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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  حضرات السيدات و السادة 

ن للجنة والدورة التاسعة والعشر افتتاحأن أشارككم  يشرفني

 افريقيامكتب شمال  ھانظمتي يال الحكومية الدوليةالخبراء 

  .ل4مم المتحدةفريقيا 3التابع للجنة ا0قتصادية 

للسيدة كريمة بونمرة بن أن أتقدم ببالغ الشكر في البداية أود و

التابع للجنة ا0قتصادية  افريقياسلطان، مديرة مكتب شمال 

خاصة  حيةبتتقدم أ نأكما يسعدني  ،الدعوةھذه فريقيا على 3

  حبيب بن يحيى، ا3مين العام 0تحاد المغرب العربي.السيد لل

بممثلي الدول بحرارة  3رحبيضا ألمناسبة ھذه ا غتنمأو

و  طيبامقاما لھم  متمنياوكذا بجميع المشاركين ا3عضاء 

  أشغا0 مثمرة.

  والسادة، السيدات حضرات

واصلة التفكير والنقاش مفريقيا ا0قتصادية 3اختيار اللجنة ن إ

 لمؤشرحول موضوع التصنيع للسنة الثانية على التوالي 
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ھمية الكبيرة التي يكتسيھا ھذا الموضوع مدى ا3على  واضح

عامة ودول منطقة فريقية القارة اQ اتيبالنسبة إلى اقتصاد

 المنطقة تطلعاتبالنظر إلى كذا و ،خاصة افريقياشمال 

   .للشبابأكثر فرص عمل  قخلتحقيق نسب نمو عالية ول

ضرورة على ، للجنة الخبراء السابق جتماع0القد أوصى و

 قطاعات ا0نتاجيةالتصنيع في ال تطويرتنويع ولعمل على ا

الذي  الھيكلي حولالت مسلسلفي إطار وذلك  ،لبلدان المنطقة

 ھاعييتماشى مع س بشكل ،ميدانبلداننا في ھذا ال هتعتمدا

 شاملة تساھم فيمستدامة وجتماعية قتصادية واتحقيق تنمية ال

خلق لالعالمية سل سZالداخل  اتناي0قتصادالتموقع ا3مثل 

  .ةالقيم

ن نتابع أھمية بمكان نه من ا3إ، فوبناء على ھذه الخZصة

والوسائل  السبل نبحثن وأ ھذا الموضوعالنقاش في اليوم 

 ن تساھمأ ا0ستراتيجية الصناعيةمن خZلھا تستطيع التي 

التنمية المستدامة والشاملة بمنطقة في دعم وقوي  بشكل فعال

اQجراءات السياسات و مختلف وان نحدد ،افريقياشمال 

جل بناء اقتصاد أمن من الضروري اتخاذھا  التي عمليةال



4 

 ةتنمية سZسل القيمعبر  ومتكامل ندمجمتنافسي  صناعي

  . على المستوى اQقليمي

ھذا شغال أ المشاركين فيأن الخبراء كيدة الثقة ا3 لي و

في دراسة ھذه  سيساھمون بشكل غني ومثمر ا0جتماع

ھذا بعض ا3فكار في  أشاطركمن أ اسمحوا ليو .القضايا

  .الموضوع

  والسادة، السيدات حضرات

تسريع وتيرة تنويع  يمكنكيف  اليوم ھوإن السؤال الملح 

من خ�ل ا�ندماج الفعال  افريقياات شمال يوتطوير اقتصاد

  ؟ في س�سل القيمة العالمية

ينبغي  عتقد أنه بالنسبة لمنطقتناا ى ھذا التساؤلللaجابة عو

  : ا3خذ بعين ا0عتبار العناصر ا3ساسية التالية

ية التي يلزم اعتمادھا لتحقيق ساتاcليات المؤس :أو� •

في سZسل القيمة  افريقيااندماج ناجح 0قتصادات شمال 

 .على المستوى العالمي
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  .الدور المنوط بالقطاع الخاص :ثانيا •

نموذج التكامل اQقليمي الكفيل بتعزيز التنويع  :ثالثا •
  .والتطوير لصناعات بلدان المنطقة

 اي تشھدھتال تأن التحو0بر يذكتيجدر ال طارفي ھذا اQو

إنشاء مؤسسات تسھر على ترسيخ  بما فيھاالمنطقة اليوم 

 يعتبر من بينل ،الحكامة الجيدة وتنمية العنصر البشري

نمو ال لتحفيزوكذا  لتحسين مناخ ا3عمالمھمة العوامل ال

  .شاملالقتصادي ا0

اQمكانات الھامة التي تزخر بھا منطقة شمال تظل  حيث

غير مستغلة بالشكل الذي يتيح لھا ا0ستفادة المثلى من  افريقيا

 يحد منمما  العالمية،مزاياھا النسبية في إطار سZسل القيمة 

إنتاجية المقاو0ت  منالتنافسية المتوخاة في السوق العالمية و

ات ب الكفاءاعيست0خلق فرص الشغل كذا من إمكانيات و

  .ة المتوفرةبالشا

القطاع الخاص وتشجيع ا0ستثمارات  تطويرشك أن  0كما 

تصديرية نشيطة ذات قيمة مضافة ومحتوى في قطاعات 

الخدمات المالية وتكنولوجيات  بما فيھاتكنولوجي عاليين 
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 جميعھاتعد  ،تأھيل اليد العاملةكذا المعلوميات وا0تصال و

 ،العالميةاتنا في ا3سواق يركائز أساسية Qعادة تموقع اقتصاد

بسياسات عمومية مصاحبتھا  استمرار دون أن ننسى ضرورة

  .على الصعيدين التنظيمي والمؤسساتي مZئمة

وثيقا بين وتنسيقا تحقيق ھذه ا3ھداف تعاونا  يتطلبو

إذ ، الحكومات من جھة والفاعلين ا0قتصاديين من جھة أخرى

المقاو0ت  بما فيھاأن تشجيع مبادرات القطاع الخاص 

تحسين عرضھا في مجال  يمكن من الصغرى والمتوسطة

تحفيزھا على ا0بتكار تقوية قدراتھا اQنتاجية ومن و ،التصدير

  .في سZسل القيمة ھااندماج عزيزتكذا من و

وتجدر اQشارة إلى أن دمج مقاو0تنا لسZسل القيمة وتعزيز 

تتطلب مزيدا من تطوير  ا3جانبتجارتھا مع الشركاء 

  .التصنيع والتحويل

  والسادة، السيدات حضرات

خلق ل/جل إعطاء دفعة قوية لتحريك عجلة ا�قتصاد وو

ا�ندماج أن عليكم � يخفى  ،شغلالفرص المزيد من 
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يشكل بالنسبة  افريقياوالتكامل ا�قليمي لمنطقة شمال 

  .استثماره إلى اليوممجا� خصبا لم يتم بلداننا ل

العميق  المغرب إيمانعلى  تأكيدال دالمنبر أومن ھذا و

لنمو  قاطرةا0ندماج والتكامل ا0قليمي كھذا تحقيق  بضرورة

من خZل الدفعة القوية التي منطقتنا شامل لوازدھار قوي 

المكانة الZئقة بھا في مصاف  أتتبو يمكن أن يعطيھا حتى

  الدولية.Zت تالتك

دون نھج تحقيق تنمية مستدامة  من الصعبأصبح فاليوم 

بناء اقتصاد  من اجل ناسقة بين بلدانانتماقتصادية سياسات 

سZسل في أفضل اندماج في  يساھمقليمي تنافسي ومتكامل إ

  .ةالدولي القيمة

أن ا0ندماج ا0قتصادي التذكير بأود  ،طاراQ وفي ھذا

و0 يرقى إلى مستوى  محتشمازال ا0قليمي لبلداننا 0

  . الطموحات التي تنشدھا بلداننا

 مبادراتإ0 أن نثمن وندعم جميع البھذا الخصوص 0 يسعنا و

  .بالمنطقةلتطوير التجارة البينية وا0ستثمارات  تھدفالتي 
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للقطاع الخاص خيرة ا3مبادرة الب وأود في ھذا الصدد أن أشيد

التي انطلقت شھر لتجارة وا0ستثمار المغاربي بخصوص ا

والتي تندرج ضمن ھذا التوجه الطموح  فبراير الماضي

البينية وجعل و ا0ستثمارات الھادف إلى تقوية التجارة 

ع على الساحة قالمنطقة فضاء اقتصاديا قادرا على التمو

  العالمية.

  والسادة، السيدات حضرات

التوفيق شغال ھذا ا0جتماع بأن تكلل أتمنى أفي ختام مداخلتي 

للجنة  افريقياشكري لمكتب فرع شمال  اجدد، كما والنجاح

وكذا لجميع  افريقياا0قتصادية ل4مم المتحدة من أجل 

 المشاركين.

 والس�م عليكم ورحمة هللا وبركاته


