
 البیان الختامي للمنتدى البرلماني االقتصادي اإلفریقي العربي
المنتدى في والمشاركات والمشاركون الوطنیة، البرلمانات وممثلو رؤساء          نحن،
تكاملي نموذج بناء أجل من شعار تحت العربي اإلفریقي االقتصادي            البرلماني
برئاسة المغربیة، بالمملكة المستشارین مجلس احتضنه الذي االقتصادي،          للتعاون
والمجالس والشورى الشیوخ مجالس رابطة رئیس شماش، بن حكیم السید            معالي
المغرب لمقاوالت العام االتحاد مع بشراكة العربي، والعالم إفریقیا في            المماثلة
ومنظمة المغربیة الفالحة غرف وجامعة والخدمات والصناعة التجارة غرف           وجامعة
المعنیة المتحدة األمم منظمة وهیئة (FAO) والزراعة لألغذیة المتحدة           األمم
،(UN WOMAN COMMITTEE) المرأة وتمكین الجنسین بین         بالمساواة

 وذلك یومي 25 و26 أبریل 2018 في مقر مجلس المستشارین بالرباط.
إلى المقدمة والتقاریر الدراسات وكذا والمناقشات المداخالت كل خالصات نثمن            وإذ
الغذائي باألمن المرتبطة المواضیع في السیما والخبراء، المختصین طرف من            المنتدى
التنمیة وتحقیق االقتصادي النمو تعزیز في المرأة ودور االقتصادیة           والشراكات

 المستدامة؛
محمد الملك جاللة بقیادة المغربیة المملكة تلعبه الذي الریادي الدور عالیا نقدر              وإذ
الهادفة والتضامنیة التنمویة المبادرات كل ودعم إطالق في وأیده ، اهللا حفظه             السادس،

 إلى تطویر الشراكة بین المنطقتین العربیة واإلفریقیة؛
والعربیة، اإلفریقیة المجموعتین تجمع التي المشتركة والقواسم القیم نستحضر           وإذ

  وكذا التحدیات والرهانات التي تواجه شعوب المنطقتین؛
  فإننا نؤكد على ما یلي:

المستویات● على العربي والعالم إفریقیا بلدان بین والتضامن والتعاون التنسیق            تقویة
مجاالت في وخصوصا البیني التعاون وسبل اإلقلیمي االندماج آلیات وتعزیز            الثنائیة
المستدامة والتنمیة االقتصادي والتبادل الغذائي األمن حول العلمي والبحث           التعلیم

 والتنسیق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتیة دائمة؛
البشریة● التنمیة مشاریع دینامیات وإطالق المتبادل للنفع مدرة          بناء شراكات

التضامن قیم على قائمة تعاون استراتیجیات بصیاغة التعجیل خالل من            واالجتماعیة
  والعدالة والمصلحة المشتركة؛

إطار● في الخاص، والقطاع والبرلمانات الحكومات بین المشترك العمل            تعزیز
كمدخل الغذائي األمن موضوع مع للتعاطي والمنسقة المنسجمة الجهود من            منظومة



بأهداف وثیق ارتباط في المنطقتین، مستوى على واعد لتعاون وأساسي            استراتیجي
 التنمیة المستدامة ومكافحة التغیرات المناخیة؛

والمجالس● الشیوخ مجالس وخصوصا واإلفریقیة العربیة البرلمانات عمل          تقویة
ومدى الحكومات أداء على رقابتها تعزیز على وكفاءاتها، مكوناتها بتعدد            المماثلة
واالضطالع الغذائي، باألمن المتصلة والدولیة الوطنیة التعهدات بتنفیذ          التزامها
بین والتجاري االقتصادي التعاون تعزیز شأنها من التي التشریعات سن في             بدورها

 إفریقیا والعالم العربي؛
سن● خالل من الغذاء وإنتاج الزراعة مجال في لالستثمار الخاص القطاع             تحفیز

ومنح الزراعي المجال في لالستثمار التفضیلیة القروض لمنح المحفزة           التشریعات
سن وكذلك المنافسة على تساعده وجمركیة ضریبیة حوافز الخاص           القطاع
عبر والنقل الحركة وتسهیل والمواصالت النقل شبكات إنشاء تدعم التي            التشریعات

 الحدود المشتركة بین الدول؛
ومضاعفة● المشترك العمل على واإلفریقیة العربیة األموال رؤوس          تشجیع

العربیة المنطقتین بین وتكاملیة مشتركة مشاریع خلق إلى الرامیة           االستثمارات
  واإلفریقیة دامجة للتكنلوجیا والمعاصرة؛

وتعزیز● المحّسنة والتغذیة الغذائي األمن بتوفیر كفیلة ومستدامة فعالة آلیات            تبني
األسالیب وتطویر الغذاء إنتاج حول العلمي البحث مراكز تشجیع مع            الزراعة،
والتصحر المناخ تغیرات عن الناتجة اآلثار على التغلب من یمكن وبما             الزراعیة

  وشح میاه األمطار وغیرها من العوامل المناخیة؛
إقرار● ضوء في الهجرة رهانات حول موحد عربي افریقي تصور بلورة على              العمل

الذي العالمي المنتدى خالل ومنتظمة ومنظمة آمنة هجرات أجل من عالمي             میثاق
 ستستضیفه مراكش، بالمملكة المغربیة، خالل شهر دجنبر المقبل؛

أداء● من المرأة تمكین تعترض التي واالقتصادیة الثقافیة المعوقات إزالة على             العمل
واإلجراءات السیاسات تحدید خالل من الوطني؛ والبناء التغییر في السامیة            مهمتها
والعالم إفریقیا بلدان في المقاوالت النساء ودعم لتسهیل والضروریة األولویة            ذات

 العربي؛
لتعزیز● والدولیة واإلقلیمیة الوطنیة النشاطات أهمیة على الضوء وإلقاء المرأة            تمكین

بین التشبیك إلى باإلضافة التنافسیة، قدراتها وتعزیز المرأة، لدى المبادرة            روح
 سیدات األعمال في الدول العربیة واالفریقیة والمؤسسات االقتصادیة الداعمة؛

على● والعمل االستثمار، على المرأة لتشجیع ومستدام دامج متكامل، إطار            وضع
المشاریع تمویل فرص تحسین مجال في والعربیة اإلفریقیة المرأة دلیل            بلورة



العاملة النسائیة للقوى التدریبیة الدورات تنظیم جانب إلى المالیة قدراتها            وتعزیز
 والموارد البشریة من القطاع النسائي؛

والفالحیة● والتجاریة الصناعیة واالتحادات البرلمانات بین والتنسیق التواصل          تعزیز
بین جسور وبناء الغذائي األمن عن ومتغیرات معطیات من رصده یتم بما              وتزویدها
اإلبقاء لضمان والدولیة اإلقلیمیة الغذائي باألمن المعنیة الجهات وبین الجهات            هذه
المشاركون یعلن حیث الهامة، القضیة هذه متابعة في والحیویة الجدیة حالة             على
عن غایاته ببلوغ الكفیلة اآللیات وإرساء الطموح هذا تحقیق أجل من             والمشاركات

 تأسیس:
 "الشبكة البرلمانیة حول األمن الغذائي في إفریقیا والعالم العربي"1.
 "الشبكة البرلمانیة لنساء ورجال األعمال في إفریقیا والعالم العربي"2.

إلى المنتدى هذا في والمشاركات المشاركون یعهد الدینامیتین، هتین تفعیل أجل             ومن
مجالس رابطة هیاكل مع بالتنسیق المغربیة، بالمملكة المستشارین مجلس           رئاسة
مباشرة أجل من العربي، والعالم افریقیا في المماثلة والمجالس والشورى            الشیوخ
بأمریكا واإلقلیمیة الجهویة البرلمانیة الهیئات مقترح وتتبع االتجاه هذا في            الجهود
لعقد الدولیة الجهود إطار في والعربیة اإلفریقیة الدینامیة بإشراك والكراییب            الالتینیة
أكتوبر في بمدرید عقدها المزمع الغذائي لألمن البرلمانیة للشبكات التأسیس            المؤتمر

.2018  
وإیجاد● النقاش تعمیق أجل من دوریة بصفة المشترك للعمل إطارا المنتدى هذا              جعل

المنطقتین تواجه التي واالجتماعیة االقتصادیة والتحدیات للقضایا واألجوبة          الحول
  العربیة واالفریقیة.

 


