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 العربي األفريقيللمنتدى الربملاني االقتصادي  البيان اخلتامي

 الرباط ــ اململكة املغربية 

 م 5102أبريل  52ــ  52

الربملاني املنتدى وطنية ، واملشاركون واملشاركات يف الربملانات ال وممثلوحنن رؤساء 

" من أجل بناء منوذج تكاملي للتعاون العربي حتت شعار  األفريقياالقتصادي 

لكة املغربية برئاسة معالي املمب الذي احتضنه جملس املستشارين  "االقتصادي 

كي  بن اما  رئيس رابةة جمالس الشيو  والشورى وااجمالس احلعبد/ السيد

قاوالت املغر  وجامعة بشراكة مع االحتاد العام مل, يف أفريقيا والعامل العربي  املماثلة

ومنظمة األم   غرف التجارة والصناعة واخلدمات وجامعة غرفة الفالحة املغربية

( وهيئة منظمة األم  املتحدة املعنية باملساواة بني  FAOلألغذية والزراعة )  املتحدة

 22و  25وذلك يومي  ( , UN WOMAN COMMTTEEاجلنسني ومتكني املرأة )

 م يف مقر جملس املستشارين بالرباط .2102أبريل 

والتقارير املقدمة إىل نثمن خالصات كل املداخالت واملناقشات وكذا الدراسات  وإذ

املنتدى من طرف املختصني واخلرباء ، ال سيما يف املواضيع املرتبةة باألمن الغذائي 

تصادي وحتقيق التنمية القوالشراكات االقتصادية ودور املرأة يف تعزيز النمو ا

 ,املستدامة 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين

 



2 
 

اململكة املغربية بقيادة جاللة امللك حممد  دي الذي تلعبهالريا نقدر عاليا الدور وإذ

السادس ، حفظة اهلل وأيده ، يف إطالق ودع  كل املبادرات التنموية والتضامنية 

  املنةقتني العربية وافإفريقية ,اهلادفة إىل تةوير الشراكة بني

وعتني افإفريقية والعربية ، نستحضر القي  والقواس  املشرتكة اليت جتمع ااجمم وإذ

 انات اليت تواجه شعو  املنةقتني ,الرهووكذا التحديات 

 -فإننا نؤكد على ما يلي :

 امن بني بلدان إفريقيا والعامل العربي على تقوية التنسيق والتعاون والتض

دماج افإقليمي وسبل التعاون البيين املستويات الثنائية وتعزيز آليات االن

وخصوصًا يف جماالت التعلي  والبحث العلمي حول األمن الغذائي والتبادل 

شاور املستمر عرب قنوات سيق والتناالقتصادي والتنمية املستدامة والت

 دائمة .مؤسساتية 

  بناء شراكات مدرة للنفع املتبادل وإطالق ديناميات مشاريع التنمية البشرية

الجتماعية من خالل التعجيل بصياغة اسرتاتيجيات تعاون قائمة على قي  وا

 التضامن والعدالة واملصلحة املشرتكة .

  تعزيز العمل املشرتك بني احلكومات والربملانات والقةاع اخلاص ، يف إطار

منظومة من اجلهود املنسجمة واملنسقة للتعاطي مع موضوع األمن الغذائي 

وأساسي لتعاون واعد على مستوى املنةقتني ,يف ارتباط كمدخل اسرتاتيجي 

 وثيق بأهداف التنمية املستدامة ومكافحة التغريات املناخية .

  تقوية عمل الربملانات العربية وافإفريقية وخصوصًا جمالس الشيو  والشورى

وااجمالس املماثلة بتعدد مكوناتها وكفاءاتها ، على تعزيز رقابتها على أداء 

ت ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية املتصلة باألمن احلكوما

الغذائي ، واالضةالع بدورها يف سن التشريعات اليت من شأنها تعزيز التعاون 

 االقتصادي والتجاري بني إفريقيا والعامل العربي .
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  حتفيز القةاع اخلاص لالستثمار يف جمال الزراعة وإنتاج الغذاء من خالل

شريعات احملفزة ملنح القروض التفضيلية لالستثمار يف ااجمال الزراعي سن الت

سة ضريبية ومجركية تساعده على املنافومنح القةاع اخلاص حوافز 

وكذلك سن التشريعات اليت تدع  إنشاء شبكات النقل واملواصالت وتسهيل 

 احلركة والنقل عرب احلدود املشرتكة بني الدول .

 عربية وافإفريقية على العمل املشرتك ومضاعفة تشجيع رؤوس األموال ال

االستثمارات الرامية إىل خلق مشاريع مشرتكة وتكاملية بني املنةقتني 

 العربية وافإفريقية داجمة للتكنولوجيا واملعاصرة .

  تبين آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة

كز البحث العلمي حول إنتاج الغذاء وتةوير وتعزيز الزراعة ، مع تشجيع مرا

األساليب الزراعية ومبا ميكن من التغلب على اآلثار الناجتة عن تغريات املنا  

 والتصحر وشح مياه األمةار وغريها من العوامل املناخية .

  العمل على بلورة تصور أفريقي عربي موحد حول رهانات اهلجرة يف ضوء

هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة خالل املنتدى إقرار ميثاق عاملي من أجل 

املغربية خالل شهر دجنرب  العاملي الذي ستستضيفه مراكش ، باململكة

 .املقبل

  العمل على إزالة املعوقات الثقافية واالقتصادية اليت تعرتض متكني املرأة من

أداء مهمتها السامية يف التغيري والبناء الوطين من خالل حتديد السياسات 

جراءات ذات األولوية  والضرورية لتسهيل ودع  النساء املقاوالت يف بلدان وافإ

 إفريقيا والعامل العربي .

  متكني املرأة وإلقاء الضوء على أهمية النشاطات الوطنية وافإقليمية والدولية

لتعزيز روح املبادرة لدى املرأة ، وتعزيز قدراتها التنافسية ، بافإضافة إىل 

ت األعمال يف الدول العربية واألفريقية واملؤسسات التشبيك بني سيدا

 االقتصادية الداعمة .
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  وضع إطار متكامل ، دامج ومستدام لتشجيع املرأة على االستثمار ، والعمل

على بلورة دليل املرأة األفريقية والعربية يف جمال حتسني فرص متويل 

التدريبية للقوى  املشاريع وتعزيز قدراتها املالية إىل جانب تنظي  الدورات

 النسائية العاملة واملوارد البشرية من القةاع النسائي .

  تعزيز التواصل والتنسيق بني الربملانات واالحتادات الصناعية والتجارية

والفالحية وتزويدها مبا يت  رصده من معةيات ومتغريات عن األمن الغذائي 

من الغذائي افإقليمية وبناء جسور بني هذه اجلهات وبني اجلهات املعنية باأل

والدولية لضمان افإبقاء على حالة اجلدية واحليوية يف متابعة هذه القضية 

اهلامة ، حيث يعلن املشاركون واملشاركات من أجل حتقيق هذه الةموح 

 -وإرساء اآلليات الكفيلة ببلوغ غاياته عن تأسيس :

 والعامل العربي " ." الشبكة الربملانية حول األمن الغذائي يف إفريقيا  – 0

يف  وغرف التجارة والصناعة والفالحة لنساء ورجال األعمال الربملانية" الشبكة  – 2

 إفريقيا والعامل العربي " .

ون واملشاركات يف هذا املنتدى إىل اتني الديناميتني ، يعهد املشاركومن أجل تفعيل ه

هياكل رابةة جمالس  رئاسة جملس املستشارين باململكة املغربية ، بالتنسيق مع

الشيو  والشورى وااجمالس املماثلة يف أفريقيا والعامل العربي ، من أجل مباشرة 

وافإقليمية واستكشاف اجلهود يف هذا االجتاه وتتبع مقرتح اهليئات الربملانية اجلهوية 

والكارييب أمريكا الالتينية إمكانية التنسيق والتعاون مع الفعاليات املشابهة يف دول 

 يشراك الدينامية األفريقية والعربية يف إطار اجلهود الدولية لعقد املؤمتر التأسيسفإ

 م .2102للشبكات الربملانية لألمن الغذائي املزمع عقدها مبدريد يف أكتوبر 

  للعمل املشرتك بصفة دورية من أجل تعميق النقا   إطارًاجعل هذا املنتدى

والتحديات االقتصادية واالجتماعية اليت ول واألجوبة للقضايا لوإجياد احل

 تواجه املنةقتني العربية واألفريقية .


