
 ولألفارقة ملكية واعدة إلفريقيا سياسة.. المغرب وإفريقيا

 

 للقارة زاهر مستقبل أجل من كبٌرة آماال السادس، محمد الملك الجاللة صاحب بقٌادة للمغرب، اإلفرٌقٌة السٌاسة تحمل

 .واألفارقة إفرٌقٌا لفائدة عدة مبادرات عبر انشغاالتها قلب فً اإلفرٌقً المواطن واضعة

 تجسد ما وهو القارٌة، الهٌئة هذه مستوى على المغربٌة الدبلوماسٌة انجازات تعددت اإلفرٌقً، لالتحاد المملكة عودة فمنذ

 نونبر فً المنعقدة لالتحاد االستثنائٌة القمة خالل باالصالح المتعلقة وخصوصا األوراش مختلف فً الوازن الحضور فً

  .االتحاد مستقبل بشأن ستقرر والتً ابابا بادٌس الماضً

 الملك جاللة رؤٌة مع االنسجام تمام تنسجم واألفارقة، إفرٌقٌا على بالنفع تعود التً المبادرات فإن أمر، من ٌكن ومهما

 مؤثرة إفرٌقٌا مصالحها، عن تدافع جرٌئة إفرٌقٌا ، قوٌة إفرٌقٌا: جدٌدة إفرٌقٌا انبثاق إلى ٌدعو قتئ ما الذي السادس محمد

 .الدولٌة المحافل فً

 ألمن خاص اهتمام إٌالء مع االتحاد إلصالح مختلفة مراحل فً حثٌث بشكل المغرب عمل الملكٌة، الرؤٌة لهذه ووفقا

 .المشترك اإلفرٌقً العمل فً األولوٌات رأس على ٌكون أن ٌتعٌن والذي االفرٌقً المواطن وازدهار وتنمٌة واستقرار

 الرشٌدة، الحكامة نهج بدون بلوغهما ٌمكن ال هدفان وهما القارة، بتطوٌر ٌمر اإلفرٌقً المواطن رفاه تحقٌق فإن وهكذا،

 مبدأ واعتماد الرشٌدة الحكامة ونهج المسؤولٌة قاعدة توسٌع خالل من اعتماده، إلى باستمرار المغرب دعا ما وهذا

 .المساءلة

 التً اإلفرٌقٌة القارٌة الحرة التجارة منطقة إلى انضم اهتماماته، قلب فً اإلفرٌقً المواطن ازدهار وضع الذي فالمغرب

 خالل من تجسدت رؤٌة. ومزدهرة متكاملة إفرٌقٌا أجل من السادس، محمد الملك جاللة ورؤٌة توجٌهات مع تماما تنسجم

 وشركائها المملكة بٌن تعاون اتفاقٌة الف حوالً وتوقٌع اإلفرٌقٌة الدول من العدٌد إلى جاللته بها قام التً الملكٌة الزٌارات

 .األفارقة

 واإلدارٌة المالٌة اإلدارة مستوى على فاعلٌة أكثر اإلفرٌقٌة المنظمة لجعل دؤوب بشكل المغرب ٌعمل ذلك، عن وفضال

 ..اإلفرٌقً لالتحاد التابع السالم صندوق تدبٌر فً الرشٌدة والحكامة النجاعة زٌادة مستوى على وأٌضا

 باقتراح المغرب، فً للهجرة اإلفرٌقً المرصد إنشاء األفارقة والمواطنٌن القارة لفائدة تحققت التً المكتسبات بٌن ومن

 .الهجرة قضٌة فً اإلفرٌقً لالتحاد رائدا بصفته الملك جاللة من

 .اإلفرٌقٌة البلدان بٌن بشأنها والتنسٌق وتبادلها بالهجرة الخاصة المعلومات بجمع المرصد هذا تكلٌف تم وقد

 القارة واستقرار لتطوٌر وتجربته خبرته واضعا اإلفرٌقً، االتحاد أجهزة من العدٌد فً المغرب ٌحضر ذلك، عن وفضال

 .الملك جاللة لتوجهٌات وفقا اإلفرٌقً المواطن انتظارات وتحقٌق

  .باالتحاد والتعدٌن والصناعة التجارة بموارد الخاصة الفنٌة اللجنة وٌرأس والسلم، األمن بمجلس عضو فالمغرب

 والتنمٌة المحلٌة والجماعات العمومٌة الوظٌفة فً المتخصصة الفنٌة اللجنة لرئٌس األولى النٌابة مهام المملكة تتولى كما

 .اإلفرٌقً لالتحاد اإلدارٌة المحكمة فً عضو أٌضا والمملكة. والالمركزٌة الحضرٌة

 


