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انخرطــت منــذ ســنة 2005 منطقتــان جغرافيتــان واعدتــان يف ديناميــة غــر مســبوقة يف إطــار التعــاون جنوب-جنــوب، حيــث 

اجتمــع يف الربازيــل رؤســاء دول وحكومــات 34 بلــدا يف أول قمــة بــن الــدول العربيــة وأمريــكا الجنوبيــة -األســبا1، مــن أجــل 

ــن  ــن الجهت ــة ب ــد تعمقــت هــذه الدينامي ــة. وق ــاون املمكن ــرص التع ــارب املشــرك واستكشــاف ف ــم التق بحــث ســبل دع

وحققــت تراكــا مؤسســاتيا مهــا مــن خــال تــوايل عقــد القمــم املشــركة، حيــث عقــدت القمــة الثانيــة يف قطــر والثالثــة يف 

البــرو والرابعــة يف الســعودية، فتحولــت بذلــك األســبا إىل فضــاء للتواصــل وبنــاء املســتقبل املشــرك.

فعــى املســتوى الســيايس، ســاهم هــذا التقــارب بــن العــامل العــريب وأمريــكا الجنوبيــة يف تنســيق املواقــف ووجهــات النظــر 

حــول العديــد مــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة. كــا لعبــت قمــم األســبا دورا مبــارشا يف تطويــر العاقــات الثنائيــة بــن الــدول 

األعضاء.

ويف إطــار تغــرات املنــاخ االقتصــادي الــدويل الراهــن، شــكل التعــاون يف املجــال االقتصــادي والتجــاري الجانــب األكــر حيويــة 

يف هــذا التقــارب، مــا شــجع عــى زيــادة اهتــام الفاعلــن يف القطــاع العــام ورجــال األعــال بالتوســع يف أســواق اإلقليمــن 

وتقويــة املبــادالت التجاريــة، حيــث بــدا االهتــام بإبــرام اتفاقيــات للتجــارة الحــرة مــع أهــم اندمــاج اقتصــادي يف أمريــكا 

الاتينيــة وهــو الســوق املشــركة ألمريــكا الجنوبيــة املعروفــة باملركوســور.

وســاهمت حركيــة تبــادل رجــال األعــال والبعثــات التجاريــة يف ارتفــاع اســتثارات الصناديــق الســيادية العربيــة يف أمريــكا 

الجنوبيــة، كــا تنوعــت مجــاالت هــذه االســتثارات بــن الزراعــة والطاقــة والعقــار باإلضافــة إىل الخدمــات املاليــة والبنيــات 

التحتيــة.

واملاحــظ أن التقــارب بــن اإلقليمــن مل ينحــر عــى منطقــة أمريــكا الجنوبيــة فحســب، بــل توســع ليشــمل كذلــك منطقــة 

ــدول  ــة وال ــكا الاتيني ــن دول أمري ــال واألعــال ب ــر امل ــرص التجــارة وتطوي ــث تتعاظــم ف ــي حي ــكا الوســطى والكاريب أمري

العربيــة.

ويتزايــد اهتــام اإلقليمــن بالتعــاون يف مجــاالت أساســية، خصوصــا التعــاون األمنــي مبختلــف أبعــاده كاألمــن الغــذايئ واألمــن 

الطاقــي واألمــن الحــدودي. ومــن شــأن التعــاون يف هــذه املجــاالت تعميــق العاقــات بــن العــامل العــريب وأمريــكا الاتينيــة 

والكاريبــي وتعزيــز الثقــة املتبادلــة. 
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مــن خــال تنظيــم مؤمتــر حــول »الرشاكــة بــن العــامل العــريب وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي: ديناميــة متجــددة. املغــرب 

جــر للتعــاون مــع أمريــكا الالتينيــة وبوابــة نحــو إفريقيــا «، مبشــاركة عــدد مــن القــادة السياســين والدبلوماســين ورجــال 

األعــال والربملانيــن والخــرباء األكادمييــن، نطمــح إىل وضــع تقييــم ملسلســل التقــارب بــن اإلقليمــن منــذ ســنة 2005، مــع 

الركيــز بشــكل خــاص عــى الرشاكــة االقتصاديــة والتجاريــة، ومســتقبل التعــاون يف املجــاالت الواعــدة.

ولقــد كان املغــرب مــن أوائــل املنخرطــن يف ديناميــة التقــارب بــن الجانبــن مــن خــال احتضــان االجتــاع التحضــري األول 

لقمــة األســبا عــى مســتوى وزراء الخارجيــة الــذي انعقــد مبراكــش ســنة 2005. كــا أن إعــان الربــاط لســنة 2007، الــذي 

تبنــاه الــوزراء املعنيــون بالشــؤون االقتصاديــة، تحــول إىل خريطــة طريــق للرفــع مــن مســتوى التعــاون االقتصــادي والتجــاري 

ــوث  ــد البح ــه ملعه ــن احتضان ــرب ع ــن املغ ــن، أعل ــن الجانب ــاري ب ــايف والحض ــارب الثق ــم التق ــة دع ــن. وبغي ــن املنطقت ب

حــول أمريــكا الجنوبيــة. وبفضــل سياســته الخارجيــة النشــيطة عــى مســتوى التعــاون جنوب-جنــوب وانخراطــه العميــق يف 

املجهــودات التنمويــة للقــارة اإلفريقيــة، ميكــن للمغــرب أن يصبــح جــرا للتقــارب بــن الــدول العربيــة وإفريقيــا مــن جهــة 

وأمريــكا الاتينيــة والكاريبــي مــن جهــة أخــرى.

ــام،  ــوب بشــكل ع ــن دول الجن ــة وصــل ب ــرب كصل ــراز دور املغ ــة وفرصــة إلب ــة نوعي ــدويل إضاف ــر ال ويشــكل هــذا املؤمت

والــدول العربيــة وأمريــكا الاتينيــة بشــكل خــاص وســتتوزع أشــغال املؤمتــر الــدويل عــى خمســة محــاور، يعالــج املشــاركون 

مــن خالهــا أهــم أوجــه التعــاون بــن املنطقتــن:

• الديناميــات السياســية والدبلوماســية. وهــو محــور ســيتم مــن خالــه تســليط الضــوء عــى حصيلــة قمــم األســبا 	

ــة. كــا ســيكون  ــة والدولي ــا اإلقليمي ومــدى مســاهمتها يف تقريــب وجهــات النظــر السياســية حــول أهــم القضاي

أيضــا فرصــة لكشــف التطلعــات املســتقبلية والتســاؤل حــول ســبل االســتفادة بشــكل أكــرب مــن التقــارب الســيايس 

بــن اإلقليمــن وكيفيــة إرشاك أكــرب عــدد ممكــن مــن الفاعلــن يف مجــال الدبلوماســية املوازيــة يف هــذه الديناميــة. 

وســتطرح مــن خــال هــذا املحــور أســئلة أخــرى حــول مــدى مســاهمة الهيــكل التنظيمــي الحــايل لقمــة األســبا يف 

دعــم التواصــل املســتمر وإمكانيــة تطويــر التقــارب بشــكل مؤسســايت مــع كل مــن أمريــكا الوســطى واملكســيك 

والكاريبــي.

• ــة، يخصــص هــذا املحــور 	 ــة التقني ــه العملي ــة. بحكــم طبيعت ــات الثنائي التجــارة واالســتثامرات كمحــركات للعالق

ملناقشــة تطــورات العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة الثنائيــة القامئــة، ســوف يســمح بوضــع تقييــم ملــدى انخــراط 

ــة وتشــجيع االســتثارات.  ــن ودور الحكومــات يف حاي ــن الجانب ــن مــن القطــاع الخــاص يف التقــارب ب الفاعل
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ــم  ــي مل يت ــدة الت ــة الواع ــاون االقتصادي ــاالت التع ــتقبلية ومج ــرشاكات املس ــكال ال ــن أش ــاؤل ع ــن التس ــيمكن م وس

ــد. ــافها بع استكش

• االندماجــات االقتصاديــة االقليميــة ودورهــا يف الرشاكــة. يخصــص هــذا املحــور لدراســة التحــوالت التــي تشــهدها 	

ــر  ــودة املعاي ــر ع ــارة، وتأث ــر التج ــى تطوي ــاتها ع ــن وانعكاس ــة يف كا اإلقليم ــة الجهوي ــات االقتصادي االندماج

الحائيــة الدوليــة عــى تحريــر التجــارة املتبادلــة. كــا ســيتم تقييــم فــرص تطويــر املبــادالت التجاريــة مــن خــال 

التوقيــع عــى اتفاقيــات التبــادل الحــر بــن املركوســور مــن جهــة والــدول العربيــة ومجلــس تعــاون دول الخليــج 

مــن جهــة أخــرى، وكــذا فــرص االنفتــاح عــى باقــي االندماجــات االقتصاديــة يف أمريــكا الاتينيــة. وســيمكن مــن 

التطــرق كذلــك ملســاهمة الــدول العربيــة وأمريــكا الاتينيــة يف إطــار التجــارة العامليــة وفــرص تنســيق املواقــف يف 

املفاوضــات الدوليــة املتعــددة األطــراف.

• التحديــات املشــركة يف مجــاالت األمــن الغــذايئ والطاقــي وحاميــة الحــدود. ســتتم مــن خــال هــذا املحــور معالجة 	

التحديــات األمنيــة املشــركة مبختلــف أبعادهــا يف كا اإلقليمــن، إذ يعتــرب التعــاون يف مجــال تحقيــق األمــن الغــذايئ 

ــر  ــاب العاب ــدات اإلره ــا أن تهدي ــتقبل، ك ــارض واملس ــعوب يف الح ــات الش ــة حاجي ــة لتلبي ــي رضورة ملح والطاق

للحــدود تســتدعي تضافــر الجهــود بــن الــدول العربيــة وأمريــكا الاتينيــة لضــان أمنهــا واســتقرارها. ســيتناول هــذا 

املحــور كيفيــة مواجهــة تداعيــات التغــرات املناخيــة واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة يف كا الجهتــن. 

• ــاون 	 ــرب االســراتيجية للتع ــة املغ ــا. إن رؤي ــة نحــو إفريقي ــة وبواب ــكا الالتيني ــع أمري ــاون م ــرب، جــر للتع املغ

جنوب-جنــوب، بقيــادة جالــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه، تقــوم عــى أســاس تنميــة البلدان والتضامــن 

ــة  ــاون التقليدي ــكال التع ــاوز أش ــدة تتج ــة فري ــك رؤي ــي بذل ــكان، فه ــات الس ــتجابة لحاجي ــعوب واالس ــن الش ب

وتؤســس لنمــوذج تضامنــي متعــدد األبعــاد. ووعيــا منــا بالــدور الطائعــي الــذي ميكــن أن يلعبــه املغــرب كجــر 

ــزات  ــراز ممي ــن خــال هــذا املحــور إىل إب ــح م ــة، نطم ــكا الاتيني ــة وأمري ــدول العربي ــا وال ــن إفريقي ــاون ب للتع

السياســة الخارجيــة املغربيــة يف هــذا املجــال، وكــذا تســليط الضــوء عــى املقومــات املختلفــة التــي يقدمهــا املغــرب 

ــاره أرضــا للتعايــش والحــوار بــن الحضــارات. باعتب

ملحوظة: 

لغات املؤمتر: العربية واإلسبانية والفرنسية
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اللجنة العلمية

السيدة فاتحة بنلباه

مديرة معهد الدراسات اإلسبانية الربتغالية، جامعة محمد الخامس بالرباط

السيد حسن عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي ملجلس العاقات العربية مع أمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي

اللجنة  املنظمة

السيدة فاتحة بنلباه

مديرة معهد الدراسات اإلسبانية الربتغالية، جامعة محمد الخامس بالرباط

السيد حسن عبد الرحمن

الرئيس التنفيذي ملجلس العاقات العربية مع أمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي

األساتذة الباحثن

كوثر العمري، رشيدة العلج، رجاء الخاميس، محمد سعدان، رجاء داكر

معهد الدراسات اإلسبانية الربتغالية، جامعة محمد الخامس بالرباط

السيد محسن منجيد

مجلس العاقات العربية مع أمريكا الاتينية و منطقة الكاريبي
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البرنامج
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االثنن 15 أكتوبر

استقبال املشاركن
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الثالثاء 16 أكتوبر

بداية أشغال املؤمتر

08:30-09:15   تسجيل املشاركن

09:15-09:30    كلمة املنظمن 

09:30-12:00  الجلســة األوىل. ديناميــات سياســية ودبلوماســية: حصيلــة قمــم األســبا 

والتطلعــات املســتقبلية

رئيس الجلسة: السيد مارسيلو  إنرييك سييل. خبري يف الحكامة الرتابية و التنمية، األرجنتني.

ــة  ــدويل للدراســات السياســية للجامعــة الوطني ــر العــام للمركــز ال ــا. املدي 09:30 الســيد خورخــي تايان

ــة األرجنتــن: ــة ســابقا بجمهوري ــر الخارجي ســان مرتــن. وزي

«Importancia de la relación y cooperación entre los países de América del Sur 

y los Países Árabes en el nuevo escenario multipolar»

ــوا  ــس مكســيك إفال ــة ورئي ــات الدولي ــس املكســييك للعاق ــس املجل ــو. رئي ــس روبي الســيد لوي  09:50

ســيداكMéxico   Evalúa-CIDAC، املكســيك:

 “Nuevas instituciones para un  mundo convulso”

ــفرة  ــابقا. س ــة س ــرة الثقاف ــة. وزي ــات اإليبروأمريكي ــة يف الدراس ــاين. باحث ــزة بن ــيدة عزي الس  10:10

ــرب:  ــابقا، املغ س

“Mundo Arabe- Mundo Latino-americano y Caribe: Una diplomacia cultural 

basada en la diversidad y el diálogo cultural” 
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اسراحة شاي   10:40-10:30

السيدة سيسيليا بايثا. باحثة. جامعة برازيليا، الربازيل:   10:40

“El papel de la diáspora árabe en el fortalecimiento de las relaciones entre las 

dos regiones”

الســيد خالــد الشــكراوي. أســتاذ باحــث، فريــق البحــث السياســات اإلفريقيــة، معهــد الدراســات   11:00

اإلفريقيــة، جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، املغــرب:

“Le Maroc et l’Atlantique Sud: une perspective géostratégique”

ــان  ــة يف الربمل ــات الدولي ــة العاق ــس لجن ــكارالك، رئي ــس لل ــو مؤس ــرايب، عض ــد الع ــيد محم 11:20 الس

املــري. مــر

"ضرورة الشراكة العربية الالتينية في ظل عالم متغير"

11:40 الســيد حســن عبــد الرحــامن. املديــر التنفيــذي ملجلــس العاقــات العربيــة مــع أمريــكا الاتينيــة 

ومنطقــة الكاريبــي

“دور منظمات المجتمع المدني في تقوية العالقات بين بلدان المنطقتين”

مناقشة  12:20-12:00
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15:00-17:00   الجلســة الثانيــة. ديناميــات اقتصاديــة وتجاريــة: دور االندماجــات االقتصادية 

اإلقليمية

رئيسة الجلسة:  السيدة فاتحة بنلباه، مديرة معهد الدراسات اإلسبانية الربتغالية، املغرب

ــة  ــة العربي ــابقا باململك ــة س ــر املالي ــب وزي ــادي. نائ ــر اقتص ــز. خب ــه القوي ــد الل ــيد عب الس  15:00

الســعودية.

“دور المنظمات اإلقليمية والصناديق السيادية في تطوير العالقات االقتصادية بين المنطقتين”

ــة. وزارة  ــات الدولي ــول العاق ــات ح ــد الدراس ــر معه ــدا. مدي ــو دي أمليي ــو روبريت ــيد باول الس  15:20

الشــؤون الخارجيــة، الربازيــل:

“Modèles d’intégration commerciale dans les pays en développement spécialement 

en Afrique et en Amérique Latine : quel rôle dans le développement ?”

الســيدة زهــرة معافــري. املديــرة العامــة للتجــارة. وزارة الصناعــة واالســتثار والتجــارة واالقتصــاد   15:40

الرقمــي، املغــرب:

“Maroc-Amérique Latine: une alliance commerciale gagnant-gagnant »

 )OPALC( الســيد غاســبار إســرادا. املديــر التنفيــذي ملرصد سياســة أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي  16:00

، فرنســا: 

«Les avatars du régionalisme multiniveau en Amérique latine»

الســيد هشــام حافــظ. أســتاذ باحــث، فريــق البحــث السياســات اإلفريقيــة، معهــد الدراســات   16:20

ــاط، املغــرب: ــد الخامــس بالرب ــة محم ــة، جامع اإلفريقي

«Le Triangle “Mercosur-GZALE-Afrique Subsaharienne” : quelle place dans 

la politique étrangère du Maroc».
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مناقشة  17:00-16:40

اسراحة شاي  17:10-17:00

 

17:10-18:30  الجلسة الثالثة. التجارة واالستثامرات: محركات للعالقات الثنائية :

رئيــس الجلســة: الســيد لويــس روبيــو. رئيــس املجلــس املكســييك للعالقــات الدوليــة ورئيــس مكســيك 
إفالوا ســيداك México   Evalúa-CIDAC، املكســيك

السيد محمد الحاليقة. وزير سابق. عضو مجلس األعيان، األردن :  17:10

“فرص التعاون االستثماري واالقتصادي بين الطرفين”

السيد مارسيلو  إنرييك سييل. خبر يف الحكامة الرابية والتنمية، األرجنتن:  17:30

«Modelos de gobernanza territorial en América Latina, Europa y Marruecos: 

un enfoque comparado»

السيد محسن منجيد. باحث يف العاقات الدولية، املغرب:  17:50

“تحرير التجارة بين الدول العربية والميركوسور: الفرص والتحديات”

مناقشة  18:30-18:10
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األربعاء 17 أكتوبر

ــال األمــن الغــذايئ والطاقــي  ــة. التحديــات املشــركة يف مج 09:00-11:00   الجلســة الرابع

ــدود.  ــة الح وحامي

رئيس الجلسة: السيد خالد الشكراوي. أستاذ باحث، معهد الدراسات اإلفريقية، املغرب

09:00  السيد محمد الرميحي. وزير البلديات والبيئة، قطر:

“البرامج الوطنية لألمن الغذائي في منطقة الخليج”

ــس املــري  ــم املتحــدة باملجل ــة األم ــس ســامل. ســفر ســابق، منســق مجموع 09:20  الســيد محمــد أني

ــة ، مــر: للشــؤون الخارجي

“األمن الغذائي العربي 2030: بعض التوقعات و االحتماالت”

السيد جواد الخراز. مدير البحوث يف مركز الرشق األوسط لتحلية املياه MEDRC ، عان:  09:40

 “La importancia del nexo entre agua, energía y alimentación en los 

países árabes y latinoamericanos”

ــات  ــد الدراس ــة، معه ــات اإلفريقي ــث السياس ــق البح ــث، فري ــتاذ باح ــاه. أس ــيد بنلب ــيد رش الس  10:00

اإلفريقيــة، جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، املغــرب:

“Le jihadisme est une question globale mineure en Amérique Latine 

contrairement à l’Afrique. Pourquoi coopérer et comment? ” 

السيد بدر بن عمر الدفع. سفر سابق. املدير التنفيذي للتحالف العاملي لألرايض الجافة، قطر:  10:20

“التعاون العلمي والتقني من اجل معالجة التصحر”
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ــس  ــذي ورئي ــس التنفي ــي، الرئي ــس الفلســطيني العامل ــس الكونغري ــان املجــيل، رئي الســيد عدن  10:40

ــطن:  ــتثارية، فلس ــي االس ــة مج ــس إدارة مجموع مجل

"الشراكة العربية الالتينية في العلوم والصحة: بين الواقع والطموح"

الســيد عامــر املجــايل،  مهنــدس. رئيــس مجلــس إدارة املــدن الصناعيــة األردنيــة األســبق. نائــب   11:00

رئيــس مجلــس إدارة املناطــق الحــرة األســبق. رئيــس مجلــس إدارة مناجــم الفوســفاط األردنيــة 

ســابقا. األردن:

“أفضل السبل الناجعة لمجال التعاون ونقل التكنولوجيا بين المنطقتين” 

مناقشة  11:40-11:20

اسراحة شاي  11:50-11:40 

    

الجلسة الخامسة. املغرب، جر للتعاون بن دول الجنوب  14:10-11:50  

  رئيس الجلسة: السيد غاسبار إسرتادا. املدير التنفيذي ل OPALC، فرنسا

السيد محمد مثقال. سفر مدير عام للوكالة املغربية للتعاون الدويل، املغرب:  11:50

“ Comment la coopération Sud Sud et triangulaire peuvent être un levier de 

rapprochement entre continents”  

السيد محمد توفيق ملن. املدير العام للمعهد املليك للدراسات االسراتيجية، املغرب:  12:10

“ Le partenariat entre le Maroc, l’Afrique et l’Amérique Latine: les opportunités, 

le potentiel, et les défis géopolitiques, sécuritaires, économiques, culturels et 

environnementaux”
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الســيد محمــد إشــكوندي. أســتاذ باحــث، فريــق البحــث املتداخــل التخصصــات حــول إفريقيــا ،   12:30

معهــد الدراســات اإلفريقيــة، جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، املغــرب:

 “ La zone de libre-échange continentale: Une opportunité pour 

l’industrialisation des pays du continent”

الســيد خــوان خــويس باغنــي. أســتاذ باحــث يف العاقــات الدوليــة. الجامعــة الوطنيــة لقرطبــة،   12:50

ــن: األرجنت

“América Latina: de la marginalidad a la construcción de un vínculo significativo”

الســيدة فاطمــة ايــت بــن املــدين. أســتاذة باحثــة، فريــق البحــث السياســات اإلفريقيــة، معهــد   13:10

الدراســات اإلفريقيــة، جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، املغــرب:

 “Les enjeux de mobilités intra-africaines” 

السيدة ساندرا روخو. أستاذة باحثة يف علم اإلجتاع واألنروبولوجيا، املكسيك:   13:30

“Las relaciones entre Marruecos y América Latina”

مناقشة  14:10-13:50 

اسراحة شاي  14:20-14:10

الجلسة الختامية  15:00-14:20

البيان الختامي وتوصيات املؤمتر 



أنشطة موازية
  

معرض الصور:  •

- أمريك، الحضور العربي في أمريكا الجنوبية
فــي  اإلســام  عــن  صــور  اإلســامية،  أمريــك   -

ألرجنتيــن ا

معرض للكتب  •


