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مذكـ ـ ـرة
أوالا -

مقدمة

اعتُمدت خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف أيلول/سبتمرب  2015وهي عبارة عن خريطة طريق
لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة الطموحة لعام  .2030وتتألف اخلطة من  17هدفاً من أهداف التنمية
املستدامة اليت تشمل التحديات املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وميثل التحول اهليكلي القتصادات مشال أفريقيا شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ويف
الواقع ،تظهر األدلة أن تطوير أنشطة اقتصادية جديدة ،مع التحسن املستمر يف التكنولوجيا ،أمر بالغ األمهية
لتحقيق منط مطرد من النمو ،وقد تبني أن هذا النمو أمراً بالغ األمهية للتخفيف من حدة الفقر.
ويكمن جوهر التحول اهليكلي يف عملية إعادة ختصيص رأس املال واأليدي العاملة من الشركات
االقتصادية األقل إنتاجية إىل تلك ذات االنتاجية املرتفعة .وقد أشارت تقديرات بعض الدراسات إىل أن زيادة
الكفاءة يف توزيع عوامل اإلنتاج ميكن أن ترفع إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج بنسبة ترتاوح بني  30يف املائة و60
يف املائة يف بعض البلدان الناشئة (مثل الصني واهلند) .وتضطلع املؤسسات ،مبفهومها الواسع ،بأمهية بالغة يف
دعم هذه العملية أو عرقلتها .ومع ذلك ،فانه ال يزال يتعني القيام باملزيد من البحث للتوصل إىل فهم أفضل
لآلليات اليت تقف خلف تأثري املؤسسات على التحول اهليكلي لالقتصادات يف مشال أفريقيا.
ثاني ا -

األساس المنطقي والمسوغات

ال يزال التحول اهليكلي القتصادات مشال أفريقيا بطيئاً جداً .ويف بعض البلدان ،مثل اجلزائر وموريتانيا
والسودان ،يظل النمو معتمداً على عدد قليل من القطاعات الرئيسية ،السيما الزراعة والتعدين .وعلى الرغم من
أن بلداناً أخرى تعيش جتربة التنمية الصناعية ،مثل مصر واملغرب وتونس ،إال أهنا التزال بدورها تعاين
من ’’ َشَرك‘‘ متوقعها يف مرتبة البلدان ’’متوسطة الدخل‘‘ يف املراحل األوىل من سلسلة القيمة العاملية.
ويرتكز النمو االقتصادي ،يف املراحل األوىل من التنمية يف عدد حمدود من القطاعات املنخفضة اإلنتاجية،
مع حمدودية التطور التكنولوجي .أما يف املراحل الالحقة من التنمية ،فإن النمو يتطلب اعتماد تكنولوجيات أكثر
تعقيدا باإلضافة إىل اكتساب مهارات جديدة .ولتحقيق ذلك ينبغي متويل األنشطة اجلديدة ،ومن مث زيادة كفاءة

النظام املايل ،واستحداث إطار تنظيمي جديد ،وهياكل أساسية ،وتشريعات جديدة ،من بني عناصر أخرى.
ويتطلب النمو كذلك إعادة توزيع األيدي العاملة ورأس املال (مما قد يعين على سبيل املثال عدم اكتمال املسائل
املتعلقة بالعقود)( .)1يعين ذلك أنه ينبغي أن تسن العديد من السياسات واإلصالحات املؤسسية لدعم عملية
النمو هذه.
مبا أن التحول اهليكلي يسري جنبا إىل جنب مع التنمية االقتصادية ،ومع ظهور التكنولوجيات األكثر
تعقيداً والقطاعات اجلديدة ،فإن نوعية املؤسسات قد أصبحت أكثر أمهية .ومع ذلك ،فإن األعمال اليت أجنزت
فيما خيص املؤسسات والتحول اهليكلي حمدودة ،وهناك فجوة بني املعرفة األكادميية واملمارسة .وال يوجد إطار
شامل لتحليل كل من عملية التحول اهليكلي والعقبات املؤسسية اليت تقف حجر عثرة يف طريقها .وعالوة على
ذلك ،وعلى الرغم من أنه من املعروف أن اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية أمر ضروري لتعزيز النمو ،فإن
هناك نقصاً يف فهم التسلسل املناسب لإلصالحات فهماً شامالً .فقد أجريت بعض البحوث مؤخراً لفهم الصلة
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بني اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية ،غري أهنا ال تزال حمدودة للغاية.
وميثل اجتماع فريق اخلرباء جزءاً من املشروع البحثي الذي أطلقه مكتب مشال أفريقيا دون اإلقليمي التابع
للجنة االقتصادية ألفريقيا للمسامهة يف سد الفجوة بني املعرفة األكادميية واملمارسة لتحليل عملية التحول اهليكلي
واحلواجز املؤسسية اليت تعيق طريقه .وسريكز على عملية منو اإلنتاجية من خالل إعادة ختصيص عوامل اإلنتاج
من األنشطة االقتصادية األقل إنتاجية إىل تلك األكثرها انتاجية .والغرض من ذلك هو وضع إطار لفهم أثر
إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج وتقييم ما يسببه ذلك من احنرافات تعيق التخصيص الفعال للموارد وحتديد أثر
املؤسسات على ختصيص املوارد وقياسه خالل التحول اهليكلي القتصادات مشال أفريقيا.
ثالثا -

تحقيق األهداف

اهلدف الرئيسي الجتماع فريق اخلرباء هو عرض النتائج األولية للدراسة اليت أجراها املكتب دون اإلقليمي
لشمال أفريقيا ومناقشتها وإثرائها من أجل تقييم أثر املؤسسات على عملية التحول االقتصادي.
واستنادا إىل نتائج الدراسة ومسامهات اخلرباء ،من املتوقع أن حيقق اجتماع فريق اخلرباء النتائج التالية:
(أ) التوصل إىل فهم أفضل ومزيد من الوعي بشأن الصلة القائمة بني املؤسسات وعملية التحول اهليكلي
يف مشال أفريقيا (أي قنوات التفاعل)؛
(ب) مناقشة األساليب والبيانات الالزمة لتقييم اآلثار احملتملة لزيادة إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج النامجة
عن زيادة الكفاءة يف ختصيص املوارد؛
(ج) عرض ومناقشة إطار متماسك من أجل حتديد اإلصالحات املؤسسية الالزمة لتخصيص املوارد
مبزيد من الكفاءة.

( )1انظر ،على سبيل املثال ،ريكاردو جى كابيريو وحممد محور:

“The macroeconomics of specificity”, Journal of Political Economy, vol. 106, No. 4 (August 1998).

( )2انظر ،على سبيل املثال:

Paola Giuliano and others, Democracy and Reforms: Evidence from a New Dataset (National Bureau of Economic Research,
2012), or Francesco Giavazzi and Guido Tabellini. “Economic and political liberalizations,” Journal of Monetary Economics, vol.
52 (2005).
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رابع ا -

المشاركون

سيشارك يف اجتماع فريق اخلرباء باحثون وخرباء من الدول األعضاء وممثلون عن املؤسسات الدولية العاملة
يف جماالت احلوكمة والسياسات العامة اليت تستهدف الشركات.

خامسا  -معلومات مفصلة عن اجتماع فريق الخبراء
التايل:

سيعقد اجتماع فريق اخلرباء يومي  26و 27أيلول/سبتمرب ،وسينظم حول ثالث جلسات على الشكل

الجلسة األولى :التحول الهيكلي :قياس الحقائق الخاصة بشمال أفريقيا
الوقائع البارزة بشأن التحول اهليكلي القتصادات مشال أفريقيا .وسوف
ستقدم هذه اجللسة التمهيدية
َ
تتألف من عرض عن املؤشرات الرئيسية لتقييم التحول اهليكلي وأمثلة قطرية مفصلة ألمناط التحول اهليكلي.
ومن املتوقع أن خترج هذه الدورة بفهم مشرتك لعملية التحول اهليكلي وأن تتيح منظوراً عاملياً للتحول
اهليكلي بالنسبة لشمال أفريقيا.
الجلسة الثانية :المؤسسات وتأثيرها على التحول الهيكلي
ستشكل هذه اجللسة فرصة ملناقشة الدراسة اليت أجرهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن نوعية املؤسسات
والتحول اهليكلي.
ومن املتوقع أن خترج هذه اجللسة مبا يلي( :أ) فهم التأثري املعروف للمؤسسات على التحول اهليكلي،
السيما فيما خيص االحنرافات؛ (ب) تقييم حمتمل لبعض البلدان لتخصيص مواردها بشكل سيئ؛ (ج) تقييم
عاملي لالحتياجات من البيانات بالنسبة للنظم اإلحصائية الوطنية للتصدي بشكل أفضل للتخصيص السيئ
للموارد وأثره على إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج.
الجلسة الثالثة :معالجة االنحرافات والتخصيص السيئ للموارد في شمال أفريقيا
استنادا للدروس املستفادة من اجللستني السابقتني ،ستضع اجللسة الثالثة األساس لتحديد اإلصالحات
املؤسسية الالزمة لصاحل زيادة الكفاءة يف توزيع عوامل اإلنتاج يف اقتصادات مشال أفريقيا .وستُ ْعَرض إمكانية متديد
الدراسة اليت أجرهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتتمكن من حتديد اإلصالحات الالزمة وتقييم أثرها احملتمل على
حنو أكثر دقة.
ومن املتوقع أن تؤدي هذه اجللسة إىل حتديد هنج كفيل مبعاجلة التخصيص السيئ للموارد من منظور
السياسة العامة ،وكذلك حتديد البيانات/املعلومات الالزمة إلجراء تقييم أفضل ألثر املؤسسات على التحول
اهليكلي ونوعية تلك املؤسسات وطريق املضي قدماً استناداً إىل الدراسة اليت اجرهتا اللجنة.

سادس ا  -النتائج المتوقعة
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سيكون من النتائج املتوقعة الجتماع فريق اخلرباء زيادة الوعي وتعميق املعرفة لدى أصحاب املصلحة
الرئيسيني فيما يتعلق باألمور التالية( :أ) أمهية املؤسسات يف عملية التحول اهليكلي القتصادات مشال أفريقيا؛
(ب) دور التخصيص السيئ للموارد يف فهم اإلنتاجية لدى اقتصادات مشال أفريقيا؛ (ج) احلاجة إىل سد الثغرات
يف البيانات لتحسني تقييم أثر املؤسسات على ختصيص عوامل اإلنتاج يف كافة الشركات والقطاعات .وباإلضافة
إىل ذلك ،سيخرج االجتماع بتوصيات يف جمال السياسة العامة من أجل زيادة الكفاءة يف توزيع عوامل اإلنتاج.
سابع ا  -النواتج

عقب اجتماع فريق اخلرباء ،سيخرج االجتماع بالنواتج التالية اليت سيجري تعميمها:

(أ) التقرير النهائي لدراسة اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛
(ب) تقرير االجتماع ،مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات؛
(ج) ورقة عن السياسة العامة؛
(د) موجز للسياسات؛
(ه) مناقشة إلكرتونية مكرسة ملتابعة املشاركني للموضوع بغية التوصل إىل عرض توليفي.
ثامن ا -

الوثائق ولغات العمل

سيزود املشاركون بوثيقة العمل وبرنامج اجتماع فريق اخلرباء يف الوقت املناسب .وستكون لغات العمل
َّ
هي اإلنكليزية والعربية والفرنسية ،وستتاح خدمات الرتمجة الشفوية املتزامنة هبذه اللغات.

تاسعا -تاريخ االجتماع ومكان انعقاده وطلب المشاركة فيه
سيعقد االجتماع يف الرباط يومي  26و 27أيلول/سبتمرب .2018
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