
الرباط، 4 أكتوبر 2022

إعـــالن مشــتــرك
بين المملكة المغربية

ودوقية لوكسمبورغ الكبرى



اســتقبل وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي والمغاربــة المقيمين بالخارج، . 	
الســيد ناصــر بوريطـــة، يــوم 04 أكتوبــر 2022، وزيــر الشــؤون الخارجيــة واألوروبيــة 
والهجــرة واللجــوء بدوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى، الســيد جــان أســلبورن، الــذي يقــوم 

بزيــارة عمــل إلــى المملكــة المغربيــة. 

أجــرى الوزيــران، مباحثــات مثمــرة تركــزت حــول أهميــة تعميــق العالقــات التاريخيــة . 2
بيــن المغــرب ولوكســمبورغ، ُمعربْيـــــن عــن رغبتهمــا المشــتركة فــي مواصلــة تعزيــز 

الشــراكة بيــن البلديــن.

نــوه الوزيــران بالصداقــة والتقديــر الكبيــر بيــن األســرتين الملكيتيــن فــي المملكــة . 	
المغربيــة ودوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى. 

تشــيد لوكســمبورغ باإلصالحــات التــي قــام بهــا المغــرب، بقيــادة صاحــب الجاللــة . 4
الملــك محمــد الســادس، مــن أجــل مجتمــع واقتصــاد أكثــر انفتاحــا وديناميــة.

أكــد الســيدان بوريطــة وأســلبورن، علــى رغبتهمــا فــي االرتقــاء بالتعــاون بيــن البلديــن . 	
ــا  إلــى شــراكة متعــددة األبعــاد، تهــدف إلــى تعميــق الحــوار والتشــاور حــول القضاي

اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.

ــارة المرتقبــة لصاحــب الســمو الملكــي ولــي . 	 ــران بالزي وفــي هــذا الصــدد، رحــب الوزي
عهــد دوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى ووزيــر االقتصــاد فــي لوكســمبورغ، علــى رأس وفــد 

اقتصــادي إلــى المغــرب. 

وقــد أكــد الوزيــران علــى تطلعهمــا إلــى تعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن 
البلديــن مــن خــالل تشــجيع الشــركات اللوكســمبورغية علــى استكشــاف فــرص 
اســتثمارية جديــدة فــي المغــرب، ســواء علــى المســتوى الثنائــي أو فــي إطــار التعــاون 

الثالثــي بيــن المغــرب ولوكســمبورغ وإفريقيــا.

تؤكــد لوكســمبورغ علــى مكانــة المغــرب كشــريك أساســي لالتحــاد األوروبــي فــي . 	
المغــرب  بيــن  االســتراتيجية  الشــراكة  تعزيــز  الصــدد،  هــذا  فــي  وتدعــم،  إفريقيــا، 

األوروبــي. واالتحــاد 

تشــيد لوكســمبورغ بالــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه المغــرب وبمســاهمته الكبيــرة . 	
لفائــدة االســتقرار والتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة، وكــذا بانخراطــه الفعــال فــي 
محاربــة اإلرهــاب الدولــي، والــذي يعــد أساســيا مــن أجــل أمــن واســتقرار المنطقــة 

األورومتوســطية.

فــي . 	 واألمــن  الســالم  لتعزيــز  المشــاورات  هــذه  مواصلــة  علــى  الوزيــران  اتفــق 
المنطقــة، مســجلين تقاربــًا فــي وجهــات النظــر حــول القضايــا اإلقليميــة والدوليــة 

المشــترك. االهتمــام  ذات 



أكــد الطرفــان علــى إرادتهمــا فــي االنخــراط لفائــدة حقــوق اإلنســان عمومــا، وحقــوق . 0	
النســاء والمســاواة بيــن الجنســين علــى الخصــوص، وكــذا مواصلــة مكافحــة جميــع 

أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات.

جــدد الوزيــران التأكيــد علــى األهميــة القصــوى لنظــام دولــي قائــم علــى ســيادة القانــون . 		
والمبــادئ األساســية لميثــاق األمــم المتحــدة، وأعربــا عــن انشــغالهما بشــأن تأثيــر 

الحــرب فــي أوكرانيــا علــى األمــن الغذائــي والطاقــي.

وفيمــا يتعلــق بقضيــة الصحــراء الغربيــة، جــدد الســيد أســلبورن، دعــم لوكســمبورغ، منذ . 2	
أمــد طويــل للمسلســل الــذي ترعــاه األمــم المتحــدة مــن أجــل التوصــل إلــى حــل سياســي 

وواقعــي وعملــي ودائــم ومقبــول مــن لــدن األطــراف.

كمــا اتفــق الوزيــران علــى االختصــاص الحصــري لألمــم المتحــدة فــي رعايــة المسلســل 
السياســي، مجدديــن التأكيــد علــى دعمهمــا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 02	2، الــذي ينــص 
علــى دور ومســؤولية األطــراف فــي البحــث عــن حــل سياســي وواقعــي وعملــي ودائــم 

وقائــم علــى التوافــق.

ر لوكســمبورغ مــخــطـط الحــكــم الــذاتـي الــذي تم تقــديمــه ســنة 
ِ
في هــذا الصــدد، تَعــتب

ــرب وأساســا جيــدا لحــل مقبــول  ــة مــن قبــل المـغـ ــادا وذا مــصــداقيــ ــودا جــ 	200 مجــهــ
مـــن لـدن األطـراف.

رحــب الوزيــران بتعييــن المبعــوث الشــخصي لألميــن العــام لألمــم المتحــدة، الســيد 
بالعمليــة  الدفــع  إلــى  الراميــة  لجهــوده  دعمهمــا  مؤكديــن  ميســتورا،  دي  ســتافان 
السياســية علــى أســاس القــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن التابــع لألمم 

المتحــدة.

االهتمــام . 		 القضايــا ذات  فــي  بينهمــا  الجــاري  بالتنســيق  المغــرب ولوكســمبورغ  نــوه 
واإلقليميــة. الدوليــة  الهيئــات  مســتوى  علــى  المشــترك 


