرلا البر
 مسذذذذذ وقة الذذذذذ ج

  ينذذاير 
 
ا يىل  بدا ذذة شذذهر مذذاي  2018بمجلسذذي  ف   والذذبر

غويذذان  لمانذذان البر وكذذلا البر
  بدا ة ل

لمان ا ندي   ن وأخرلا موقف البر  
  الماض 

ا ا ا وعن و   المواقف ال ج
  با قذالي

ت المغرنر  للوك  اللانج
  الجنوبيذةن  أمنو ودعمو ب  ونايل المنبج

اع الم تع  يول الصوراي المغربية  . قااس جدي وذي مصداقية لو  الب  

لنذذذد يذذذر  ي ذذذي  بنشذذذما ن منذذذل إنتخابذذذ  رئيسذذذا لمجلذذذس المستشذذذارينن عذذذىل 
لمانيذذذةن لشذذذد ت عيذذذ  التوجيهذذذال المل يذذذةن المتعلنذذذة  بت عيذذذ  الدبلومااذذذية البر

  عأذد الدبلومااذية الراذمية للدولذةن إذ بذادر إ  تعيذي    
 
اتذم الدولذة السذاب  ف
كذذا الخارجيذةن المستشذذار أيمذذد الخريذذف ممذذتال دائمذا للمجلذذس لذذد  برلمذذان أمري
لمانيذذذةن  الواذذذان وبعذذذد شذذذهور مذذذن يأذذذور الجلسذذذال العامذذذة لهذذذلت الهي ذذذة البر

ن و   ااتأاف المجلس بم
الاي   دينة العيون اجتماعا للم تم التن يلي للبر

  توجذذذذو بذذذذ عالن العيذذذذون الذذذذلي
أكذذذذد عذذذذىل دعذذذذ  برلمانذذذذال أمريكذذذذا  الموطذذذذة الذذذذ ج

ابيذذذذة للمل ذذذذة المغربيذذذذة ودعذذذذ  المبذذذذادرة المغ ربيذذذذة للوكذذذذ  الواذذذذا للويذذذذدة البج
ن ولذذذو موقذذذف غذذذب  مسذذذ وء خصو ذذذا إن علمنذذذا أن أذذذال  دول مذذذن بذذذي     

 6الذذذلانج
ف راميا بالجمهورية الولميةالمشكلة لل     دول ال الو تعبج

الاي    .بر



  عذذذذذن ال يذذذذذان أن مجلذذذذذس المستشذذذذذاري
ن برئااذذذذذة ي ذذذذذي  بذذذذذن شذذذذذما ن تمذذذذذب   وغذذذذذ  
  ينذذذذذذاير ويوليذذذذذذو  بالن

 
 للشذذذذذذيىل  ف

تذذذذذذ  خاللهذذذذذذا التوقيذذذذذذا عذذذذذذىل  2017يذذذذذذام بزيذذذذذذارتي  
  
 
لمذذان الشذذيىل  بمجلسذذي  ف ن ليصذذدر البر

لمذذانيي   مذذلكرتي   للت ذذال  والتعذذاون البر
ملتمسذذا  طالذذم الو ومذذة الشذذيلية بذذدع  المبذذادرة المغربيذذةن ولذذو  2018ير ينذذا

 ذذذذن ااذذذذذتيعاا يجمذذذذ  دون قذذذذراية المواقذذذذف السذذذذذابنة أ أذذذذا قذذذذرار وتوذذذذول ال  م
ن الذذذلي دأا لمذذذا  نذذذارا عنذذذدين مذذذن لمذذذان الشذذذيىل  الذذذضمن عذذذىل رفذذذا ملذذذتمس  للبر

اف بجمهورية الول   .لدعبج

ن أ أذذا جذذاي بعذذد  ا يىل  لمذذان الذذبر   قذذام بهذذا وفذذد قذذرار البر
ة مذذن الزيذذارة الذذ ج ة وجذذب  

فذذبج
لمذان البر    عن مجلس المستشارينن وكذلل  البر

  فنذد قامذو وفذود برلمان 
اغويذان 

ذذذذذ   بذذذذذدعوة مذذذذذن مجل  
تذذذذذي   عد ذذذذذدة عنذذذذذ  بزيذذذذذارة للمغذذذذذرا خذذذذذالل السذذذذذنتي   ا خب 

لمان المغرنر  ال  .بر

وبخصذذذذذذو  النذذذذذذرار الذذذذذذلي أ ذذذذذذدرت برلمذذذذذذان دول ا نذذذذذذديضن فيجذذذذذذم الن ذذذذذذر إليذذذذذذ  
  اإلشذذذارة إ  أن بولي يذذذا  وتنذذذديرت

مذذذن  اويذذذة الذذذدول ا عأذذذاي الم ونذذذة لذذذ ن وت ذذذ  
النذذذذذدينون    مذذذذذا انذذذذذ  جذذذذذدير بالذذذذذلكر أن   تاننواالكذذذذذوادور دولتذذذذذان عأذذذذذو  رئذذذذذيس البر

ا قذذد قذذام بزيذذارة للمل ذذة الم نانذذدو مذذب   ن ييذذث فب   
غربيذذة نها ذذة شذذهر أبريذذ  المذذاض 

  واالقتصذذ
لمذذان     لمتذذ  االفتتاييذذة بالمنتذذد  البر

 
ادي الذذلي ن مذذ  مجلذذس أكذذد ف

المستشارين برئااة ي ي  بذن شذما ن وكذلا خذالل ااذتنبال  مذن بذرف رئذيس 
ن مجلس عذن تنذديرت ال  ذب  للمغذرا ولذدورت الموذوري   النواا الو يم المذاله 

  تعزيذذض التعذذاون بذذذي   د
 
  ف

 
ن مشذذذيدا ف ول أمريكذذا الالتينيذذذة وإفرينيذذا والعذذذال  العذذرنر 

   وا  ب
  إشذاعة قذي  السذالم للا الصدد بالمكانة ال ج

 
هذا ملذ  المغذرا ودورت ف

 .والتأامن بي   شعوا المنطنة

مبذذذذذادرة الوكذذذذذ      والذذذذذدفاع عذذذذذنالنأذذذذذية الوبنيذذذذذة ا ووإ  جانذذذذذم التعريذذذذذف ب
ويذذذذج ال  ذذذذب  والتعريذذذذف بالمسذذذذار 

ن اعتمذذذذد مجلذذذذس المستشذذذذارين عذذذذىل الذذذذبج  
الذذذذلانج

  عالقاتذذذذذذذ  مذذذذذذذا برلمانذذذذذذذال
 
ت بالخصذذذذذذذو  ف أمريكذذذذذذذا  الذذذذذذذد منرا   ببالدنذذذذذذذا وتذذذذذذذركب  

الالتينيذذذذذة عذذذذذىل إ صذذذذذال تجربذذذذذة المصذذذذذالوة السيااذذذذذية وعمذذذذذ  لي ذذذذذة اإلنصذذذذذاف 
  
  مجذال العدالذة االنتناليذة والمصالوةن ال ج

 
جعلو من بالدنا نموذجذا مت ذردا ف

  بهذذذا  بمويطذذذ  اإلقلذذذيم  والجهذذذوين خصو ذذذا 
  يذذذا 
مذذذن خذذذالل المصذذذداقية الذذذ ج
  ب
  ظذذ  تذذو   ي ذذي  بذذن شذذما  أيذذد الوجذذوت الذذ ج

 
بعذذو مسذذار لذذدا الخطذذاا ف

 .اإلنصاف والمصالوة لرئااة مجلس المستشارين



لمذذذان المغذذذرنر  بهذذذلت مذذذن خذذذالل لذذذلت المعطيذذذالن يت ذذذي   بو ذذذوت أ ن انخذذذراط البر
  عرفتهذذذذا الدبلومااذذذذية الراذذذذمية الوبنيذذذذذة المن

ال الذذذذ ج طنذذذذةن إ  جانذذذذم التغيذذذذب 
بالمنطنذذةن مذذن خذذالل تعيذذي   وجذذوت برلمانيذذة و سذذائية وك ذذايال وبنيذذة كسذذ راي 

  أاااذذا عذذىل بنذذاي عالقذذال جذذدد 
بامريكذذا الالتينيذذة والكاراييذذمن لذذو انخذذراط ين ذذ  

ل السيااذذية واالقتصذذاد ة والتنافيذذة و ذذ  الميذذادين ذال تعذذاون  شذذم  المجذذاال 
ح ما بلدان أمريكا الال   ..تينية والكاراييمااللتمام المشبج

ام كة للشذذعوان بمذذا يتأذذمن  مذذن ايذذبج  عالقذذال قوامهذذا خدمذذة المصذذالم المشذذبج
  تؤكذد أن بعذد 

ابيةن و   المعطيال والتوذوالل الذ ج
لسيادة الدول وويدتها البج

  ت
ابيذذة للمل ذذة المغربيذذة ب فرينيذذان فذذذان الصذذ عال الذذ ج لنالذذا خصذذوم الويذذذدة البج

لمذذذذذذذروور  أبرويذذذذذذذة اإلن صذذذذذذذال مذذذذذذذن مرتضقذذذذذذذة  أمريكذذذذذذذا الالتينيذذذذذذذة لذذذذذذذ  تعذذذذذذذد مذذذذذذذالذا 
  فل ه 

 
 .ال وليساريو ومن  نف ورايل  أو  دور ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بنشماش يعرب عن تقديره لموقف برلمان األنديز الداعم للوحدة الترابية 

 للمملكة

 

 

إعالن ريو “ت  التوقيا يوم أمس ا ربعاين بمدينة ريو بامبا اإلكوادوريةن عىل 
لمان من قب  رئيس مجلس المستشارين ي ي” بام و   بن شما  ورئيس البر

و  فاييخو   لوغو كب 
 .ا ندي  

وتمت  للت الوأينة الموقعة بمناابة  يارة بن شما  إ  اإلكوادور عىل رأس 
لمان ا نديضن تجسيدا    أشغال الجمعية العامة لبر

 
  شارح ف

وفد برلمان 
لمان الممل ة المغربية وبرلمان دول ا نديض الرام كة لبر

ية إ  للمبادرة المشبج
  لبلدان إفرينيا وأمريكا 

لمان  الالتينيةن ك أاي للووار  إ شاي المنتد  البر
ن بما يتكام  ما ايااال بلدان المنطنتي     

لمان  السيار  عىل المستو  البر
اكة    تعزيض وتعمي  التعاون جنوا جنوان من أج  عند   

 
ويسه  ف

اتيجية تروم التخ يف من اآلأار السل ية لعدم االند  .ما اابج



  ن فرن إيدا  للا المنتد  ا”إعالن ريوبامبا“وبوسم 
  ا مريك  التي  

إلفري ج
ن وبلورة    من المنت   الدو  

من شقن  تعزيض تموقا ومكانة بلدان المنطنتي  
أجندة للتعاون متعدد ا بعاد والنطاعال لدع  الجهود الوبنية لمواربة 

 .ال نر وتوني  وبناي السالم

م الطرفان بم لمانال وجم الوأينة بموا ويلبج  لة المشاورال ما مختلف البر
قليمية ب فرينيا وأمريكا الالتينية بهدف المصادقة عىل الميتاء الرام  اإل

 .لتقايس للا المنتد 

لمانية النائمة عىل الووار ” إعالن ريوبامبا“وشدد  عىل أن الديبلومااية البر
  أمر أاار  لتعزيض 

لمان  الندرال المؤاسية للمجالس السيار  والتعاون البر
يعية الوبنية وبرلمانال التكام  واالندما ن من أج  تعزيض التعاون  الت  

  اياء العولمة 
 
كة ف جنوا جنوا وتود د ال ر  والتود ال المشبج

لمانية  .والوكامة والرقابة البر

 

المستشارين عن تنديرت وامتنان  العمي   وبذذهلت المناابةن عبر رئيس مجلس
ابية للممل ة ولمبادرة  لمان ا نديضي الداع  للويدة البج لموقف م ونال البر

  با قالي  الجنوبية
 .الوك  اللانج

ح من أج” ك ب  المستشارين“ودعا    تجاو  االعتبارال إ  العم  المشبج
  ع ا عنها الضمنن والتوج  

نوو المستنب ن اإل ديولوجية الأينة ال ج



  تتوفر عليها دول 
ة ال ج كة وااتتمار ال ر  ال  ب 

ومواجهة التود ال المشبج
  ظ  برو  جي  جد د من النادة المتشبعي   

 
المنطنة والممل ةن ال ايما ف

اغماتية وا  .لمتوررين من العند اإل ديولوجيةبالبر

ن وأكد أن المغران ب أ  قيادة المل  مومد السادسن جع  من التعاو 
اتيجيان مأي ا أن الممل ة وب أ  مسارلا  جنوا جنوا خيارا اابج
ن مؤللة اليوم لت ون   

الد منرا   وتعزيضلا لونوء اإل سان وعمنها اإلفري ج
 .كا الالتينيةالج  الرابط بي   بلدان إفرينيا وأمري

  ا مريك  
  اإلفري ج

لمان    للا اإلبارن أكد أن الغا ة من تقايس المنتد  البر
 
وف
ح يول ال افا المشبج   وآلية للبج

لمان    خل  فأاي للووار البر
 
  تتمت  ف

التي  
 .مصالم شعوا المنطنتي   وإاماع  وتها بالمواف  الدولية

  تو ف بذو ان بن شما ن قد  سل  أمس م تات مدينة ريو بام
قلم ”با ال ج

  فأاي ذي ر ”الوبن
 
  اللي ت  ن وذل  ف

ة ييث  عتبر المنر التاريف  مزية ك ب 
 .  توقيا أول داتور لالكوادورفي

  ت  خاللها أ أا  سلي  بن شما  شهادة 
   لمة بالمناابةن وال ج

 
الأيف “وف

 ن قال نابوليون  ادينان عمدة المدينة اللي  ان مرفوقا ″2019الممب   لسنة 
لمانية اإلقليميةن إن  لمان ا نديضي وأعأاي للت المؤاسة البر برئيس البر

  بناي وتمتي   ي   اليوم عربون  داقة 
 
كة ف وأخوة  ع س الرغبة المشبج

ن والمنطنتي   اإلفرينية  أواي الصداقة والتعاون ما الشعم المغرنر 
 .”وا مري ية الالتينية

يتال ما رئيس الجمعية و ان بن شما  قد أجر  أول أمس ب يتو مبا
اإلكوادور ايسار ليتاردو  ازسيدون تناولو العد د من الوبنية بجمهورية 

حالن  .أا ا ذال االلتمام المشبج

 

 

 

 



بنشماش يوقع مذكرة تأسيس ”.. الالتينية”عشية عزل البوليساريو بـ

 هذا المنتدى

 

 

لمانيذذذذذة بقمريكذذذذذا  عذذذذذىل لذذذذذامش النجايذذذذذال المتتاليذذذذذة للدبلومااذذذذذية الراذذذذذمية والبر
  الطرت االن صا   لج هذة ال وليسذا

ريو  ذ عال مؤلمذة  الالتينيةن المتوجة بتل ج
افهذذا بالجمهوريذذة الولميذذةن   ذذان آخذذرت  ذذ عة اذذوم جمهوريذذة السذذل ادور اعبج
  
 
وا   ي ي  بنشما  رئيس مجلس المستشارينن تنوية الوأذور المغذرنر  ف

لمانية االفرو أمري و التينية  .مختلف اإلبارال والت تالل البر

  لذذلا السذذياء أمذذس الجمعذذة بالعا ذذمة بنمذذان توقيذذا مذذوتذذ 
 
لكرة نوا ذذا بشذذقن ن ف

ن  مبذذذذذادرة تذذذذذروم تذذذذذوفب  أر ذذذذذية   
  أمري ذذذذذو التيذذذذذ  

  إفذذذذذري ج
تقاذذذذذيس منتذذذذذد  برلمذذذذذان 

لتعزيذض العالقذذال بذذي   المنطنتذذي   اإلفرينيذذة وا مري يذذة الالتينيذذة وت عيذذ  بذذرامج 
ح ال  ي  بالتخ يف مذن اآلأذار السذل ية -التعاون جنوا افا المشبج جنوا والبج

 .لعدم االندما  عىل  افة ا  عدة



وجذذذر  توقيذذذا مذذذلكرة النوا ذذذا مذذذن قبذذذ  رئذذذيس مجلذذذس المستشذذذارينن ي ذذذي  بذذذن 
شذذما ن بصذذ ت  رئيسذذا لرابطذذة مجذذالس الشذذيون والشذذور  والمجذذالس المماألذذة 
ن إليذاس  ااذتيون رئذيس برلمذان أمريكذا الالتينيذة والكذاري ر   ب فرينيا والعال  العرنر 

لمذذذان اإلفذذذر  ن وذلذذذ  عنذذذم لنذذذاي )بذذذارالتينو(ن وروجذذذر ن ذذذودو دانذذذغن رئذذذيس البر  
ي ج

  
قمة أالأية انعند عىل لامش أشغال الجمعية العامة السنوية للبذارالتينون الذ ج

 .انطلنو أمس الجمعة بالعا مة ال نمية

  لتقاذذيس 
  إبذذرام ات ذذاء مؤاسذذانج

 
وتؤكذذد مذذلكرة النوا ذذا رغبذذة ا بذذراف الذذتال  ف

ن ك أاي يروم تعز   
  ا مري و التي  

  اإلفري ج
لمان    المنتد  البر

لمذان  يذض الوذوار البر
ح و سذذهي  التكامذذ  ال ذذي   -جنذذوا

جنذذوا بشذذقن النأذذا ا ذال االلتمذذام المشذذبج
 .إقليم  

 ما يهدف المنتد ن يسم الوأينةن إ  تعزيض التنمية المندمجة والمستدامة 
لمانذذذذال ا عأذذذذاين مذذذذن خذذذذالل تراذذذذي  العدالذذذذة واإلنصذذذذاف والسذذذذالم  لبلذذذذدان البر

ام ينوء   .اإل سان وال ي ةوالني  ال ونية وايبج

  تعذذذذذذض  الد منرابيذذذذذذة والوكامذذذذذذة 
 مذذذذذذا يذذذذذذروم تبذذذذذذادل التجذذذذذذارا والمعلومذذذذذذال الذذذذذذ ج

كة وبذرامج التعذاون مذن أجذ  التنميذة واالنذدما  بذي   
والتعاون وا  شذطة المشذبج

ذذذذيعية وتو ذذذذذيال لنمذذذذذ  رياذذذذذاي  ذ يذذذذذال     ن فأذذذذذال عذذذذذن تنذذذذذد   منبج المنطنتذذذذذي  
لهي ذذذذذذذذذال والنذذذذذذذذذدوال الذذذذذذذذذدول والو ومذذذذذذذذذال بذذذذذذذذذالمنطنتي   وكذذذذذذذذذلا للمؤاسذذذذذذذذذال وا

 .الو ومية بهما بشقن مختلف النأا ا

  
لمذذان    لذذلا اللنذذاي البر

 
وفأذذال عذذن بذذن شذذما ن  أذذ  الوفذذد المغذذرنر  المشذذارح ف

اإلقليم  عبد النادر االمةن الخلي ة الرابا لرئيس مجلس المستشارينن وعبد 
الولذذذذاا بل نيذذذذ  وأيمذذذذد التذذذذويضين العأذذذذوين بذذذذالمجلسن وكذذذذلا النذذذذائ ي   مومذذذذد 

 .لن وعا   الر مةغيا

 

 

 

 



 اإلكوادور رئيس مجلس المستشارين يترأس وفدا إلى

 

 

يونيو  18التالأاي  ي ي  بنشما  رئيس مجلس المستشارينن اليوم أجر 

س الجمعية الوبنية بجمهورية بالعا مة كيتون مبايتال ما رئي 2019

ن مرفوقا بالس ب  المكلف CESAR LITARDO CAICEDOاإلكوادور 

 DIEGO  بالعالقال الدولية للجمعية الوبنية بو ارة الخارجية لالكوادور. 

MOREJON PAZMINIO . 

  توليها الممل ة المغربية 
اتيجية ال ج وأكد رئيس المجلس عىل ا لمية االابج

  إبار عالقال توو قيادة المل  م
 
ا اتها الدولية ف ومد السادسن لتنويذذذذا   

لدول  2004زيارة التاريخية انة التعاون جنوا ذذ جنوان ولو ما جسدت  ال

 المنطنة. 

 ما ذكر بالدالالل النوية عىل الروابط والني  اال سانية واإلرادة النوية 

  تدشي     و
 
حن داعيا إ  ااتتمار للت الزيارة ف ة جد دة  والطموت المشبج



ك يلة بتدارح ال ر  الأائعة جراي تقأر العالقال التنائية باالعتبارال 

 نودناإل ديولوجية لع

وااتعرض رئيس مجلس المستشارينن خالل للا اللناين مختلف الجوانم 

التاريخية والسيااية واالجتماعية المتعلنة بنأية الصوراي المغربيةن وما 

اع الم تع   من مخابر عىل ا من والسل    ر   بول أمد للا الب  

  للا اإلبار بالمبادرة المغر 
 
بية للوك  واالاتنرار إقليميا وجهويان ملكرا ف

ابية    إبار السيادة الوبنية والبج
 
اع الم تع  ف   لهلا الب  

  كو  عادل ونهانة
اللانج

ح من أج  رفا     ت االكوادوري ا  العم  المشبج للممل ةن داعيا ن ب 

اكة وتعاون الوواجض والعنبا   من شقنها عرقلة بناي وتمتي   عالقال   
ل ال ج

بنشما  بالمناابةن ملكرة  ويوار متمر بي   البلدينن ييث ال  ي ي 

اع الم تع  بالصوراي المغربية.   ت صيلية يول ينينة الب  

بدورتن عبر رئيس الجمعية الوبنية لجمهورية االكوادور عن تنديرت للمغرا  

يدا بالدور اللي تلعب  الممل ة المغربية من خالل كبلد للسل  والسالم مش

  ي   السل  وا من وجهودلا بنوال ي   السالم التابعة لألم  المت
 
دة ف

 .  الدوليي  

وبخصو  العالقال التنائية بي   المغرا واالكوادورن أكد رئيس الجمعية 

يعية بالمغرا لدكوادور  الوبنية أن للت الزيارة ا و  لرئيس مؤاسة    

  العالقال بي   البلدينن مؤكدا عىل 
 
من شقنها الدفا ب تم   وة جد دة ف

ح م   العم  المشبج
 
ن أج  مواجهة التود ال وااتمار النواا  رغ ت  ف

ح من أج  خدمة  كة من أج  را  خاربة بري  للعم  المشبج المشبج

  
ة ال ج   ظ  الموقا والمكانة المتمب  

 
ن خصو ا ف مصالم البلدين والشع ي  

  مويط  الجهوي واإلقليم  عىل  وا  
 
بها المغرا  النارة االفرينية وف

 العموم. 

  زشار إ  أن رئيس مجلس 
المستشارين يتواجد عىل رأس وفد برلمان 

 .بجمهورية االكوادور بدعوة من رئيس برلمان الالنديض



ألول مرة.. وفد برلماني مغربي يزور برلمان جمهورية اإلكوادور أحد 

 وقالع البوليساري

 

 

يونيذذو  18التالأذذاي  رينن اليذذومرئذذيس مجلذذس المستشذذاأجذذر  ي ذذي  بنشذذما    

بالعا ذذذذذمة كيتذذذذذون مبايتذذذذذال مذذذذذا رئذذذذذيس الجمعيذذذذذة الوبنيذذذذذة بجمهوريذذذذذة  2019

ن مرفوقا بالس ب  المكلف بالعالقذال CESAR LITARDO CAICEDOاإلكوادور

 DIEGO MOREJON  الدولية للجمعية الوبنية بذو ارة الخارجيذة لالكذوادور

PAZMINIO. 

  بدا ة ل
 
ا ت ال  ذب  بقلميذة لذلت الزيذارة  لا اللناينف  

عبر رئذيس المجلذس عذن اعذبج



  بذذ  والوفذذد المرافذذ  لذذ ن مذذلكرا با لميذذة 
وي ذذاوة االاذذتنبال الوذذار الذذلي يذذا 

  توليهذذذذذذذا الممل ذذذذذذذة المغربيذذذذذذذة توذذذذذذذو قيذذذذذذذادة الملذذذذذذذ  مومذذذذذذذد 
اتيجية الذذذذذذذ ج االاذذذذذذذبج

  إبذذار عال
 
ا اتهذذا الدوليذذة ف ذذذذ جنذذوان قذذال التعذذاون جنذذوا السذذادسن لتنويذذذذذذا   

 .لذذذذذذذذذذذذذذدول المنطنذذذذذذذذذذذذذذة 2004دت  الزيذذذذذذذذذذذذذذارة التاريخيذذذذذذذذذذذذذذة اذذذذذذذذذذذذذذنة ولذذذذذذذذذذذذذذو مذذذذذذذذذذذذذذا جسذذذذذذذذذذذذذذ

 مذذا عذذبر رئذذيس المجلذذس عمذذا  متلذذ  لذذلا اللنذذاي مذذن دالالل قويذذة عذذىل الذذروابط 

حن داعيذذذا إ  ااذذذتتمار لذذذلت  والنذذذي  اال سذذذانية واإلرادة النويذذذة والطمذذذوت المشذذذبج

  تدشذذذذي    ذذذذ وة جد ذذذذدة ك يلذذذذة ب
 
ة جذذذذراي تذذذذقأر تذذذذدارح ال ذذذذر  الأذذذذائعالزيذذذذارة ف

ال التنائيذذذذذذذة باالعتبذذذذذذذارال اإل ديولوجيذذذذذذذة لعنذذذذذذذودن كوايذذذذذذذدة مذذذذذذذن أعنذذذذذذذد العالقذذذذذذذ

كة بذذذذذي   المغذذذذذرا 
مخل ذذذذال الوذذذذذرا البذذذذذاردةن مذذذذذبر ا أن النذذذذذي  والنوااذذذذذ  المشذذذذذبج

ح بذروت االنتصذار لتطلعذال  ة  سذتلضم العمذ  المشذبج واالكوادور توفر فر ذا ك ذب 

 المغذذذذذذرنر  و 
بلذذذذذذورة بذذذذذذرامج عمذذذذذذ   االكواتذذذذذذوري مذذذذذذن خذذذذذذاللوبمويذذذذذذال الشذذذذذذع ي  

كة وانت ذارال شذع ر  و 
مبادرال ملمواة تجيم عن التود ال والنأا ا المشبج

ال المناخيذذذذذذذذذذذذذذذة  .البلذذذذذذذذذذذذذذذدينن خصو ذذذذذذذذذذذذذذذا المذذذذذذذذذذذذذذذرتبط منهذذذذذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذذذذذالهجرة والتغذذذذذذذذذذذذذذذب 

وااذذتعرض رئذذيس مجلذذس المستشذذارينن خذذالل لذذلا اللنذذاين مختلذذف الجوانذذم 

لمغربيذذذةن ومذذذا نذذذة بنأذذذية الصذذذوراي االتاريخيذذذة والسيااذذذية واالجتماعيذذذة المتعل

اع الم تعذذذذذذذ  مذذذذذذذن مخذذذذذذذابر عذذذذذذذىل ا مذذذذذذذن والسذذذذذذذل     ر ذذذذذذذ  بذذذذذذذول أمذذذذذذذد لذذذذذذذلا الذذذذذذذب  

  لذذذذلا اإلبذذذذار بالمبذذذذادرة المغربيذذذذة للوكذذذذ  
 
واالاذذذذتنرار إقليميذذذذا وجهويذذذذان مذذذذلكرا ف

ابيذة    إبار السيادة الوبنية والبج
 
اع الم تع  ف   لهلا الب  

  كو  عادل ونهانة
اللانج

ت االكذذذذذوادوري ا للممل ذذذذذةن داعيذذذذذا ن ذذذذذ ح مذذذذذن  ب  أجذذذذذ  رفذذذذذا  ذذذذذذ  العمذذذذذذ  المشذذذذذبج

اكذذة وتعذذاون    مذذن شذذقنها عرقلذذة بنذذاي وتمتذذي   عالقذذال   
الوذذواجض والعنبذذال الذذ ج

ويذذذذوار متمذذذذر بذذذذي   البلذذذذدينن ييذذذذث اذذذذل  ي ذذذذي  بنشذذذذما  بالمنااذذذذبةن مذذذذلكرة 

اع الم تعذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بالصذذذذذذذذذذذذذذذذذذوراي المغربيذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  .ت صذذذذذذذذذذذذذذذذذذيلية يذذذذذذذذذذذذذذذذذذول ينينذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  

كذذذذوادور عذذذذن تنذذذذديرت لوبنيذذذذة لجمهوريذذذذة اال مذذذذن جهتذذذذ ن عذذذذبر رئذذذذيس الجمعيذذذذة ا

للمغرا كبلد للسل  والسالم مشذيدا بالذدور الذلي تلعبذ  الممل ذة المغربيذة مذن 

  ي ذذ  السذذل  
 
خذذالل جهودلذذا بنذذوال ي ذذ  السذذالم التابعذذة لألمذذ  المتوذذدة ف

 .واالمن الدوليي   

   CESAR LITARDO CAICEDO  ما أشاد
 
بالدور اللي  لعب  المغرا ف

ال المناخيمجال مواجه   تدبب  ومعالجة النأا ا ة وتجربت  الرائدة ة التغب 
 
ف



المرتبطة بالهجرةن مبر ا أن المغرا  ان واليضال منرا للعد د من اللنايال 

  للا المجا
 
 لوالنم  والنرارال الدولية الهامة ف

وبخصو  العالقال التنائية بي   المغرا واالكوادورن أكد رئيس الجمعية 

يعية الزيارة ا و  لر  الوبنية أن للت بالمغرا لدكوادور ئيس مؤاسة    

  العالقال بي   البلدينن مؤكدا عىل 
 
من شقنها الدفا ب تم   وة جد دة ف

ح من أج  مواجهة التود ال    العم  المشبج
 
النواا   ر وااتتمارغ ت  ف

ح من أج  خدمة  كة من أج  را  خاربة بري  للعم  المشبج المشبج

  ظمصالم البلدين وال
 
ن خصو ا ف      الموقا والمكانةشع ي  

ة ال ج المتمب  

  مويط  الجهوي واإلقليم  عىل  بالنارة وا  بها المغرا 
 
االفرينية وف

 .العموم

  
جدير بالتلكب  أن رئيس مجلس المستشارين يتواجد عىل رأس وفد برلمان 

 .بجمهورية االكوادور بدعوة من رئيس برلمان الالنديض

  
لمان  الرابا لرئيس مجلس در االمة الخلي ة   ال من عبد الناويأ  الوفد البر

المستشارينن وعبد الولاا بل ني  مواام المجلسن وأيمد التويضي أمي   

 .المجلس

  يرفا فيها ي ي  بنشما  را ة المغرا بامريكا 
وللت المرة التانية ال ج

الالتينيةن ييث ت  رفا العل   ول مرة بمنر برلمان أمريكا الالتينية 

  بمنر الجم والكاراييمن و ول
 
 .عية الوبنية لجمهورية اإلكوادورمرة ف

 

 

 

 

 



بن شماش يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية 

 االكوادور

 

 

  رئيس مجلس المستشارين ي ي  بن شما ن مبايتال ما رئيسأجر  
ن CESAR LITARDO  CAICEDOالجمعية الوبنية بجمهورية االكوادور

الخارجية  ل الدولية للجمعية الوبنية بو ارةمرفوقا بالس ب  المكلف بالعالقا
 18ن وذل  يوم التالأاي DIEGO MOREJON PAZMINIO لالكوادور السيد

 بالعا مة كيتو  2019يونيو 
ا ت ال  ب  بقلمية للت الزيارة   

  بدا ة للا اللناين عبر رئيس المجلس عن اعبج
 
ف

  ب  والوفد المراف  ل ن
ملكرا با لمية  وي اوة االاتنبال الوار اللي يا 

  توليها الممل ة المغربية توو النيادة الرشيدة لصايم 
اتيجية ال ج االابج

ا اتها الدوليةالجاللة المل  مومد السادس ن ت   هللان لتنويذذذذا   
  إبار عالقال التعاون جنوا ذذ جنوان ولو ما جسدت  الزيارة التاريخية .
 
ف

 لدول المنطنة  2004لجاللت  انة 
ما  متل  للا اللناي من دالالل قوية عىل الروابط   ما عبر رئيس المجلس عن

حن داعيا  إ  ااتتمار للت والني  اال سانية واإلرادة النوية والطموت المشبج
  تدشي     وة جد دة ك يلة بتدارح ال ر  الأائعة جراي تقأر 

 
الزيارة ف

كوايدة من أعند مخل ال العالقال التنائية باالعتبارال ا  ديولوجية لعنود  



كة بي   المغرا واالكوادور 
الورا الباردةن مبر ا أن الني  والنواا  المشبج

ة  ستلضم العم  المشبج  ح بروت االنتصار لتطلعال وبمويال توفر فر ا ك ب 
 المغرنر  واالكواتوري من خالل بلورة برامج عم  ومبادرال ملمواة 

الشع ي  
كة وانت ارالتجيم عن التود ال والنأا ا الم شع ر  البلدينن خصو ا   شبج

ال المناخية  .المرتبط منها بالهجرة والتغب 
ختلف الجوانم وااتعرض رئيس مجلس المستشارينن خالل للا اللناين م

التاريخية والسيااية واالجتماعية المتعلنة بنأية الصوراي المغربيةن وما 
اع الم تع  من مخابر عىل ا   من والسل    ر   بول أمد للا الب  

  للا اإلبار بالمبادرة المغربية للوك  
 
واالاتنرار إقليميا وجهويان ملكرا ف

اع الم تع     لهلا الب  
  كو  عادل ونهانة

ابية اللانج   إبار السيادة الوبنية والبج
 
ف

ح من أج  رفا     ت االكوادوري ا  العم  المشبج للممل ةن داعيا ن ب 
  من شقنها ع

اكة وتعاون الوواجض والعنبال ال ج رقلة بناي وتمتي   عالقال   
ويوار متمر بي   البلدينن ييث ال  السيد ي ي  بن شما  بالمناابةن 

 اع الم تع  بالصوراي المغربيةملكرة ت صيلية يول ينينة الب   
  من جهت ن عبر رئيس الجمعية الوبنية لجمهورية االكوادور عن تنديرت

ور اللي تلعب  الممل ة المغربية من للمغرا كبلد للسل  والسالم مشيدا بالد
  ي   السل    جهودلا بنوال ي   السالم التابعة لألم  المتودة  خالل

 
ف

 .واالمن الدوليي   
   CESAR LITARDO  CAICEDO    ما أشاد

 
بالدور اللي  لعب  المغرا ف
  تدبب  ومعالجة النأا ا 

 
ال المناخية وتجربت  الرائدة ف مجال مواجهة التغب 

طة بالهجرةن مبر ا أن المغرا  ان واليضال منرا للعد د من اللنايال المرتب
  للا المجال

 
 والنم  والنرارال الدولية الهامة ف

التنائية بي   المغرا واالكوادورن أكد رئيس الجمعية وبخصو  العالقال 
يعية بالمغرا لالكوادور  الوبنية أن للت الزيارة ا و  لرئيس مؤاسة    

  العالقال بي   البلدينن مؤكدا عىل من شقنها الدف
 
ا ب تم   وة جد دة ف

ح من أج  مواجهة التود ال وااتمار النواا     العم  المشبج
 
رغ ت  ف

كة من ح من أج  خدمة  المشبج أج  را  خاربة بري  للعم  المشبج
  
ة ال ج   ظ  الموقا والمكانة المتمب  

 
ن خصو ا ف مصالم البلدين والشع ي  

  مويط  الجهوي واإلقليم  عىل  وا  بها المغرا  ا
 
لنارة االفرينية وف

 .العموم



   
جدير بالتلكب  أن رئيس مجلس المستشارين يتواجد عىل رأس وفد برلمان 

 .رية االكوادور بدعوة من رئيس برلمان الالنديضبجمهو 
   ال من عبد النادر االمة الخلي ة الرابا لرئيس مجلس 

لمان  ويأ  الوفد البر
بد الولاا بل ني  مواام المجلسن وأيمد التويضي امي   المستشارينن وع

 .المجلس
  يرفا فيها ي ي  بن شما  را ة المغرا بامريكا 

وللت المرة التانية ال ج
لالتينيةن ييث ت  رفا العل   ول مرة بمنر برلمان أمريكا الالتينية ا

  بمنر الجمعية الوبنية لجمهورية اإلكوادور
 
 .والكاراييمن والول مرة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  وشهاد الضيف المميز” قلب الوطن“اإلكوادور تسلم بنشماش مفتاح 

 

 

 

 

 سذذذذذل  رئذذذذذذيس مجلذذذذذس المستشذذذذذذارينن ي ذذذذذذي  بنشذذذذذما ن ا ربعذذذذذذاين بجمهوريذذذذذذة 

  تو ذف بنلذم الذوبنن إ ذافة 
اإلكوادورن م تذات مدينذة ريذو بامبذان المدينذة الذ ج

ن وذلذذذذ  ب أذذذذاي ال  متذذذذ  فنذذذذط رمزيذذذذة  2019إ  شذذذذهادة الأذذذذيف الممذذذذب   لسذذذذنة 

  االكواتوري  كذ ن ل  كبر  للمدينة ب  للجمهورية وللشعم
ونذ  المنذر التذاريف 

 اللي ت  في  توقيا أول داتور للبالد. 

  لذذلا اإلبذذار قذذال عمذذدة المدينذذة الذذدكتور نذذابليون  ادينذذان الذذلي  ذذان مرفوقذذا  
 
وف

النذذذذدينو الممتلذذذذي   للذذذذدول ا عأذذذذاي    و افذذذذة أعأذذذذاي البر
لمذذذذان ا نذذذذدي   بذذذذرئيس البر

ة والوبنيذةن واذائ  اإلعذالم الموليذالخمسةن وأمام متابعة جد م ت ة ووا نة ل

  ذاكذذذذرة المدينذذذذةن  نذذذذ  أوال عربذذذذون 
 
ا ف إن لذذذذلا اليذذذذوم ولذذذذلا الو ذذذذ    ذذذذ  يذذذذاي 

  بناي وتمتي   أواي الصداقة والتعاون 
 
كة ف  داقة وأخوةن ورمض للرغبة المشبج



ن  ما أن  يد  بمتابة رمذض للتعذاون والذربط بذي   المنطنتذي    ما الشعم المغرنر 

 مري و التينية. ا فرينية وا  

  بهذذذذذا والوفذذذذذد مذذذذذن جه 
  يذذذذذا 
تذذذذذ ن أكذذذذذد بذذذذذن شذذذذذما ن أن ي ذذذذذاوة االاذذذذذتنبال الذذذذذ ج

ة  المرافذذذذ  لذذذذ  منذذذذل يلولذذذذ  بجمهوريذذذذة االكذذذذوادورن راذذذذخو لد ذذذذ  قناعذذذذال ك ذذذذب 

مرتبطة بمد  فأاعة وشساعة ما ت  تأييع  مذن فذر  للتعذاون بذي   البلذدين 

ول ذن بالمنابذ      ذينةن  ةإ ديولوجيذوالمنطنتي   جذراي يسذابال واعتبذارال 

تلذذ ج فيهذذا العد ذذد مذذن راذذائ  اإلخذذوة والصذذداقة الونينيذذةن راذذائ  الرغبذذة   يذذارة

ام  ح قذذائ  عذذىل التنذذة وااليذذبج   فذذتم عالقذذال تعذذاون متينذذة وعمذذ  مشذذبج
 
ة ف ال  ذذب 

 .  المتبادلي  

  لذذذذلا الصذذذذدد أن الممل ذذذذة المغربيذذذذة بكذذذذ  م وناتهذذذذا  انذذذذو  
 
وأكذذذذد بذذذذن شذذذذما  ف

ارتذذذذ  والوفذذذذد المرافذذذذ  لذذذذ  بذذذذةن ون ذذذذس النناعذذذذة وأن  يتوذذذذلولا دائمذذذذا ن ذذذذس الرغ

  
 
ن الرغبذذذة ف   متذذذي  

  إراذذذاي يذذذوار برلمذذذان 
 
جذذذايل بهذذذلت الخل يذذذةن خل يذذذة الرغبذذذة ف

كةن  كة مذذذذن أجذذذ  مواجهذذذذة التوذذذد ال المشذذذذبج ااذذذتتمار النذذذي  والنوااذذذذ  المشذذذبج

اتيجية بذي   البلذدين 
اكة اابج   لضم    ما عرق  بناي   

 
ي الرغبة ف  

وقب     ال  

ن أو باالعتبارال اال ديولوجية. اي المرتبط منها بالبعد او   
 
 الجغراف

 



ا  المغذرا بذالتوول ال  ذب  الذلي تعيشذ     
  لذلا اإلبذار عذن اعذبج

 
وعبر بنشما  ف

  أفذذذذذذذر  
اغمذذذذذذذاتيي   المنطنذذذذذذذة والذذذذذذذ ج ل جذذذذذذذيال جد ذذذذذذذدا مذذذذذذذن النذذذذذذذادة السيااذذذذذذذيي   البر

والمتوذذذررين مذذذن العنذذذد السيااذذذويةن جيذذذ  جد ذذذد مصذذذم  عذذذىل تمتذذذي   التعذذذاون 

 شعوب  فوء    لون أو اعتبار. جنوا جنوا وو ا مصالم 

  مغذذذذذرنر  لد ذذذذذ  الشذذذذذجاعة ال  ريذذذذذة اليذذذذذوم 
   لمتذذذذذ  أنذذذذذ   مسذذذذذؤول برلمذذذذذان 

 
وأكذذذذذد ف

ف وينذذر أن منتخذذ ر  وبرلمذذان    
  ااذذتدراح غيذذذابه   ليعذذبج

 
المغذذذرا أ أذذا تذذقخروا ف

لمانيذذذة الوبنيذذذة و  الجهويذذذة والناريذذذة بامريكذذذا الالتينيذذذةن ل ذذذن عذذذن التجمعذذذال البر

  اذذنوال
 
   ولوسذذن الوذذ  وف

 
قليلذذة ربمذذا ال تتعذذد  الذذتال  أو أربذذذذا اذذنوالن وف

لمذذذان المغذذذرنر  عالقذذذال قويذذذة ومتينذذذة مذذذا ن رائذذذ  االمري ذذذو  مذذذدة قليلذذذة را ذذذ  البر

ا بذدأل أمذارت ونتائجذ  تذتجىل اليذوم. بذ  وا كذبر مذن التينيي    وارر يوارا متمب  

  الذذذربط بذذذي   قذذذارتي   و 
 
ذلذذذ ن  أذذذيف رئذذذيس مجلذذذس المستشذذذارينن فرنذذذ  نجذذذم ف

لمذذذان    المنطنتذذذي   اإلفرينيذذذة وا مري ذذذو التينيذذذة مذذذبر ا قناعتذذذ  أن لذذذلا المسذذذار بر 

    االرتنذاي يتعض  يوما بعذد يذومن والمسذؤولية الملنذاة عذىل برلمذان    ال
منطنتذي  

كة تخذذذذدم مصذذذذالم  ذذذاكة االقتصذذذذاد ة والتنافيذذذذة وإراذذذذاي بذذذذرامج عمذذذذ  مشذذذذبج ذ بال  

 .الشعوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنشماش يتسلم مفتاح مدينة ريو بامبا بجمهورية اإلكوادور

 

 

 

شذذذذما  م تذذذذات مدينذذذذة ريذذذذو  سذذذذل  اليذذذذوم رئذذذذيس مجلذذذذس المستشذذذذارين ي ذذذذي  بن
  لو ذذة أخذذر  مذذن بذذي   

 
  تو ذذف بنلذذم الذذوبنن ف

اللو ذذال بامبذذان المدينذذة الذذ ج
  
 
  مغذرنر  ف

   وذا  بهذا وفذد برلمذان 
غب  المس وقة وراائ  الصداقة وا خوة ال ج

 .أول  يارة لجمهورية االكوادور

 ان ب أاي ال  متذ    2019 سلي  م تات المدينة وشهادة الأيف الممب   لسنة 
نذذذط رمزيذذذة كذذذبر  للمدينذذذة بذذذ  للجمهوريذذذة وللشذذذعم االكواتذذذوري  كذذذ ن ل ونذذذ  ف

  
 .اللي ت  في  توقيا أول داتور للبالد المنر التاريف 



 
لمذذذذذان  عمذذذذذدة المدينذذذذذة الذذذذذدكتور نذذذذذابليون  ادينذذذذذان الذذذذذلي  ذذذذذان مرفوقذذذذذا بذذذذذرئيس البر

  و افذذذذة أعأذذذذاي 
النذذذذدينو الممتلذذذذي   للذذذذدول ا عأذذذذاي الخمسذذذذةن وأمذذذذام ا نذذذذدي   البر

اإلعذذذذالم الموليذذذذة والوبنيذذذذةن أكذذذذد أن لذذذذلا  متابعذذذذة جذذذذد م ت ذذذذة ووا نذذذذة لواذذذذائ 

  ذاكذذذذرة المدينذذذذةن النذذذذ  أوال عربذذذذون  ذذذذداقة 
 
ا ف اليذذذذوم ولذذذذلا الو ذذذذ    ذذذذ  يذذذذاي 

  بنذذذاي وتمتذذذي   أواي الصذذذداقة والتعذذذاون مذذذا 
 
كة ف وأخذذذوةن ورمذذذض للرغبذذذة المشذذذبج

ن  مذذذا أنذذذ  يذذذد  بمتابذذذة رمذذذض للتعذذذاون والذذذربط بذذذي   المنطنتذذذي   الشذذذع م المغذذذرنر 

 .ري و التينيةا فرينية وا م

  بهذا والوفذذد المرافذذ  
  يذذا 
مذن جهتذذ ن أكذد بنشذذما ن أن ي ذذاوة االاذتنبال الذذ ج

ة مرتبطذذذذة  لذذذذ  منذذذذل يلولذذذذ  بجمهوريذذذذة االكذذذذوادورن راذذذذخو لد ذذذذ  قناعذذذذال ك ذذذذب 

فذذذذذر  للتعذذذذذذاون بذذذذذي   البلذذذذذذدين  بمذذذذذد  فأذذذذذاعة وشسذذذذذذاعة مذذذذذا تذذذذذ  تأذذذذذذييع  مذذذذذن

بالمنابذذ      والمنطنتذذي   جذذراي يسذذابال واعتبذذارال إديولوجيذذة  ذذينةن ول ذذن

 يذذارة تلذذ ج فيهذذا العد ذذد مذذن راذذائ  ا خذذوة والصذذداقة الونينيذذةن راذذائ  الرغبذذة 

ام  ح قذذائ  عذذىل التنذذة وااليذذبج   فذذتم عالقذذال تعذذاون متينذذة وعمذذ  مشذذبج
 
ة ف ال  ذذب 

 .المتبادلي   



  لذذذلا الصذذذدد أن الممل ذذذة المغربيذذذة بكذذذ  م وناتهذذذا  انذذذو ييذذذث أكذذذد بنشذذذم
 
ا  ف

ون ذذذذس النناعذذذذة وأن  يارتذذذذ  والوفذذذذد المرافذذذذ  لذذذذ   توذذذذلولا دائمذذذذا ن ذذذذس الرغبذذذذةن

  
 
ن الرغبذذذة ف   متذذذي  

  إراذذذاي يذذذوار برلمذذذان 
 
جذذذايل بهذذذلت الخل يذذذةن خل يذذذة الرغبذذذة ف

كةن  كة مذذذذن أجذذذ  مواجهذذذذة التوذذذد ال المشذذذذبج ااذذذتتمار النذذذي  والنوااذذذذ  المشذذذبج

اتيجية بذي   البلذدين 
اكة اابج   لضم    ما عرق  بناي   

 
ي الرغبة ف  

وقب     ال  

  اذذذواي 
 
ا ف ن أو باالعتبذذذارال اإل ديولوجيذذذةن معذذذذبر  

 
المذذذرتبط منهذذذا بالبعذذذد الجغذذذراف

  
ا  المغذذذرا بذذذالتوول ال  ذذذب  الذذذلي تعيشذذذ  المنطنذذذة والذذذ ج  

لذذذلا اإلبذذذار عذذذن اعذذذبج

ا غمذذاتيي   والمتوذذررين مذذن العنذذد أفذذر ل جذذيال جد ذذدا مذذن النذذادة السيااذذيي   البر

وا وو ذذذذا السيااذذذويةن جيذذذذ  جد ذذذد مصذذذذم  عذذذىل تمتذذذذي   التعذذذاون جنذذذذوا جنذذذ

 .مصالم شعوب  فوء    لون أو اعتبار

  مغذذرنر  لد ذذذ  الشذذجاعة ال  ريذذذة 
   لمتذذ  أنذذذ   مسذذؤول برلمذذذان 

 
وأكذذد بنشذذذما  ف

  ااذذذذتدراح 
 
ف وينذذذذر أن منتخذذذذ ر  وبرلمذذذذان    المغذذذذرا أ أذذذذا تذذذذقخروا ف

اليذذذذوم ليعذذذذبج

لمانية الوبنية و الجهوية والنارية بامريكذا الالتينيذةن غ يابه  عن التجمعال البر

  اذنوال قليلذة ربمذا ال تتعذد  الذتال  أو أربذذذا اذنوالن ل
 
 ن ولوسذن الوذ  وف

لمان المغرنر  عالقال قويذة ومتينذة مذا ن رائذ  االمري ذو    مدة قليلة را   البر
 
وف

ا بدأل أمذارت و  نتائجذ  تذتجىل اليذومن بذ  واالكذبر مذن التينيي   وارر يوارا متمب  

 و برلمذان    
  الربط بذي   قذارتي  

 
 المنطنتذي   االفرينيذة وا مري ذو ذل  فرن  نجم ف

التينيذذة مذذبر ا قناعتذذ  أن لذذلا المسذذار يتعذذض  يومذذا بعذذد يذذومن والمسذذؤولية الملنذذاة 

ذذاكة االقتصذذذاد ة والتنافيذذذة وإراذذذاي  ذ     االرتنذذذاي بال  
عذذذىل برلمذذذان    المنطنتذذذي  

كة تخدم مصالم الشعو بر   .اامج عم  مشبج

 

 

 

 

 

 



ب االكوادوربن شماش يتسلم مفتاح قل  

 

 
  لو ذذة أخذذذر  مذذن بذذذي   اللو ذذذال غذذب  المسذذذ وقة وراذذائ  الصذذذ

 
داقة وا خذذذوة ف

  أول  يذذذارة لجمهوريذذذة االكذذذوادورن  سذذذل  
 
  مغذذذرنر  ف

   وذذذا  بهذذذا وفذذذد برلمذذذان 
الذذذ ج

اليذذذوم رئذذذيس مجلذذذس المستشذذذارين ي ذذذي  بذذذن شذذذما  م تذذذات مدينذذذة ريذذذو بامبذذذان 
  تو ذذذف بنلذذذم الذذذوبنن  سذذذلي  م تذذذات المدينذذذة وشذذذهادة الأذذذيف 

المدينذذذة الذذذ ج
  للمدينذذذذذذة بذذذذذذ   ذذذذذذان ب أذذذذذذاي ال  متذذذذذذ  فنذذذذذذط رمزيذذذذذذة كذذذذذذبر   2019الممذذذذذذب   لسذذذذذذنة 

  الذذذذلي تذذذذ  فيذذذذ  
للجمهوريذذذذة وللشذذذذعم االكواتذذذذوري  كذذذذ ن ل ونذذذذ  المنذذذذر التذذذذاريف 

 .توقيا أول داتور للبالد

لمذذذذذان  عمذذذذذدة المدينذذذذذة الذذذذذدكتور نذذذذذابليون  ادينذذذذذان الذذذذذلي  ذذذذذان مرفوقذذذذذا بذذذذذرئيس البر
النذذذذذدينو الممتلذذذذذي   للذذذذذدول ا عأذذذذذاي الخمسذذذذذةنوأمام    و افذذذذذة أعأذذذذذاي البر

ا نذذذذذدي  
ووا نذذذذة لواذذذذائ  اإلعذذذذالم الموليذذذذة والوبنيذذذذةن أكذذذذد أن لذذذذلا  متابعذذذذة جذذذذد م ت ذذذذة

  ذاكذذذذرة المدينذذذذةن النذذذذ  اوال عربذذذذون  ذذذذداقة 
 
ا ف اليذذذذوم ولذذذذلا الو ذذذذ    ذذذذ  يذذذذاي 

  بنذذذاي وتمتذذذي   أواي الصذذذداقة والتعذذذاون مذذذا 
 
كة ف واخذذذوةن ورمذذذض للرغبذذذة المشذذذبج

ن  مذذذا أنذذذ  يذذذد  بمتابذذذة رمذذذض للتعذذذاون والذذذربط بذذذي   المنطنتذذذي    الشذذذعم المغذذذرنر 
 . فرينية وا مري و التينيةا



  بها والوفذد المرافذ  
  يا 
من جهت ن أكد بن شما ن أن ي اوة االاتنبال ال ج

ة مرتبطذذذذة  لذذذذ  منذذذذل يلولذذذذ  بجمهوريذذذذة االكذذذذوادورن راذذذذخو لد ذذذذ  قناعذذذذال ك ذذذذب 
بمذذذذذد  فأذذذذذاعة وشسذذذذذذاعة مذذذذذا تذذذذذ  تأذذذذذذييع  مذذذذذن فذذذذذر  للتعذذذذذذاون بذذذذذي   البلذذذذذذدين 

وجيذذة  ذذينةن ول ذذن بالمنابذذ     والمنطنتذذي   جذذراي يسذذابال واعتبذذارال اديول
 يذذارة تلذذ ج فيهذذا العد ذذد مذذن راذذائ  االخذذوة والصذذداقة الونينيذذةن راذذائ  الرغبذذة 
ام  ح قذذائ  عذذىل التنذذة وااليذذبج   فذذتم عالقذذال تعذذاون متينذذة وعمذذ  مشذذبج

 
ة ف ال  ذذب 
 .المتبادلي   

  لذذلا الصذذدد أن الممل ذذة المغربيذذة بكذذ  م وناتهذذا  انذذو 
 
ييذذث أكذذد بذذن شذذما  ف

ائمذذذذا ن ذذذذس الرغبذذذذةن ون ذذذذس النناعذذذذة وأن  يارتذذذذ  والوفذذذذد المرافذذذذ  لذذذذ  توذذذذلولا د
  
 
ن الرغبذذذة ف   متذذذي  

  إراذذذاي يذذذوار برلمذذذان 
 
جذذذايل بهذذذلت الخل يذذذةن خل يذذذة الرغبذذذة ف

كةن  كة مذذذذن أجذذذ  مواجهذذذذة التوذذذد ال المشذذذذبج ااذذذتتمار النذذذي  والنوااذذذذ  المشذذذبج
اتيجية بذ اكة اابج   لضم    ما عرق  بناي   

 
ي الرغبة ف  

ي   البلذدين وقب     ال  
  
 
ا ف ن أو باالعتبذذذارال اال ديولوجيذذذةن معذذذذبر  

 
اذذذواي المذذذرتبط منهذذذا بالبعذذذد الجغذذذراف

  
ا  المغذذذرا بذذذالتوول ال  ذذذب  الذذذلي تعيشذذذ  المنطنذذذة والذذذ ج  

لذذذلا اإلبذذذار عذذذن اعذذذبج
اغمذذاتيي   والمتوذذررين مذذن العنذذد  أفذذر ل جذذيال جد ذذدا مذذن النذذادة السيااذذيي   البر

التعذذذاون جنذذذذوا جنذذذوا وو ذذذذا  السيااذذذويةن جيذذذذ  جد ذذذد مصذذذذم  عذذذىل تمتذذذذي   
 .مصالم شعوب  فوء    لون أو اعتبار

  مغذذذذرنر  لد ذذذذ  الشذذذذجاعة 
   لمتذذذذ  انذذذذ   مسذذذذؤول برلمذذذذان 

 
ل ذذذن بذذذذن شذذذذما ن أكذذذذد ف

  
 
ف وينذذذذذر أن منتخذذذذذ ر  وبرلمذذذذذان    المغذذذذذرا أ أذذذذذا تذذذذذقخروا ف

ال  ريذذذذذة اليذذذذذوم ليعذذذذذبج
لمانية الوبنيذة و الجهويذة والناريذة ب امريكذا ااتدراح غيابه  عن التجمعال البر

  انوال قليلة ربمذا ال تتعذد  الذتال  أو أربذذذا 
 
الالتينيةن ل ن ولوسن الو  وف

لمان المغرنر  عالقال قويذة ومتينذة مذا ن رائذ     مدة قليلة را   البر
 
انوالن وف

ا بذذذدأل أمذذذارت ونتائجذذذ  تذذذتجىل اليذذذومن بذذذ   االمري ذذذو التينيذذذي   وارر يذذذوارا متمذذذب  
  الذذذذذذربط بذذذذذذ

 
 و برلمذذذذذذان    المنطنتذذذذذذي   واالكذذذذذذبر مذذذذذذن ذلذذذذذذ  فرنذذذذذذ  نجذذذذذذم ف

ي   قذذذذذذارتي  
االفرينيذذة وا مري ذذو التينيذذة مذذبر ا قناعتذذ  أن لذذلا المسذذار يتعذذض  يومذذا بعذذد يذذومن 
ذاكة االقتصذاد ة      االرتنذاي بال  

والمسؤولية الملناة عىل برلمذان    المنطنتذي  
كة تخدم مصالم الشعوا  .والتنافية وإرااي برامج عم  مشبج

 

 

 



  بن شماش يقود مبادرة التأسيس لمنتدى برلماني إفريقي أمريكو التيني

 

 

 
 
   نوم بهان ياليان رئيس مجلس المستشارين ي ي  بذن 

وجو  يارة العم  ال ج
ُ
ت

شذما  إ  العا ذمة ال نميذةن بذالتوقيا عذذىل مذلكرة نوا ذا بشذقن تقاذيس منتذذد  

ة بويلذة  ذوع الذلي اشذتغلو عليذ  ل ذبج ن ولذو الم    
  أمري ذو التيذ  

  إفذري ج
برلمان 

ت   من   أولوياتها. رئااة الغرفة التانيةن واعتبر

ذذذذذوط المالئمذذذذذة لتعزيذذذذذض العالقذذذذذال بذذذذذي   المنطنتذذذذذي     ويذذذذروم المنتذذذذذد  تذذذذذوفب  ال  

افا -اإلفرينية وا مري ية الالتينيةن وت عي  برامج التعاون جنوا جنوان والبج

ح ال  يذذذذذ  بذذذذذالتخ يف مذذذذذن اآلأذذذذذار السذذذذذل ية لعذذذذذدم االنذذذذذدما  عذذذذذىل  افذذذذذة  المشذذذذذبج

 ا  عدة. 



ن قبذ  رئذيس مجلذس المستشذارينن ي ذي  وجذر  التوقيذا عذىل مذلكرة النوا ذا مذ

بذذذذذن شذذذذذما ن بصذذذذذ ت  رئيسذذذذذا لرابطذذذذذة مجذذذذذالس الشذذذذذيون والشذذذذذور  والمجذذذذذالس 

ن وإلياس  ااتيون رئيس برلمذان أمريكذا الالتينيذة  المماألة ب فرينيا والعال  العرنر 

ن وذلذذذذ    
لمذذذذان اإلفذذذذري ج والكذذذذاري ر  )بذذذذارالتينو(ن وروجذذذذر ن ذذذذودو دانذذذذغن رئذذذذيس البر

يذذذة انعنذذذذد عذذذىل لذذذذامش أشذذذغال الجمعيذذذذة العامذذذة السذذذذنوية عنذذذم لنذذذاي قمذذذذة أالأ

 .   ايتأنتها العا مة ال نميذة يذو   الجمعذة والسذبو الما ذيي  
للبارالتينون ال ج

  لتقاذيس 
  إبذرام ات ذاء مؤاسذانج

 
وتجسد ملكرة النوا ا رغبذة ا بذراف التالأذة ف

ن باعتبذذذذذارت فأذذذذذاي لتعزيذذذذذض ا  
  ا مري ذذذذذو التيذذذذذ  

  اإلفذذذذذري ج
لمذذذذذان  لوذذذذذوار المنتذذذذذد  البر

  جنذذذذذذوا
لمذذذذذذان  ح و سذذذذذذهي  -البر جنذذذذذذوا بشذذذذذذقن النأذذذذذذا ا ذال االلتمذذذذذذام المشذذذذذذبج

. مذذا يهذذدف المنتذذد ن يسذذم الوأينذذةن إ  تعزيذذض التنميذذة   إقليم 
التكامذذ  ال ذذي  

لمانذذال ا عأذذاين مذذن خذذالل تراذذي  العدالذذة  المندمجذذة والمسذذتدامة لبلذذدان البر

ام ينوء اإل س  ان وال ي ة. واإلنصاف والسالم والني  ال ونية وايبج

  تعذذض  الد منرابيذذة والوكامذذة 
وتذذروم المذذلكرة تبذذادل التجذذارا والمعلومذذال الذذ ج

كة وبذرامج التعذاون مذن أجذ  التنميذة واالنذدما  بذي   
والتعاون وا  شذطة المشذبج

ذذذذيعية وتو ذذذذذيال لنمذذذذذ  رياذذذذذاي  ذ يذذذذذال     ن فأذذذذذال عذذذذذن تنذذذذذد   منبج المنطنتذذذذذي  

لهي ذذذذذذذذذال والنذذذذذذذذذدوال الذذذذذذذذذدول والو ومذذذذذذذذذال بذذذذذذذذذالمنطنتي   وكذذذذذذذذذلا للمؤاسذذذذذذذذذال وا

  الكلمذة 
 
الو ومية بهما بشقن مختلذف النأذا ا. و ذان ي ذي  بذن شذما  أكذدن ف

  ألنالذذذذا أمذذذذام الجمعيذذذذة العامذذذذة السذذذذنوية للبذذذذارالتينون أن مذذذذا تعيشذذذذ  شذذذذعوا 
الذذذذ ج

  النأذذذا ا 
 
  الوقذذذو الذذذرالنن مذذذن  شذذذاب  ف

 
إفرينيذذذا وأمريكذذذا الالتينيذذذة والكاراييذذذم ف

ال والتود ال المطروية والتوذد ال  المتعذددة والمتناميذة المرتبطذة بذالمتغب 

ن و عذىل بلذدان النذارتي   وشذعوبذذهان  سذتلضم -الجيو ايااية عىل الصعيد العالم 

ذذذيعية عذذذذبر اعتمذذذذاد دبلومااذذذذية برلمانيذذذذة “ت عيذذذذ  اختصا ذذذذال  ذ مؤاسذذذذاتنا الت  

افذذذذذا ال عذذذذذال لتونيذذذذذ  اإلنصذذذذذاف  مندمجذذذذذة قوامهذذذذذا الند ذذذذذة وال اعليذذذذذة تذذذذذروم البج

وراتهذا  والعدالةن لشذعوا النذارتي   لمذا لونهذا مذن تمزيذ   وبانهذا وااذتغالل لبر

  ظذذ  مذا يذوفرت واقعنذذا 
 
حن خصو ذا ف لا المشذبج ورلذن بنيذوي لمسذتنبلها ومصذذب 



  مسذتو  
 
اكة ينينيذة ت ذون ف اليوم كلل  من آفاء وفر  تاريخية إلرااي   

 ”. جنوا -نموذ  للتعاون جنوا

اتذذ  االفرينيذذة ا مري يذذة الالتينيذذةن ويذذو   المغذذرا التمامذذا متناميذذا لتطذذوير عالق

مذذذذن خذذذذالل العمذذذذ  عذذذذىل اات شذذذذاف آفذذذذاء أواذذذذا للتعذذذذاون عذذذذىل  افذذذذة ا  ذذذذعدة 

  والمتعذذذدد ا بذذذراف. 
لمانيذذذة والتنافيذذذة واالقتصذذذاد ة عذذذىل المسذذذتويي   التنذذذانة البر

  ا جنذذذذذذذذذدة السيااذذذذذذذذذية 
 
وأ ذذذذذذذذذوو أمريكذذذذذذذذذا الالتينيذذذذذذذذذة توتذذذذذذذذذ  ألميذذذذذذذذذة قصذذذذذذذذذو  ف

  قذذام بهذذا جاللذذة للدبلومااذذية المغربيذذة بذذر ل با
لخصذذو  مذذن خذذالل الزيذذارة الذذ ج

  نونبر 
 
 لخمس دول من أمريكا الالتينية.  2004المل  مومد السادس ف

جنوا من قناعة أن التعاون -وتن ت  جهود المغرا للنهوض بالتعاون جنوا 

بذذي   دول الجنذذوا  عتذذبر أداة أاااذذية لتونيذذ  التكامذذ  بذذي   اقتصذذاد ال بلذذدان 

  
 
  المنتذذذذذذد ال الجنذذذذذوا واالنذذذذذدما  ف

 
ن وتنسذذذذذذي  المواقذذذذذف ف االقتصذذذذذذاد العذذذذذالم 

حن وتعزيذض قنذوال الوذوار والسذالم  الدولية اتجات النأا ا ذال االلتمذام المشذبج

  العذذذذال ن
 
  تونيذذذذ  ألذذذذداف ا ل يذذذذة  وا مذذذذن ف

 
اتيجية  سذذذذال  ف وبمتابذذذذة ااذذذذبج

 .للتنمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رئيس البرلمان اإلفريقي يشيد بالملك: دعم قوي لتعزيز العالقات

 

 
  العا ذذمة 

 
ن روجذذر ن ذذودو دانذذغن أمذذس الجمعذذة ف  

لمذذان اإلفذذري ج أشذذاد رئذذيس البر
  العذا   للملذ  مومذد السذادسن وبالذدع  النذوي الذلي مذا 

بنمان بالوس اإلفذري ج
ة    تذذذذذاريذذذذ  العالقذذذذذال بذذذذذي   إفرينيذذذذذا وأمريكذذذذذا   فذذذذذ ج

 
 ندمذذذذذ  ل ذذذذذتم  ذذذذذ وة جد ذذذذذدة ف

 .الالتينية والكاري ر  

   
 
ن ف  
لمذذان اإلفذذري ج لمذذان ونذذوت رئذذيس البر لمذذة أمذذام الجمعيذذة العامذذة السذذنوية لبر

ذذذذذذلا أ أذذذذذذذا رئذذذذذذذيس مجلذذذذذذذس  ذ    و  
أمريكذذذذذذا الالتينيذذذذذذذة والكذذذذذذذاري ر  )بذذذذذذذارالتينو(ن الذذذذذذ ج

بذذذذذذذذذن شذذذذذذذذذما ن عذذذذذذذذذىل الخصذذذذذذذذذو  بالمناربذذذذذذذذذة اإل سذذذذذذذذذانية  ي ذذذذذذذذذي  المستشذذذذذذذذذارين
 .والتأامنية للهجرة لد  جاللة المل 

  العذذذا   لذذذد  جاللذذذة الم" دانذذذغ بذذذذ ن ذذذودو  وأشذذذاد
لذذذ ن الذذذلي قذذذام الوذذذس اإلفذذذري ج

  
 
  بذذذرينه  إ  أوروبذذذا دون أمذذذ  ف

 
بتسذذذوية و ذذذعية آالف ا فارقذذذة الذذذلين  ذذذانوا ف

  لذذؤالي المرشذذوون للهجذذرة مذذن معاملذذة الإ سذذانية ومهينذذة 
العذذودة وييذذث  عذذان 

   ستأي ه  عىل بول مسار ريلته 
  البلدان ال ج

 
 ". ف



  تذذاريذذذذ   بذذدع  بذذالغ مذذن جاللذذة الملذذ ن تذذت  كتابذذة  ذذ وة جد ذذدة »وقذذال إنذذ  
 
ف

 إفرينيذذذذا وأمريكذذذذا الالتينيذذذة والكذذذذاري ر  
  لذذذذلا الصذذذذددن « العالقذذذال بذذذذي  

 
ن مشذذذذيدان ف

 برلمذذذذان أمريكذذذذا الالتينيذذذذة والكذذذذاري ر  ممذذذذتال 
باالت ذذذذاء الذذذذلي تذذذذ  التو ذذذذ  إليذذذذ  بذذذذي  

  الذذذذذلي  متلذذذذ ن ورابطذذذذذة مجذذذذذالس 
لمذذذذان اإلفذذذذذري ج برئيسذذذذ ن إليذذذذذاس  ااذذذذذتيلون والبر
ن ممتلذذة بذذرئيس الشذذيون والشذذور  والمجذذالس المماألذذة  ب فرينيذذا والعذذال  العذذرنر 
 .مجلس المستشارينن ي ي  بن شما 

ن   
لمذذذذذذذذان اإلفذذذذذذذذري ج الذذذذذذذذلي  ومذذذذذذذذ  أ ذذذذذذذذوال  »وبعذذذذذذذذد التطذذذذذذذذرء الختصا ذذذذذذذذال البر

ن أبذذذر  السذذذيد ن ذذذودو دانذذذغ أن « مليذذذون  سذذذمة 500وتطلعذذذال أ يذذذد مذذذن مليذذذار و
لم انيذذة مؤاسذذت   سذذو لموا ذذلة مهمتهذذا بمزيذذد مذذن التعذذاون مذذا المنتذذد ال البر

كةن الجيوايااذذذذذذذذذذية والجيذذذذذذذذذذو  ا خذذذذذذذذذذر  لمناقشذذذذذذذذذذة مختلذذذذذذذذذذف النأذذذذذذذذذذا ا المشذذذذذذذذذذبج
اتيجية والجيذذذو ال المناخيذذذة واإلرلذذذاا -ااذذذبج اقتصذذذاد ة وكذذذلا المرتبطذذذة بذذذالتغب 

 . والهجرة والشباا والتنمية المستدامة

    تسيها البارالتينو بالنسبة 
  عىل ا لمية البالغة ال ج

وشدد المسؤول اإلفري ج
  الجمعيذذذذذذذذذال إلفرينيذذذذذذذذذان خص

 
و ذذذذذذذذذا وأن المؤاسذذذذذذذذذتي   تتنااذذذذذذذذذمان العأذذذذذذذذذوية ف

ن مؤكذذذذدا عذذذذىل ياجذذذذة لذذذذاتي      الذذذذدو  
لمذذذذان    االتوذذذذاد البر

 
كة وف لمانيذذذذة المشذذذذبج البر

بنذذاي مسذذتنب  ومواجهذذة الصذذعوبال الرالنذذة مذذن منطلذذ  واجذذم « المنطنتذذي   لذذذ
 .« اللاكرة

يولذذذذد  العذذذذال  اليذذذذوم لذذذذيس متباعذذذذدا  ن  شذذذذاب  ا اذذذذباا  م ذذذذن أن »واعتذذذذبر أن 
  أن ن ذذذون متأذذذامني   ونعمذذذ  معذذذا عذذذىل 

ن ذذذس اآلأذذذار. وأمذذذام لذذذلا التهد ذذذدن ينذذذبو 
  العذذذذذال ن المهذذذذذدد 

 
إ جذذذذذاد يلذذذذذول دائمذذذذذة لألجيذذذذذال النادمذذذذذة وعذذذذذىل إقذذذذذرار السذذذذذل  ف

 .« بالتعصم والتطرف العنيف

وانطلنو أشغال الجمعية العامة السنوية للبارالتينو أمذس الجمعذة بمنذر لذلت 
يعية با   مغذرنر   نذودت السذيد الهي ة الت  

لعا مة ال نميذة بمشذاركة وفذد برلمذان 
 .ي ي  بن شما 

لمانية الهامة مشاركة أ يذد مذن    مذن  200وتعرف للت النمة البر
بلذدا  23برلمذان 

مذذن أمريكذذا الالتينيذذة ووفذذود برلمانيذذة مذذن المغذذرا والصذذي   وقطذذر كبلذذدان تتمتذذا 
  البذذارالتينون وكذذلا مذذن البر 

 
ن وممتلذذي   بصذذ ة عأذذو ماليذذ  دائذذ  ف لمذذان ا ورونر 

 .عن المن مال الو ومية وغب  الو ومية

 



الصحراء: هل تقطع اإلكوادور عالقاتها مع "الجمهورية الصحراوية" 

 الوهمية؟

 

 
 

  تخو ذذذذذذها الممل ذذذذذذة 
  خأذذذذذذ  الوملذذذذذذة الديبلومااذذذذذذية المتعذذذذذذددة ا وجذذذذذذ  الذذذذذذ ج

 
ف

  بنيذذادة عبذذد 
ابيذذةن  نذذوم وفذذد برلمذذان  المغربيذذة مذذن أجذذ  الذذدفاع عذذن ويذذدتها البج

ة  الو ذذذي  بنشذذذما  بزيذذذارة إ  جمهوريذذذة اإلكذذذوادور. فهذذذ  اذذذتندم لذذذلت ا خذذذب 
 الج هة االن صالية  عىل قطا عالقاتها ما

ذل 11تتذلكرون جيذدا أنذ  يذذوم  منذاال تؤكذد فيذذ  أن  Le360 يونيذو الجذارين    
جمهوريذذذة اإلكذذذوادور بصذذذذدد "مراجعذذذة عالقاتهذذذا الديبلومااذذذذية مذذذا الجمهوريذذذذة 
  خطذو 

الصوراوية" المضعومة متلمذا  ذان عليذ  الوذال بالنسذبة للسذال ادور الذ ج
نهذذان عذذىل لسذذان رئيسذذها الجد ذذد نبيذذ  يونيذذو ب عال  15خطذذوة مهمذذة يذذوم السذذبو 

  مذذذا 
بوكيلذذذة الذذذلي نصذذذم راذذذميا يذذذوم فذذذاتم يونيذذذون قطذذذا عالقاتهذذذا بشذذذك  نهذذذانة

 .ج هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ال وليسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاريو ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا "الجمهوريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوراوية" المضعومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
ون السذذذال ادور واإلكذذذوادور تعلذذذذن بقنهذذذا بصذذذذدد  وقذذذد كتبنذذذا يينهذذذذا أنذذذ  "بعذذذد ال ذذذذب 

 ."مذذذذذذذذذذذذذا الجمهوريذذذذذذذذذذذذذة الصذذذذذذذذذذذذذوراوية إعذذذذذذذذذذذذذادة تنيذذذذذذذذذذذذذي  عالقاتهذذذذذذذذذذذذذا الديبلومااذذذذذذذذذذذذذية



   نذذذذوم بهذذذذا منذذذذل التالأذذذذاي إ  العا ذذذذمة 
ومذذذذا  نذذذذوي لذذذذلا اإلعذذذذالن لذذذذو الزيذذذذارة الذذذذ ج

  ك ذب  برئااذة رئذذيس مجلذس المستشذارينن ي ذذي  
اإلكوادوريذة كيتذو وفذد برلمذذان 

 .بنشما 
  
ول ذذلا فذذرن الديبلومااذذية الموا يذذة تذذدع  الوملذذة الديبلومااذذية الراذذمية الذذ ج

  بعذذذذدد مذذذذن دول أمريكذذذذا الالتينيذذذذة و يذذذذر الشذذذذؤون   نودلذذذذا منذذذذل 
ا اذذذذ وع المذذذذاض 

ن ناي بوريطة  . الخارجية والتعاون الدو  
وفأال عن ذل ن فذرن وفذدا مهمذا مذن الصذوراي المغربيذة  نذودت ينجذا الخطذاطن 
  بزيذذارة إ  عذذدد 

رئذيس جهذذة الداخلذذة وادي الذللمن  نذذوم منذذل ا اذ وع المذذاض 
لمعروفذذذة تاريخيذذذا بذذذدعمها  برويذذذال االن صذذذاليي   مذذذن الذذذدول االاذذذ ندينافية ا

ويذذذذج وإزسلندا وإيرلندا والسويد  .وبشك  خا  الب 
  
 
  الوصذذذول عذذذىل دعذذذ  قذذذوي يذذذ ج ف

 
يتمتذذذ  شذذذعار لذذذلت الوملذذذة الديبلومااذذذية ف

  ذلذذذذذذ  
 
ن بمذذذذذذا ف   ال تذذذذذذضال يسااذذذذذذة اتجذذذذذذات أبرويذذذذذذال االن صذذذذذذاليي  

البلذذذذذذدان الذذذذذذ ج
ف بذذذ"الجمه   تعذذبج

 14ورية الصذوراوية" المضعومذذة منذذل جمهوريذة اإلكذذوادور الذ ج
 .1983نونبر 

غذذذذب  أن م يذذذذدي ال وليسذذذذاريو النذذذذدا   ذذذذدركون اليذذذذوم مذذذذد  الخذذذذداع االن صذذذذا   
يذذول الصذذوراي الذذلي ترعذذات الجضائذذر و سذذتغل  لتونيذذ  أغرا ذذها التواذذعيةن  مذذا 

  تنذذدم بذذ  اذذنة 
ت المأذذو  الذذ ج الذذرئيس السذذاب  عبذذد  2001يتأذذم مذذن المنذذبج

نذذة والهذذادف إ  "تنسذذي  الصذذوراي" بذذي   المغذذرا والجضائذذرن ولذذو العزيذذض بوت لي
  اللي 

ج
ف " ا اطوري للجار ال    

ما يتناقك بشك   ارن ما "الموقف المبدنة
  تنريذذذذذذذذذذذذذر المصذذذذذذذذذذذذذب  

 
 !" ذذذذذذذذذذذذذدع ن اقذذذذذذذذذذذذذا دعذذذذذذذذذذذذذ  "يذذذذذذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذذذذذذعم الصذذذذذذذذذذذذذوراوي ف

   نودلذذا الشذذعم 
لذذلا التنذذاقك يذذبر  بشذذك  وا ذذم مذذن خذذالل التذذورة الرائعذذة الذذ ج

االل الجضائذذذذريي   وعذذذذىل الجضائذذذذري الشذذذذ
ني  منذذذذل أربعذذذذة أشذذذذهر  ذذذذد مافيذذذذا الجذذذذب 

ال قا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم  .رأاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  رئذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيس أر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان الجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيشن الجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب 
  العد ذذد مذذن دول أمريكذذا الالتينيذذةن 

 
  لذذلا السذذياءن تجتذذات موجذذة مذذن الذذوع  ف

 
وف

ييذذذذذث تلنذذذذذو ج هذذذذذة ال وليسذذذذذاريو االن صذذذذذالية وراعيتهذذذذذا الجضائذذذذذر السذذذذذلة مذذذذذن 
 .االنتكااال المتوالية

  الذذذدول بقمريكذذذا الالتينيذذذة وتنطذذذا عالقاتهذذذا مذذذا ف
ج
مذذذ ج توذذذلو اإلكذذذوادور يذذذلو بذذذاف
 "الجمهورية الصوراوية" الولمية 

 

 

 



 

التوقيع على "إعالن ريو بامبا" بشأن إحداث المنتدى البرلماني لبلدان 

 إفريقيا وأمريكا الالتينية

 

 

ت ن يوم ا ربعاي بمدينة ريو بامبا االكوادوريةن التوقيا عذىل "إعذالن ريذو بذام و" 
لمذان  من قب  رئيس مجلس المستشارينن السذيد  ي ذي  بذن شذما  ورئذيس البر
و  فاييخو.  ن السيدن لوغو كب   

 ا ندي  

وتمت  للت الوأينة الموقعة بمناابة  يذارة السذيد بنشذما  إ  االكذوادور عذىل 
لمذذذان ا نذذذديضن تجسذذذيدا    أشذذذغال الجمعيذذذة العامذذذة لبر

 
  شذذذارح ف

رأس وفذذذد برلمذذذان 
لمذذان الممل ذذة المغربيذذة وبرلمذذان  كة لبر

دول ا نذذديض الراميذذة إ  للمبذذادرة المشذذبج
  لبلذذذذذذدان إفرينيذذذذذذا وأمريكذذذذذذا الالتينيذذذذذذةن ك أذذذذذذاي للوذذذذذذوار 

لمذذذذذذان  إ شذذذذذذاي المنتذذذذذذد  البر
  بمذذذا يتكامذذذ  مذذذا ايااذذذال بلذذذدان المنطنتذذذي   

لمذذذان  السذذذيار  عذذذىل المسذذذتو  البر
اكذذذذذذة    تعزيذذذذذذض وتعميذذذذذذ  التعذذذذذذاون جنذذذذذذوا جنذذذذذذوا مذذذذذذن أجذذذذذذ  عنذذذذذذد   

 
ويسذذذذذذه  ف

اتيجية تروم التخ يف من اآلأار الس  ل ية لعدم االندما . اابج

  
  ا مذريك  التيذ  

وبوسم "إعالن ريوبامبا"ن فرن إيدا  للا المنتذد  االفذري ج
  ذمن المنذت   الذدو   وبلذورة 

من شقن  تعزيض تموقذا ومكانذة بلذدان المنطنتذي  
أجنذذذذدة للتعذذذذاون متعذذذذدد ا بعذذذذاد والنطاعذذذذال لذذذذدع  الجهذذذذود الوبنيذذذذة لمواربذذذذة 

 ال نر وتوني  وبناي السالم. 

لمانذذال ويلذذ م الطرفذذان بموجذذم الوأينذذة بموا ذذلة المشذذاورال مذذا مختلذذف البر  
بج

االقليميذذذذة بافرينيذذذذا وأمريكذذذذا الالتينيذذذذة بهذذذذدف المصذذذذادقة عذذذذىل الميتذذذذاء الراذذذذم  
 لتقايس للا المنتد . 

لمانيذذذة النائمذذة عذذىل الوذذذوار  وشذذدد "إعذذالن ريوبامبذذذا" عذذىل أن الديبلومااذذية البر
  أمذذر 
لمذذان  أاذذار  لتعزيذذض النذذدرال المؤاسذذية للمجذذالس  السذذيار  والتعذذاون البر

ذذذذيعية الوبنيذذذذذة وبرلمانذذذذذال التكامذذذذذ  واالنذذذذذدما  مذذذذذن أجذذذذذ  تعزيذذذذذض التعذذذذذاون  ذ الت  
  اذذذذذذياء العولمذذذذذذة 

 
كة ف جنذذذذذذوا جنذذذذذذوا وتود ذذذذذذد ال ذذذذذذر  والتوذذذذذذد ال المشذذذذذذبج

لمانية.   والوكامة والرقابة البر
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المناابةن عبر رئذيس مجلذس المستشذارين عذن تنذديرت وامتنانذ  العميذ   وبذذهلت
ابيذذذة للمل ذذذة و لمبذذذادرة    الذذذداع  للويذذذدة البج

لمذذذان االنذذذدي   لموقذذذف م ونذذذال البر
  با قالي  الجنوبية. 

 الوك  اللانج

ح مذذذذذذن أجذذذذذذ  تجذذذذذذاو  االعتبذذذذذذارال  ودعذذذذذذا السذذذذذذيد بذذذذذذن شذذذذذذما  إ  العمذذذذذذ  المشذذذذذذبج
  
 عذذذذذذ   عنهذذذذذذا الذذذذذذضمنن والتوجذذذذذذ  نوذذذذذذو المسذذذذذذذتنب ن اال ديولوجيذذذذذذة الأذذذذذذينة الذذذذذذ ج

  تتذذوفر عليهذذا دول 
ة الذذ ج كة وااذذتتمار ال ذر  ال  ذذب 

ومواجهذة التوذذد ال المشذذبج
  ظذذذ  بذذذرو  جيذذذ  جد ذذذد مذذذن النذذذادة المتشذذذبعي   

 
المنطنذذذة والممل ذذذةن ال اذذذيما ف

اغماتية والمتوررين من العند اال ديولوجية.   بالبر

يدة لصذذذذايم الجاللذذذذة الملذذذذ  مومذذذذد وأكذذذذد أن المغذذذذران ب أذذذذ  النيذذذذادة الرشذذذذ
اتيجيان مأذذذذذي ا أن  السذذذذذادسن جعذذذذذ  مذذذذذن التعذذذذذاون جنذذذذذوا جنذذذذذوا خيذذذذذارا ااذذذذذبج
الممل ذذذذذة وب أذذذذذ  مسذذذذذارلا الذذذذذد منرا   وتعزيضلذذذذذا لونذذذذذوء اإل سذذذذذان و عمنهذذذذذا 
ذذذذذ الذذذذذذرابط بذذذذذذي   بلذذذذذذدان افرينيذذذذذذا وأمريكذذذذذذا  ن مؤللذذذذذذة اليذذذذذذوم لت ذذذذذذون الج ذ  

االفذذذذذذري ج
 الالتينية. 

  للا اإلبارن أكد أن الغ
 
  االمذريك  وف

  اإلفذري ج
لمذان  ا ذة مذن تقاذيس المنتذد  البر

ح يذذذول  افذذذا المشذذذبج   وآليذذذة للبج
لمذذذان    خلذذذ  فأذذذاي للوذذذوار البر

 
  تتمتذذذ  ف

الالتيذذذ  
 مصالم شعوا المنطنتي   و إاماع  وتها بالمواف  الدولية. 

  تو ذذذف 
و ذذان السذذذيد بذذذن شذذما ن قذذذد  سذذذل  أمذذس م تذذذات مدينذذذة ريذذو بامبذذذا الذذذ ج

  بذذذ"قلم الذذوبن"ن وذلذذ  
ة ييذذث  عتذذبر المنذذر التذذاريف    فأذذاي ذي رمزيذذة ك ذذب 

 
ف

 اللي ت  في  توقيا أول داتور لالكوادور. 

  تذذ  خاللهذذا أ أذذا  سذذلي  بذذن شذذما  شذذهادة "الأذذيف 
   لمذذة بالمنااذذبةن الذذ ج

 
وف

"ن قذذذال نذذذابوليون  ادينذذذان عمذذذدة المدينذذذة الذذذلي  ذذذان مرفوقذذذا 2019الممذذذب   لسذذذنة 
  وأعأاي لل

لمان ا ندي   لمانيذة االقليميذةن إن ي ذ  برئيس البر ت المؤاسذة البر
  بنذذذذاي وتمتذذذذي   أواي 

 
كة ف اليذذذذوم عربذذذذون  ذذذذداقة وأخذذذذوة  ع ذذذذس الرغبذذذذة المشذذذذبج

ن و المنطنتذذذذي   ا فرينيذذذذة وا مري يذذذذة  الصذذذذداقة والتعذذذذاون مذذذذا الشذذذذعم المغذذذذرنر 
 ”. الالتينية

و ان السيد بن شما  قد أجر  أول أمس ب يتو مبايتال مذا رئذيس الجمعيذة 
ة بجمهورية اإلكوادورن السيد ايسار ليتاردو  ازسيدون تناولذو العد ذد الوبني

ح.   من النأا ا ذال االلتمام المشبج

 

 



تحركات الدبلوماسية البرلمانية تثير غضب البوليساريو وأصدقاء 

 جمهورية الوهم

 

 
ة  تابعذذذذذذذذو ج هذذذذذذذذة االن صذذذذذذذذاليي   )بوليسذذذذذذذذاريو( بنلذذذذذذذذ  شذذذذذذذذد د التور ذذذذذذذذال ا خذذذذذذذذب 

  قذذذذذادل رئذذذذذيس مجلذذذذذس المستشذذذذذارين ي ذذذذذي  بذذذذذن للدبلومااذذذذذية البر 
لمانيذذذذذة الذذذذذ ج

ة الممتذذذذدة مذذذذن  يونيذذذذو  14شذذذذما  إ   يذذذذارة بلذذذذدان أمريكذذذذا الالتينيذذذذة خذذذذالل ال ذذذذبج
  كراذذذذذو المسذذذذذار المتطذذذذذور للعالقذذذذذال النائمذذذذذة بذذذذذي   منذذذذذ  19الجذذذذذاري إ  

ن والذذذذذ ج
وجذو بتوذ

ُ
لمان المغرنر  وبرلمانال بلدان أمريكذا الالتينيذة والكاراييذمن وت ول البر

اع الم تعذذذذ  يذذذذول الصذذذذوراي    مواقذذذذف برلمانذذذذال تلذذذذ  الذذذذدول مذذذذن الذذذذب  
 
إ جذذذذانر  ف
 .المغربية

  
  الوقو اللي أشادل  وافة العد د من بلدان أمريكا الالتينية بالزيارة الذ ج

 
وف

قذذذذذذذذذذام بهذذذذذذذذذذا ي ذذذذذذذذذذذي  بذذذذذذذذذذن شذذذذذذذذذذما  إ  بنمذذذذذذذذذذذا واإل  ذذذذذذذذذذوادورن عذذذذذذذذذذبر االن صذذذذذذذذذذذاليون 
  فل هذذ  عذذن مخذذاوفه  المت

 
ناميذذة مذذن نتذذائج الزيذذارة و)أ ذذدقايل ( ومذذن  ذذدور ف

  الصوراي المغربية
 
 .وانعكاااتها عىل مسار الو ا ف

وبعذذذدما  انذذذذو تو ذذذذف بالوصذذذذن المنيذذذذا لمنذذذذايي جمهوريذذذذة الذذذذول ن ي يذذذذو 
  المرافذذذذ  لذذذذ  لجمهوريذذذذة االكذذذذوادور بمتابعذذذذة 

لمذذذذان   يذذذذارة بذذذذن شذذذذما  والوفذذذذد البر
  عنذذذدلا الوفذذذد 

   إعالميذذذة أيابذذذو بمأذذذمون المبايتذذذال واللنذذذايال الذذذ ج
لمذذذان  البر



  تلنذذذذذذم بذذذذذذذ "قلذذذذذذم الذذذذذذوبن" 
المغذذذذذذرنر  اذذذذذذواي ب ينذذذذذذو العا ذذذذذذمة أو بالمدينذذذذذذة الذذذذذذ ج

 .و"الطانة جبال ا نديض" ريو بامبا
ذيدر"ن عذذىل غذذرار الموقذذا الراذذم   موقذذا " إ  ذذوادور إن في ذذو" و جريذذدة "بري ذ
  أجرالذذذا بذذذن شذذذما  مذذذا 

للجمعيذذذة الوبنيذذذة بذذذاالكوادورن ننلذذذو المبايتذذذال الذذذ ج
لمذذذان ار ليتذذذاردو"ن ييذذذث أكذذذدل ان الطذذذرفي   ات نذذذا  رئذذذيس البر اإلكذذذوادوري "اذذذب  

كةن  عذذذذذىل تود ذذذذذد خاربذذذذذة بريذذذذذ  وبرنذذذذذامج عمذذذذذ  لمواجهذذذذذة التوذذذذذد ال المشذذذذذبج
ن وتعزيذذض الويذذدة والتعذذاون والتبذذادل التجذذاري   

لمذذان  وتعزيذذض التنذذارا والوذذوار البر
 .بي   البلدين

  
 
لمذذان اإل  ذذوادوري بمسذذالمة المغذذرا ف  مسذذار الذذدفاع وأكذذدل إشذذادة رئذذيس البر

ال المناخيةن مأي ة ان البلدين تجمعهمذا  عن السالم العالم  ومواجهة التغب 
  والروافذذذذد المشذذذذكلة 

 
كةن عذذذذىل غذذذذرار التنذذذذوع التنذذذذاف العد ذذذذد مذذذذن النوااذذذذ  المشذذذذبج

  داتوري البلدين
 
 .للهوية الوبنية ن والتنصيه عليها بو وت ف
قذذذذذال مذذذذذا المؤاسذذذذذال لتوبيذذذذذد العال  وأكذذذذذدل أن لذذذذذلت الزيذذذذذارة اذذذذذت تم البذذذذذاا
يعية وبي   الشعوا الصد نة  .الت  

أن اإلكذذوادور تتمتذذا   ننذذال عذذن ي ذذي  بذذن شذذما    مذذا أكذذدل المصذذادر ن سذذهان
  مويطهذا اإلقلذيم  ن مو ذوا أن  ذد 

 
بمكانذة جيوايااذية مهمذة وو ن اذيار  ف

ذذذذاكة والوذذذذذوار وتذذذذذدارح ال ذذذذذر   ذ المغذذذذذرا ممذذذذذدودة ل نذذذذذاي وتعزيذذذذذض التعذذذذذاون وال  
بعذذك السذذياقال التاريخيذذة واالعتبذذارال ا  ديولوجيذذةن ومؤكذذدا  الأذذائعة جذذراي

  تعرفهذذذذا المنطنتذذذذان 
عذذذذىل ألميذذذذة عمليذذذذال االنتنذذذذال الذذذذد منرا   والتنميذذذذة الذذذذ ج

ةن خصو ذذذا مذذذا بذذذرو  جيذذذ  مذذذن النذذذادة   اإلفرينيذذذة و ا مري ذذذو التينيذذذة والمتمذذذب  
لعذون ا  السياايي   المتوررين من العند وال وابم اإل ديولوجيةن والذلين يتط

 .خدمة مصالم شعوبذذه  فوء    لون أو اعتبار
مذذذذذذذذذذن جهتهذذذذذذذذذذان تطرقذذذذذذذذذذو "يوميذذذذذذذذذذال ا نذذذذذذذذذذديض" و"ال ونذذذذذذذذذذدور" و" التلغرافذذذذذذذذذذو" 
  قام بها بن شما  والوفذد المرافذ  لذ  بمدينذة 

و"ريدربريس"ن إ  ا  شطة ال ج
"ريوبامبذذا"ن ييذذث اذذلطو الأذذوي عذذىل  لمذذة بذذن شذذما  أمذذام الجمعيذذة العامذذة 

لمذذذذان االنذذذذ ن وعذذذذىل توقيذذذذا "إعذذذذالن ريوبامبذذذذا" الذذذذلي يذذذذنه عذذذذىل تقاذذذذيس للبر  
دي  

ن  
  ا مري ذذو التيذذ  

  ا فذذري ج
لمذذان  إ ذذافة إ   سذذلي  م تذذات المدينذذة   المنتذذد  البر

 .وشهادة الأيف الممب   لو ي  بن شما 
ذذذذيذذذذم عمذذذذذدة المدينذذذذذة بهذذذذذلت المنااذذذذذبةن الذذذذذلي قذذذذذال" مذذذذذا كنذذذذذا لنذذذذذدع   وننلذذذذذو ت ذ

  ش
هدتها مذدينتنا اليذوم لتمذر دون تخليذدلا بهذلا لو ال االندما  والتكام  ال ج

  ذاكرة 
 
ا ف الو  "ن ُمأي ا أن  سلي  م تات المدينة البن شما  اي   ياي 



  بنذذذذذذاي 
 
كة ف المدينذذذذذةن  نذذذذذذ  أوال عربذذذذذذون  ذذذذذذداقة وأخذذذذذذوةن ورمذذذذذذض للرغبذذذذذذة المشذذذذذذبج

ن  ما أن  يد   عتبر رمضا   أواي الصداقة والتعاون ما الشعم المغرنر 
وتمتي  
 .عاون والربط بي   المنطنتي   ا فرينية وا مري و التينيةلج  الت

زشذذذذذار إ  أن تور ذذذذذال وفذذذذذد مجلذذذذذس المستشذذذذذارين بنيذذذذذادة ي ذذذذذي  بذذذذذن شذذذذذما ن 
لمذذذذذذان  لمذذذذذذان المغذذذذذذرنر  لذذذذذذد  البر  بهذذذذذذا البر

  أ ذذذذذذ م  وذذذذذذا 
ة الذذذذذذ ج والمكانذذذذذذة المتمذذذذذذب  

  فلذذذذ  جمهوريذذذذة الذذذذول ن ييذذذذث اذذذذ   أن 
 
ن أأذذذذارل ي ي ذذذذة الذذذذدائرين ف  

االنذذذذدي  
ذذين ز  ننلذذذو مذذذا ذ سذذذم بذذذذ "الو الذذذة المسذذذتنلة لألنبذذذاي" بيانذذذا  سذذذبت    يذذذد مذذذن ع  

ن تنذذول فيذذ  ان لذذلت الجمعيذذذال  جمعيذذة "ولميذذة" لذذ   ومذذ  أي توقيذذذا راذذم 
  بمعاملذذذذة ال يذذذذان الذذذذولم  بالمتذذذذ ن واعطائذذذذ  ال ر ذذذذة 

لمذذذذان االنذذذذدي   تناشذذذذد البر
  
لمان االندي     اجتماعال البر

 
 .للوأور ف

ل انهذذذا  انذذذو عأذذذوا مرا ودعذذذا ال يذذذان   . 2011قبذذذا بهذذذلت الهي ذذذة منذذذل اذذذنة واعتذذذبر
ون واالكذذذذذذذوادورن  ن ال ذذذذذذذب  المضعذذذذذذوم برلمذذذذذذذان    بلذذذذذذدان كولوم يذذذذذذذان بولي يذذذذذذذان الشذذذذذذيىل 
لمذذان  ن إ  اتخذذاذ "الوذذلر" مذذن التموقذذا الجد ذذد للبر  

لمذذان االنذذدي   ا عأذذاي بالبر
ن وناشذذدل  بالسذذمات لهذذ  ب يذذابته  علمذذا بمذذداوالل مذذا ُاذذم  بمذذؤتمر   المغذرنر 

    الذذلي ايتأذذنت   لتأذذامن مذذا الصذذوراي الغربيذذة""ا
 
مذذارس  27و  26بريتوريذذا ف

  ب ش  ذريذذذذا إذ ل  2019
ن واللي م    

 و  اذو  بتمتيليذال  ذعي ة   الماض 
امن مذذذذذذؤتمرا    وقذذذذذذو مذذذذذذبج 

 
  الوقذذذذذذو الذذذذذذلي ايتأذذذذذذنو مذذذذذذراكش ف

 
لبلذذذذذدان قليلذذذذذذةن ف

ذذذذذت   ذ اع  36ي   دولذذذذذذة إفرينيذذذذذذة للتع ذذذذذذب  عذذذذذذن دعمهذذذذذذا للتسذذذذذذوية السيااذذذذذذية للذذذذذذب  
  الصوراي المغربية توو م لة ا م  المتودة

 
 .الم تع  ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Assemblée générale annuelle du Parlement de l’Amérique latine et 

des Caraïbes 

Hakim Benchamach : Les défis similaires en Afrique, 
en Amérique latine et aux Caraïbes nécessitent une 
diplomatie parlementaire intégrée et efficiente 

 

 
Les défis similaires en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes nécessitent 
l’adoption d’une diplomatie parlementaire intégrée, d’égal à égal, et efficiente, 
a affirmé, vendredi à Panama City, le président de la Chambre des conseillers, 
Hakim Benchamach. Dans une allocution lors de l’Assemblée générale 
annuelle du Parlement de l’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), à 
laquelle prend part également le président du Parlement panafricain, Roger 
Nkodo Dang, M. Benchamach a déclaré que «les défis similaires auxquels les 
peuples d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes font face, et qui sont liés 
aux mutations géopolitiques au niveau mondial (…) nécessitent l’adoption, de 
la part de nos institutions législatives, d’une diplomatie parlementaire 
intégrée d’égal à égal et efficiente». 
M. Benchamach, également président de l’Association des Conseils de la 
choura, des Cénats et des Conseils similaires d’Afrique et du monde arabe, a 
ajouté que cette diplomatie parlementaire devrait avoir pour but d’assurer un 
plaidoyer efficient pour la réalisation de l’égalité et de la de justice aux 
peuples des deux continents en raison du bouleversement de leurs pays, de 
l’exploitation de leurs richesses et de l’hypothèque structurelle de leur avenir 
et de leur destin commun, en particulier compte tenu des opportunités 
historiques pour établir un véritable partenariat qui sera exemplaire pour la 
coopération Sud-Sud. 
Les pays des deux régions enregistrent des progrès remarquables aux niveaux 



notamment politique et économique, couronnés par des processus de 
démocratisation et de réconciliation politique, une dynamique qui a donné 
naissance à une nouvelle génération de dirigeants démocratiques libérés des 
complexes idéologiques et œuvrant, avec pragmatisme politique, pour 
stabiliser leur pays et assurer le développement économique et le bien-être 
social à leurs peuples, a-t-il ajouté. «C’est dans ce sens que nous avons œuvré 
ensemble pendant plus de deux ans pour établir le Forum parlementaire afro-
latino-américain (AfroLat) pour servir de réseau interrégional indépendant 
des Parlements nationaux dans les régions africaine et latino-américaine, 
ainsi que d’espace de dialogue interactif et constructif et de plateforme de 
convergence pour une action parlementaire qui favoriserait l’intégration 
régionale et le renforcer la coopération Sud-Sud», a indiqué le président de la 
Chambre des conseillers. 
L’AfroLat, a-t-il soutenu, servirait également de mécanisme de plaidoyer pour 
faire entendre la voix des peuples des deux continents sur les questions de la 
paix, de la justice sociale, du développement durable, de la justice climatique, 
de la gouvernance démocratique mondiale, de l’état de droit et des droits de 
l’Homme. Et de souligner que le Royaume du Maroc, dans ses relations 
diplomatiques basées sur le principe de bon voisinage et de diversification des 
partenariats internationaux, a toujours exprimé son attachement à son 
prolongement africain en tant que choix irréversible, tout en veillant à 
consolider les liens de fraternité et de partenariat stratégique avec les pays 
arabes frères, et à investir son héritage historique et culturel commun avec les 
pays d’Amérique latine, selon une vision prospective fondée sur la foi absolue 
en la capacité de nos pays à proposer des alternatives politiques et législatives 
en usant de leurs propres moyens. Il a rappelé que le Royaume, sous la 
conduite de S.M. le Roi Mohammed VI, a fait de la coopération Sud-Sud un 
axe stratégique de sa politique étrangère, illustré par la visite historique du 
Souverain dans plusieurs pays d’Amérique latine en 2004, ainsi que par 
l’appel de Sa Majesté dans le Discours Royal lors du premier Sommet Afrique-



Amérique latine, tenu à Abuja, au Nigeria, en 2006, visant à «élaborer une 
vision pour l’avenir qui serve les intérêts communs de nos pays». 

M. Benchamach a, en outre, estimé que la participation commune africaine, 
arabe et latino-américaine à cette assemblée parlementaire, est un moment 
décisif dans le processus pour rattraper les grandes opportunités historiques 
perdues à cause de la guerre froide qui a hypothéqué les opportunités de 
coopération et de dialogue et cantonné les relations de nos pays, que ce soit en 
Afrique, dans le monde arabe ou en Amérique latine dans des «considérations 
idéologiques étriquées». «Les mutations que nous avons vécues ensemble, que 
ce soit au niveau national ou régional, dans l’édification de nos parcours 
démocratiques et de développement, nous rendent capables, plus que jamais, 
de renforcer la construction d’un modèle de coopération Sud-Sud, à même de 
relever les défis liés au présent et bâtir un avenir commun où règnent la paix, 
la sécurité, la liberté, la corrélation entre sécurité et démocratie, droits 
humains et primauté du droit, ainsi que le respect de l’intégrité territoriale 
des pays et la solidarité entre les peuples», a-t-il conclu. Outre M. 
Benchamach, la délégation marocaine participant à cette assemblée 
parlementaire comprend Abdelkader Salama, quatrième vice-président de la 
Chambre des conseillers, les conseillers Abdelouahab Belafkih et Ahmed 
Touizi, ainsi que les députés Mohamed Ghayat et Ali Errazma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Panama : Signature d’une lettre d’intention pour la 
création du Forum parlementaire afro-latino-
américain 

 
 

 
Une lettre d’intention a été signée, vendredi au Panama, pour la création d’un 
Forum parlementaire afro-latino-américain avec l’ambition de consolider 
davantage le partenariat sud-sud. 

Cette initiative vise, selon ses initiateurs, à renforcer les relations entre 
l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes, mettre en œuvre des programmes 
de coopération sud-sud et promouvoir l’interaction commune en vue de 
réduire les effets négatifs d’une mauvaise intégration à tous les niveaux. 

La lettre d’intention a été signée par le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach, en tant que président de l’Association des 
sénats, choura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe, le 



président du parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), Elias 
Castillo, ainsi que le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, 
à l’issue d’une rencontre tripartite tenue en marge des travaux de l’Assemblée 
générale annuelle du Parlatino à Panama City. 

Le document souligne la volonté des trois parties de signer un accord 
institutionnel pour la création d’un Forum afro-latino-américain comme 
espace visant à renforcer le dialogue parlementaire sud-sud au sujet des 
affaires d’intérêt commun tout en facilitant la complémentarité régionale. 

Ce Forum ambitionne également, selon la même source, à renforcer un 
développement intégré et durable pour les pays membres, à travers la 
consécration de la parité, de la justice, de la paix, des valeurs universelles et 
du respect des droits humains et environnementaux. 

Il s’agit, aussi, d’échanger les expériences et les informations à même de 
consolider la démocratie, la gouvernance, outre des activités conjointes et des 
programmes de coopération pour le développement et l’intégration entre les 
deux régions. 

Cette instance sera notamment chargée d’élaborer des propositions 
législatives et des recommandations pour les sommets des chefs d’Etats et de 
gouvernements des deux régions ainsi que les organisations et instances 
gouvernementales sur différents sujets. 

Outre M. Benchamach, la délégation marocaine participant à l’assemblée du 
Parlatino comprend MM. Abdelkader Salama, quatrième Vice-président de la 
Chambre des conseillers, les conseillers Abdelouahab Belafkih et Ahmed 
Touizi, ainsi que les députés Mohamed Ghayat et Ali Errazma. 

 



Signature au Panama d'une lettre d'intention pour 
la création du Forum parlementaire afro-latino-
américain 

 

 
 
Une lettre d’intention a été signée, vendredi au Panama, pour la création d’un 
Forum parlementaire afro-latino-américain avec l'ambition de consolider 
davantage le partenariat sud-sud. Cette initiative vise, selon ses initiateurs, à 
renforcer les relations entre l'Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes, 
mettre en œuvre des programmes de coopération sud-sud et promouvoir 
l’interaction commune en vue de réduire les effets négatifs d’une mauvaise 
intégration à tous les niveaux. 

La lettre d’intention a été signée par le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach, en tant que président de l'Association des 
sénats, choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, le 
président du parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), Elias 
Castillo, ainsi que le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, 
à l'issue d'une rencontre tripartite tenue en marge des travaux de l’Assemblée 
générale annuelle du Parlatino à Panama City. 



Le document souligne la volonté des trois parties de signer un accord 
institutionnel pour la création d’un Forum afro-latino-américain comme 
espace visant à renforcer le dialogue parlementaire sud-sud au sujet des 
affaires d’intérêt commun tout en facilitant la complémentarité régionale.  

Ce Forum ambitionne également, selon la même source, à renforcer un 
développement intégré et durable pour les pays membres, à travers la 
consécration de la parité, de la justice, de la paix, des valeurs universelles et 
du respect des droits humains et environnementaux. 

Il s’agit, aussi, d’échanger les expériences et les informations à même de 
consolider la démocratie, la gouvernance, outre des activités conjointes et des 
programmes de coopération pour le développement et l’intégration entre les 
deux régions. 

Cette instance sera notamment chargée d’élaborer des propositions 
législatives et des recommandations pour les sommets des chefs d’Etats et de 
gouvernements des deux régions ainsi que les organisations et instances 
gouvernementales sur différents sujets. 

Outre M. Benchamach, la délégation marocaine participant à l'assemblée du 
Parlatino comprend MM. Abdelkader Salama, quatrième Vice-président de la 
Chambre des conseillers, les conseillers Abdelouahab Belafkih et Ahmed 
Touizi, ainsi que les députés Mohamed Ghayat et Ali Errazma. 

 

 
 

 

 



Vers un forum afro-latino-américain 

 

 
Une lettre d’intention a été signée, vendredi 14 juin au Panama, pour la 
création d’un Forum parlementaire afro-latino-américain avec l’ambition de 
consolider davantage le partenariat sud-sud et renforcer les relations entre 
l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes et promouvoir l’interaction 
commune en vue de réduire les effets négatifs d’une mauvaise intégration à 
tous les niveaux. 

La lettre d’intention a été signée par le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach, en tant que président de l’Association des 
sénats, choura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe, le 
président du parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), Elias 
Castillo, ainsi que le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, 
à l’issue d’une rencontre tripartite tenue en marge des travaux de l’Assemblée 
générale annuelle du Parlatino à Panama City. 



Le document souligne la volonté des trois parties de signer un accord 
institutionnel pour la création d’un Forum afro-latino-américain comme 
espace visant à renforcer le dialogue parlementaire sud-sud au sujet des 
affaires d’intérêt commun tout en facilitant la complémentarité régionale. 

Ce Forum ambitionne également, selon la MAP, à renforcer un 
développement intégré et durable pour les pays membres, à travers la 
consécration de la parité, de la justice, de la paix, des valeurs universelles et 
du respect des droits humains et environnementaux. 

Cette instance sera notamment chargée d’élaborer des propositions 
législatives et des recommandations pour les sommets des chefs d’Etats et de 
gouvernements des deux régions ainsi que les organisations et instances 
gouvernementales sur différents sujets. 

Outre M. Benchamach, la délégation marocaine participant à l’assemblée du 
Parlatino comprend MM. Abdelkader Salama, quatrième Vice-président de la 
Chambre des conseillers, les conseillers Abdelouahab Belafkih et Ahmed 
Touizi, ainsi que les députés Mohamed Ghayat et Ali Errazma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Signature d’une lettre d’intention pour la création 

du Forum parlementaire afro-latino-américain 

 

 

Une lettre d’intention a été signée, vendredi au Panama, pour la création d’un 
Forum parlementaire afro-latino-américain avec l'ambition de consolider 
davantage le partenariat sud-sud. 
Cette initiative vise, selon ses initiateurs, à renforcer les relations entre 
l'Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes, mettre en œuvre des programmes 
de coopération sud-sud et promouvoir l’interaction commune en vue de 
réduire les effets négatifs d’une mauvaise intégration à tous les niveaux. 

La lettre d’intention a été signée par le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach, en tant que président de l'Association des 
sénats, choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, le 
président du parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), Elias 
Castillo, ainsi que le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, 



à l'issue d'une rencontre tripartite tenue en marge des travaux de l’Assemblée 
générale annuelle du Parlatino à Panama City. 

Le document souligne la volonté des trois parties de signer un accord 
institutionnel pour la création d’un Forum afro-latino-américain comme 
espace visant à renforcer le dialogue parlementaire sud-sud au sujet des 
affaires d’intérêt commun tout en facilitant la complémentarité régionale. 

Ce Forum ambitionne également, selon la même source, à renforcer un 
développement intégré et durable pour les pays membres, à travers la 
consécration de la parité, de la justice, de la paix, des valeurs universelles et 
du respect des droits humains et environnementaux. 

Il s’agit, aussi, d’échanger les expériences et les informations à même de 
consolider la démocratie, la gouvernance, outre des activités conjointes et des 
programmes de coopération pour le développement et l’intégration entre les 
deux régions. 

Cette instance sera notamment chargée d’élaborer des propositions 
législatives et des recommandations pour les sommets des chefs d’Etats et de 
gouvernements des deux régions ainsi que les organisations et instances 
gouvernementales sur différents sujets. 

Outre M. Benchamach, la délégation marocaine participant à l'assemblée du 
Parlatino comprend MM. Abdelkader Salama, quatrième Vice-président de la 
Chambre des conseillers, les conseillers Abdelouahab Belafkih et Ahmed 
Touizi, ainsi que les députés Mohamed Ghayat et Ali Errazma. 

 

 

 

 

 



Coopération : vers la création d'un forum 
parlementaire afro-latino-américain 

 

 

Des responsables africain, arabe, caribéen et latino-américains ont signé en 
fin de semaine une lettre d'intention visant à créer un Forum parlementaire 
afro-latino-américain. Cette initiative devrait permettre de renforcer les 
relations entre l'Afrique, l'Amérique Latine et les Caraïbes ainsi que la 
coopération entre ses diverses régions. 
Bientôt verra le jour un Forum parlementaire afro-latino-américain. En 
marge des travaux de l'Assemblée générale annuelle du Parlatino à Panama 
City, une lettre d'intention a été signée en fin de semaine par le président de la 
Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, en tant que président de 
l'Association des sénats, choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde 
arabe, le président du parlement d'Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), 
Elias Castillo, ainsi que le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo 
Dang qui ont tenu une réunion tripartite. 



Selon ces derniers, l'objectif en mettant en place ce forum est de renforcer les 
relations entre l'Afrique, l'Amérique Latine et les Caraïbes, de mettre en œuvre 
les programmes de coopération sud-sud et de promouvoir l'interaction 
commune en vue entre ces région afin de réduire les effets négatifs d'une 
mauvaise intégration à tous les niveaux. 

Ainsi, la lettre signée met en relief la la volonté des trois parties de signer un 
accord institutionnel pour la création d'un Forum afro-latino-américain. 
Celui-ci devrait se constituer comme un espace visant à renforcer le dialogue 
parlementaire sud-sud au sujet des affaires d'intérêt commun tout en 
facilitant la complémentarité régionale, a-t-on laissé entendre. 

Développement intégré et durable 

Toujours selon les initiateurs, ce Forum vise également un renforcement du 
développement intégré et durable. Il devrait travailler sur les questions 
importantes telles que la parité, la justice, la paix, les valeurs universelles et le 
respect des droits humains et environnementaux. La lettre précise que le 
Forum sera en charge d'élaborer des propositions législatives et des 
recommandations pour les sommets des chefs d'Etats et de gouvernements des 
deux régions ainsi que les organisations et instances gouvernementales sur 
différents sujets. 

A noter que le Forum constitue également l'espace propice pour échanger les 
expériences et les informations dans le but de consolider la démocratie, la 
gouvernance. Il est également le cadre adéquat pour mener des activités 
conjointes et des programmes de coopération pour le développement et 
l'intégration entre les deux régions. 

  

 

 



Panama : Le Pdt du parlement panafricain salue "le 
sens élevé du panafricanisme" de SM le Roi 
Mohammed VI 

 

 
Le président du Parlement Panafricain, Roger Nkodo Dang, a salué, vendredi à 
Panama city, le sens élevé du panafricanisme de SM le Roi Mohammed VI et 
la Très Haute Impulsion du Souverain pour l'ouverture d'une nouvelle page 
dans l'histoire des relations Afro-latino américaines et Caraïbes. 

Dans une allocution devant l'Assemblée générale annuelle du parlement 
d'Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), à laquelle a pris part également 
le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, le président 
du parlement panafricain a tenu notamment à saluer l'approche migratoire 
humaniste et solidaire du Souverain. 

M. Nkodo Dang a ainsi rendu hommage au "sens élevé du panafricanisme de 
SM le Roi qui a régularisé la situation de milliers d'africains en route vers 
l'Europe sans espoir de retour, et où ces candidats à la migration subissent des 



traitements inhumains et dégradants dans les pays d'accueil tout au long de 
leur parcours". 

"Sous la Très Haute impulsion de Sa Majesté le Roi, une nouvelle page dans 
l'histoire des relations Afro-latino-américaines et Caraïbes, vient de s'écrire", 
a-t-il dit, en saluant l’accord visant la création d'un Forum entre le parlement 
d'Amérique latine et des Caraïbes, représenté par son président, Elias Castillo, 
le parlement panafricain qu'il représente, et l'Association des Sénats, Shoura et 
Conseils équivalents d’Afrique et du monde Arabe, représenté par le président 
de la Chambre des Conseillers, Abdelhakim Benchamach. 

Après avoir passé en revue les attributions du parlement panafricain, "porte-
parole des voix et des aspirations de plus d'un milliard 500 millions 
d'habitants", M. Nkodo Dang a fait savoir que son institution est engagée à 
consolider davantage la collaboration avec les autres foras parlementaires en 
vue de débattre des diverses questions d'intérêt commun d'ordre géopolitique, 
géostratégique, géo-économique, des changements climatiques, du 
terrorisme, de la migration, de la jeunesse et du développement durable.  

Pour le responsable africain, le Parlatino représente pour le parlement 
panafricain un grand centre d'intérêt étant tous les deux membres des 
Assemblées parlementaires paritaires (ACP) et de l'Union interparlementaire 
(UIP), soulignant qu'il est impératif pour les deux continents "de faire face en 
commun aux difficultés de l'heure".  

"Nous devons être solidaires et trouver, ensemble, des solutions durables pour 
les générations futures, afin de faire régner la paix dans le monde, menacé 
par l'intolérance et l'extrémisme violent", a-t-il dit. 



Les travaux de l'Assemblée générale annuelle du Parlement d'Amérique latine 
et des Caraïbes ont été lancés vendredi à Panama city avec la participation 
d'une délégation parlementaire marocaine conduite par M. Benchamach. 

Ce sommet connaît la participation de plus de 200 parlementaires de 23 pays 
d'Amérique latine ainsi que des délégations parlementaires outre du Maroc, 
du Qatar, de Chine et d'Europe, et des représentants d'organisations 
gouvernementales et d'ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 بالغ
الالتينية والكراييب وبرملان بدلان ال نديز، بدعوة من الس يدين رئيـيس برملان أ مرياك    

يقوم رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش، عىل رأ س وفد برملاين، بزايرة معل 

كوادور من   .2019يونيو  19اإىل  15اإىل مجهورييت بامن والإ

لقاء الس يد رئيس جملس املستشارين للكمةة   اعييةة اليا       مةة وستمتزي هذه الزايرة بإ

 200الس نوية لربملان أ مرياك الالتينية والكراييب اليت ستنيقد جبمهورية بامن مبشاركة أ زيد من 

برملاين عضو هبذه املنظمة القارية الهامةة. كةام سة فيرل الةزايرة عقةد لقةاءاس مةني مسة ول  

برملاني ، وخشصياس س ياسة ية وازنةة، أ برزهةا االقةاء الةذلال  ايج سة يومني الوفةد الربملةاين 

فريقيا ورئاسة برملان أ مرياك الالتينية والكراييب، وسيتوج ا ملغريب والس يد رئيس برملان معوم اإ

 بلإعالن الرمسي عن تأ سيس املنفدى الربملاين الإفريقي ال مريكو لتيين.

كام س يلقي الس يد رئيس جملس املستشارين لكمة   اعيية اليامة الربملان ال نةديين ايج   

كوادور، واليت تضم   جدول أ عاملها املصادقة عىل امليذلاق س ييقد دورته ال يادية جبمهورية الإ

 الفأ سييس المنفدى الربملاين الإفريقي ال مريكو لتيين.

 ويضم وفد جملس املستشارين السادة:

 ة عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابني لرئيس جملس املستشارين.

 رين.ة عبد الوهاب بلفقيه، حماسب جملس املستشا

 ة أ محد الفويزج، أ م  جملس املستشارين.

 

 



 

 

 رئيس جملس املستشارين حكمي بن شامش الس يدمداخةل 

   اعيية اليامة لربملان أ مرياك الالتينية والاكراييب

 مجهورية بامن -بامن
 

 
 

 ة 2019 يونيو   14 ة

 

 ميايل رئيس برملان أ مرياك الالتينية والاكراييب



 زماليئ الربملاني  احملرتم ، زمياليت 

 الس يداس والسادة،

 

خواين واخوايت أ عرب عن سياديت واعزتازج الكبري ب يرشفين   البداية أ ن القاء بإ

برملانيي أ مرياك الالتينية والاكراييب،    أ ول حضور لنا  ميمك  بيد ما يقارب س نة من توقيني 

مالحظ دامئ دلى م سس فمك املوقرة، وميكننا اتفاقية ترس مي انضامم الربملان املغريب كيضو 

اليوم ان نسجل ارتياحنا الكبري ملس فوى حتقيق وبلوغ الاهدال اليت سطرانها سواي، وكذا 

اعزتازان اليميق ملسار عالقاتنا سواء مني الربلتينو ايج نيفربه اليوم م سسة صديقة 

التينية والاكراييب، فهو بلفأ كيد ورشيكة الربملان املغريب، او مني برملاانس بدلان أ مرياك ال

مسار غين وممثر   مدة ميكن اعفبارها قصرية، ولكنه بلفأ كيد مسار تغذيه ذاكرة اترخيية 

مشرتكة، ومعق حضارج وثقا  متقامس شلك دون شك النواة الصلبة لصمود عالقاتنا أ مام  

 س.لك الصيوبس والفحولس اليت فرضهتا بيض املفغرياس   بيض الفرتا

 

وسياديت وخفرج أ معق ل نه من هجة، حيرض مينا ايخ اليزيز ميايل رئيس برملان معوم افريقيا 

ايج اس فقبل برتحيب كبري ادلعوة اليت لكفمتوين بفوجهيها هل ومثن عاليا مبادرة عقد مقة برملانية 

افريقيا و  افريقية مغربية أ مريكو لتينية من أ جل الإعالن عن تأ سيس املنفدى الربملاين دلول

أ مرياك الالتينية، ومن هجة اثنية أ ان ميزت ايضا لن ايخ الكبري ميايل الش يخ رئيس جملس 

الشورى بدوةل قطر الشقيقة أ يضا حارض مينا ويه فرصة ليك نشكره عىل حفاوة 

الاس فقبال وكرم الضيافة وهننئه عىل جناح فيالياس ادلورة ال ربي  بيد املائة الوميية اليامة 

 اد الربملاين ادلويل اليت اس فضافهتا ادلوحة اليامصة شهر ابريل املايض.لالحت

 

و امسحويل ان اصدقمك القول، ان قلت ان اعزتازج اليوم اس فثنايئ بلك املقاييس، فهبذا 

احلضور  املشرتك الافريقي اليريب والامريكو لتيين، وهبذا اجلرس الكبري ايج حنن بصدد 

ون بصدد كفابة صفحة ستبقى حارضة   اترخي  م سس فمك بنائه   هذه االحظة، نك

الصديقة، و  اذهان م سساتنا الربملانية الوطنية ،اعفربها بصدق  عنواان لالستامثر   بناء 



الذلقة   أ نفس نا و  قدرتنا اعاعية عىل تقرير مصائران بأ نفس نا وصياغة املس فقبل املشرتك 

رص الكبرية والفارخيية اليت ضاعت جراء ما عرل وحلظة س فظل فارقة   مسار تدارك الف

بحلرب الباردة وما خلفته من رهن حقيقي لفرص الفياون واحلوار وحبست عالقاس دولنا 

فريقيا واليامل اليريب او بأ مرياك الالتينية   اعفباراس اديولوجية ضيقة،  فالفحولس  سواء بإ

الاقلميي   بناء مساراس ادلمقرطة اليت عش ناها مجييا سواء عىل املس فوى الوطين أ و 

والفمنية جييلنا قادرين اكرث من أ ج وقت مىض عىل توطيد بناء منوذج الفياون جنوب جنوب 

كفيل برفني الفحدايس املرتبطة بحلارض وصنني مس فقبل مشرتك يسوده السمل وال من واحلرية 

القانون واحرتام الوحدة  وتالزمية اليالقة ب   ال من وادلميقراطية وحقوق الإنسان وس يادة

 الوطنية لدلول والفضامن ب  الشيوب.

 الس يد الرئيس

 الس يداس والسادة 

فريقيا وأ مرياك الالتينية والاكراييب   الوقت الراهن،  من  تشابه    ان ما تييشه شيوب اإ

-القضااي والفحدايس املطروحة والفحدايس املفيددة واملفنامية املرتبطة بملفغرياس اجليو

س ياس ية عىل الصييد الياملي،  و عىل بدلان القارت  وشيوهبا،  تس فلزم تفييل اختصاصاس 

م سساتنا الترشييية عرب اعامتد دبلوماس ية برملانية مندجمة قواهما الندية والفاعلية تفغيا الرتافني 

غالل الفيال لفحقيق الإنصال واليداةل،  لشيوب القارت  ملا حلقها من متزيق ل وطاهنا واس ف

لرثوراهتا ورهن بنيوج ملس فقبلها ومصريها املشرتك، خصوصا   ظل ما يوفره واقينا اليوم 

كذكل من أ فاق وفرص اترخيية لإرساء رشاكة حقيقية تكون   مس فوى منوذج الفياون 

جنوب، فدول املنطقت  تيرل هنضة ممتزية عىل املس فوايس الس ياس ية والفكرية  -جنوب

ساراس من ادلمقرطة واملصاحلاس الس ياس ية، ويه ادلينامية اليت والاقتصادية، تفوج م 

افرزس جيال جديد من القادة ادلميوقراطي ، املفحررين من اليقد الإيديولوجية، وييملون 

بقدر ميقول من الربغامتية الس ياس ية، من أ جل اس فقرار بدلاهنم، وضامن الفمنية الاقتصادية 

 والرفه الاجامتعي لشيوهبا.

 



ومن هذا املنطلق ترافينا وتشاوران ومعلنا سواي ل زيد من س نت  من أ جل تأ سيس املنفدى 

هجوية مس فقةل -ليكون مبذلابة ش بكة ب  AFROLATالربملاين الافريقي الامريكو لتيين 

الربملاانس الوطنية   القارت  الإفريقية وأ مرياك الالتينية، و فضاء الحوار الففاعيل البناء 

 -للفقائية اليمل الربملاين   أ فق تيسري الاندماج اجلهوج وتيزيز الفياون جنوبوأ رضية 

سامع صوس شيوب القارت   جنوب، ونفطلني اإىل أ ن يكون هذا املنفدى  مبذلابة أ لية الرتافني واإ

بشأ ن قضااي السمل واليداةل الاجامتعية والفمنية املس فدامة واليداةل املناخية واحلاكمة 

 ياملية وس يادة القانون وحقوق الإنسان. ادلميقراطية ال
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ان اململكة املغربية   عالقاهتا اخلارجية القامئة عىل مبدأ  حسن اجلوار وتنويني الرشأاكس 

ادلولية، قد عربس دوما عن تشبهثا بيمقها الإفريقي بعفباره خيارا ل رجية فيه، وحرصت 

خوة و الفياون الاسرتاتيوي مني ادلول اليربية الشقيقة، واستامثر اإرهثا عىل متف  أ وارص ال  

الفارخيي و الذلقا  املشرتك مني دول أ مرياك الالتينية وفق رؤية استرشافية تقوم عىل الإميان 

املطلق بقدرة بدلاننا  عىل تقدمي بدائل س ياس ية وترشييية انطالقا من اإماكانهتا اياتية، 

تامثر ال مثل ملبدأ  الفاكمل الهادل اإىل حتقيق مداخل الاندماج   وذكل عن طريق الاس 

 .جنوب –اإطار الفياون جنوب 

جيلت جنوب   تيزيز احلوار والفضامن وحتقيق الفمنية، -ووعيا بأ مهية الفياون جنوب

جنوب حمورا اسرتاتيويا   س ياس هتا اخلارجية، وهو -اململكة املغربية من الفياون جنوب

وهو ما جسدته الزايرة   اخليار ايج يرعاه ويقوده جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا،

وكذا  دعوة جاللفه   اخلطاب املليك   2004الفارخيية جلاللفه لبدلان امرياك الالتينية س نة 

فريقياال  اإىل   2006وأ مرياك اجلنوبية ال وىل املنيقدة بأ بوجا جنرياي س نة -سايم املوجه لقمة اإ

"بلورة رؤية مس فقبلية، ختدم املصاحل املشرتكة دلولنا" حيث أ شار بنفس املناس بة  اإىل أ ن 

قامة رشاكة اسرتاتيوية، ترتكز عىل قمينا  تكل القمة "تتيح  الفرصة املواتية لالتفاق عىل اإ



 -شرتكة، املمتذلةل   احلرية وادلميقراطية والفضامن، وتطمح اإىل جتس يد تياون جنوب امل 

 ."جنوب، قامئ عىل الاحرتام املفبادل والفمنية املس فدامة، وحتقيق الرخاء لشيوبنا
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ور هبذا االقاء وامتناين لرئاسة   اخلفام أ ود ان أ جدد الفيبري عن مشاعر الاعزتاز والرس 

كام –برملان امرياك الالتينية واكفة املس ول  جبمهورية بامن عىل حفاوة الاس فقبال وكرم الضيافة

اغفمن هده الفرصة ل جدد لمك اس فيدادان بلمواصةل اليمل سواي من اجل الريق بيالقاس 

تينية والاكراييب اىل مس فوى الفياون ب  م سستنا الترشييية وبرملاانس بدلان امرياك الال

 طموحاس شيوبنا واىل مس فوى الفحدايس اليت تواهجنا مجييا عىل اكفة املس فوايس.

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


