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يشكل التحالف من أجل إرساء الحكامة يف إفريقيا مثرة لقاء بني أطراف فاعلة من إفريقيا و خارجها و الذين قرروا توحيد 

تجاربهم و تعبئة فاعلني آخرين، كام أنهم واثقني من أن مستقبل إفريقيا و سكانها و »وجودها« ليس رهينا بربامج التنمية 

الغري الناجحة و النامذج الغربية املفروضة، إذ أن الهدف ال يتجىل فقط يف اإلصالح بل أيضا يف إرساء حكامة و منط جديد 

إلفريقيا، بحيث يتجىل الطموح يف تغيري منحى التسيري العمومي و إيجاد املعنى و القيم التي تقود األنشطة اإلنسانية، أي 

الربط عوض الفصل و كذا تبني حقائق و خربات بدل عقائد.

يشكل التحالف من أجل إرساء الحكامة يف إفريقيا فضاءا عموميا إفريقيا للتفكري و الحوار و لتقديم اقرتاحات من شأنها 

تغيري التسيري العمومي. كام تعمل عىل تعبئة الفاعلني الذي ينتمون إىل كل امليادين السوسيو مهنية امللتزمون نحو خلق 

حوار حول تسيري الشؤون العامة بإفريقيا و ذلك لفائدة كل املواطنني سواء املحليني و اإلفريقيني أو بالعامل ككل.   

هدفنا هو خلق حكامة رشعية من شأنها وضع تسيري الشؤون العامة و مامرسة السلطة رهن خدمة الصالح العام و ذلك 

من خالل االنضامم و تحت سيادة أولئك من متارس عليهم هذه السلطة.   

و هو حارض حاليا بتسعة دول غرب إفريقيا )مايل، بوركينافاسو، بنني، طوغو، سينغال، غينيا بيساو، غامبيا، غينيا و ساحل 

العاج( و بدولتني بوسط إفريقيا )الكامريون و جمهورية الكونغو الدميقراطية(.  

تأيت مهمة التحالف من خالل املشاركة يف خلق:

1- خطة إفريقية حول الحكامة تستند عىل ركيزتني أساسيتني: ترسيخ القيم و الحقائق يف التاريخ من جهة، و االغتناء من 

خالل التجارب الدولية من جهة أخرى.  

http://www.afrique-gouvernance.net/


2 - مرشوع إفريقي للحكامة يجب أن يكون:

• نظاميا، بسبب تعددية و ضخامة املشاكل و التحديات الواجب رفعها عىل كل مستويات الحكامة سواء 

املحلية أو الدولية،

• عىل املدى البعيد، بسبب التحوالت الفكرية و املؤسساتية و االقتصادية و الثقافية العميقة التي يتضمنها،

• مشرتكة بني كل الفاعلني الحكوميني أو الغري حكوميني، مام يستدعي أن تكون العمليات التنظيمية للشؤون 

العامة شاملة و أكرث متثيال للتنوع االجتامعي.    

تتمثل اسرتاتيجية عمل التحالف يف:

اقرتاح  يف  املبادرة  قدرة  ترسيخ  إىل  يهدف  سنوات  ملدة خمس  اسرتاتيجي  مخطط  بوضع  التحالف  قام   ،2011 سنة  منذ 

التغيري )من خالل االستمرار يف طرح اقرتاحات(، و إرادة التغيري )من خالل تطوير سيادة املامرسات و الثقافات السياسية 

و املؤسساتية عىل مستوى الفاعلني الحكوميني أو املؤسساتيني لإلدماج الجهوي و كذا الفاعلني الغري مؤسساتيني(، و التحرك 

من أجل التغيري )من خالل توطيد أو إطالق مبادرات جديدة حول األرض و حكامة املوارد املنجمية و التنمية اإلقليمية 

للساكنة املحلية(.   

يتضمن هذا املخطط االسرتاتيجي أربع مشاريع كربى:

 ،)JAGA www.jaga.afrique-gouvernance.net( 1 - مرشوع قاري: الذي يشمل تنظيم األيام السنوية للحكامة بإفريقيا 

و هي عبارة عن سلسلة مكونة من أربع مؤمترات حول مستقبل إفريقيا يف سنة 2060 )2012 حول الحكامة، 2014 حول 

االقتصاد، 2015 حول العوملة، 2016 مؤمتر شامل( 

 2 - مشاريع جهوية: تشمل مجموعة من املبادرات املوضوعية، ال سيام حول األرض و املشاريع املحلية لألقاليم و حكامة 

املوارد املنجمية...

3 - مشاريع وطنية: تشمل إطالق ملتقيات تضم فاعلني وطنيني متعددين تنظم بكل دولة من طرف التحالف، حول البنية 

الحكومية املكلفة باإلصالح املؤسسايت أو الحكامة. إذ تشكل هذه امللتقيات فضاءا للحوار و طرح مقرتحات من طرف ممثلني 

وطنيني حيث تسعى هذه املقرتحات إىل إغناء مشاريع الجهات املسؤولة العمومية.  

4 - مشاريع تعاون مع الجامعات و مراكز البحث و التكوين و املدارس الوطنية لإلدارة و ذلك من أجل املشاركة يف تكوين 

أطر و قادة املستقبل بإفريقيا حول إشكاليات الحكامة من خالل مؤمترات و ورشات و وحدات التكوين.   
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JAGA 2014 : فضاء اقرتاحات من أجل انتعاش اقتصادي بإفريقيا

مبادرة إفريقيا لسنة 2060: إفريقيا تتحكم مبصريها: تهدف إىل وضع حوار بناء حول مستقبل القارة اإلفريقية من خالل 

JAGA األيام السنوية للحكامة بإفريقيا. كا تهدف ايضا إىل فتح حوار حول الحكامة بإفريقيا ارتباطا بالتحديات الكربى التي 

تواجهها إفريقيا و تواصل مواجهتها خالل العقود القادمة. 

و من أجل طرح تغيريات جوهرية و مستدامة بإفريقيا، سيتم تنظيم أربع مؤمترات بني 2012 و 2015 و ذلك من أجل وضع 

مقرتحات و مبادرات دقيقة حول املواضيع األساسية للحكامة و االقتصاد و العوملة. 

ملاذا عىل إفريقيا تجديد اقتصادها؟

 بعد الدورة األوىل حول موضوع »إفريقيا تجدد حكامتها« التي نظمت ب »برايا« )جمهورية الرأس األخرض( من 9 إىل 12 

يوليوز 2012، ستنظم الدورة الثانية من 27 إىل 30 يناير 2014 يف الرباط باملغرب حول موضوع »إفريقيا تجدد اقتصادها«. 

تعترب إفريقيا بشكل مؤكد قارة املتناقضات ؟ ومع أنها القارة التي تتوفر بشكل أفضل عىل املوارد الطبيعية ، إال أنها تأوي 
السكان األكرث فقرا يف العامل . وتفيد اإلحصائيات أنه خالل فرتة 25 سنة الفارطة، شهدت ظاهرة الفقر تراجعا واضحا يف العامل 
ماعدا يف إفريقيا الصحراوية ، حيث ما فتيء عدد الفقراء يتضاعف ، فهي املنطقة الوحيدة يف العامل التي يعرف فيها الفقر من 

حيث النسبة املئوية حالة من الجمود1 ، بل أسوأ من ذلك ، فقد استفحل الفقر فيها من حيث القيمة املطلقة.

ومن الناحية األساسية ، ميكن تفسري هذا التناقض يف التطور الذي عرفته القارة يف مرحلة ما بعد الحقبة االستعامرية التاريخية 
الحصيلة  املايض. وتعترب  القرن  التنمية منذ ستينيات  السلبية يف مجال  النتائج  تراكام من  إفريقيا ما فتئت تسجل  أن  إذ   ،
االقتصادية واالجتامعية للخمسني سنة األوىل من االستقالل بشكل عام ، تعترب كارثية إجامال بالنسبة ملعظم الدول االفريقية 
.غري أن القارة بدأت منذ سنة 2000 تشهد منوا قويا نسبيا ، لكنه يخفي حقائق اجتامعية مرعبة ، وأشكاال من الهشاشة وكذلك 
ضعفا صارخا يف البنى التحتية والطاقوية . ومثلام يشري إليه املجلس االقتصادي االفريقي يف تقريره لسنة 2013 ، فإن هذا 
النمو مل يرُتجم ال بالتنوع االقتصادي وال بإنشاء مناصب عمل بالعدد املالئم ، وأقل من ذلك ، مل يرتجم إىل تنمية اجتامعية 

واسعة . والخالصة أن هذا النمو يؤكد املسار الفوضوي الذي عرفته التنمية اإلفريقية

أما عىل الصعيد االقتصادي ، فقد كانت معدالت االستثامر دوما تحت املعدل العاملي ، وأسوأ من ذلك ، فقد انخفضت بشكل 
 . ، بينام متيزت العرشيتني األوليتني لالستقالل بسياسات إرادية مع جهود تنموية مهمة إىل حد ما  الثامنينيات  كبري خالل 
وبطبيعة الحال فقد اتبع منحى النمو مستويات االستثامر إىل أن هبط بشكل كبري خالل سنوات 80 و90 . لكن ، إذا كانت 
سنوات ال: 2000 قد متيزت بنهضة اقتصادية ، ال يجب أن نغفل تأخر القارة مقارنة باملناطق األسيوية فحسب، بل يجب أن 
نسجل أيضا ذلك االنفكاك االجتامعي عن مسارالنمو. أما يف وقتنا الحارض ومع تسجيل ثاين أقوى معدل للنمو ، فقد سجلت 
القارة دخال عن كل ساكن يقل بـست مرات عن بقية العامل 1 . فالتقلبات االقتصادية للقارة االفريقية تتناقض مع القدرات 
الهائلة لها ، وعىل وجه التحديد مع املوارد الطبيعية والدميوغرافية التي تزخر بها ، كام أن املوارد الطبيعية تعاين من َحوْكمة 
غري رشيدة ، ومن ضغط داخيل ، ومن منافسة حادة بني الفاعلني غري األفارقة ، يف وقت كانت املوارد الدميغرافية ، السيام الفئة 
الشبانية ، تعاين من موجة الهجرة التي مستها، خاصة أن النتائج االقتصادية إىل ذلك الوقت كانت عاجزة عن تقديم التغريات 

النوعية الجوهرية يف الظروف املعيشية للسكان األفارقة .



أما عىل الصعيد االجتامعي ، فاآلثار التي تركتها االقتصاديات اإلفريقية عىل رفاهية األفارقة، تبقى عادية بكل بساطة. صحيح 
أن معدل الوفيات قد انخفض خالل نصف قرن إىل أكرث من النصف ، لكن تبقى القارة اإلفريقية تحتل النسبة األكرث ارتفاعا يف 
العامل . فمعدل الوفيات يف فئة األطفال واألحداث يبلغ مستويات مقلقة : فمن أصل ألف طفل يولدون بإفريقيا ، يتوىف منهم 
 ، ) OCDE ( 180 طفال قبل سن الخامسة ، وهذا مقابل وفاة 7 أطفال يف البلدان التابعة ملنظمة التجارة والتنمية االقتصادية
ومقابل وفاة 51 طفال بجنوب رشق آسيا . ومن جهته انتقل معدل العمر االفرتايض يف الحياة من 45 سنة إىل 54 سنة بني 1965 
و2010 بالجزء الجنويب للصحراء .ويف سنة 2010 بلغ الفارق يف العمر االفرتايض للقارة ما ال يقل عن 19 سنة مقارنة باملعدل 
العاملي ، مام يعني أن سكان منطقة منظمة التجارة والتنمية االقتصادية ، يعيشون ربع قرن أخرى زيادة عن عمر السكان 
األفارقة الذين يقطنون جنوب الصحراء . أما فيام يتعلق مبعدل التمدرُس يف الطور الثانوي ، ، فقد تضاعفت نسبة التمدرس 
أربع مرات يف القارة خالل 50 سنة لتصل إىل مستوى 40 % فقط سنة 2011 ، وهذا مقابل 70 % عىل املستوى العاملي ، و80 

و 90 % يف كل من جنوب رشق آسيا ويف منطقة أمريكا الالتينية والكرايب .

وخالصة القول ، فالحصيلة االقتصادية واالجتامعية خالل نصف القرن ، مل ترق إجامال إىل مستوى القدرات التي تزخر بها 
القارة ، بل هناك فارق واضح مع التحديات املفروضة عىل القارة ، التي تواجه منوا دميوغرافيا يعترب األرسع يف العامل ، حيث 
يصل من 7 إىل 10 مليون شخص إىل سوق العمل كل سنة .فالقارة تشكل فضاء للفقر املزمن الذي افىض إىل فقدان األمل 
والتنكر يف أوساط السكان األفارقة . وخالفا لباقي املجموعة اإلنسانية التي تعتقد عن حسن نية ، بأن إفريقيا هي » مستقبل 
العامل » ، فإن األفارقة يفرون من القارة عىل حساب كرامتهم وحياتهم ، ومقتنعون بأن » املستقبل يوجد يف جهة أخرى » . 

ومن هنا نقول، فهل إفريقيا محكوم عليها بالتخلف ؟ وهل قدرها أن تكون مجرد خزان للموارد الطبيعية تتصارع القوى من 
أجل مراقبتها ، بل نهبها من خالل االعتامد ظرفيا عىل األفارقة أنفسهم ؟ وهل الرثوة اإلفريقية محكوم عليها أن تسقط تحت 
طائلة االستحواذ والحيازة من قبل أقلية من الخواص املحظوظني ، دون أن تستفيد منها غالبية السكان ؟ وهل ميكننا قبول 

مثل هذه الحتمية الوهمية ؟

من الشائع واملعروف أن نقدم رشحا عن البؤس االجتامعي ـ االقتصادي الذي يكابده االنسان االفريقي بسبب التقسيم املنظم 
للقارة يف خدمة املصالح األجنبية ، لكن الحقيقة أن األفارقة هم املسؤولون أيضا عن الحالة التي تعيشها القارة اإلفريقية ، 

وعليه يتعني عليهم من األن أخذ زمام املبادرة من أجل تحقيق النهوض االقتصادي واالجتامعي لها.

التجديد والنهوض االقتصادي  ، توجد تجارب إفريقية ناجحة وميكن استثامرها كنقاط ارتكاز لتحقيق  وضمن هذه اآلفاق 
واالجتامعي للقارة . فالقوة االقتصادية لجنوب إفريقيا ، والنموذج الدميوقراطي واالقتصادي املثايل لدولة بوتسوانا ، السيام 
مع املوارد واملداخيل املنجمية، التي ُوضعت يف خدمة التقدم االجتامعي ، وإعادة التأسيس االقتصادي واالجتامعي الجديد 
والرائع الجاري برواندا يف برهة من الزمن بعد املذبحة التي عرفتها البالد ، والذكاء االقتصادي والتقدم الخارق للمغرب الذي 

يضع اململكة يف مركز امتيازي ويجعلها محورا لتنمية أوربا وإفريقيا... إلخ.

رضورة التحكم يف االقتصاد اإلفريقي من طرف األفارقة

وتبني مثل هذه التجارب رغم أنها مل تكتمل بعد ، بأن منوذج األزمة الهيكلية للقارة ليس وثيق الصلة بإفريقيا وهو ما تبينه 
الديناميكيات الحالية الجارية يف القارة ، والتي تربز ، بأنه ـ إىل جانب األزمة اإلفريقية الرسمية ذات الجذور الخارجية ـ ، 
هناك قارة إفريقية أخرى يجري استحداثها من خالل تلك الفضاءات التي تجري بها عملية إعادة البناء / وإعادة التأسيس 
للدولة ، واالقتصاد واملجتمع ، سواء عىل املستوى الكيل أو عىل املستوى املصغر ، وهذا هو املعنى الكامل للمبادرات املبدعة 
من حيث اطالق ديناميكيات للتنمية االقتصادية لألقاليم ، والتنمية املحلية ، والرشاكة ، وخلق املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

، وتنمية الجامعات ….



ويف حقيقة األمر ، أن كل هذا يجسد األسس ذاتها لالقتصاد اإلفريقي املعنية بالتجديد . ولكونها رهينة لنامذج كارثية الستغالل 
املوارد الطبيعية ، املوجهة نحو الخارج ، ولكونها أيضا رهينة بشكل وثيق لظروف عاملية ال تأثري للقارة اإلفريقية فيها ، ومبنية 
الديناميكيات االقتصادية  ، فإن  الرثوة  القارة ال يدرج أجزاء أساسية كاملة يف عملية خلق  عىل منوذج حسايب مفصول عن 
اإلفريقية وجدت نفسها يف حلقة مغلقة وموجهة عن بعد ودون قيمة مضافة كبرية عىل السكان . وعليه ، فإن االحصائيات 
الحديثة عن النمو ، ال يجب أن تغذي فينا أوهاما تتعلق بنوعية الديناميكيات االقتصادية ، وتخفي وراءها حتمية إعادة بناء 

اقتصاديات افريقية ذاتية وقوية ومستدامة ، إىل جانب حتمية بناء اقتصاد افريقي يف خدمة حاجيات الشعوب .

ومن هنا ، فإن الندوة املزمع عقدها سنة 2014 ، تندرج ضمن هذا املسعى الرامي إىل استنطاق والتساؤل مجددا عن أسس 
القارة  اقتصاد  وخلق  إبداع  إعادة  إىل طرح رضورة  الخصوص  وجه  الندوة عىل  وتطمح هذه  بل   ، االفريقية  االقتصاديات 
للتنمية  إفريقي  تصور  تحديد  إىل  الندوة  . وتسعى هذه  ذلك  تحقيق  تسهم يف  التي  املبادرات  تحديد ومرافقة  ، وخاصة 
الدولية  املسارات  أفضل  واعتامدا عىل  افريقية  فكرية  أساس جهود  ، وعىل  امللموسة  التجارب  وذلك عىل ضوء  املستدامة 
املتعلقة بتطور األنظمة االقتصادية. ومل يعد األمر يتعلق يف الوقت الحارض باالكتفاء بتقليد النموذج الغريب للتنمية ، ألنه 
يعتمد عىل استغالل الطاقة واملوارد الطبيعية اآلتية من كل اصقاع العامل ، فهو غري قابل للتعميم نحو بقية العامل وال هو منوذج 
مستدام يحافظ عىل دميومته ، ومن املنتظر أن يشهد تحوالت جذرية . وعليه ال يجب أن تفوت إفريقيا هذا املوعد التاريخي.

أحداث مؤمتر 2014

ومن أجل إعادة خلق االقتصاد اإلفريقي وتحقيق اندماجه املالئم يف العامل، وبرصف النظر عن مسألة حتمية ربط الجانب 
السيايس والتسيري االقتصادي بقيم ومبادئ الحكامة ، سيتطرق املؤمتر إىل 5 مواضيع أساسية:

• الورشة 1 : بناء / وتعزيز رؤية للقدرات االسرتاتيجية ، السياسية والفكرية يف خدمة إعادة تأسيس اقتصاد إفريقي واعد

• الورشة 2 : استعادة السيادة عىل كافة املوارد الطبيعية ووضعها يف خدمة االقتصاديات االفريقية املستدامة

• الورشة 3 : إعادة التفكري يف مسألة التصنيع واملؤسسة يف االسرتاتيجية املتعلقة بتنمية القارة

• الورشة 4 : ترقية رؤى جديدة ومقاربات للتنمية االقليمية واالقتصاديات

• الورشة 5 : بناء هيكل هنديس ومنظومات مالية ذاتية يف خدمة التمويل املايل للتنمية االفريقية

ملف تعريف املشاركني

ينتمي املشاركون يف هذا املؤمتر إىل خمس مناطق بالقارة اإلفريقية من فئات سوسيو مهنية مختلفة )صانعي القرار و أكادمييني 

و باحثني إىل جانب خرباء و فاعلني يف القطاع الخاص و منظامت املزارعني و املغرتبني.....( فضال عن مشاركني من قارات أخرى.   
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