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» إفريقيا تعيد إبداع اقتصادها«

بيان الرباط
في إطار مبادرة » إفريقيا مع آفاق  ، «2060التي أطلقها التحالف من أجل إعادة تأسيس الحْوكمة في
تبمدينة الرباطبالمملكة المغربية الطبعة الثانية للأيام السنوية الخاصةبالحْوكمةفي إفريقيا ) ، (JAGAحولموضوع » إفريقيا تعيد
إفريقيا) ، (ARGAانعقد
إبداع اقتصادها « ،وذلكخلل الفترة الممتدةمن  27إلى 30جانفي  ، 2014تحت الرعاية السامية لجللة الملك محمد السادس ،
وبالشراكةمع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامةوبالحْوكمة في المملكة المغربية .
س الأخضر( في الفترة الممتدةمن  9إلى  12جويلية 2012
وتأتيهذه الطبعة الثانية بعد الندوة الأولى التي نظمتب ـ  :برايا )جمهورية الرأ
حولموضوع » إفريقيا تعيد إبداع الحوكمة الخاصة بها «  .وتهدفمبادرة »إفريقيا مع آفاق  «2060إلى إجراء تفكير استشرافينطمحمن
خلله إلى السهامفيجعلإفريقيا تتكفل بنفسها فيمسألة تحديدمصيرها معهذا التوقيت الرمزي لسنة  ، 2060وهي الذكرى المئوية
للموجات الأولىمنحركات التحرر .
وقدجمعتندوة الرباطمشاركين ينتمون إلىمختلف الأوساطالجتماعية ـ المهنية ،وقِدموامن كافة المناطقالفريقية وكذلكمن الشتات الفريقي في
الخارج  ،إلىجانباصدقاء القارة السمراء .
وقددارت المناقشاتحولمواضيع أساسية تتعلق بالقتصاد :
•
•
•
•
•

س القتصاديات الفريقية ؛
ت اس تراتيجية،سياسيةوفكرية فيخدمة إعادة تأسي
بناء رؤية وقدرا
استعادة السيادةعلى كافة الموارد الطبيعيةووضعها فيخدمة القتصاديات الفريقية المستدامة ؛
إعادة التفكير فيمسألة التصنيعو المؤسسة الفريقيةضمن استراتيجية التنمية الخاصة بالقارة ؛
ترقية رؤىجديدةومقاربات للتنمية القليمية والقتصاديات ؛
بناءهيكلهندسيومنظوماتماليةذاتية تكون فيخدمة التمويل المالي للتنمية في إفريقيا.

وقد مكنت ندوة الرباط بشأنهذه المواضيع  ،من بناء توافقاتقويةحول ما يمكن أن يكون فكرا واستراتيجية إفريقية من أجل إعادة إبداع
القتصادياتالخاصةبهامعآفاق  ، 2060وهي استراتيجيةل ترتكز فقطعلى الديناميكيات الجاريةو الأوراق الرابحة الكثيرة التي تتوفر
عليها القارة  ،لكن ترتكز أيضاعلى التوجهات المتعلقة بتطور العلقات العالميةخلل العشريات القادمة .
وقدلحظ المشاركونضمنهذه الفاق  ،بأن تكفل إفريقيا بمصيرهاوإعادة إبداع القتصاديات الفريقية ،مرهون بتحقيقشرط أوليوأساسي يتمثل
في  :بناءفكر ذاتيداخلييكونفكرا إفريقياأصيل ،وبعبارةأخرىيتولى الأفارقةبأنفسهمبناءهذا الفكرومنأجل إفريقيافقط ،وهذا انطلقامن الحقائق الإفريقية ،ويرتكزهذا
البناءعلى إشكالية القتصاد والتنمية المستدامة .

وأجمع المشاركون فيهذا المضمار بأن المساهمات الأساسية التيقدمتها ندوة الرباط تكمن في :
• إجراء تفكيرحرحول إعادة إبداع القتصاديات الفريقية  ،التيل ينبغي تحديدهاوتعريفهاوفقا للرؤى الفكرية الأخرى  ،كما يجب أن
يكونهذا الفكرمتحررا في الوقتذاتهمن النماذج المفروضةمن الخارجومن مثالية النماذج التي تعتبرنماذج ناجحة لكنهاخاصة
بمجتمعات أخرى ؛
ت المستدامة ،والمتحكم
ت المفروضةوالطارئة ،يندرجضمننطاقزمنيبعيد المدى ،وهو العامل الوحيد الذيسيمكنمن إنتاج التغيرا
• إجراءتفكيرمستقلعن الأجندا
فيها ،وذاتدللةومفيدة لكافة السكان الأفارقة ؛
ت النظرعددمتنوعمن الفاعلين
ت النظر الخاصةبالخبراءفقط  ،لكنتقاطعوجها
سوجها
ت النظر  ،لي
• القيامبتفكيرحولمسألةالقتصاد انطلقامنتقاطعوجها
ت
تالفريقية ،لسيماخلق الثروا
ت الأساسية التي تواجههاالقتصاديا
تجماعية ،من أجلرفع التحديا
الجتماعيين  ،الذين اتفقوا وأجمعواعلىمفهوموعلىمقترحا
ومناصب العمل ،خصوصا تجاه الشباب ؛
بمعالجتها ،وذلكمنأجلمنح
ت الواج
ض لوحةشاملة للإشكاليا
ت الغايةمنه القيامبماهوافضلمن الخبراءحولمواضيعمحددة  ،لكنبهدفعر
• إجراءتفكير ليس
العناية لكافة الديناميكياتسواء المؤسساتية ،لسيما تلك المبنيةعلى النحياز لمعاييردولية  ،أو الديناميكيات الجتماعية ،
الشعبية أو الديناميكياتغير الرسمية .
وانطلقامنهذه المعاينات  ،يعترف المشاركون في الندوة
طالثلثيالمتعلق
• بالدور الأساسي للديناميكيات المحليةوالإقليمية ،من أجل بناء اقتصاد إفريقيمتجذروشامل وذلكمنأجلتلبيةالشر
بالنسجامالجتماعي  ،النجاعةالقتصاديةوالمحافظةعلى البيئة؛
تجديدةاقتصادية ،بمافي ذلكمع
ت العمومية أومن أجلبناءشراكا
ت ،وهذامن أجلتصوروتقييم السياسا
• بأهمية القيام بمقاربةتشاركية ،متعددة القطاعا
المؤسسات المتعددة الجنسية ؛
• بضرورة توفيرحْوكمة متعددة المستوياتسواء للقتصاد أو لتسيير الموارد الطبيعية ،حْوكمة تفضل المستوى المحلي والمستوى
القليمي الفرعي ؛
• بخطورة الموقف الُمقّلد لبلدان المتطورة أوالصاعدة ،وضرورةإعادة إبداعالقتصاد انطلقامنفكرةماسيكونعليه العالمسنة  ، 2060وهذا من أجل
تحديد وجهة إفريقيةتضمن الرفاهية لجميعفيكنفاحتراممحدودية الكرة الأرضية؛
ت
بوتؤمن الأمنوالحترام لحقوقواللتزاما
• بضرورةإنشاء إطارقانونيوسياسيواضحوذيجدوى،وبناءهندسةلليةماليةتكونعلىقطيعةمعثقافةاللعقا
المشتركة  ،سواء تجاه المواطنين أو تجاه الشركات انطلقا من المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى غاية المؤسسة المتعددة
الجنسية .
سوبالغير  ،روح المبادرةوالمقاولة والقدرةعلى التحكمفي
ث تغييرجذري للتربية وإحلل تربية تنّميمعنى المنفعة المشتركة  ،المسؤولية  ،الثقة بالنف
• باستحدا
التكنولوجيا .
ب القيامبها ،منأجل الشروع
ت الأولى الواج
تآنيةتمثل الخطوا
بأنترتكزعلىعمليا
تتفضل العمل البعيد المدى ،يج
ويعتبر المشاركونبأناستراتيجية التغيير ،حتى لوكان
في التغييروإثارةشروطتحقيقهذه الستراتيجية ،وعليه يتعهد المشاركون :
•
•
•
•
•

ت المنبثقةعنهذه الأشغال؛
ب المقترحا
توطنيةوعلىمستوى الأقاليم الفرعية لتعميموتجري
بوضعأرضيا
بتنظيم عملياتوطنية ،جماعية أوقطاعيةمن أجل استردادوحيازةنتائج الندوة؛
توسيعوتعميق التفكيرمنخلل ربطهمعمبادرات أخرىحول القتصاديات الفريقية ؛
س الحْوكمة المنبثقةعنندوةبرايا؛
ت المتعلقة بإعادةتأسي
تندوة الرباطوبين المقترحا
بخلقالنسجامبينمقترحا
بالستفادةعلى الفورمن الفرص المتاحة التي توفرهاعملية الربط بينمراكز البحثوالجامعات الحاضرة في الندوة.

ت فورية لمرافقةمسألة تطبيق
بفي القارة الإفريقية ،وهذامن أجل القيام بعمليا
ت المغربيةمن أجل تفعيل الدور الريادي لمغر
وفيهذا الشأن  ،يوجه المشاركون نداءإلى السلطا
المقترحات التيقدمتها الندوة .
س الحْوكمة بإفريقياوكذلك لجميعشركائه  ،أفارقةواصدقاء إفريقيا  ،الذينمكنونامنعقدهذه الندوة ،ويدعونهمإلى
ويتقدم المشاركون بالشكر الجزيل للتحالفمن أجلإعادة تأسي
استكمالمشروع » إفريقيا مع آفاق ، «2060واتخاذ كافة المبادرات الضروريةمن أجل إيصالوتبليغ المشروع إلى كافة الدول الإفريقية ،منظمات
الندماج القليمي الفرعية ،والقليميةوالقاريةوإلى كافة الفئات بالمجتمعات الفريقية .
ببصفةعامة ،وبين المملكة المغربيةوبقية
ب ـجنو
س الذيمنحرعايته للندوةويحيون التزامه لفائدةتعزيز التعاونجنو
كما يتقدم المشاركون بالشكر الجزيللجللة الملكمحمد الساد
البلدان الفريقية بصفةخاصة .
ب المكلفبالشؤون العامةوالحْوكمة لمساهمتهم الفعالةفيتحضيروعقد الندوة .
كمايتقدم المشاركونبالشكر الجزيل لحكومة المغربية ،وخاصةوزير الشؤون الخارجيةوالتعاونوالوزير المنتد
ب المغربيللستقبال الحاروكرمالضيافة التيلقوها خللمدةإقامتهم .
ب المشاركونعن امتنانهمتجاه الشع
كمايعر
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