
 

 
         المملكة المغربیة

              البرلمان
      مجلس المستشارین

 
 المنتدى البرلماني االقتصادي اإلفریقي العربي: "من أجل بناء

 نموذج تكاملي للتعاون اإلقلیمي"

 مقر مجلس المستشارین، 25-26 أبریل 2018
 

 ورقة تأطیریة  

 
والشورى الشیوخ مجالس رابطة مع بشراكة المستشارین مجلس          ینظم
المغرب، لمقاوالت العام واالتحاد العربي والعالم إفریقیا في المماثلة           والمجالس
المغربیة، الفالحة غرف وجامعة والخدمات والصناعة التجارة غرف          وجامعة
،(FAO) المتحدة لألمم التابعة والزراعة األغذیة منظمة من كل مع            وبتعاون
المرأة وتمكین الجنسین بین بالمساواة المعنیة المتحدة األمم منظمة           و هیئة
من العربي: اإلفریقي االقتصادي البرلماني "المنتدى ،(UN-WOMEN)       
یومي المستشارین مجلس بمقر وذلك اإلقلیمي" ، للتعاون تكاملي نموذج بناء            أجل

  25 و26 أبریل 2018.
الشیوخ مجالس رابطة عمل برنامج تنزیل إطار في اللقاء هذا            ویندرج
بن حكیم السید برئاسة العربي، والعالم إفریقیا في المماثلة والمجالس            والشورى
مؤتمرها في علیه المصادقة تمت الذي المستشارین، مجلس رئیس           شماش،
والمتضمن ،2017 شتنبر و21 20 یومي المغربیة بالمملكة المنعقد           العاشر
وبناء والتنمویة واالستثماریة االقتصادیة المجاالت تهم متعددة         لموضوعات

 السالم.

 كما تأتي مبادرة مجلس المستشارین تنظیم هذا المنتدى من منطلقین:



حول العربي اإلفریقي البرلماني والتشاور الحوار وإثراء النقاش إغناء           األول:
والعربیة، اإلفریقیة المنطقتین في والراهنیة األولویة ذات االستراتیجیة          القضایا

 وفي مقدمتها األمن الغذائي، والتنمیة وتمكین المرأة.

وإمكانیات سبل استكشاف من تمكن اقتصادیة برلمانیة دبلوماسیة تأسیس           الثاني :
تنموي استراتیجي منظور وفق العربي اإلفریقي االقتصادي التعاون          تعزیز
االقتصادیة المصالح نسیج تمتین على یرتكز وتضامني وتكاملي          تشاركي

 والتجاریة والروابط اإلنسانیة بین العالمین اإلفریقي والعربي.

البرلمانیات بالنساء الخاص لالجتماع باإلضافة اللقاء، هذا         وسیناقش
االقتصادي النمو تعزیز في المرأة "دور عنوان: تحت الرابطة           في

  وتحقیق التنمیة المستدامة" ، المحاور  التالیة:
 

 المحور األول : "األمن الغذائي في إفریقیا والعالم العربي"

الغذاء إنتاج في حادا نقصا القادمة سنة الخمسین غضون في العالم             سیشهد
أن العلمیة واألبحاث الدراسات أظهرت حیث سكانه، احتیاج لتغطیة           الالزم
هناك أن جانب إلى الدیمغرافي، النمو نسبة تسایر ال الغذاء إنتاج في              الزیادة
وندرة الجفاف ومنها الغذاء إنتاج نسبة في الالزم النمو تحقیق تعیق كثیرة              عوامل
التربة وانجراف للفیضانات باإلضافة المناخیة للتغیرات حتمیة كنتیجة          المیاه
إنتاجیة على وتؤثر واألوبئة، األمراض وانتشار والتصحر الرمال          وزحف
یقع والتي نموا األقل الدول في وبالذات العالم، سكان من المالیین             واستقرار
عن للبحث الجهود تضافر یستدعي مما والعربي، اإلفریقي العالمین في            معظمها
وتوجیه الغذائیة المشكلة لطبیعة المعمقة الدراسات خالل من المالئمة           الحلول

 مختلف القطاعات االقتصادیة لالستثمار في مجاالت األمن الغذائي.

مشكلة طبیعة على الضوء تسلیط لیحاول المنتدى هذا یأتي اإلطار هذا             وفي
المقترحات بعض ولیقدم والعربیة اإلفریقیة المنطقتین تواجه التي الغذائي           األمن
الحكومات بین المشترك العمل أمام الطریق تعبید في المساهمة شأنها من             التي
مجاالت في المستدام االستثمار وتشجیع لدعم القطاعات ومختلف          والبرلمانات
غرف تضم برلمانیة شبكات بإنشاء المنتدى هذا سیتوج كما الغذائي.            اإلنتاج

 التجارة والصناعة وغرف الفالحة لمتابعة تنفیذ مخرجات هذا اللقاء الهام.
 

في التنمیة تحدیات لمواجهة اقتصادیة شراكات "نحو الثاني:          المحور
  الدول اإلفریقیة والعربیة "

 



والمقدرات الطبیعیة الموارد على والعربیة اإلفریقیة المنطقتان         تتوفر
متعددة نماذج لحدو یأهلها مما المنشودة، االقتصادیة التنمیة بتحقیق الكفیلة            المالیة
شرق جنوب دول في الخصوص وجه وعلى العالم في المناطق من الكثیر              في

 آسیا وأمریكا الالتینیة ودول شرق أوروبا.

التجارب هذه على الضوء تسلیط في المحور هذا تناول من الهدف             ویكمن
بین التكامل لتحقیق واالقتصادیة التجاریة الشراكات أهمیة وإبراز          الناجحة،
المتاحة والفرص اإلمكانیات على المشاركین وإطالع والعربي، اإلفریقي          العالمین

  لالستثمار
البیئات خلق أهمیة على والتأكید والعربیة، اإلفریقیة المنطقتین في           والتنمیة
وتوفیر الدول بین األموال رؤوس وتنقل التجاریة المبادالت لتیسیر           المناسبة

 الحمایات والضمانات القانونیة الالزمة.

تعبر التي التوصیات من مجموعة استصدار إلى االجتماع هذا یهدف            كما
من اتخاذها الالزم واإلجراءات المشاركة االقتصادیة الفعالیات نظر وجهات           عن
التجاریة الشراكات لتشجیع والعربیة اإلفریقیة والبرلمانات الحكومات         لدن

 واالقتصادیة الكفیلة بتحقیق التنمیة المستدامة.
  

شامل نمو أجل من العربیة-اإلفریقیة: "الشراكات الثالث:         المحور
 ودامج"

 
لبناء ومتینة قویة قاعدة على بتوفرها واإلفریقیة العربیة البلدان           تتمیز
بها تزخر التي الهائلة والموارد اإلمكانیات من االستفادة أجل من            شراكاتها
اإلقلیمیة التعاون تجارب أقدم من األفریقي العربي التعاون ویعتبر           المنطقتین،

 نسجتها حقب طویلة من التفاعل الحضاري بین الشعوب العربیة واألفریقیة.

بدایة منذ إفریقیة عربیة شراكات نشأة إلى العالقات هذه أفضت            وقد
على واإلفریقیة العربیة المنطقتین حرص تعكس العشرین، القرن من           السبعینیات
العربیة القمة مؤتمر انعقاد بعد خاصة آفاقه، وتعزیز الحقیقي التعاون جسور             مد
للتعاون مؤسسات عدة إنشاء تم حیث بالقاهرة، 1977 مارس في األول             اإلفریقیة
أرضیات لتعزیز خلق تروم والمالي االقتصادي المجال في اإلفریقي          العربي

 أواصر التعاون وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة من أجل نمو شامل ودامج.

االقتصادیین الفاعلین مختلف بین الرؤى لتقریب المحور هذا اختیار           ویأتي
إلقامة شراكة وملموسة تمهیدا عملیة استراتیجیات وضع قصد والعرب         األفارقة

 فاعلة عربیة إفریقیة.



 


