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« إبداعاقتصادها«     تعيد إفريقيا
 

الرباط  بيان

 

مبادرة    إطار آفاق«     في مع تأسيس        »2060إفريقيا إعادة أجل من التحالف أطلقها التي في  ، ْوكمة الح
ْوكمةفيإفريقيا               )ARGA (إفريقيا الخاصةبالح للأيامالسنوية الثانية الطبعة المغربية الرباطبالمملكة تعيد«   حولموضوع  ،) JAGA ( ،انعقدتبمدينة إفريقيا

الممتدةمن       إبداعاقتصادها  » الفترة السادس،         2014جانفي  30إلى  27،وذلكخلل الملكمحمد لجللة السامية تحتالرعاية ،
المغربية              . ْوكمةفيالمملكة بالشؤونالعامةوبالح المكلفة لدىرئيسالحكومة المنتدبة الوزارة وبالشراكةمع

    ( الممتدةمن          :  (    فيالفترة الرأسالأخضر جمهورية برايا الأولىالتينظمتب الندوة بعد الثانية الطبعة 2012جويلية  12إلى  9 ـوتأتيهذه

بها«       » . حولموضوع  الخاصة الحوكمة إبداع تعيد آفاق«    وتهدفمبادرة  إفريقيا مع استشرافينطمحمن      »2060إفريقيا تفكير إلىإجراء
إلى   فيمسألةتحديدمصيرها       السهامفيجعلإفريقيا     خلله التوقيتالرمزيلسنة      تتكفلبنفسها المئوية    2060معهذا الذكرى وهي ،

للموجاتالأولىمنحركاتالتحرر     .
المناطقالفريقية                     ِدموامنكافة ،وق المهنية الرباطمشاركينينتمونإلىمختلفالأوساطالجتماعية الشتاتالفريقيفي      ـوقدجمعتندوة وكذلكمن

السمراء       . القارة إلىجانباصدقاء الخارج،
تتعلقبالقتصاد        : أساسية وقددارتالمناقشاتحولمواضيع

؛                     • الفريقية القتصاديات تأسيس إعادة فيخدمة استراتيجية،سياسيةوفكرية رؤيةوقدرات بناء
؛                     • المستدامة القتصادياتالفريقية فيخدمة الطبيعيةووضعها الموارد السيادةعلىكافة استعادة
؛                      • بالقارة الخاصة التنمية الفريقيةضمناستراتيجية المؤسسة التصنيعو فيمسألة التفكير إعادة
القليميةوالقتصاديات؛                • للتنمية ترقيةرؤىجديدةومقاربات
•         . للتنميةفيإفريقيا              التمويلالمالي بناءهيكلهندسيومنظوماتماليةذاتيةتكونفيخدمة

 
إبداع                            إعادة أجل من إفريقية واستراتيجية فكرا يكون أن يمكن توافقاتقويةحولما بناء من ، المواضيع بشأنهذه الرباط ندوة مكنت وقد

التيتتوفر               2060القتصادياتالخاصةبهامعآفاق      الكثيرة الرابحة الأوراق الجاريةو الديناميكيات فقطعلى ترتكز استراتيجيةل وهي ،
العشرياتالقادمة               . العلقاتالعالميةخلل بتطور أيضاعلىالتوجهاتالمتعلقة لكنترتكز ، القارة عليها

أوليوأساسييتمثل                         ،مرهونبتحقيقشرط إبداعالقتصادياتالفريقية بمصيرهاوإعادة بأنتكفلإفريقيا ، الفاق المشاركونضمنهذه وقدلحظ
،ويرتكزهذا:                               في  انطلقامنالحقائقالإفريقية ،وهذا الفكرومنأجلإفريقيافقط أصيل،وبعبارةأخرىيتولىالأفارقةبأنفسهمبناءهذا إفريقيا بناءفكرذاتيداخلييكونفكرا

المستدامة      . والتنمية القتصاد إشكالية البناءعلى



الرباطتكمنفي               ندوة التيقدمتها بأنالمساهماتالأساسية المضمار المشاركونفيهذا : وأجمع

يجبأن                              • كما ، الأخرى الفكرية للرؤى التيلينبغيتحديدهاوتعريفهاوفقا ، إبداعالقتصادياتالفريقية إعادة تفكيرحرحول إجراء
فيالوقتذاتهمنالنماذجالمفروضةمنالخارجومن             الفكرمتحررا لكنهاخاصة       مثالية يكونهذا النماذجالتيتعتبرنماذجناجحة

بمجتمعاتأخرى؛  
،والمتحكم                                  • الذيسيمكنمنإنتاجالتغيراتالمستدامة العاملالوحيد المدى،وهو ،يندرجضمننطاقزمنيبعيد إجراءتفكيرمستقلعنالأجنداتالمفروضةوالطارئة

؛         الأفارقة السكان لكافة ،وذاتدللةومفيدة فيها
لكنتقاطعوجهاتالنظرعددمتنوعمنالفاعلين                                  • ، الخاصةبالخبراءفقط ليسوجهاتالنظر ، انطلقامنتقاطعوجهاتالنظر القيامبتفكيرحولمسألةالقتصاد

،لسيماخلقالثروات                        القتصادياتالفريقية التيتواجهها التحدياتالأساسية ،منأجلرفع اتفقواوأجمعواعلىمفهوموعلىمقترحاتجماعية الذين ، الجتماعيين
الشباب؛       تجاه ومناصبالعمل،خصوصا

،وذلكمنأجلمنح                                    • للإشكالياتالواجبمعالجتها لكنبهدفعرضلوحةشاملة ، ليستالغايةمنهالقيامبماهوافضلمنالخبراءحولمواضيعمحددة إجراءتفكير
                 ، الديناميكياتالجتماعية أو ، لمعاييردولية تلكالمبنيةعلىالنحياز ،لسيما المؤسساتية الديناميكياتسواء لكافة العناية

الرسمية     الديناميكياتغير أو  . الشعبية
 
يعترفالمشاركونفيالندوة           المعاينات، وانطلقامنهذه

إفريقيمتجذروشامل                     • اقتصاد ،منأجلبناء للديناميكياتالمحليةوالإقليمية الأساسي وذلكمنأجلتلبيةالشرطالثلثيالمتعلق       بالدور
النجاعةالقتصاديةوالمحافظةعلىالبيئة؛         بالنسجامالجتماعي،

بمافيذلكمع                                   • ، اقتصادية أومنأجلبناءشراكاتجديدة القطاعات،وهذامنأجلتصوروتقييمالسياساتالعمومية ،متعددة القيامبمقاربةتشاركية بأهمية
؛    الجنسية المتعددة المؤسسات

المحليوالمستوى                         • المستوى تفضل ْوكمة ،ح الطبيعية الموارد لتسيير أو للقتصاد المستوياتسواء متعددة ْوكمة توفيرح بضرورة
القليميالفرعي؛  

انطلقامنفكرةماسيكونعليهالعالمسنة                             • إبداعالقتصاد إعادة ،وضرورة الصاعدة أو للبلدانالمتطورة ُمقّلد الموقفال أجل    2060بخطورة من وهذا ،
إفريقية  تحديد للجميعفيكنفاحتراممحدوديةالكرةالأرضية؛          وجهة تضمنالرفاهية

بضرورةإنشاءإطارقانونيوسياسيواضحوذيجدوى،وبناءهندسةلليةماليةتكونعلىقطيعةمعثقافةاللعقابوتؤمنالأمنوالحترامللحقوقواللتزامات                                 •
المتعددة                 المؤسسة إلىغاية والمتوسطة الصغيرة المؤسسة من انطلقا الشركات تجاه أو المواطنين تجاه سواء ، المشتركة

الجنسية .
المبادرةوالمقاولةوالقدرةعلىالتحكمفي                                • روح ، بالنفسوبالغير الثقة ، المسؤولية ، المشتركة المنفعة ّميمعنى تن للتربيةوإحللتربية باستحداثتغييرجذري

التكنولوجيا .

،منأجلالشروع                              ،حتىلوكانتتفضلالعملالبعيدالمدى،يجبأنترتكزعلىعملياتآنيةتمثلالخطواتالأولىالواجبالقيامبها المشاركونبأناستراتيجيةالتغيير ويعتبر
المشاركون            ،وعليهيتعهد  :فيالتغييروإثارةشروطتحقيقهذهالستراتيجية

لتعميموتجريبالمقترحاتالمنبثقةعنهذهالأشغال؛        بوضعأرضياتوطنيةوعلىمستوىالأقاليمالفرعية                •
أوقطاعيةمنأجلاستردادوحيازةنتائجالندوة؛            بتنظيم         • ،جماعية عملياتوطنية
؛                     • التفكيرمنخللربطهمعمبادراتأخرىحولالقتصادياتالفريقية توسيعوتعميق
؛                         • ْوكمةالمنبثقةعنندوةبرايا بخلقالنسجامبينمقترحاتندوةالرباطوبينالمقترحاتالمتعلقةبإعادةتأسيسالح
•         . البحثوالجامعاتالحاضرةفيالندوة                 الربطبينمراكز التيتوفرهاعملية بالستفادةعلىالفورمنالفرصالمتاحة

  



تطبيق                             لمرافقةمسألة القيامبعملياتفورية ،وهذامنأجل الإفريقية للمغربفيالقارة الريادي الدور إلىالسلطاتالمغربيةمنأجلتفعيل المشاركوننداء يوجه ، الشأن وفيهذا
الندوة    . المقترحاتالتيقدمتها

إلى                            ،ويدعونهم الندوة الذينمكنونامنعقدهذه ، إفريقيا أفارقةواصدقاء ، لجميعشركائه بإفريقياوكذلك ْوكمة للتحالفمنأجلإعادةتأسيسالح الجزيل المشاركونبالشكر ويتقدم
آفاق   « استكمالمشروع  مع ،منظمات                »2060 إفريقيا الإفريقية الدول إلىكافة المشروع إيصالوتبليغ أجل الضروريةمن المبادرات كافة واتخاذ ،

الفئاتبالمجتمعاتالفريقية           . ،والقليميةوالقاريةوإلىكافة الندماجالقليميالفرعية
المغربيةوبقية                            ،وبينالمملكة جنوببصفةعامة التعاونجنوب لفائدةتعزيز للندوةويحيونالتزامه السادسالذيمنحرعايته الملكمحمد لجللة الجزيل المشاركونبالشكر يتقدم ـكما

بصفةخاصة    . البلدانالفريقية
الندوة                         . لمساهمتهمالفعالةفيتحضيروعقد ْوكمة المنتدبالمكلفبالشؤونالعامةوالح الشؤونالخارجيةوالتعاونوالوزير الجزيلللحكومةالمغربية،وخاصةوزير كمايتقدمالمشاركونبالشكر

خللمدةإقامتهم    . كمايعربالمشاركونعنامتنانهمتجاهالشعبالمغربيللستقبالالحاروكرمالضيافةالتيلقوها              
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