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أ

أوال -مقدمة
نظم املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا ،يف الفرتة
-1
من  2٦إىل  29أيلول/سبتمرب  2٠17يف دواال (الكامريون) ،الدورة الثالثة والثالثني للجنة اخلرباء
احلكومية الدولية .وركز االجتماع على موضوع ’’صنع يف وسط أفريقيا :من احللقة املفرغة إىل
احللقة املثمرة‘‘ .ونظمت الدورة بالشراكة مع وزارة االقتصاد والتخطيط وإدارة األراضي يف مجهورية
الكامريون.
وأتاح االجتماع للخرباء فرصة لتبادل اآلراء بشأن قضايا التنمية االقتصادية
-2
واالجتماعية يف وسط أفريقيا .كما مل تغب عن النقاش مسألة النسيج الصناعي واالسرتاتيجيات
املقرتحة لتسريع التحول اهليكلي القتصادات املنطقة دون اإلقليمية.
وكان من بني أهداف االجتماع أيضا الوقوف على حالة تنفيذ املبادرات دون
-3
اإلقليمية والقارية والدولية ،واستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي
للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا عام .2٠1٦

ثانيا -المشاركة
شارك مائة ومخسة ومخسون خبريا يف هذا االجتماع .وإضافة إىل الكامريون ،البلد
-4
املضيف ،كانت الدول األعضاء التالية ممثلة يف االجتماع :أنغوال ،وبوروندي ،وتشاد ،ومجهورية
أفريقيا الوسطى ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وسان تومي وبرينسييب ،وغابون ،وغينيا االستوائية.
وشارك يف االجتماع أيضا مندوبو املؤسسات واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
-5
التالية :الوكالة الفرنسية للتنمية ،والسفارة الفرنسية ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومصرف دول
وسط أفريقيا ،وجلنة غابات وسط أفريقيا ،واللجنة االقتصادية للماشية واللحوم واملوارد السمكية،
واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ،واملعهد
دون اإلقليمي املتعدد القطاعات للتكنولوجيا التطبيقية والتخطيط وتقييم املشاريع ،واملنظمة
األفريقية للملكية الفكرية ،وجممع الطاقة يف وسط أفريقيا .كما مثلت هيئات منظومة األمم
املتحدة التالية :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) ،واالحتاد الدويل لالتصاالت.
وكان ممثلو القطاع اخلاص من املنظمات التالية :االحتاد املشرتك ألرباب العمل يف
-٦
الكامريون ،واحتاد أرباب العمل بوسط أفريقيا ،وجمموعة سيدات األعمال يف الكامريون ،وجمموعة
بابا دانبولو ،واستثمارات موغانو ( ،)Mugano investmentوالشبكة الرئيسية لالتصاالت
السلكية والالسلكية يف الكامريون ( ،)MTNوأورانج الكامريون ،وشبكة النساء صاحبات
1

املشاريع يف الكامريون ،وشركة فيليا ( )VELIAحمدودة املسؤولية .وشارك يف األعمال أيضا ممثلو
املدرسة العليا لعلوم االقتصاد واإلدارة جبامعة دواال ،وممثلو املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين
ومنها شبكة منظمات اجملتمع املدين من أجل االقتصاد األخضر يف وسط أفريقيا
( ،)ROSCEVACودائرة توظيف الشباب ( ،)YES Cameroonوالتكنولوجيا البيئية املنصفة
( ،)Even Green Technologieوجمموعة املبادرة املشرتكة ،وآفاتكس الدولية ( AFATEX
 ،)Internationalوشركة اللوازم الصناعية واخلدمات التقنية .كما كانت الصحافة ممثلة متثيال
قويا.

ثالثا -حفل االفتتاح
-7

ترأس حفل االفتتاح السيد إسحاق تامبا ،املدير العام لالقتصاد وبرجمة االستثمارات

العامة يف وزارة االقتصاد والتخطيط وإدارة األراضي يف الكامريون .وأدىل ببيانات كل من السيد
أنطونيو بيدرو ،مدير املكتب دون اإلقليمي اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا ،والسيدة
جيوفاين بيها ،نائبة األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،والسيدة دوروثي بيكولو ،الرئيسة
املنتهية واليتها للجنة اخلرباء احلكومية الدولية ،والسيد تامبا الذي افتتح أعمال الدورة الثالثة
والثالثني.

رابعا -انتخاب أعضاء المكتب
-8

انتخب املشاركون التشكيلة التالية ألعضاء املكتب:
الرئيس:
نائب الرئيس:
المقرر:

مجهورية الكامريون
مجهورية تشاد
مجهورية الغابون

خامسا -إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل
-9

أقر املشاركون جدول األعمال وبرنامج العمل.

سادسا -سير األعمال
جرت األعمال يف جلسات عامة وجلسات موازية .وكانت خمتلف بنود جدول
-1٠
األعمال موضوع عروض تلتها مناقشات.

2

 - 1عرض ورقة العمل ’’صنع في وسط أفريقيا :من الحلقة المفرغة إلى
الحلقة المثمرة‘‘
ذكر املتكلم يف عرضه أن االخنفاض احلاد يف األداء االقتصادي املسجل منذ عام
-11
 2٠15يف وسط أفريقيا يرجع إىل اخنفاض األسعار الدولية للمواد األولية .وأكد أن منطقة وسط
أفريقيا وجدت نفسها ،بنظام إنتاج يهيمن عليه تصدير املواد األولية وضعف الصناعة التحويلية
والتطور التكنولوجي ،يف حلقة مفرغة .أبقت عليها مبادرات وخطط تصنيع عديدة مل تسفر عن
النتائج املرجوة باإلضافة إىل العوامل السلبية الداخلية واخلارجية.
وأضاف أن اقتصادات وسط أفريقيا تتمتع مبزايا هامة ،وال سيما مواردها الطبيعية
-12
والعوامل املواتية لكسر احللقة املفرغة واالنتقال إىل حلقة مثمرة تكون فيها الصناعة التحويلية حمرك
النمو والتنمية .وهلذا ،أوصى هذه املنطقة دون اإلقليمية بأن تستلهم من مبادرات من قبيل خطط
التصنيع الرئيسية ،واملناطق االقتصادية اخلاصة ،ووحدات إعداد وتنفيذ املشاريع ،ومرافق إعداد
املشاريع.
واقرتح املتحدث بعد ذلك إطارا لإلجراءات ذات األولوية يتضمن املتغريات السبعة
-13
التالية( :أ) تعريف التوجهات االسرتاتيجية من أجل تسريع التصنيع يف وسط أفريقيا؛ و(ب)
ضرورة وجود قيادة حمنكة وتنظيم مؤسسي مناسب للسياسة الصناعية؛ و(ج) إعطاء األولوية
لسياسة التصنيع يف اخلطط والسياسات اإلمنائية الوطنية منها واإلقليمية؛ و(د) استثمارات ضخمة
يف اهلياكل األساسية الصناعية ويف رأس املال البشري من أجل تطور تكنولوجي سريع؛ و(ه)
تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية يف جمال اس ـ ـتيعاب املشاريع الصناعية ومشاريع اهلياكل األساسية؛
و(و) إنشاء املؤسسات الالزمة لتمويل التصنيع؛ و(ز) دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم،
والشركات الوطنية الرائدة ،واالستثمارات األجنبية املباشرة من أجل اندماج ناجح يف سالسل
القيمة اإلقليمية والعاملية.
واختتم املتكلم عرضه باإلشارة إىل أن حتقيق تغيري املسار على الصعيدين اإلقليمي
-14
والوطين يتطلب تغيريا يف العقلية وحوارا والتزاما قويا من قادة القطاعني العام واخلاص.
-2

حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن ’’صنع في وسط أفريقيا :من
الحلقة المفرغة إلى الحلقة المثمرة‘‘

تلت عرض ورقة العمل مناقشة بشأن املوضوع الرئيسي لالجتماع .وأدار هذه
-15
املناقشة فريق رفيع املستوى مؤلف من  5متدخلني.

3

عرض املشارك األول يف حلقة النقاش ،السيد باري أليو مبا كوميب من وزارة احلراجة
-1٦
يف غابون ،التجربة الغابونية يف جمال التنويع االقتصادي والتصنيع يف قطاع األخشاب .وأكد بداية
أن بعض التدابري املوصى هبا يف ورقة العمل توجد قيد التنفيذ بالفعل يف غابون ،مثل حظر تصدير
األخشاب يف شكل جذوع الذي قرره رئيس اجلمهورية عام  .2٠1٠وقد مسحت هذه التدابري
بتحسني مستوى حتويل األخشاب الذي ارتفع من  2٠يف املائة عام  2٠٠9إىل  75يف املائة
عام  .2٠12وباملثل ،زاد عدد وحدات حتويل األخشاب من  8٠إىل  155وحدة ،مما أدى إىل
زيادة ما أنشئ من فرص العمل يف هذا القطاع من  4 5٠٠إىل  1٠ 5٠٠وظيفة .وكتدبري من
تدابري الدعم ،أنشئت منطقة ذات نظام خاص كي تتيح للمستثمرين االستفادة من اإلعفاءات
على بعض منتجات االسترياد ،وال سيما املعدات .كما خصصت مساحات حرجية لفائدة
املستثمرين من خالل تصاريح احلراجة ،مما يتيح وصوال دائما إىل املورد .وعالوة على ذلك،
أنشئت بورصة وطنية لألخشاب لكنها مل تبدأ العمل بعد ،بينما انتقل حجم أعمال قطاع
األخشاب من  14٠إىل  2٠٠مليار فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية (ما يعادل 2٦3
مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة).
بيد أنه أشار إىل أنه ال يستغل إال  ٦٠نوعا لديه إمكانات تسويق من بني 4٠٠
-17
نوع املوجودة يف غابون .ويود البلد زيادة هذا العدد إىل ما ال يقل عن  15٠نوعا .مث دعا إىل
بذل مزيد من اجلهود يف جمال البحث والتطوير من أجل زيادة معرفة إمكانات القيمة املضافة.
وأخريا ،أوصى باملواءمة بني السياسات الوطنية من أجل زيادة التكامل بني اقتصادات املنطقة
دون اإلقليمية.
وحتدث السيد بيدرو ،مدير املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا فاستعرض أوال
-18
عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن مسألة التحول اهليكلي .فما فتئت اللجنة االقتصادية
ألفريقيا تويل ،منذ عام  ،2٠1٠اهتماما خاصا لقضايا التصنيع والتحول اهليكلي .وقد تنوعت
املواضيع والقضايا اليت جرى تناوهلا على مر السنني .ففي عام  2٠1٠على سبيل املثال،
أيد ’’التقرير االقتصادي عن أفريقيا‘‘ ،املنشور السنوي الرئيسي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،فكرة
أن أفريقيا حتتاج إىل حتقيق منو قوي خللق فرص العمل الالئق .ويف عام  ،2٠11حلل ’’التقرير
االقتصادي عن أفريقيا‘‘ دور الدولة يف التنمية .وهلذه الغاية ،أوصى التقرير باعتماد توجه إمنائي،
على غرار كوريا واليابان .وأثار ’’التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  ،‘‘2٠12من جهته ،ضرورة
إطالق العنان إلمكانات النمو يف أفريقيا .ومتثل أحد التدابري األساسية املوصى هبا يف توسيع حيز
السياسات .وأشار املتحدث إىل أنه ينبغي جتاوز التفكري التقليدي لتوافق آراء واشنطن .ويف عام
 ،2٠13ركز ’’التقرير االقتصادي عن أفريقيا‘‘ على تعزيز التصنيع املتمحور على استغالل السلع
األساسية .وكان موضوع التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  2٠14هو التصنيع من خالل
التجارة .وجرى فيه حتليل دور منطقة التجارة احلرة القارية اليت من شأهنا إجياد سوق شاسعة
4

متاحة لكل بلد أفريقي .وتناولت الطبعات الثالث األخرية للتقرير املسائل املؤسسية الالزمة لتعزيز
التصنيع ،والتصنيع القائم على مبادئ االقتصاد األخضر ودور التنمية احلضرية يف تعزيز التصنيع.
وشدد السيد أنطونيو بيدرو أيضا على أمهية توليد وتقاسم املعارف من أجل تنقيح
-19
السياسات الصناعية .ويف هذا الصدد ،فإن وثيقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا املعنونة ’’السياسة
الصناعية التحويلية ألفريقيا‘‘ تدحض األسطورة القائلة بأن السياسة الصناعية أمر عفا عليه الزمن.
فقد جلأت إليها العديد من البلدان وال تزال .ومتثلت بعض العناصر الرئيسية األخرى لرسالة
املتكلم يف أن التنويع االقتصادي مرحلة ال غىن عنها لبلدان وسط أفريقيا اليت مل يعد بوسعها
االعتماد على املنتجات النفطية فقط .وشدد أيضا على ضرورة جتاوز املزايا النسبية ،وحتديد
الصناعات اجلديدة وتشجيعها ،ومحاية الصناعات الناشئة ،وال سيما يف قطاع الصناعة التحويلية.
ويف اخلتام ،قال إنه آن األوان لالنتقال من مبادرات استخدام املوارد من أجل اهلياكل األساسية
إىل مبادرات استخدام املوارد ألغراض التصنيع.
وأشارت السيدة هيلني تسوبغين تيوما (املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت
-2٠
تديرها نساء) ،يف مداخلتها ،إىل أن القيود اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتول
دون عملها بفعالية يف القطاع الصناعي يف وسط أفريقيا تنقسم إىل قيود خارجية وداخلية .وتشمل
القيود اخلارجية عدم كفاية إمدادات الطاقة ،وضعف مستوى التطور التكنولوجي ،ورداءة اهلياكل
األساسية للنقل واالتصاالت ،ونقص اليد العاملة املاهرة ،وتقلب األسواق ،وبيئة األعمال التجارية
غري املواتية ،وصعوبات الوصول إىل رؤوس األموال الدولية ،وندرة التمويالت الداخلية بسبب
نقص ثقافة التمويل .وعددت من بني القيود الداخلية صغر حجم املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
وصعوبات االمتثال لقواعد منظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا ،واإللزام مبسك صارم
للحسابات.
وشددت املتحدثة الحقا على احلاجة إىل تعزيز قدرات العاملني يف املؤسسات
-21
الصغرية واملتوسطة من خالل أمور منها خصوصا إنشاء منابر تيسر الوصول إىل التكنولوجيات
اجلديدة؛ وحتسني توافر ونوعية اهلياكل األساسية؛ ووضع خطط للتصنيع؛ ووضع خطط للتنمية
تراعي املؤسسات الصغرية واملتوسطة .كما أوصت بتخصيص متويالت كافية للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،وتشجيع التكنولوجيات اجلديدة ،وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تقوم على املزايا
النسبية اإلقليمية.
وقدم السيد جول توكا ،اخلبري االقتصادي بأمانة اجلماعة االقتصادية لدول وسط
-22
أفريقيا ،عرضا ركز خالله على ما تطرحه السياسة الصناعية يف املنطقة دون اإلقليمية من رهانات
وحتديات وآفاق .وأشار بداية إىل أن الوالية الرئيسية للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا هي
قيادة عملية التكامل اإلقليمي يف وسط أفريقيا وأن من شأن توسيع األسواق أن يتيح حتقيق
5

وفورات احلجم وزيادة اإلنتاج بتكلفة أقل .مث أوضح أن اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
تعمل على صياغة سياسة صناعية إقليمية والرتكيز على بعض املسائل مثل احلاجة إىل إجياد موطئ
قدم يف السوق اإلقليمية اليت تضم  15٠مليون نسمة ،وتعد حاليا مستوردا صافيا .وقد أفضى
النمو احلضري الكبري إىل ارتفاع الطلب على املنتجات الصناعية ومواد البناء وهو ما يعين احلاجة
لالستفادة من مزايا العوملة .وأشار إىل أن بلدان وسط أفريقيا هبا مناجم حديد هامة ميكنها أن
تليب احتياجات البلدان الناشئة وأنه ميكن التفكري يف جعلها قطبا للصناعة املعدنية .وعالوة على
ذلك ،ينبغي للمنطقة أن تسعى إىل اجتذاب املستثمرين يف الصناعة الزراعية يف ضوء ما تزخر به
من أراضي صاحلة للزراعة وظروف مناخية مواتية ،وأن منو الطبقات الوسطى يف البلدان الناشئة
يعزز ارتفاع تكلفة اليد العاملة ويشكل فرصا لتهيئة بلدان املنطقة من أجل أخذ موقعها ضمن
البلدان اليت تعرض يدا عاملة يسرية التكلفة وبالتايل جتذب أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات
املنقولة إىل اخلارج؛ وتبوء موقع يف سالسل القيمة العاملية.
وأوصى املتحدث يف النهاية بنشر الصناعات من خالل اعتماد نظام للمجموعات
-23
املواضيعية/سالسل القيمة ،وااللتزام القوي من جانب الدول بتمويل اهلياكل األساسية وهياكل
الدعم ،وتوطيد التكامل اإلقليمي .وأضاف أن مسألة التمويل أمر بالغ األمهية ،وأنه ينبغي للبلدان
أن تنظر يف إنشاء صناديق سيادية ميكن استخدامها لتمويل هياكلها األساسية .كما يشكل
التأجري التمويلي خيارا ينبغي أن تستكشفه املؤسسات الصغرية واملتوسطة .واختتم السيد توكا
كلمته بالتشديد على أمهية تشجيع تصنيع يكفل احلفاظ على البيئة.
وتناول السيد ناسيس باليسي شاسم ،املمثل اإلقليمي ملركز اجلنوب الشرقي لالحتاد
-24
املشرتك ألرباب العمل يف الكامريون ،دور القطاع اخلاص يف التنمية الصناعية .واستعرض بتعمق
حالة التنمية الصناعية يف وسط أفريقيا قبل أن يؤكد أن هذه املنطقة دون اإلقليمية تستورد يف
املقام األول منتجات صناعية وال تصدر إال منتجات أولية .واعترب أن منوذج النمو ليس مستداما
وأن القطاع الصناعي يف املنطقة ليس جذابا ال للقطاع اخلاص احمللي ،وال للمستثمرين األجانب،
بالنظر إىل أن سياسة الضرائب تتسم بتعدد االقتطاعات وارتفاع معدالهتا .كما أن تردي نوعية
اهلياكل األساسية وتدين مستوى التعليم ،ونقص التمويل املخصص لألنشطة الطويلة األجل،
وممارسة التهريب ،وعدم استقالل السلطة القضائية كلها عوامل غري مواتية الجتذاب املستثمرين
األجانب .واختتم مداخلته بتوصية الدول حبماية الصناعات احمللية ،وخاصة من خالل ضمان
ختصيص قسم من املشرتيات العامة هلا وحظر استرياد بعض السلع االسرتاتيجية من أجل تنمية
الصناعة احمللية.
وانصبت املناقشات اليت أعقبت العروض اليت قدمها أعضاء حلقة النقاش أساسا
-25
على دور اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف تعزيز النمو ،وإنشاء مراكز حبوث إقليمية ،واحلاجة
٦

إىل حتليل الطلب يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية بغية حتديد العرض واالستفادة من أوجه التآزر
املمكنة ،ورفع احلواجز أمام التجارة ،واحلاجة إىل إنشاء أو تعزيز أطر للحوار بني القطاعني العام
واخلاص.
-3

أعمال األفرقة المواضيعية

شكل املشاركون ،يف وقت الحق ،ثالث جمموعات لتعميق النقاش يف املواضيع
-2٦
التالية( :أ) املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسالسل القيمة؛ و(ب) أدوات متويل التنمية الصناعية؛
و(ج) وضع وتنفيذ السياسات الصناعية.
وخالل اجللسة العامة ،عرضت األفرقة نتائج أعماهلا .وتركزت هذه األخرية على
-27
التوصيات .وأنشئ فريق عامل مصغر بعد ذلك الستعراض مجيع التوصيات من أجل ما يلي( :أ)
جتميعها؛ و(ب) تقييم مدى إمكانية تنفيذها يف السياق العاملي ودون اإلقليمي؛ و(ج) اقرتاح
جدول زمين على املدى القصري واملتوسط والطويل؛ و(د) حتديد الشركاء أو اجلهات اليت ميكن
أن تسهم يف هذا التنفيذ؛ و(ه) إبراز دور القطاع اخلاص والشركاء التقنيني واملاليني؛ و(و) حتديد
املصادر احملتملة للتمويل.
وعرضت نتائج أعمال الفريق املصغر على اجللسة العامة يف شكل مصفوفة من
-28
التوصيات ،قام املشاركون باستعراضها واعتمادها .بيد أهنم شددوا على ضرورة التحقق من إطالع
صناع القرار على هذه التوصيات ،وكذا إنشاء آلية لرصد وتقييم تنفيذها مع إشراك كامل ملكتب
جلنة اخلرباء احلكومية الدولية .ويف هذا الصدد ،ذكرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن املسألة
تشكل سلفا موضوع تأمل داخلي يف إطار إعادة هيكلة اآلليات احلكومية الدولية من أجل
حتسني فعاليتها .وهكذا رتب املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا
لعقد اجتماعات فصلية مع مكتب جلنة اخلرباء احلكومية الدولية.
وإضافة إىل ذلك ،طلب اخلرباء إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تطرح مسألة
-29
السياسة الصناعية يف مستوى أعلى لكي تتجاوز مرحلة األمنيات وترتجم إىل نتائج ملموسة
وواقعية.
-4

المناقشة على مائدة العشاء

نظم املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا عشاء مناقشة
-3٠
تبادل خالله املشاركون يف حلقة النقاش اآلراء مع اخلرباء بشأن موضوع جلنة اخلرباء احلكومية
الدولية من أجل تعميق التفكري.
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تقرير عن أنشطة المكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا
في وسط أفريقيا عام  2016وبرنامج عمله لعام 2017

قدمت األمانة تقريرا عن حصيلة أنشطة املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية
-31
ألفريقيا يف وسط أفريقيا عام  2٠1٦وبرنامج عمله لعام  .2٠17وبدأ املتكلم باإلشارة إىل هدف
برنامج عمل املكتب لفرتة السنتني  2 ٠17-2٠1٦والنتائج املتوقعة منه قبل أن يعدِّد األنشطة
اليت نفذت بغية تعزيز التحول اهليكلي لالقتصادات يف وسط أفريقيا وتسريع وترية التكامل
اإلقليمي .ويتعلق األمر بأمور منها إعداد منشورات وإطالقها ،وعقد اجتماعات وحوارات رفيعة
املستوى ،وكذا تقدمي الدعم إىل املؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية .كما عرض توقعات برنامج
العمل الذي سيواصل إعطاء األولوية للتنويع االقتصادي وتسريع التكامل اإلقليمي ،مع التشديد
على تأثري اإلصالحات اجلارية ملنظومة األمم املتحدة يف الربنامج املذكور.
وأحاطت اللجنة علما باألنشطة اليت نفذها املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية
-32
ألفريقيا يف وسط أفريقيا .وقد أجنز هذا األخري فعليا كامل برناجمه يف  .2٠1٦بيد أن اخلرباء طلبوا
إىل املكتب أن يسلط الضوء ،يف تقريره املقبل عن األنشطة ،على النتائج احملققة وأثرها وكذا
اجلدول الزمين لتنفيذ األنشطة.
-6

التقدم المحرز مؤخرا واآلفاق على الصعيد االقتصادي في وسط
أفريقيا

تابع اخلرباء باهتمام كبري العرض الذي قدمته األمانة بشأن التقدم احملرز مؤخرا
-33
واآلفاق االقتصادية يف وسط أفريقيا .وأشار خبري اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل أن أداء االقتصاد
الكلي يف وسط أفريقيا سجل تراجعا بسبب اخنفاض أسعار النفط الدولية .فقد اخنفض النمو يف
منطقة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا من  1،٦يف املائة عام  2٠15إىل  ٠،2يف
املائة عام  .2٠1٦وفيما يتعلق بإدارة املالية العامة ،أكد املتكلم أهنا اتسمت باتساع العجز يف
امليزانية يف مجيع البلدان املنتجة للنفط وأن التجارة اخلارجية أبانت عن تدهور رصيد احلساب
اجلاري ،وهو ما يعزى إىل أمور منها تدهور املوازين التجارية واخلدمات واإليرادات يف مجيع البلدان
تقريبا .والحظ مقدم العرض أن ارتفاع مستويات االستدانة يطرح ،يف األجل الطويل ،مشكلة
لتنمية بلدان املنطقة دون اإلقليمية .غري أنه شدد على أن التضخم قد بقي حتت السيطرة نسبيا
يف منطقة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ،بفضل السياسات النقدية التيسريية .واختتم
بنربة متفائلة قائال إن اآلفاق ستكون مواتية أكثر يف عام  2٠18منها يف عام  2٠17على
افرتاض استمرار انتعاش النشاط االقتصادي العاملي والزيادة املتوقعة يف أسعار السلع األساسية
التصديرية الرئيسية ،وال سيما النفط.
8

وتناولت املناقشات اليت تلت بصورة أساسية هشاشة اقتصادات أفريقيا الوسطى
-34
واحلاجة إىل التخفيف من قابليتها للتأثر بتقلبات أسعار النفط العاملية ،وذلك من خالل تسريع
تنويع اهليكل اإلنتاجي .واعتربت السياسات املالية املسايرة للتقلبات الدورية يف أوقات ارتفاع
أسعار النفط ومستوى وسرعة االستدانة من بني األسباب الرئيسية للصعوبات املالية اليت تواجهها
بلدان املنطقة دون اإلقليمية .وأوصى اخلرباء أيضا بأنه ينبغي إيالء األمهية للتقارب الفعلي
القتصادات اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وليس للتقارب االمسي .وشددوا أيضا
على احلاجة إىل فهم أفضل للتحول اهليكلي القتصادات املنطقة دون اإلقليمية.
-7

حالة تنفيذ البرامج اإلقليمية والدولية والمبادرات الخاصة األخرى
في المنطقة دون اإلقليمية

قدمت األمانة التقرير السنوي املتعلق حبالة تنفيذ الربامج اإلقليمية والدولية واملبادرات
-35
اخلاصة األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية .وكرس التقرير للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  2٠3٠وخطة عام  2٠٦3يف وسط أفريقيا .ووفقا للتقرير ،على الرغم من أوجه
التقدم املشجعة يف بلوغ بعض األهداف ،ال تزال املنطقة دون اإلقليمية تواجه صعوبات يف
القضاء على الفقر املدقع واجلوع ،وحتسني الصحة والتعليم ،والوصول إىل اهلياكل األساسية .وأبرز
العرض أيضا التحديات اليت ينبغي لبلدان وسط أفريقيا أن تتصدى هلا يف جمال التخطيط والتمويل
واملتابعة ويف إعداد اإلحصاءات من أجل التنفيذ الفعال خلطة التنمية املستدامة لعام 2٠3٠
وخطة عام  .2٠٦3وفضال عن ذلك ،ينبغي أن تعمل البلدان على مواءمة أطرها وأدواهتا
للتخطيط االسرتاتيجي مع هاتني املبادرتني وتكفل اتساقها معهما.
ويف املناقشات اليت تلت العرض ،شدد اخلرباء على أمهية أن تتوىل الدول زمام املبادرة
-3٦
فيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة من أجل كفالة تعزيزها وتبنيها ،ويف الوقت نفسه مواءمة
املؤشرات مع السياق احمللي .كما أشاروا إىل ضرورة استخدام مؤشرات إحصائية مصنفة إلجراء
تفسري دقيق للمؤشرات اليت من شأهنا قياس التخفيف من حدة الفقر.
-8

البعد دون اإلقليمي للمنتدى اإلقليمي األفريقي للتنمية المستدامة

قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ورقة بعنون’’ :حنو منتدى أفريقي إقليمي للتنمية
-37
املستدامة أكثر فعالية :تعزيز آليات املشاركة دون اإلقليمية‘‘ ،بغية حتفيز املشاركة الفعالة للدول
األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف املنطقة دون اإلقليمية يف املراحل التحضريية ويف
املنتدى األفريقي للتنمية املستدامة.
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وذكر املتكلم بداية بقرار اجلمعية العام  29٠/7٦املؤرخ متوز/يوليه  2٠٠3الذي
-38
أنشأ رمسيا املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ،بوصفه اهليئة الرئيسية ملنظمة
األمم املتحدة املعنية بقضايا التنمية املستدامة .وينعقد هذا املنتدى حتت رعاية اجمللس االقتصادي
واالجتماعي لألمم املتحدة ويستند ،حتقيقا هلذه الغاية ،على املشاورات اإلقليمية .وأوصى القرار
نفسه اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة ،ومنها اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بتيسري هذه املشاورات
اإلقليمية .وستقدم نتائج تلك املشاورات إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى للنظر فيها.
ومن مث عدد املتحدث األطر التوجيهية للمنتدى ،وهي اعتماد رؤساء دول
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وحكومات االحتاد األفريقي خطة التنمية املستدامة لعام  2٠3٠وخطة عام 2٠٦3؛ واعتماد
خطة العشرية األوىل خلطة عام  2٠٦3هذه يف حزيران/يونيه  2٠15واعتماد اجلمعية العامة
لألمم املتحدة خطة التنمية املستدامة لعام  2٠3٠يف عام  .2٠15وأضاف أن اللجنة االقتصادية
ألفريقيا كلفت بأن تنظم سنويا منتدى أفريقيا بشأن موضوع يتماشى مع موضوع املنتدى
السياسي الرفيع املستوى ليكون مبثابة منرب يهدف من جهة إىل الوقوف على حالة التنفيذ املتكامل
للخطتني ،ومن جهة ثانية إىل اعتماد موقف مشرتك للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
بالتنمية املستدامة .وإضافة إىل ذلك ،يتيح هذا املنتدى للبلدان فرصة للمشاركة ،على أساس
طوعي ،يف االستعراض الوطين الدوري حلالة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .وأشار إىل أنه مل
يشارك أي بلد من وسط أفريقيا بعد يف هذه العملية ،لكن مجهورية الكونغو قد سجلت للمشاركة
يف منتدى عام .2٠18
وختم املتكلم عرضه باقرتاح إجراءات ملموسة لتعزيز اخنراط املنطقة دون اإلقليمية
-4٠
يف عملية منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ،واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
بالتنمية املستدامة.
بالنسبة للدول األعضاء:
-

إنشاء مرصد وطين ملتابعة أهداف التنمية املستدامة؛

-

حتديد اخلرباء الوطنيني من أجل املشاركة يف شبكة افرتاضية للممارسني
ويف آلية االستعراض دون اإلقليمية اليت ستنشئها اللجنة االقتصادية
ألفريقيا؛

-

املشاركة بفعالية يف منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة عامي
 2٠18و ،2٠19وكذا يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى.

1٠

بالنسبة للجنة االقتصادية ألفريقيا:
منتدى عام :2018
-

احلرص على تعيني اخلرباء الوطنيني الذين سيشاركون يف مناقشات
الشبكات االفرتاضية للممارسني؛

-

إطالق وإدارة الشبكات االفرتاضية للممارسني املعنية بأهداف التنمية
املستدامة احملددة ملنتدى عام  2٠18وخطة عام 2٠٦3؛

-

اإلنشاء التدرجيي لقاعدة بيانات للمعلومات واملعارف ،وللممارسات
اجليدة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  2٠٦3يف املنطقة
دون اإلقليمية؛

-

جتميع تقرير الشبكات االفرتاضية للممارسني يف شكل رسائل رئيسية
توطئة العتماده؛

-

إحالة الرسائل الرئيسية رمسيا إىل منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة
لعام .2٠18

منتدى عام :2019
-

املطالبة بتعيني خرباء للمشاركة يف الشبكات االفرتاضية للممارسني املعنية
بأهداف التنمية املستدامة وخطة عام  2٠٦3فيما يتصل مبنتدى أفريقيا
اإلقليمي للتنمية املستدامة لعام 2٠19؛

-

إطالق وتنسيق مناقشات الشبكات االفرتاضية للممارسني؛

-

جتميع نتائج املناقشات يف شكل رسائل رئيسية للمنطقة دون اإلقليمية؛

-

تقدمي هذه الرسائل للمناقشة خالل اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية
لعام 2٠18؛

-

تنسيق اعتماد الرسائل الرئيسية للمنطقة دون اإلقليمية؛

-

تقدمي الرسائل الرئيسية للمنطقة دون اإلقليمية إىل منتدى أفريقيا اإلقليمي
للتنمية املستدامة لعام .2٠19
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وأحاط املشاركون علما بالعرض والتوصيات .وأعربوا عن استعدادهم لدعم مشاركة
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بلداهنم يف االستعراض الوطين الطوعي ملنتدى عام  2٠18وتأييدهم لالستعراض الوطين الطوعي
ملنتدى عام .2٠19
-9

تنفيذ المبادرات دون اإلقليمية في وسط أفريقيا :خدمة التجوال

قدمت األمانة التقرير املتعلق حبالة خدمة التجوال يف وسط أفريقيا .وأشار خبري
-42
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،بعد شرح املفهوم ،إىل أن التجوال يشكل واحدا من بني ستة عشر
مؤشرا للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا ،اشرتك يف وضعه اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومفوضية االحتاد
األفريقي ،ومصرف التنمية األفريقي .مث عرض جتارب املناطق دون اإلقليمية األخرى يف إقامة
خدمة التجوال وأبرز األداء اجليد ملنطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي .كما سلط الضوء
على الفوارق يف التعريفات اليت ميارسها مشغلو اخلدمة يف وسط أفريقيا ،واليت ميكن أن ترتاوح بني
ضعف واحد ومخسة أضعاف على حساب املستهلكني .وأوضح أن هذا الوضع يرجع إىل عدم
وجود إطار تنظيمي دون إقليمي ،يكون متوائما وملزما وجيرب مشغلي شبكات اهلاتف النقال على
العمل بأسعار قريبة من املعدالت احمللية .ويف ضوء ذلك ،قدم املتكلم التوصيات التالية( :أ) وضع
وتنظيم اجلهات التنظيمية لكل بلد يف املنطقة دون اإلقليمية ملذكرة تفاهم إقليمية تنظم اجلوانب
التقنية والتعريفية والقانونية للتجوال؛ و(ب) إنشاء جلنة دون إقليمية مسؤولة عن إقامة خدمة
التجوال؛ و(ج) اعتماد اسرتاتيجيات مشرتكة للحد من التعريفات؛ و(د) تنفيذ اتفاقات جتوال
على الشبكات املتنقلة.
وعقب العرض ،ركزت املناقشات على التعريفات املفرطة اليت يفرضها بعض مشغلي
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اخلدمة .ويف هذا الصدد ،دعا املشاركون إىل أن تنظم اهليئات التنظيمية دون اإلقليمية هذه
التعريفات ،وشجعوا اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا على تنفيذ التوصيات املقدمة بشأن
التجوال ،خالل اجتماع الوزراء املسؤولني عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،املعقود يف
تشرين الثاين/نوفمرب  2٠1٦يف برازافيل.
 -10التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام 2017
أطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا طبعة عام  2٠17من التقرير االقتصادي عن
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أفريقيا .ويركز التقرير على ’’التصنيع والتنمية العمرانية يف خدمة التحول يف أفريقيا‘‘ .وقد سبق
إطالقه بيان أدلت ى به نائبة األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا .وعرض التقرير يف
جزأين.
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وخصص اجلزء األول منه للسياق االقتصادي واالجتماعي للقارة األفريقية ،الذي
-45
يتميز بآفاق منو واعدة يف األجل الطويل ،على الرغم مما شهدته اآلونة األخرية من تباطؤ االقتصاد
العاملي وضعف األداء االقتصادي .وتبقى البارمرتات األساسية لالقتصاد متينة من حيث أن أمام
وترية النمو جماال واسعا لالستفادة من العائد الدميغرايف ،وكذلك من برنامج التصنيع والتحول
اهليكلي .بيد أن هذه اآلفاق ستتوقف إىل حد كبري على إدارة التحول احلضري السريع .وبالفعل،
تشهد املنطقة أسرع وترية تنمية حضرية يف العامل بعد آسيا ،ويف أقل من  2٠عاما سيغلب عليها
الطابع احلضري.
وسلط اجلزء الثاين من العرض املخصص ملوضوع التقرير الضوء على إشكالية التنمية
-4٦
احلضرية يف القارة والروابط بني التنمية احلضرية والتحول اهليكلي ،مبا يف ذلك التصنيع ،والسياسات
اليت يتعني تنفيذها من أجل تعزيز تعبئة اإلمكانات احلضرية من أجل التصنيع .ويتبني من مؤشرات
التنمية احلضرية ،على وجه اخلصوص ،أن هذا االجتاه القوي ذا الطابع املتعدد األبعاد سيطبع
بلدان القارة يف العقود املقبلة .وعالوة على ذلك ،تثبت النظرية والتاريخ االقتصاديان احلديثان
أنه ال ميكن حتقيق حتول هيكلي وتصنيع من دون تنمية حضرية .بيد أن التنمية احلضرية اليت
حدثت يف أفريقيا مل تأخذ يف احلسبان بعدها االقتصادي .وأوصي املتكلم فيما أوصي به بإدماج
التنمية احلضرية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية ووضع سياسات صناعية متسقة مع السياسات
احلضرية من أجل تعبئة أفضل إلمكانات التنمية احلضرية .كما وجه بعض التوصيات إىل اخلرباء
لكي يدجموا بصورة أفضل إشكالية التنمية احلضرية يف عملية التحول اهليكلي ،وال سيما التصنيع.
وهنأ اخلرباء األمانة على جودة التقرير وأمهية املوضوع يف ضوء الرهانات االقتصادية
-47
واالجتماعية للمنطقة دون اإلقليمية .ويف هناية املناقشات ،قدموا التوصيات التالية:
التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء واللجنة االقتصادية ألفريقيا والمنظمات دون
اإلقليمية:
-

تسليط الضوء على فرص وحتديات التنمية احلضرية يف مجيع الدراسات
واألعمال املتعلقة بعملية التحول والتنمية الصناعية يف وسط أفريقيا.

التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء
-

دمج التنمية احلضرية بأبعادها الدميغرافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية
يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية والسياسات القطاعية ،مبا فيها املتعلقة
بالتنمية الصناعية ،والزراعة ،والتجارة ،واالبتكار ،واهلياكل األساسية،
وتشجيع االستثمار.
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التوصيات الموجهة إلى اللجنة االقتصادية ألفريقيا
-

تنظيم اجتماعات إقليمية ودون إقليمية ،مبا يف ذلك يف إطار جلنة اخلرباء
احلكومية الدولية ،بشأن التحول اهليكلي ،والسياسات الصناعية ،والتنمية
احلضرية.

-

دعم الدول األعضاء يف تعميم إشكالية التنمية احلضرية يف الرؤى
والسياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية والسياسات الصناعية لبلدان
املنطقة دون اإلقليمية.

 -11اجتماع الخبراء المخصص
حضر املشاركون اجتماع اخلرباء املخصص الذي عقد بالتعاون مع جلنة اخلرباء
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احلكومية الدولية من أجل استعراض وإثراء تقرير الدراسة املعنونة ’’تسخري إمكانات الصناعة
الزراعية لدعم التحول اهليكلي يف وسط أفريقيا‘‘.
وأشار مدير املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا ،يف
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مالحظاته االفتتاحية ،إىل أن الصناعة الزراعية تشكل ممرا إلزاميا حنو التحول اهليكلي والتنمية
االقتصادية لبلدان املنطقة دون اإلقليمية .وأكد بعد ذلك أن تنمية الصناعة الزراعية توفر إحدى
أفضل فرص حتقيق النمو االقتصادي املستدام ،وتكوين الثروة ،واحلد من الفقر يف وسط أفريقيا.
 -12عرض التقرير عن الدراسة التي موضوعها ’’تسخير إمكانات الصناعة
الزراعية لدعم التحول الهيكلي في وسط أفريقيا‘‘
كان هدف الدراسة اليت موضوعها تسخري إمكانات الصناعة الزراعية لدعم التحول
-5٠
اهليكلي يف وسط أفريقيا هو املسامهة يف التفكري يف طرائق حتقيق منو متنوع وشامل اجتماعيا ،من
خالل تنمية الصناعة الزراعية يف وسط أفريقيا .ويف هذا السياق ،استند عرض التقرير إىل ثالث
نقاط رئيسية .متثلت النقطة األوىل يف تقدمي معلومات حمدثة عن حالة الصناعة الزراعية يف وسط
أفريقيا وإمكاناهتا وأدائها .وتبني منها أن لوسط أفريقيا إمكانات هائلة يف جمال الصناعة الزراعية
ال يزال استغالهلا دون املستوى وتتطلب تنفيذ سياسات إمنائية تشجع استغالهلا بصورة أكثر
فعالية من أجل املسامهة بشكل أفضل يف حتقيق التحول اهليكلي للمنطقة دون اإلقليمية .مث
استعرضت الدراسة بعد ذلك حصيلة سياسات تنمية الصناعة الزراعية وحددت الثغرات اليت
حتول دون حتقيق كامل نتائجها .واختتمت بتحديد مخسة جماالت ذات أولوية لتشجيع الصناعة
الزراعية ،وهي :توافر املدخالت وإتاحة احلصول عليها ،وتكثيف اإلنتاج ،وتوافر اهلياكل األساسية
وتيسري الوصول إليها ،والتحويل ،وأخريا التسويق.
14

وأبرزت املناقشات اليت تلت ذلك أمهية مسائل ملكية األراضي ومتكني املرأة .واقرتح
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اخلرباء إعادة ترتيب حماور التدخل ودعوا إىل زيادة االتساق يف صياغة وتنفيذ سياسات تنمية
الصناعة الزراعية .وشددوا على احلاجة إىل زيادة االستثمار يف البحث ويف تطوير سالسل القيمة
من أجل تعزيز اإلنتاجية.
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وعقب املناقشات ،قدم اخلرباء التوصيات التالية:

التوصيات الموجهة إلى اللجنة االقتصادية ألفريقيا
-

حتديث إحصاءات الدراسة واستكمال املعلومات الناقصة بالنسبة لبعض
البلدان.

-

التعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة لتعميق حبث مسألة وصول املرأة إىل
األراضي.

-

تطوير التحليل املتعلق مبسألة االستيالء على األراضي.

-

إدراج مصفوفة أهداف التنمية املستدامة يف التقرير.

التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء
-

مواءمة سياسات تنمية الصناعة الزراعية مع خطة التنمية املستدامة لعام
 2٠3٠وخطة عام .2٠٦3

-

زيادة االستثمار يف إنتاج اإلحصاءات ونشرها.

-

تنمية املهارات املهنية يف جمال تربية األحياء املائية والصناعة الزراعية.

-

تعزيز قدرات اإلدارات املكلفة بالتنمية الزراعية والريفية.

 - 13التجارب الوطنية في مجال تطوير الصناعة الزراعية
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الزراعية.

خالل هذا االجتماع ،تبادل اخلرباء التجارب الوطنية يف جمال تطوير الصناعة

وأشار ممثل غابون إىل أن اخلطة االسرتاتيجية لغابون الناشئة تتضمن برناجما طموحا
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لتطوير الصناعة الزراعية ،وأن هذا الربنامج يقوم على ثالث ركائز (النمو والعمالة والزراعة).
وأضاف أن من شأن الربنامج أن يسهم أيضا يف حتسني الناتج احمللي اإلمجايل مبا بني  4إىل 5
15

يف املائة .وأشار أيضا إىل أن هناك خطة وطنية لتوزيع األراضي موجهة حنو إنشاء التعاونيات،
وأوضح أن غابون منخرطة بقوة حىت اآلن يف غراسة خنيل الزيت ،واملطاط ،وقصب السكر ريثما
يتم تطوير قطاعات زراعية أخرى واعدة .وأبلغ املشاركني بأن احلكومة قد دخلت يف عملية شراكة
بني القطاعني العام واخلاص تقوم على ثالث دعائم (بيئية ،واجتماعية ،واقتصادية) مع شركة
أوالم ( )OLAMيف إنتاج خنيل الزيت ،وأن هذه الشركة هي ثاين أكرب رب عمل بعد الدولة يف
غابون.
وذكر خبري الكامريون ،من جانبه ،أن بلده قد وضع برناجما لتطوير سالسل القيمة
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الزراعية من أجل جتميع أصحاب املصلحة يف القطاع (املوردون ،ومؤسسات الصناعة التحويلية،
واملنتجون) .وإضافة إىل ذلك ،للبلد برنامج لتطوير األسواق الزراعية سيكون مبثابة حلقة وصل
بني املنتجني املنتظمني يف تعاونيات (ذرة – منيهوت – ذرة بيضاء) وشركات الصناعة الزراعية.
وفيما يتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى ،أشار مندوهبا إىل أن بلده يدرس ،يف ضوء
-5٦
احلالة الراهنة ،برناجما واسعا إلنعاش الزراعة يعطي أفضلية إلنشاء التعاونيات ،من أجل تطوير
املنتجات الزراعية ،وأن هذا الربنامج سيكون مصحوبا بتدابري إدارية ترمي إىل تيسري حصول
املزارعني على التكنولوجيات.
وحتدث خبري بوروندي ،من جهته ،عن االسرتاتيجية اإلقليمية للتصنيع للفرتة
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 2٠32-2٠12اليت وضعتها مجاعة شرق أفريقيا ،واليت تشكل اإلطار املرجعي لسياستها
الصناعية .وقال إن بوروندي وضعت اسرتاتيجية زراعية وطنية للفرتة  2٠25-2٠1٦تندرج يف
إطار متديد خطة الفرتة  2٠1٦-2٠٠8اليت أطلقت يف إطار التعايف من األزمة وتوطيد األمن،
وإعادة اإلعمار ،وإنعاش القطاع الزراعي بغية تصحيح املالية العامة ،وزيادة اإليرادات ،وحتسني
القدرة الشرائية للسكان الريفيني واحلضريني .وقد التمست احلكومة دعما من االحتاد األورويب من
أجل تطوير قطاعات التصدير يف األسواق اإلقليمية واألوروبية .وهتدف هذه اخلطوة يف املقام
األول إىل تصنيف النب عايل القيمة املضافة ،وقصب السكر ،والزيوت األساسية ،وكذا منتجات
األلبان ومشتقاهتا.
وأشار خبري الكونغو إىل وجود برنامج قيد التنفيذ لتنمية الصناعة الزراعية يف
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قطاعات النب والكاكاو ،بدعم من البنك الدويل.
وذكر ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية ،من جهته ،أن لبلده خطة وطنية لالستثمار
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الزراعي ( )2٠2٠-2٠13وأن هذه اخلطة حددت سلفا اإلطار الوطين للتخطيط للقطاع الزراعي
والتنمية الريفية .وهتدف اخلطة إىل حفز منو سنوي مستمر للقطاع الزراعي من أجل احلد من
الفقر ،وضمان االكتفاء الذايت الغذائي ،وتوليد العمالة املستدامة .وفيما يتعلق بالتدريب يف
1٦

القطاع ،قال إن هناك مركزا للتدريب الزراعي يتوىل تدريب التقنيني من أجل حتسني اإلنتاجية
الزراعية ومستوى تصنيعها .كما أنشأت مجهورية الكونغو الدميقراطية صندوقا مببلغ  75٠مليون
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بأسعار فائدة مغرية جدا من أجل املساعدة يف تطوير
املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم .وأجنزت مبادرات أخرى ،مثل تشييد مصنع لألمسدة ،وإنشاء
أقطاب زراعية بشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،وإنشاء نافذة واحدة .وأضاف أنه على الرغم
من كل هذه التدابري ،اخنفض عدد الشركات من  9٠٠٠عشية االستقالل إىل  5٠٠يف الوقت
احلاضر.
وقال خبري أنغوال إن القطاع الزراعي لبلده ،الذي أمهل أثناء احلرب األهلية ،قد
-٦٠
أصبح قطاعا للتنمية االسرتاتيجية من أجل التنويع الصناعي واحلد من الفقر .وأورد ضمن احلوافز
مبادرات من مثل إنشاء مصنع لألمسدة ،وإجياد تأمني زراعي ،وإنشاء نافذة واحدة تتيح تأسيس
مؤسسة جتارية يف  48ساعة .كما استعاد اإلنتاج احليواين مستواه مع إتاحة مجلة أمور منها إنشاء
مراكز إنتاج الصيصان .ويف جمال الصيد البحري ،جرى العديد من االستثمارات لشراء سفن
الصيد وتشييد معامل طحني السمك.
وأفاد ممثل تشاد اللجنة ،من جانبه ،بأن لبلده خطة مخسية للفرتة 2٠18-2٠13
-٦1
هتدف إىل زيادة توافر احلبوب وتنشيط اإلنتاج الزراعي .وأشار إىل أن اإلنتاج الزراعي ال يزال
غري قابل للتنبؤ به ،كما أنه يعتمد على معدالت سقوط األمطار .وأضاف أن خطة الفرتة
 2٠18-2٠13ترتكز حول مخسة حماور:
-

التحكم يف استخدام املياه؛

-

تكثيف وتنويع اإلنتاج الزراعي؛

-

دعم النهوض بالقطاعات الزراعية وإدارة األزمات الغذائية؛

-

تعزيز قدرات خدمات الدعم التقين ،وال سيما رابطات أرباب العمل؛

-

تعزيز/تطوير القطاعات الواعدة (السمسم ،والفول السوداين ،وزبدة
الشيا ،والصمغ العريب).

واعترب ممثل تشاد أن القطاعات الواعدة تشكل املصدر الرابع للعمالت األجنبية
-٦2
بالنسبة لتشاد .وأضاف أن املنتجات (القطن ،والفول السوداين ،والصمغ العريب ،والسمسم)
تصدر من دون قيمة مضافة .وقال إن اهلدف من اخلطة هو حتويلها قبل تصديرها .وبالتايل،
ينبغي للمخططني أن يستخلصوا ،يف تصميم الربنامج الوطين للتصنيع ،الدروس من املشاريع
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الصناعية السابقة (قطن تشاد ومعمل عصري الفواكه) اليت أنشئت يف مناطق بعيدة عن أحواض
جتميع املواد األولية اليت يتعني أن تستخدم مدخالت فيها.
-14

أعمال الفريق

تشكل فريقان عامالن وتركزت املناقشات داخل كل واحد منهما على حتديات
-٦3
زيادة اإلنتاجية الزراعية وحتديث سالسل القيمة وعرضت نتائج أعمال الفريق يف اجللسة العامة.
 -15تاريخ ومكان انعقاد االجتماع المقبل
 -٦4سيجري املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا ،يف الوقت
املناسب ،مشاورات مع سلطات الدول األعضاء ،وال سيما تشاد ،من أجل حتديد موعد ومكان
االجتماع املقبل للجنة اخلرباء احلكومية الدولية.
 -16مسائل أخرى
-٦5

مل تثر أي مسألة يف إطار هذا البند.

سابعا -موضوع وتاريخ ومكان االجتماع المقبل للجنة الخبراء الحكومية الدولية
اقرتحت اللجنة املوضوع التايل’’ :متويل التصنيع يف وسط أفريقيا‘‘ .وسيتيح هذا
-٦٦
للجنة اخلرباء احلكومية الدولية مواصلة املناقشات املتعلقة بالتصنيع يف وسط أفريقيا.

ثامنا -اعتماد تقرير االجتماع
اعتمد املشاركون توافق آراء ،مسي ’’توافق آراء دواال‘‘( ،أنظر املرفق) .وتدعو هذه
-٦7
الوثيقة إىل نقلة نوعية ’’من منوذج استخدام املوارد من أجل اهلياكل األساسية إىل منوذج استخدام
املوارد ألغراض التصنيع ( .‘‘)R4Idويتطلب ذلك فيما يتطلب إنشاء مناطق صناعية وأقطاب
منو ،وتسريع تنفيذ برنامج االحتاد األفريقي ’’تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية (، ‘‘)BIAT
وتطوير تصنيع قائم على استغالل وحتويل املوارد الطبيعية الوفرية ،وتعزيز التنسيق فيما بني
القطاعات واحلوار بني القطاعني العام واخلاص.

تاسعا -االختتام
يف هناية األعمال ،وجهت اللجنة خطاب شكر إىل فخامة السيد بول بيا ،رئيس
-٦8
مجهورية الكامريون ،وإىل شعب الكامريون على االستقبال احلار وكرم الضيافة اللذين حف هبما
مجيع املشاركني أثناء إقامتهم يف دواال.
18

 -٦9وبعد مداخلة مدير املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا،
السيد أنطونيو بيدرو ،شكر نائب املدير املكلف بالعالقات التجارية واإلقليمية والدولية بوزارة
التجارة يف الكامريون ،السيد إميانويل مبارغا ،اخلرباء على مشاركتهم الفاعلة يف األعمال قبل أن
يعلن اختتام االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية يف وسط أفريقيا.

______________

19

المرفق

توافق آراء دواال

*

ديباجة
نحن ،املشاركني يف الدورة الثالثة والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لوسط أفريقيا املعقودة
يف إطار موضوع’’ :صنع يف وسط أفريقيا :من حلقة مفرغة إىل حلقة مثمرة ‘‘،
إذ نمثل الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واملؤسسات
اإلقليمية ودون اإلقليمية (اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،واجلماعة االقتصادية والنقدية
لوسط أفريقيا ،ومؤسساهتا املتخصصة ،واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية) ،والقطاع اخلاص
(منظمات أرباب العمل ،وغرف التجارة ،وما إىل ذلك) ،واجملتمع املدين ،وكذلك وكاالت
ومؤسسات منظومة األمم املتحدة ،وغريهم من الشركاء املاليني والتقنيني ،اجملتمعني يف دواال،
جبمهورية الكامريون ،مببادرة من مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا دون اإلقليمي لوسط أفريقيا،
وبتعاون مع حكومة الكامريون،
وإذ نالحظ أن متوسط املعدل السنوي لنمو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي كان  5يف
يسرع وترية التصنيع
املائة بني عامي  2٠1٠و ،2٠15وأن النمو االقتصادي يف وسط أفريقيا مل ِّ
ومل يعزز تطور التجارة داخل اإلقليم،
وإذ نالحظ أن العديد من بلدان املنطقة دون اإلقليمية املتضررة من اهنيار أسعار السلع
األساسية ،وال سيما النفط ،تواجه اختالالت كربى يف االقتصاد الكلي تتسم بانكماش النمو،
وتصاعد املديونية ،وتفاقم العجز التجاري واملايل ،واخنفاض كبري لالحتياطيات من العمالت
اخلارجية،
وإذ نسلم بأن نظام اإلنتاج احلايل مل يكن قادرا على توليد حلقة مثمرة لنمو شامل
للجميع ،وذلك أساسا بسبب الرتكيز الشديد لعوامل اإلنتاج واملوارد يف األنشطة املنخفضة
اإلنتاجية،
وإذ نرى أنه لتعزيز التحول إىل مسار النمو املستدام والتنمية البشرية الطويلة األجل،
جيب أن ينبع التحول اهليكلي املتوقع يف وسط أفريقيا من عملية تصنيع ترتكز على السلع
األساسية ،بالنظر إىل اإلمكانات املوجودة من املوارد الطبيعية،

* صدر بدون حترير رمسي
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وإذ ندرك أن التنويع االقتصادي من خالل تسريع عملية التصنيع مسار حتمي حنو
حتقيق النمو الشامل للجميع واملستدام وحنو إحداث القطيعة مع أوجه الضعف الناشئة عن زيادة
االعتماد على املواد اخلام غري اجملهزة،
وإذ نضع في اعتبارنا البيان الصادر عن مؤمتر القمة االستثنائي لرؤساء دول
اجلماعة االقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا ،املعقود يف ياوندي بالكامريون يف  23كانون
األول/ديسمرب  ،2٠1٦الذي حدد خطوات حنو حتقيق استقرار االقتصاد الكلي يف األجل
القصري وتكثيف التدابري واإلجراءات الرامية إىل حتقيق التنويع االقتصادي،
لذا نعتمد توافق اآلراء التالي من أجل تسريع التنويع االقتصادي من خالل التصنيع:
من املهم إعطاء األولوية للسياسة الصناعية يف الرؤى واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية،
ويف الوقت نفسه ضمان االتساق مع بقية االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية ،وخاصة
سياسات التجارة والتوسع احلضري .وبناء على ذلك ،هناك حاجة إىل تعزيز إطار مناسب
لالقتصاد الكلي تدعمه سياسات عامة فاعلة ومقاومة للتقلبات الدورية ،وتعزيز روح املبادرة
واالبتكار والقدرة على املنافسة.
وبناء على ذلك ،من املهم توليد أو حتديث األطر السياساتية الوطنية ودون اإلقليمية
للتصنيع .وعلى املستوى دون اإلقليمي ،جيب مواءمة إطار التصنيع مع إيالء االعتبار الواجب
للعملية اجلارية لرتشيد اجلماعات االقتصادية اإلقليمية .وعلى الصعيد الوطين ،جيب أن تصاغ
سياسات صناعية وتنفذ بفعالية ،مع االلتزام على أعلى مستوى ممكن .وعالوة على ذلك ،جيب
تقوية املؤسسات واآلليات واألدوات وتعزيز إطار للتنسيق بني القطاعات وللتشاور بني القطاعني
العام واخلاص.
ومن الضروري تنظيم اجتماعات إقليمية رفيعة املستوى منتظمة بني الدول األعضاء
واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص ،وال سيما يف إطار مؤمترات القمة السنوية بشأن التنمية
الصناعية يف أفريقيا الوسطى.
ومن أجل تسريع عملية التصنيع يف أفريقيا الوسطى ،ال بد من رفع مستوى اإلنتاجية
والقدرة التنافسية وجاذبية االقتصادات والتكامل على الصعيد دون اإلقليمي.
ويف ضوء ذلك ،من املهم ضمان أال يكون التصنيع حتوليا يف السلع األساسية فقط
ومتمحورا عليها وحدها ،بل حتركه التجارة ويشجع قطاع الصناعات الزراعية والصناعات التحويلية.
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وبناء على ذلك ،جيب الرتكيز على حنو خاص على العالمة التجارية ’’صنع يف
وسط أفريقيا‘‘ ،وكذلك إنشاء مناطق صناعية ومراكز منو ،من أجل تسريع تنفيذ مبادرة ’’تعزيز
التجارة داخل أفريقيا‘‘ ،ودعم تنمية سالسل القيمة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية،
وكذا تقدمي الدعم إىل الصناعات الناشئة.
ويعد إضفاء القيمة على املنتجات احمللية وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم
أمرا أساسيا يف تعزيز قدرهتا على املنافسة من أجل حتسني االندماج يف سالسل القيمة.
وال غىن عن تيسري الوصول إىل أدوات التمويل الوطنية ودون اإلقليمية املناسبة
الحتياجات ومتطلبات السياسة الصناعية التحولية .ولقد آن األوان لتنويع شراكات من
قبيل ’’تسخري املوارد من أجل اهلياكل األساسية‘‘ واختيار شراكات من نوع ’’تسخري املوارد من
أجل التصنيع‘‘ ،حيث ستشكل مواردنا الطبيعية أساس تصنيعنا.
ومجيع توصيات الدورة الثالثة والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية الواردة يف املرفق
 1يتعني أن يوجه إليها انتباه األجهزة املعنية بالسياسات العامة يف اجلماعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والدول األعضاء .وسيتوىل مكتب جلنة
اخلرباء احلكومية الدولية رصد تنفيذ توافق آراء دواال والتوصيات الواردة فيه ،مبساعدة من مكتب
اللجنة االقتصادية ألفريقيا دون اإلقليمي لوسط أفريقيا.
قرار شكر
نحن ،المشاركين في الدورة الثالثة والثالثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية
لوسط أفريقيا ،المجتمعين في دواال في الفترة من  26إلى  29أيلول/سبتمبر ،2017
نعرب عن امتناننا لصاحب الفخامة السيد بول بيا ،رئيس مجهورية الكامريون ورئيس الدولة،
على تكرمه باستضافة الدورة.
ونتقدم بالشكر أيضا حلكومة وشعب مجهورية الكامريون على ما لقيناه من دفء
الرتحيب وحفاوة الضيافة طوال إقامتنا يف دواال.
وأخريا ،نشكر اللجنة االقتصادية ألفريقيا على التنظيم احملكم الجتماع عام  2٠17للجنة اخلرباء
احلكومية الدولية ونثين على اختيار موضوع الدورة .وحنن راضون عن مستوى متثيل املشاركني من
اجلهات صاحبة املصلحة الوطنية واإلقليمية العاملة على مسألة التصنيع ،والصناعة الزراعية،
وسالسل القيمة يف وسط أفريقيا.
ُح ّرر في دواال ،في  29أيلول/سبتمبر 2017
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