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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
االجتماع الثامن والثالثون
مراكش ،املغرب  22 - 20آذار/مارس 2019
*
البند  7من جدول األعمال املؤقت
موعد انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني
ومكان انعقادها وموضوعها

موعد انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني ومكان انعقادها وموضوعها
مذكرة من األمانة
أوال -مقدمة
تتضمن هذه الوثيقة اقرتاحات تقدمت هبا األمانة لكي تنظر فيها جلنة اخلرباء .فقد
-1
تود اللجنة النظر يف موعد انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني وموضوعها لعام  2020وتزويد األمانة بتوجيهات يف هذا الصدد.

ثانيا -املوعد واملكان
تقرتح األمانة أن تُعقد الدورة الثالثة واخلمسون ملؤمتر الوزراء يف أديس أبابا يف
-2
آذار/مارس  .2020وقد يتغري مكان انعقاد املؤمتر إذا ما قرر املؤمتر خالل ذلك استجابة لعرض
تقدمت به إحدى الدول األعضاء الستضافة االجتماع ،مع مراعاة أن تلك الدولة املضيفة ستغطي
التكاليف اإلضافية الفعلية املباشرة وغري املباشرة لعقده خارج مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا.
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ثالثا -املوضوع
تقدم األمانة العامة املوضوع التايل لكي تنظر فيها جلنة اخلرباء ’’ :مستقبل التصنيع
-3
والقدرة التنافسية ألفريقيا يف العصر الرقمي‘‘.

ألف -معلومات أساسية
مل حيرز أي بلد تقدما دون العمل بالتصنيع يف املقام األول ،فيما عدا استثناءات
-4
قليلة جدا .وقد برز التصنيع ،على مدى العقود القليلة املاضية ،باعتباره اهلدف األساسي خلطة
التنمية يف أفريقيا .واعتمدت خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا يف مؤمتر قمة
االحتاد األفريقي لعام  ،200٨وهي تركز على التصنيع يف أفريقيا ،وتُ َع َامل على أهنا اإلطار الرئيسي
للتصنيع يف القارة .وجدد االحتاد األفريقي التزام القارة بالتصنيع يف خطة عام  :20٦3أفريقيا اليت
نصبو إليها ،داعيا إىل تعزيز اخلطط ِ
القطاعية وخطط رفع االنتاجية ،وكذلك سالسل القيمة بالنسبة
ُ
للسلع األساسية.
ومنذ عام  ،2013غدا التصنيع والتحول اهليكلي يف صميم والية اللجنة االقتصادية
-5
ألفريقيا وأهم موضوع للمنشور الرئيسي للجنة أال وهو التقرير االقتصادي عن أفريقيا .وقد دعت
اللجنة للعمل بالتصنيع ودافعت عنه باعتباره أكثر املسارات الواعدة لكي حتقق البلدان األفريقية
التحول اهليكلي والنمو االقتصادي السريع والتنويع.
ويأيت تركيز القارة على التصنيع نظرا للفوائد البينة اليت ستجنيها من العمل به .حيث
-٦
ميكن للسلع املصنعة أن توفر وعاء ضريبيا أكثر استدامة ،ألهنا أقل ُعرضة لتقلبات األسعار العاملية
نتجها املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة
بكثري من السلع االستخراجية .ويف الوقت ذاته ،تُ ُ
يف الغالب ،حيث تشكل حوايل  ٨0يف املائة من جمموع الشركات يف أفريقيا ،وبالتايل فهي ضرورية
لدعم اإلدماج واحلد من الفقر .وتتسم عمليات التصنيع التقليدية أيضا بأهنا كثيفة العمالة وبالغة
األمهية يف إجياد فرص العمل الالئق لسكان أفريقيا من الشباب املتزايد ،وهو ما يكتسي أمهية
خاصة بالنسبة ألفريقيا ،القارة اليت تضم أكرب عدد من الشباب يف العامل .وتربز تقارير اللجنة
املواضيعية عن التصنيع أيضا أن قطاع الصناعة التحويلية حيظى بأمهية بالغة يف متكني البلدان من
تعزيز قدرهتا اإلنتاجية بالنظر ملا يتيحه من تسريع ملعدالت اإلنتاجية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
التصنيع يضطلع بدور يف نشر التقدم التكنولوجي لدى القطاعات األخرى ،مثل الزراعة ،اليت
يعمل فيها حوايل نصف القوة العاملة يف أفريقيا.

باء -إعادة متوضع أفريقيا يف العصر الرقمي
ستجري عملية التصنيع يف أفريقيا يف بيئة عاملية خمتلفة اختالفا كبريا عن تلك اليت
-7
كانت قائمة وقت اعتماد خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا .فالثورة الصناعية
الرابعة تشهد تطورا سريعا وجتري حتويال على املسارات التقليدية للتصنيع اليت كانت تعتمد على
كثافة العمالة .ومن غري املرجح أن يقوم املسار الصناعي يف أفريقيا ،إذا ما استمر على ذات
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النهج ،بدعم التحول يف أفريقيا يف ظل الظروف القائمة اليوم .ويبقى السؤال األساسي املطروح
حاليا هو ما إذا ستتمكن البلدان األفريقية من اتباع النماذج اإلمنائية نفسها اليت جنحت يف بلدان
شرق وجنوب شرق آسيا ،وهي النماذج اليت تستند إىل التصنيع السريع واملطرد .ويرى البعض أن
التشغيل اآليل ،باالقرتان مع النمو السريع يف قطاع اخلدمات – الذي يهيمن على اهلياكل
االقتصادية للعديد من البلدان يف أفريقيا – سيجعل املسار التقليدي إىل التصنيع والتنمية غري قابل
لالستمرار.
ويف الوقت نفسه ،ففي حني يتزايد االقتصاد الرقمي بشكل حمسوس يف مجيع أحناء
-٨
القارة ،هناك فجوة رقمية كبرية بني البلدان األفريقية وبقية العامل .وللحد من الفقر واللحاق بركب
البلدان األخرى ،ينبغي لواضعي السياسات ،ورجال األعمال يف أفريقيا التكيف مع املناخ الرقمي
اجلديد واالبتكار يف ظله .وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية الرابعة تطرح حتديات بالنسبة للبلدان
األفريقية ،فإهنا تتيح أيضا فرصة لتعزيز القدرة التنافسية وحتقيق القفزة الصناعية ،ال ميكن تفويتها.

جيم -احلاجة إىل إجراءات على صعيد السياسة العامة
ُحيدث االقتصاد الرقمي حتويال يف سالسل القيمة وتنمية املهارات واإلنتاج والتجارة
-9
على الصعيد العاملي .ورغم أن الثورة الصناعية الرابعة قد ال تتحقق يف القريب العاجل بالنسبة
ألفريقيا ،فستكون هلذه التغيريات آثار كبرية على القدرة التنافسية وجهود التصنيع يف أفريقيا .فقد
أثبت قطاع اخلدمات يف بعض البلدان األفريقية بالفعل قدرته السريعة على استيعاب التكنولوجيات
اجلديدة واملتطورة .والسؤال املطروح هو كيف ميكن لواضعي السياسات األفريقية اختاذ املوضع
املناسب إلجراء تقييم فعال لكل من الفرص اليت يتيحها االقتصاد الرقمي والتحديات اليت يطرحها
لتمكني البلدان األفريقية من االزدهار يف العصر الرقمي.
ويتيح إحراز التقدم يف التكنولوجيا الرقمية األساليب اليت متكن البلدان األفريقية من
-10
حتقيق القفزات يف الصناعات التقليدية مثل الصناعة التحويلية ،وينطبق األمر كذلك على أيضا
القطاعات واألنشطة األخرى اليت ال غىن عنها للتنمية الصناعية مثل اللوجستيات والزراعة
واالتصاالت واخلدمات والنمو األخضر واملدن الذكية .بيد أنه بدون القيام باالستثمارات وبناء
القدرات يف هذه التكنولوجيات اجلديدة ،فإن العديد من البلدان يف أفريقيا بدال من ذلك قد
تتخلف كثريا عن الريادة يف جمال التكنولوجيا .فعلى غرار الثورات الصناعية السابقة ،فإنه ينبغي
االستجابة للثورة الرابعة باتباع سياسات جديدة .وستحتاج كل من االسرتاتيجيات الوطنية والقارية
يف جمال التنمية الصناعية إىل التكيف مع الواقع الرقمي اجلديد بغية وضع البلدان األفريقية على
سكة االبتكار واللحاق بالعصر الرقمي على حنو يتسق مع مبدأ عدم ختلف أحد عن الركب.
وسيحتاج وضع البلدان يف تلك السكة إىل اتباع اسرتاتيجيات تصنيع رقمية شاملة ،واالستثمار
يف اهلياكل األساسية الرقمية واملهارات ،واألخذ مببادرات االبتكار ونقل التكنولوجيا ،والعمل
باألطر التنظيمية املالئمة لالقتصاد الرقمي.
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دال -التعاون يف جمال االقتصاد الرقمي
تعد منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية منربا للحكومات األفريقية لوضع ترتيبات
-11
مؤسسية للتعاون بشأن االقتصاد الرقمي ،وتنص أحكامها على دعم القدرات الرقمية والتصنيع
وربط الشركات األفريقية .ويف هذا السياق ،عملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالشراكة مع االحتاد
األفريقي على تعزيز وضع معيار تقين أفريقي ملنصات حتديد اهلوية الرقمية لكي يتسىن ملختلف
البلدان واألقاليم األفريقية جين مثار االقتصاد الرقمي .وهذا ما سيتيح ممر عبور للعمل على قضايا
الرقمنة على الصعيد القاري.
ويقدم إطار اهلوية الرقمية واالقتصاد الرقمي الذي وضعته اللجنة االقتصادية ألفريقيا،
-12
وأقرته اللجنة الفنية املتخصصة املعنية بالتجارة والصناعة واملعادن ،مربرات قوية ليكون مستقبل
التصنيع يف العصر الرقمي موضوع الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني .وسيساعد الرتكيز على هذا املوضوع على شحذ الوعي بني وزراء املالية
واالقتصاد والتخطيط األفريقي ،بشأن ضرورة كفالة إدماج االسرتاتيجيات الرقمية يف أطر
السياسات والتخطيط من أجل التصنيع.

هاء  -مواضيع الدورات السابقة
-13
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ترد يف املرفق هبذه الوثيقة قائمة مرجعية ببعض مواضيع الدورات السابقة ملؤمتر الوزراء.
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املرفق
مواضيع الدورات السابقة ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني
الدورة

السنة

املوضوع

الثانية واخلمسون

االجتماعات السنوية املشرتكة
للجنة االقتصادية ألفريقيا مع
مفوضية االحتاد األفريقي
------

السياسة املالية والتجارة والقطاع اخلاص يف العصر الرقمي

2019

احلادية واخلمسون

-----

201٨

اخلمسون

العاشرة

2017

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واحليز املايل من أجل إجياد
الوظائف والتنويع االقتصادي
النمو وعدم املساواة والبطالة

التاسعة واألربعون

التاسعة

201٦

الثامنة واألربعون

الثامنة

2015

حنو هنج متكامل ومتسق فيما خيص التنفيذ والرصد والتقييم خلطة عام
 20٦3وخطة عام  2030للتنمية املستدامة
تنفيذ خطة عام  :20٦3التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية

السابعة واألربعون

السابعة

2014

السادسة واألربعون

السادسة

2013

التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول يف
أفريقيا
التصنيع من أجل أفريقيا الناشئة

اخلامسة واألربعون

اخلامسة

2012

حترير الطاقات الكامنة ألفريقيا باعتبارها قطبا للنمو العاملي

الرابعة واألربعون

الرابعة

2011

تسيري التنمية يف أفريقيا

الثالثة واألربعون

الثالثة

2010

تعزيز منو مستدام ومبعدالت عالية من أجل خفض البطالة يف أفريقيا

الثانية واألربعون

الثانية

2009

زيادة فعالية السياسة املالية لتعبئة املوارد احمللية

احلادية واألربعون

األوىل

200٨

األربعون

-----

2007

التاسعة والثالثون

-----

200٦

التصدي للتحديات اجلديدة اليت تواجه أفريقيا يف القرن احلادي
والعشرين
تسريع النمو والتنمية يف أفريقيا لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية:
التحديات الناشئة واستشراف املستقبل
معاجلة مشكلة العمالة يف أفريقيا

الثامنة والثالثون

-----

2005

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا

السابعة والثالثون

-----

2004

إدماج السياسات التجارية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية

السادسة والثالثون

-----

2003

اخلامسة والثالثون

-----

2002

الرابعة والثالثون

-----

2001

الثالثة والثالثون

-----

2000

تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا :حتدي الشراكة اجلديدة من أجل
تنمية أفريقيا
تسريع وترية التقدم واألداء يف أفريقيا :حتدي الشراكة اجلديدة من أجل
تنمية أفريقيا
تنفيذ شراكة األلفية من أجل برنامج االنتعاش األفريقي :اتفاق انتعاش
أفريقيا
حتديات متويل التنمية يف أفريقيا

__________
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