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  موجز الرئيس    

 يـا التحول اهليكلي والتنمية املـستدامة يف أفريق      : التنمية االقتصادية يف أفريقيا       
  )٦البند (
تقرير التنميـة االقتـصادية يف أفريقيـا        كُّرست اجللسة الصباحية لتقدمي ومناقشة        -١

وسلّمت . ، الذي ركَّز على مسألة التحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا          ٢٠١٢ لعام
يف معظم اجملموعات اإلقليمية على نطاق واسع بأمهية التقرير وبأنه جاء يف الوقت املناسـب               

بشأن بناء االقتـصادات اخلـضراء      اً   ويف سياق املناقشة اجلارية حالي     ٢٠+أعقاب مؤمتر ريو  
  .وسبل االنتقال إليها

إىل تقرير العام املاضي الذي تناول أمهية وجود سياسة صناعية          اً  وأُعد التقرير استناد    -٢
 اهليكلـي مـن   جديدة يف أفريقيا، وسلّط الضوء على حتمية أن تسلك أفريقيا مسار التحول 

خالل التصنيع ليتسىن هلا تعزيز الدخل، وتوليد فرص العمل، وتقليص أوجه الضعف حيـال              
إىل اسـتخدام أكثـر     اً  لكن التحول اهليكلي ميكن أن يؤدي أيض      . األزمات، واحلد من الفقر   

كثافة للموارد، األمر الذي ميكن بدوره أن يتسبب يف تأثريات بيئية سلبية ويف استخدام غري               
 ويركز تقرير هذا العام على الكيفية اليت ميكن هبا ألفريقيا أن جتـد حـالً              . ستدام للموارد م

ولعل الرسالة الرئيسية   . ملعضلة اجلمع بني السعي حنو التحول اهليكلي وتعزيز االستدامة البيئية         
ن خالل  اليت ينطوي عليها التقرير تكمن يف أن أفريقيا ميكن أن ُتوفَّق يف جتاوز هذه املعضلة م               

اتباع استراتيجية حتول هيكلي مستدام تقوم على الفصل النـسيب بـني اسـتخدام املـوارد          
  .والتأثريات البيئية الناجتة عن النمو

وأوضح عدة مشاركني أنه رغم أداء أفريقيا املذهل من حيث نسبة منوها االقتصادي               -٣
يتعني التصدي هلا، أال وهي     تزال تواجه حتديات هامة       ال خالل السنوات العشر املاضية، فهي    

بناء القدرات اإلنتاجية، وحتقيق األمن الغذائي والطاقي، ومواجهة التقلبات يف أسعار الـسلع           
واعتربوا أن اعتماد أفريقيـا     . األساسية، واحلد من ارتفاع نسب البطالة بني الشباب والفقراء        
  .التصدي هلذه التحدياتعلى االستثمار األجنيب املباشر يظل استراتيجية هامة يف سياق 

وهنأ العديد من املشاركني األونكتاد على تقريره ونوعية حتليلـه، معـربني عـن                -٤
يفيد اً  وجيهاً  تنفيذياً  مشاطرهتم الرأي القائل بأن التحول اهليكلي املستدام ميكن أن يتيح إطار          

 علـى أن مـسامهة      وشددوا. البلدان األفريقية يف االنتقال حنو اقتصادات أكثر مالءمة للبيئة        
البلدان األفريقية يف تغري املناخ تبقى ضئيلة وأن البلدان املتقدمة ينبغي أن تـسعى إىل بلـوغ                 
الفصل املطلق بني النمو والتأثري على البيئة مع دعم أفريقيا على صعيد التكيف مع تغري املناخ                

 من البلدان املتقدمة أن     وميكن هلذا الدعم املقدم   . والدخول يف مسار التحول اهليكلي املستدام     
يتجسد يف نقل التكنولوجيا، وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية، وفتح أسواق بلدان الـشمال،             
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واعُترب أن مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة هو اإلطار التوجيهي           . وبناء القدرات 
  .الذي حيكم خمتلف التزامات البلدان املتقدمة والنامية

يف اإلشـارة إىل ضـرورة معاجلـة        اً   مشاركون آخرون إن التقرير كان صائب      وقال  -٥
املشاكل البيئية باعتبارها مشكلة تنمية، ودعوا األونكتاد إىل مساعدة البلـدان األفريقيـة يف              

وإضافة إىل ذلك، ذُكر أن األزمة االقتـصادية  . تنفيذ التوصيات السياساتية الواردة يف التقرير     
 ينبغي أال تتخذ ذريعة لتقليص املساعدات وكبح نقل التكنولوجيا إىل البلـدان             واملالية احلالية 

وأشار العديد من املشاركني إىل أن التعاون بـني بلـدان           . سيما البلدان األفريقية    ال النامية،
اجلنوب حىت وإن كان يتيح ألفريقيا التدريب والتكنولوجيا اللذين حتتـاج إليهمـا لتعزيـز               

عن   ملستدام، فمثل هذا التعاون ينبغي أال يعترب بأي حال من األحوال بديالً           التحول اهليكلي ا  
ودعا بعض املشاركني الشركاء يف التنمية إىل الوفاء بتعهداهتم         . التعاون بني الشمال واجلنوب   

يف إطار اآلليات واالتفاقيات القائمة، مثل اتفاقية األمـم         اً  املالية إزاء أفريقيا وأقل البلدان منو     
واعُترب أن األونكتاد ينبغي أن يواصل      . تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومرفق البيئة العاملية       امل

أحباثه بشأن التحول اهليكلي املستدام وأن يوثّق أفضل املمارسات يف جمال التنمية املستدامة يف              
ا ويف هـذ  . خمتلف املناطق كوسيلة لتعزيز تقاسم أقاليمي للنجاحات والـدروس املـستفادة          

السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز منتديات وآليات    اً  السياق، ينبغي أن يستكشف األونكتاد أيض     
من أجل االستفادة إىل أقصى حد      " األفريقية اجلديدة  -الشراكة االستراتيجية اآلسيوية    "مثل  

ة تقـدم   وما فتئت الوكالة التايالندية للتعاون الدويل يف جمال التنمي        . ممكن من تأثريها اإلمنائي   
 يف جماالت مثل الزراعـة،      ١٩٧٨املساعدة الفنية وتتيح برامج التدريب يف أفريقيا منذ عام          

والصحة العامة، والري، وتربية األحياء املائية، والسياحة املستدامة؛ وينبغي أن تعـزز آسـيا              
  .وأفريقيا تعاوهنما يف جمال التنمية املستدامة

سـيما مـن خـالل        ال نمو املستدام واملنصف،  وتسعى حكومة إثيوبيا إىل تعزيز ال       -٦
ومن األمهية مبكان عدم تثبيط البلدان األفريقيـة        . ملواجهة تغري املناخ  " استراتيجيتها اخلضراء "

. بصورة منهجية عن اللجوء إىل الزراعة على نطاق واسع كوسيلة لزيادة اإلنتاجية الزراعيـة             
التنمية املستدامة من خـالل جهـود       خطوات لتعزيز   اً  واختذت حكومتا مصر واملغرب أيض    

فعلى سبيل املثال، يقدم الصندوق املصري للتعاون الفين مـع          . مبذولة على النطاق اإلقليمي   
أفريقيا الدعم إىل بلدان أفريقية أخرى من خالل تنظيم دورات تدريبية يف عدد من اجملاالت،               

  .مثل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية
 إن اجملتمع الدويل حباجة إىل ضمان أال يؤدي اقتـراح الـدفع             وقال بعض املندوبني    -٧

. بأهداف التنمية املستدامة إىل صرف اجلهود واالهتمام عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة            
فأفريقيا ينبغي أن تطور منوذجها اخلاص يف جمال التنمية املستدامة على أساس يقوم على تويل               

 ومع مراعاة خصوصيات البلدان األفريقية وحاجتها إىل حتقيـق          بلداهنا زمام أمورها بنفسها،   
 واعُترب أنه من الضروري أن حتافظ أفريقيا على هامش سياسايت         . القدرة على املنافسة الدولية   
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لتحقيق النمو األخضر، وأن يكفل اجملتمع الدويل وجود أوجه مرونة يف نظام حقوق امللكيـة    
  .ياالفكرية لضمان سرعة نقل التكنولوج

وأكد عدد من املشاركني دور الدول التنموية الفعالة يف قيادة التحـول اهليكلـي                -٨
ودعوا األونكتاد إىل تعزيز أعماهلا بشأن موضوع الدولة كمحفز للتنمية، وبـشأن            . املستدام

مبادرات التكامل اإلقليمي اجلارية يف أفريقيا، مثل االتفاق الثالثي لتحرير التجارة، ومنطقـة             
ومشلت القضايا األخرى اليت نوقشت مزايا تعزيز تفاوض احلكومـات          . التجارة احلرة القارية  

الشركات األجنبية املتعددة اجلنسيات بشأن ريوع املوارد وحتسني إدارة هـذه           األفريقية مع   
الريوع بشكل عام، وتعزيز البنية التحتية والتعاون اإلقليمي، وتعزيز تعبئـة املـوارد احملليـة               

  .متوسطة احلجم وواألسواق املالية احمللية، ودعم تطوير املشاريع الصغرية

  حلقة النقاش    
التحـديات  : حنو التحول اهليكلي املستدام يف أفريقيـا      "قاش املعنونة   خالل حلقة الن    -٩

، أكد املشاركون من جديد أن النمو القائم يف أفريقيا علـى الـسلع األساسـية                "والفرص
وصادراهتا مل يترجم إىل نتائج هامة على صعيد احلد من الفقر وتوليد فرص العمل والتحـول       

اً ائمة على اتباع سياسات يف هذا اجملال أصبحت مـسلك         املستدام، وأن التنمية الصناعية الق    
ومع ذلك ينبغي أال هتمل الزراعة كقطاع وأال تـسمح البلـدان األفريقيـة              . للقارةاً  أساسي

  .حبدوث حتول هيكلي فيها جيلب عليها تأثريات تضر بالبيئة
اً ألفريقيا، نظـر   اًاعتبار الفصل املطلق بني النمو والتأثري على البيئة خيار        اً  وليس ممكن   -١٠

وجيب أن ُتعطـى الـدول      . إىل أن للمنطقة احتياجات اقتصادية أساسية وملحة يلزم تلبيتها        
فريقية مساحة للحاق بركب مستويات املعيشة يف البلدان األخرى، لكن ينبغـي هلـا يف               األ

 أكثـر   ومع أن انتقال أفريقيا حنو اقتصادات     . الوقت ذاته أن تسعى إىل زيادة إنتاجية املوارد       
مالءمة للبيئة من خالل التحول اهليكلي املستدام سيجلب الفرص، فلن خيلو األمر من حتديات          

وقدم املشاركون أمثلة على الكيفية اليت ميكن هبا ألفريقيا أن جتد           . بد من التصدي هلا     ال هامة
 البيئـي   مكاهنا يف االقتصاد العاملي األخضر، وكيفية جعل الفصل النسيب بني النمو والتـأثري            

مسألة ممكنة يف أفريقيا، وكيفية متكني البلدان األفريقية من حتقيق قفزة تكنولوجية نوعية وبناء        
  .دول تنموية فعالة وتأمني التمويل لتحقيق حتوهلا اهليكلي املستدام

يف جنوب أفريقيا وبرنامج عمل االحتـاد اجلمركـي         " مسار النمو اجلديد  "ويشكل    -١١
ائم على مخس نقاط مثالني على اجلهـود اجلاريـة لتحقيـق التنميـة              للجنوب األفريقي الق  

وعالوة على ذلك، ُيذكر أن تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية ميكن أن يكـون              . املستدامة
  .من شأنه تسريع وترية التحول اهليكلي يف أفريقيااً حمرك
تتعلق مبـسائل متويليـة     اً  وتواجه عملية تنمية قطاع الطاقة املتجددة يف أفريقيا قيود          -١٢

اً وحدد املشاركون عدد  . وتنظيمية، مثل استمرار دعم الوقود األحفوري يف البلدان األفريقية        
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من السياسات لتعزيز تطوير الطاقة املتجددة منها اإللغاء التدرجيي لدعم الوقود األحفـوري،             
الئمـة، وتعزيـز    ومعاجلة أوجه قصور السوق من خالل تقدمي حوافز ووضع أطر تنظيمية م           

اهلياكل األساسية لألسواق واآلليات اليت تقوم على السوق، مثل السوق األفريقي للكربـون             
وآلية التنمية النظيفة، وزيادة االستثمار العام يف الطاقة املتجددة، وزيادة التعاون اإلقليمي من             

  . على الصعيد اإلقليميةخالل تقاسم السلط
أفريقيا بـالنظر إىل     يفاً  ممكناً  ة يف جمال التكنولوجيا أمر    لقد كان حتقيق قفزات نوعي      -١٣

فعلى سبيل املثال، تعّد مصاهر األلومنيوم يف أفريقيا من بني . دخوهلا املتأخر إىل ميدان التصنيع  
األكثر كفاءة يف العامل بفضل مرافقها اإلنتاجية اجلديدة اليت استفادت من أحدث التقنيات يف              

. لبلدان األفريقية حصة متزايدة من االستثمارات يف جمال الطاقة النظيفـة          وتتلقى ا . هذا اجملال 
فعلى سبيل املثـال، يف الـسنغال، تـشري         . يستهان به   ال ومتثل إمكانات توفري الطاقة جماالً    

 يف املائة من املصابيح املتوهجة مبصابيح فلوريـة متـضاّمة،           ١٠٠التقديرات إىل أن استبدال     
.  يف املائة  ٧٣  باً  ون دوالر، من شأنه أن يزيد من وفورات الطاقة سنوي          ملي ٥٢  ببتكلفة تقدر   

وعالوة على ذلك، ثبت أن االستثمارات الرامية إىل زيادة اإلنتاجية يف قطاع الزراعة تكتسي              
فعالية يف احلد من الفقر يف الريف تعادل ضعف فعالية االستثمار يف أي قطـاع آخـر، وأن                  

 يف املائـة يف     ٧٩دامة ميكن أن تزيد إنتاجية املزارع الصغرية بنسبة         املمارسات الزراعية املست  
وأبرز املشاركون مبادرات سياساتية ناجحة يف جمال التحول اهليكلـي املـستدام            . املتوسط

  .شهدهتا جنوب أفريقيا وإثيوبيا والسنغال وأوغندا ومصر وكينيا واملغرب وناميبيا وغانا
أثريت خالل املناقشات مسألة كيفية تـأثري شـروط         ومشلت القضايا األخرى اليت       -١٤

اً التبادل التجاري الراهنة املتعلقة بأفريقيا على حوافز التحول اهليكلي املستدام، ومشلت أيـض            
الدروس املستفادة من آليات التمويل البيئية القائمة، والكيفية اليت ميكن هبا هلذه اآلليـات أن               

ور الذي ميكن للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة واالسـتثمار         عن الد   تكون مفيدة ألفريقيا، فضالً   
ومل متثل املساعدة اإلمنائية الرمسية     . األجنيب املباشر أن يؤدياه يف متويل التحول اهليكلي املستدام        

 يف املائة ٢املقدمة إىل أفريقيا جنوب الصحراء يف قطاع الطاقة، على سبيل املثال، سوى نسبة             
، مما يشري إىل ضرورة تغيري نسق ختـصيص         ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ عامي   من املساعدة املقدمة بني   

وأعرب بعض املشاركني عن خشيتهم من أال يكفي إجياد احلوافز يف حد ذاتـه              . املساعدات
جلذب االستثمار األجنيب املباشر واستثمارات القطاع اخلاص احمللي يف جمال الطاقة، ما دامت             

ومع ذلك، ذهب البعض إىل أن عائد مـشاريع         . صالرحبية تظل احملفز الرئيسي للقطاع اخلا     
مبا يكفي جلـذب االسـتثمارات      اً  الطاقة املتجددة ميكن يف بعض احلاالت أن يكون مرتفع        

يف تكاليف اقتناء ونشر تكنولوجيات الطاقة        اخلاصة، وأن حدوث مزيد من التراجع مستقبالً      
وشدد عدد مـن    . طاقة املتجددة املتجددة من شأنه أن يزيد من جاذبية االستثمار يف قطاع ال          

املشاركني على الدور احلاسم للدولة يف تعبئة االستثمارات، ودعوا إىل استكشاف االعتماد             
  .على تعبئة املوارد احمللية كمصدر للتمويل
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وتساءل عدد من املشاركني عما إذا كانت هناك تقديرات متاحة تبـّين تكـاليف                -١٥
املشاركني أن حتديد هذه التكـاليف       واعترب بعض .  أفريقيا حتقيق التحول اهليكلي املستدام يف    

من ذلك تـوخي      من الصعب بلوغه يف مرحلة تسبق التحول، وأنه ينبغي بدالً         اً  قد يكون أمر  
ـ         . حتديدها على أساس مستمر    اً واعُترب أن حتقيق التحول اهليكلي املستدام مسألة تتطلب هنج

ر مشاركون آخرون إىل أن أفريقيا ينبغـي أال ختـشى           وأشا. من النقلة املفاجئة    بدالًاً  تدرُّجي
السري يف عملية التحول اهليكلي املستدام بسبب التكاليف، ألن النمو غري املستدام سـيكون              
أكثر كلفة يف املدى الطويل وألن اهلدفني املزدوجني املتمثلني يف التحول اهليكلي واالستدامة             

 أن يشهد نقلة يف أمناط التفكري حنـو التـسليم بـأن      فالعامل ينبغي . ينفصالن  ال البيئية أمران 
  .االقتصاد ما هو إال نظام فرعي من نظام األرض

        


