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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٨-١٧جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 يف  التحول اهليكلي والتنمية املـستدامة    : التنمية االقتصادية يف أفريقيا       
  *أفريقيا

  استعراض عام    

   تنفيذيموجز    
التحدي املتمثل يف التوفيق     ٢٠١٢تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعام       يتناول    

والواقع أن املعضلة اليت    . بني احلاجة إىل التحول اهليكلي وحتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا         
 البلدان األفريقية إىل تسريع التحـول       تواجه حكومات أفريقيا تتمثل، من جهة، يف حاجة       

اهليكلي من خالل التغيري اهليكلي والتنويع االقتصادي بغية حتقيـق حتـسينات جوهريـة              
ورغم أن املستوى احلايل الستخدام املـوارد احملليـة يف          . وواسعة النطاق يف رفاهة البشر    

حول اهليكلـي أن    أفريقيا، من جهة أخرى، يبلغ نصف املستوى العاملي، فإن من شأن الت           
يفاقم الضغوطات البيئية اليت تنجم عن االستخدام املكثف للموارد الطبيعية وعـن زيـادة    

  .توليد النفايات والتلوث
ويرى التقرير أن هذه املعضلة ميكن جتاوزها باتباع استراتيجية حتـول هيكلـي               

لسياسة اإلمنائية مع   مستدام تشمل اعتماد تدابري جتعل التحول اهليكلي أولوية من أولويات ا          
ويقتـضي   .ضمان الفصل النسيب الستخدام املوارد الطبيعية واآلثار البيئية عن عملية النمو          

الفصل النسيب استخدام املوارد بكفاءة أكرب من خالل تقليص حجم املدخالت املستخدمة            

__________ 
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 والفصل النسيب يعين أيضاً ضـرورة    . إلنتاج أي وحدة من وحدات املخرجات االقتصادية      
بذل جهود للتخفيف من األثر البيئي ألية موارد تستخدم أو ألية أنشطة اقتصادية ُيضطلع              

ويتناول التقرير كيفية حتديد األولويات االستراتيجية للفصل النسيب وكيفية معاجلـة           . هبا
القضايا االستراتيجية املتعلقة باالستثمار والتنمية التكنولوجية اللذين ُيعتـربان احملـركني           

  . يسيني للفصلالرئ
وينبغي للتحول اهليكلي املستدام أن يبدأ بتطوير القطاع اخلاص وأن تقوده دولـة             

وهلذا الغرض، يؤكد التقرير    . إمنائية فعالة وتدعمه جمموعة من السياسات الوطنية والدولية       
ة ويشمل هذا التحول، يف مجل    . احلاجة املاسة إىل بيئة متكينية مالئمة على املستوى الدويل        

أمور، اعتماد تدابري داعمة من قبيل زيادة املساعدات لقطاع الطاقة من أجل إنتاج املزيـد              
ولتطـوير  . من الطاقة، خصوصاً الطاقة املستدامة، ومن أجل زيادة كفاءة استخدام الطاقة          

قطاع الصناعة اخلضراء، وهو أمر جيب أن يكون يف ُصلب التحول اهليكلي املـستدام يف               
ويف القطـاع   .  هناك حاجة إىل وضع آليات لتعزيز نقـل التكنولوجيـا          أفريقيا، ستكون 

الزراعي، ينبغي أن تركز السياسات على تشجيع قيام ثورة خضراء يف أفريقيا تـستند إىل               
  .تكثيف اإلنتاج الزراعي بصورة مستدامة
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  مقدمة    
وحييل . يقياإن التحول اهليكلي ضروري للتغلّب على صعوبات التنمية اليت تواجه أفر            -١

املفهوم إىل عملية تتغري من خالهلا األمهية النسبية ملختلف قطاعات وأنشطة اقتصاد ما مـع               
ويعين ذلك، يف السياق األفريقي، تراجعاً نسبياً يف الزراعـات ذات اإلنتاجيـة            . مرور الزمن 

 املنخفضة ويف األنشطة االستخراجية ذات القيمة املضافة املنخفـضة، وزيـادة نـسبية يف             
. بيد أن التحول اهليكلي سيف ذو حـدين . الصناعات التحويلية واخلدمات املرتفعة اإلنتاجية    

تدهور فبينما ُيرسي هذا التحول أسس النمو االقتصادي الكبري واملستدام، فإنه يؤدي أيضاً إىل       
  .نوعية البيئة، ما مل ُتتخذ إجراءات متأنية لضمان االستدامة البيئية خالل عملية التحول

لتحول اهليكلي دون تقويض أن تشّجع البلدان األفريقية ميكن ل ويبحث التقرير كيف      -٢
اجلهود الرامية إىل حتقيق االستدامة البيئية، ويويل اهتماماً خاصاً بكيفية إسهام الفصل النسيب             

عالوة على ذلـك،    . ستخدام املوارد واألثر البيئي عن النمو االقتصادي يف عملية التحول         ال
، وهي   والكفاءة يف هذا االستخدام     التقرير حقائق منطية حول استخدام املوارد يف أفريقيا        يقدم

أخـرياً،  . حقائق ضرورية لفهم طبيعة وحجم حتديات التنمية املستدامة اليت تواجهها املنطقة          
 يقدم التقرير إطاراً استراتيجياً للتحول اهليكلي املستدام وحيدد السياسات اليت ميكن اعتمادها           

  .لتشجيع هذا التحول يف أفريقيا

  االستنتاجات الرئيسية  -أوالً  
.  باملتوسط العـاملي   إن مستوى استخراج املواد اخلام يف أفريقيا متدٍن للغاية مقارنةً           -٣

 للفرد يف أفريقيـا     انطنأ ٥,٤، بلغت نسبة االستخراج احمللي للمواد اخلام        ٢٠٠٨ففي عام   
. بني البلدان األفريقيـة   كبرية  غري أن مثة اختالفات     . ناطنأ ١٠,٢مقابل متوسط عاملي يبلغ     

 ١٠,٤فمستويات االستخراج يف كل من اجلزائر وجنوب أفريقيا، على سبيل املثال، تبلـغ              
 للفرد على التوايل، بينما تبلغ مستويات االستخراج يف كل من مـالوي             اً طن ١٤,٤ و انطنأ

  . طن على التوايل٢,٧ طن و٢وكوت ديفوار 
لت زيادة يف االستخراج احمللي للمواد اخلام يف أفريقيا خالل العقـود الثالثـة     وُسجِّ  -٤

ورغم أن مستويات االستخراج احمللي     . املاضية، لكن معدل االستخراج للفرد سجَّل تراجعاً      
للمواد اخلام للفرد الواحد متدنية جداً يف أفريقيا، فإن االستخراج احمللي للمـواد اخلـام يف                

ُتقّدر ، أي بزيادة    ٢٠٠٨ طن عام    مليار ٥,٣ إىل   ١٩٨٠ طن عام    مليار ٢,٨ن  املنطقة زاد م  
لكن نسبة االستخراج احمللي للمـواد اخلـام   .  يف املائة خالل العقود الثالثة املاضية   ٨٧ بنحو

  . يف املائة خالل الفترة نفسها٨للفرد الواحد تراجعت حبوايل 
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 لكن حـصة    ،راج املواد اخلام يف أفريقيا    ومتثِّل الكتلة األحيائية أكثر من نصف استخ        -٥
 ٧٤ إىل   ١٩٨٠ يف املائة عام     ٣٨املوارد غري املتجددة من جمموع املواد املستخرجة زادت من          

وفيما يتعلق بفئات املواد، متثل الكتلة األحيائية اجلـزء األكـرب مـن             . ٢٠٠٨يف املائة عام    
 ٦٢تها من االستخراج تراجعت من      االستخراج احمللي للمواد اخلام يف أفريقيا، رغم أن حص        

ونتيجة لذلك، زادت نسبة املوارد غـري       . ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٥٣ إىل   ١٩٨٠يف املائة عام    
  . يف املائة خالل الفترة نفسها٤٧ يف املائة إىل ٣٨املتجددة من ُمجَمل املواد املستخرجة من 

. من املواد اخلام  واردهتا  ووميثل الوقود األحفوري اجلزء األكرب من صادرات أفريقيا           -٦
عالوة على ذلك، فإن أفريقيا مصدٌِّر صاٍف للموارد غري املتجددة ومستورد صاف للمـوارد             

 ٧٥، بلغت نسبة الوقود األحفوري من جممل صادرات املواد اخلام ٢٠٠٨ويف عام . املتجددة
تعلق بالواردات، يـشكل  وفيما ي.  يف املائة عن املعدَّل العاملي ٥٠يف املائة، أي بزيادة تتجاوز      

 يف املائـة،  ٣٢ يف املائة من ُمجَمل الواردات؛ والكتلة األحيائيـة       ٣٧  حنو الوقود األحفوري 
وعند تصنيف املواد إىل مواد متجددة      .  يف املائة  ١٣ يف املائة؛ واملعادن     ١٨واملعادن الالفلزية   

ومـصدِّر  ) لكتلة األحيائية ا(وغري متجددة، يتبني أن أفريقيا مستورد صاف للموارد املتجددة          
  .صاف للموارد غري املتجددة

 ١٠,٤ويبلغ االستهالك احمللي للمواد اخلام يف أفريقيا حوايل نصف املعّدل العاملي البـالغ                -٧
ـ   انطنأ ٥,٣ إىل   ١٩٨٠ للفرد عام    انطنأ ٥,٦ للفرد وهو تراجع من      انطنأ  .٢٠٠٨ام  ـ للفرد ع

، مقابل معدل عاملي    انطنأ ٥,٣م للفرد يف املنطقة      كان استهالك املواد اخلا    ٢٠٠٨ففي عام   
وباإلضافة إىل ذلك، مل يسجَّل تغيُّر كبري يف استهالك الفرد للمواد           .  للفرد انطنأ ١٠,٤بلغ  

وبينمـا زاد متوسـط     .  أسباب أمهها التزايد الكبري يف عدد الـسكان        ةاخلام يف املنطقة لعد   
الل الفترة قيد النظر، فإنه تراجع تراجعاً ضئيالً يف         استهالك الفرد يف آسيا وأمريكا الالتينية خ      

ورغم اخنفـاض مـستوى    . ٢٠٠٨ عام   انطنأ ٥,٣ إىل   ١٩٨٠ عام   انطنأ ٥,٦أفريقيا من   
االستهالك احمللي للفرد من املواد اخلام يف أفريقيا، فإن االستهالك احمللي العام هلذه املـواد يف                

، أي بزيادة تبلغ    ٢٠٠٨ طن عام    مليار ٤,٩  إىل ١٩٨٠ طن عام    مليار ٢,٥املنطقة زاد من    
بلغ استهالك املواد اخلـام يف   وعالوة على ذلك،    .  يف املائة خالل الفترة قيد النظر      ٩٠حوايل  

 ١٩٨٠ يف املائة عام ٦,٨، مقابل العاملي يف املائة من االستهالك ٧,٢ حنو ٢٠٠٨أفريقيا عام 
  .مل يف املائة من سكان العا١٣,٨ زهاء رغم أهنا تضم

ومتثل املوارد غري املتجددة حصة كبرية من االستهالك احمللي للمواد اخلام يف البلـدان                -٨
وبني البلدان األفريقية الستة عشر     . ةالصناعيتنمية  األفريقية اليت تسجل مستوى أعلى نسبياً من ال       

يت يبلـغ فيهـا     الاليت تتوفر بشأهنا بيانات ذات نوعية جيدة عن فئات املواد اخلام، فإن البلدان              
 ٥,٣مقارنةً باملتوسط األفريقـي البـالغ       مستوًى أعلى   االستهالك احمللي للفرد من املواد اخلام       

وتسجل جنوب أفريقيا، وسيشيل،    . ةالصناعيالتنمية  ، تتمتع أيضاً مبستوى أعلى نسبياً من        انطنأ
 الواحد   املواد اخلام للفرد   واجلزائر، واملغرب، ومصر، على سبيل املثال، استهالكاً حملياً عالياً من         
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 دوالراً  ١٢٥إضافة إىل قيمة مضافة للصناعة التحويلية للفرد تفوق املتوسط اإلقليمي البـالغ             
  .من دوالرات الواليات املتحدة

وإنتاجية املواد اخلام يف أفريقيا هي األدىن بني مناطق العامل، لكنها حتسنت خـالل                -٩
تاجية املواد اخلام يف أفريقيا كان خالل تلك الفترة متـدنياً           فمستوى إن . العقود الثالثة املاضية  

، على سبيل املثال، كان متوسط إنتاجية       ٢٠٠٨ففي عام   . للغاية باملقارنة مع املتوسط العاملي    
 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة للطن الواحد مـن          ٥٢٠املواد اخلام يف أفريقيا حوايل      
الواحد لطن  ل دوالراً   ٩٥٠ية جداً مقارنةً باملتوسط العاملي البالغ       املواد اخلام، وهي نسبة متدن    

ورغم تدين مستوى إنتاجية املواد اخلام يف أفريقيا، فإهنا سجلَّت زيادة حادة            . املواد اخلام من  
  .٢٠٠٨ دوالراً للطن عام ٥٢٠ إىل ١٩٨٠ دوالراً للطن عام ٣٣٨من 
ـ   ـتزايد بسرعة أق  واستخدام الطاقة يف أفريقيا متدٍن وهو ي        -١٠ رعة تزايـد   ـل من س

 ٥٦١، مل يتجاوز استهالك الفرد للكهرباء يف أفريقيا         ٢٠٠٩ففي عام   . استغالل املواد اخلام  
ساعة يف   -  كيلوواط ١ ٨٨٤ساعة يف آسيا، و    -  كيلوواط ٧٤١ساعة مقابل    - كيلوواط

الطاقة يف أفريقيا زاد    بيد أن استخدام    . ساعة يف العامل   -  كيلوواط ٢ ٧٣٠و أمريكا الالتينية، 
  .٢٠٠٨ و١٩٨٠ يف املائة بني عامي ١٦,٣حبوايل 
وكان إسهام أفريقيا يف انبعاثات غازات الدفيئة األقل يف العامل، لكنها املنطقة األكثر               -١١

 ٩٢٨، بلغ إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف أفريقيا      ٢٠٠٩ويف عام   . تأثراً بتغري املناخ  
مليون طن يف البلدان األعضاء      ١٢ ٠٤٥مليون طن يف آسيا و     ١٠ ٠٣٠ مليون طن، مقابل  

 يف  ٣,٢، سجلت أفريقيا    ٢٠٠٩ويف عام   . يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      
املائة فقط من إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العامل، وهي نسبة تعكس تراجعهـا                

. ، وبالتايل تراجع مستويات الدخل واستهالك الطاقـة فيهـا         الكبري يف جمال التنمية الصناعية    
 يف املائة حبلـول     ٥٠وفيما يتعلق بتأثري تغري املناخ، ُيتوقع أن تتراجع احملاصيل الزراعية حبوايل            

 مليون شخص يف أفريقيا خلطر تزايـد        ٢٥٠ مليون شخص إىل     ٧٥ض   مما سيعرّ  ٢٠٢٠عام  
  .شح املياه نتيجة تغيُّر املناخ

. يف أجزاء كبرية من أفريقيـا     ال تتسم بالكفاءة     األراضي فهي    خداما عمليات است  أم  -١٢
 األراضي متدنية جداً يف أفريقيا جنوب الصحراء بسبب التغريات الواسـعة            خداماستكفاءة  و

ويف عدة بلدان .  وتدهور األراضي بشكل أساسي)إزالة الغابات(النطاق على الغطاء األرضي 
اإلنتاجية املرتبطة باالستغالل البشري لألراضي بكثري ما ُيجىن من كتلة     أفريقية، تفوق خسائر    

عالوة على ذلك، وعلى عكس الكثري من البلدان األوروبية واآلسيوية، مل يـتمكن             . أحيائية
 علـى سـبيل     خدامهااألراضي كاست كفاءة استخدام   الكثري من البلدان األفريقية من حتسني       

ففـي الـسنغال    . ل لكل مساحة من األرض مع مرور الـزمن        املثال يف زيادة غالت احملاصي    
األراضي كفاءة استخدام   وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، على سبيل املثال، تراجعت         

لإلنتاج نسبياً  ا املتقدمني   مأما مصر وجنوب أفريقيا اللتان تفاخران بنظاميه      . يف العقود املاضية  
  . االجتاهالزراعي فهما أقلية ال تسري يف هذا
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  الرسائل والتوصيات  -ثانياً  
حتياجـات  الالتحول اهليكلي لتلبية ا   إجراء  يدفع التقرير بأنه على الرغم من ضرورة          -١٣

على الرئيسية ألفريقيا ومواجهة التحديات اإلمنائية، فإن هذا التحول ينبغي أن جيري            اإلمنائية  
التقرير بأال تتبع البلدان األفريقية مسار      ويف هذا الصدد، يوصي     . االستدامة البيئية حنو ُيراعي   

انطوى على تشجيع النمو االقتصادي ، والذي التنمية الذي اتبعته االقتصادات الصناعية احلالية     
  . على حساب البيئة

 التقرير هي أن حتقيق التنمية املـستدامة يف أفريقيـا           والرسالة الرئيسية اليت يتضمنها     -١٤
يتطلب تدابري متأنية ومجاعية واستباقية لتشجيع التحول اهليكلي والفصل النسيب لعملية النمو            

ويشدد التقرير، بصورة خاصة، على احلاجـة إىل        . عن استخدام املوارد الطبيعية واألثر البيئي     
كلي املستدام، الذي يعرَّف بالتحول اهليكلي املـصحوب        وضع استراتيجية إمنائية للتحول اهلي    

  . بالفصل النسيب لعملية النمو االقتصادي عن استخدام املوارد واألثر البيئي
التحول اهليكلـي املـستدام     إىل تشجيع   البلدان األفريقية   تدفع ب وهناك عدة أسباب      -١٥
اليت تتبعهـا البلـدان     "  فيما بعد  حتقيق النمو اآلن وتنظيف آثاره    "أوهلا أن استراتيجية    . اآلن

. الصناعية احلالية مل تعد قابلة لالستمرار بالنظر إىل صعوبة إصالح الضرر الالحـق بالبيئـة              
وثانيها أن النمط احلايل للنمو االقتصادي ال ميكن استمراره يف األجلني املتوسط والطويـل،              

يكولوجي من شأهنا أن تتسارع يف      وأن االجتاهات احلالية السترتاف املوارد وتدهور النظام اإل       
وثالثها أن  . اهليكليالتحول  مستويات املعيشة و  وارتفاع  املستقبل، يف ظل تزايد عدد السكان       

خليارات اهلياكل األساسية والتكنولوجيا أثر االرهتان، أي أن البلدان جتد نفـسها عالقـة يف             
لي املستدام قد يصبح مكلفاً للغاية      وبالتايل، فإن تأخري تنفيذ التحول اهليك     . مسار تنمية معني  

إىل االسـتبدال املبكـر لالسـتثمارات       املتردية  يف املستقبل خاصة إذا أدت الظروف البيئية        
لكن مثة فوائد اقتصادية حمتملة، يف الوقت نفسه، ميكن جنيها من الفصل النـسيب،              . السابقة

  . وهي فوائد ترتبط بشكل خاص بزيادة إنتاجية املوارد
كد التقرير أن البلدان األفريقية غري متجانسة؛ وبالتايل فإن اخليار األمثـل مـن              ويؤ  -١٦

ويـرى التقريـر أن     . يختلف من بلد إىل آخر    ساألدوات السياساتية املتعلقة بالفصل النسيب      
الفصل يكمن يف صميم التحول اهليكلي املستدام، لكنه يدفع بأن على مقرري الـسياسات              

فصل النسيب بدالً من الفصل املطلق، بالنظر إىل االحتياجات التنموية          األفارقة التركيز على ال   
ويستتبع الفصل النـسيب زيـادة يف   . اخلاصة ألفريقيا واملستوى املتدين الستخدام املوارد فيها      

استخدام املوارد، ولكن مبعدل يقل عن معدل زيادة اإلنتاج، بينما يقتضي الفـصل املطلـق               
وينبغـي أن   . لموارد املستخدمة، بغض النظر عن مستوى اإلنتاج      خفضاً يف الكمية املطلقة ل    

تواصل البلدان األفريقية استخدام مواردها الطبيعية لدفع النمو، لكن ينبغي أن تقوم بـذلك              
  . بفعالية أكرب وبطريقة أكثر استدامة
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ت ويف هذا الصدد، يوصي التقرير بأن متنح البلدان األفريقية األولوية لثالثـة جمـاال           -١٧
وهذه اجملاالت هي   . حامسة لتعزيز إنتاجية املوارد والتخفيف من األثر البيئي الستخدام املوارد         

  . الطاقة والصناعة والزراعة
يتطلب تعزيز التحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا توفري فرص أفضل للوصول           : الطاقة  -١٨

ة وتيسري االنتقال من مـصادر      استخدام الطاق الكفاءة يف   إىل مصادر الطاقة احلديثة، وحتسني      
وتشمل اخليارات السياساتية لتعزيز الوصول     . الطاقة غري املتجددة إىل مصادر الطاقة املتجددة      

إىل مصادر الطاقة احلديثة برامج كهربة األرياف وتقدمي حوافز اقتصادية لتقلـيص الكلفـة              
ن اإلقليمي يف إنتاج الطاقـة    كما أن التعاو  . النسبية للطاقة احلديثة لألسر املعيشية والشركات     

وفيما يتعلـق   . وتوزيعها يكتسي أمهية حامسة يف تعزيز الوصول إىل الطاقة احلديثة يف املنطقة           
استخدام الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة، يرى التقرير أن حتسني فرص          الكفاءة يف   بتحسني  

من خالل نقل التكنولوجيا    وميكن حتقيق ذلك    . الوصول إىل التكنولوجيا يشكل عامالً حامساً     
أفريقيا ومن خالل بناء القـدرات الوطنيـة علـى    إىل من البلدان الشريكة املتقدمة والناشئة     

الوصول إىل التكنولوجيات القائمة واستخدامها وتكييفها وعلى خلق التكنولوجيات الالزمة          
  . مىت أمكن ذلك

 إنتاجيـة املـوارد     بيئة حتسنيَ تتطلب مواءمة التحول اهليكلي مع محاية ال      : الصناعة  -١٩
ويوصي التقرير بأن حتفز البلدان األفريقيـة       . عملية التصنيع الناجم عن   ألثر البيئي   ا وتقليَص

شركاهتا احمللية على حتسني إنتاجية املوارد، من خالل دعمها، على سبيل املثال، يف اعتمـاد               
ر األجنيب املباشـر اخلفـيض   تكنولوجيات نظيفة أو سليمة بيئياً ومن خالل تشجيع االستثما      

ويقترح أيضاً أن تويل البلدان األفريقية املزيد من االهتمام لتقليص األثـر البيئـي              . الكربون
الستخدام املوارد يف القطاع الصناعي، رمبا من خالل استخدام احلوافز االقتصادية والتـدابري             

وباإلضافة إىل ذلك،   . ويرالتنظيمية بغية حث الشركات على اعتماد تكنولوجيات إعادة التد        
يرى التقرير أن إلغاء دعم الوقود األحفوري قد يؤدي أيضاً دوراً هاماً يف حث الـشركات                
على االستعاضة عن الوقود األحفوري مبصادر الطاقة املتجددة كلما كانت هذه االستعاضة             

اريـة  ويرى التقرير أن على احلكومات األفريقية أن تـستخدم أدوات ضـريبية وجت            . ممكنة
وتنظيمية خللق روح التنافس وتعزيزها يف إنتاج وتصدير السلع واخلدمات البيئية كسخانات            

  . املاء الشمسية ومنتجات إعادة التدوير واملصابيح الفلورية
يتطلب التشجيع الفعلي للتحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا زيادة اإلنتاجية          : الزراعة  -٢٠

ويف هذا الصدد، يرى التقرير أن علـى      . الزراعية املستدامة بيئياً  ملمارسات  االزراعية وتشجيع   
احلكومات األفريقية أن تدعم الوصول إىل التكنولوجيات املعزِّزة لإلنتاجية وأن حتسن اإلدارة            
املستدامة لألراضي واملوارد الطبيعية من خالل إصالح نظم حيازة األراضي، وحتديد حقوق            

، وتقييد وتنظيم واردات املواد الكيميائية اخلطـرة واملبيـدات          امللكية وإعماهلا بشكل أفضل   
  .احلشرية وغريها من امللوثات
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ُيشّدد التقرير على أمهية التكنولوجيا واالبتكار يف تـشجيع         : التكنولوجيا واالبتكار   -٢١
ويف هذا الصدد، يرى أن االستراتيجيات املوّجهة حنو فصل املوارد          . التحّول اهليكلي املستدام  

وينبغـي أن   . واألثر البيئي ينبغي أن تشمل السياسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار         
ُتشّدد هذه السياسات على اقتناء التكنولوجيات النظيفة والفعالة وتطبيقها وتكييفها، وعلـى            

 وقـد   .كتطوير قدرات البلدان األفريقية على القفز حنو هذه األنواع من التكنولوجيا كلما أمكن ذل             
بيد أن القفـز حنـو   . حتقيق هذا اهلدفيف  نشوء نظم ابتكارية موّجهة حنو االستدامة    ساعدي

 والناشـئة إىل    قدمةالتكنولوجيا سيتطلب نقل املزيد من التكنولوجيا من البلدان الشريكة املت         
  . ىالبلدان األفريقية، وقدرات استيعابية حملية أكرب، وقاعدة علمية وتكنولوجية حملية أقو

وبالنظر إىل . وينبغي أن تؤدي الدولة دوراً حامساً يف تشجيع التحّول اهليكلي املستدام     -٢٢
العوامل الدخيلة املرتبطة بتشجيع التحّول اهليكلي املستدام وإىل طول أجـل االسـتثمارات             

من تلقاء نفسها هبـذه     ) أو القطاع اخلاص  (املطلوبة، فإنه من غري املرجح أن تلتزم الشركات         
ونتيجة لذلك، ال بد أن تتخذ الدولة إجراءات متأنيـة للـشروع يف عمليـة             . االستثمارات

وبتحديد أكرب، ينبغي أن تؤدي الدولة دوراً قيادياً؛ وأن تتواصـل مـع أصـحاب       . التحول
املصلحة اآلخرين لتحديد اجملاالت أو األنشطة اليت حتظى باألولويـة وأن تـدعم جمـاالت               

ومع أنه من املتوقع أن تؤدي الدولة دوراً قيادياً يف          .  األدوات املتاحة  األولوية هذه باستخدام  
شراك أصحاب املـصلحة  إلتشجيع التحول اهليكلي املستدام، فإن عليها أن تبذل جهداً فعلياً    

  .النجاحفرص احملليني اآلخرين يف العملية، خصوصاً القطاع اخلاص، هبدف تعزيز 
ويرى التقريـر أن    .  تنموية ألةلبيئية يف أفريقيا بوصفها مس    وينبغي أن ُتعالَج املشاكل ا      -٢٣

بل ينبغي أن ُتعالَج هذه املشاكل يف       . البلدان األفريقية ال ينبغي أن تعاجل املشاكل البيئية لوحدها        
ويف كثري من األحيان، يكون التنسيق ضعيفاً للغاية        . إطار جهود مجاعية ترمي إىل تعزيز التنمية      

املالية والتجـارة   مثل وزارات   ومية املعنية باملسائل البيئية والوزارات الرئيسية       بني اإلدارات احلك  
ويتعني على  . وقد أدى ذلك إىل غياب االتساق يف وضع السياسات وتنفيذها         . والزراعة والطاقة 

احلكومات األفريقية تعزيز التعاون بني الوزارات بشأن هذه املسائل وضمان معاجلتها بطريقـة             
  . ستدعي ذلك إدماج املسائل البيئية يف استراتيجيات التنمية الوطنيةوي. مشولية
إن حشد املوارد املالية أمر حاسـم للنجـاح يف          : إدارة ريع املوارد الطبيعية   حتسني    -٢٤

علـى  فهو يتيح اإلمساك بزمام عملية التحول والتطـوير         . تشجيع التحول اهليكلي املستدام   
ويف هـذا  .  التمويل الطويل األجل الذي متُسُّ احلاجة إليهويسمح بالوصول إىلالصعيد احمللي   

الصدد، يرى التقرير أن على البلدان األفريقية أن ُتحّسن استخدامها لريع املوارد الطبيعيـة،              
 وضع نسبة مئوية معينة من هذا الريع يف صندوق خـاص ُيخـصص لتمويـل           بوسائل منها 

ين الرساميل البـشرية، وتطـوير التكنولوجيـا        االستثمارات العامة يف الُبىن التحتية، وتكو     
وتكتسي الشفافية واملـساءلة أمهيـة يف       . واقتنائها، وتطوير الطاقة ومحاية رأس املال الطبيعي      

  . ضمان عدم اختالس أموال الصندوق بل وضمان استخدامها يف األغراض املُخصصة هلا
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فريقية أن تضع نظاماً فعاالً     وال بد للبلدان األ   .  وتقييمها ومن املهم رصد السياسات     -٢٥
ويتطلب ذلك تعزيز القدرة احمللية     . لرصد وتقييم التقدم يف تنفيذ برامج وسياسات االستدامة       

على مجع اإلحصاءات البيئية، وهي إحصاءات ضرورية لتصميم مؤشرات االستدامة وتقيـيم            
  . أثر التدابري السياساتية البيئية

ما يتوجب على احلكومات األفريقية أن تـؤدي دوراً  فبين. ومثة حاجة إىل دعم دويل    -٢٦
قيادياً يف صوغ وتنفيذ استراتيجيات التحّول اهليكلي املستدام، فإنه من الضروري إرساء بيئة             

وينبغي أن هتدف هذه البيئة التمكينية      . متكينية مالئمة على الصعيد الدويل تشمل تدابري الدعم       
ملشتركة واملتمايزة اليت ُحّددت يف مؤمتر األمم املتحـدة         الدولية إىل تطبيق مبدأ املسؤوليات ا     

  : وبعبارات عامة يعين ذلك ما يلي. ١٩٩٢املعين بالبيئة والتنمية لعام 
تـسريع النمـو    جهودها الراميـة إىل     البلدان األفريقية يف    تقييد  ال ينبغي     )أ(  

دامة البيئية مـن خـالل      أن تسعى إىل تعزيز االست    هلا  االقتصادي والتحّول اهليكلي بل ينبغي      
 للبلدان الـيت حققـت      نسبالفصل النسيب بدالً من الفصل املطلق، علماً أن الفصل املطلق أ          

  بالفعل مستويات معيشية عالية؛
ينبغي أن توفّر البلدان املتقدمة الدعم املايل، خصوصاً للمساعدة يف تطـوير              )ب(  

 نظـام   صّممل اهليكلي املستدام، وأن ت    قطاع الطاقة، وأن ُتيسر نقل التكنولوجيا لدعم التحوّ       
  . يّسر عملية التحّول اهليكلي املستدامعلى حنو ُيالتجارة الدويل ونظام حقوق امللكية الفكرية 

فـالنظم  .  العامة سياساتكاٍف يف جمال ال   مثة حاجة إىل حيز     على الصعيد الدويل    و  -٢٧
يا على تشجيع التحّول اهليكلي املـستدام       قدرة أفريق يف  التجارية والنقدية واملالية الدولية تؤثر      

ألهنا ُتحدد جمموعة األدوات السياساتية املمكنة اليت تستطيع البلدان استخدامها لدعم عملية            
لبلدان األفريقيـة   ل اجملتمع الدويل    تيحونتيجة لذلك، يشدد التقرير على ضرورة أن ي       . التحّول

فثمة حاجة، علـى    . لتحّول اهليكلي املستدام   لتشجيع ا  حيزاً كافياً يف جمال السياسات العامة     
  . سبيل املثال، إىل أن ُتجسد القواعد التجارية الدولية هديف محاية البيئة واحلد من الفقر

وجهـود  . كما أن مثة حاجة إىل اتساق سياسايت على الصعيدين اإلقليمي والدويل            -٢٨
 األقصى إذا كانت السياسات على      أفريقيا لتشجيع التحّول اهليكلي املستدام سيكون هلا األثر       

فعلى سبيل املثـال،    . الصعيدين اإلقليمي والدويل متسقة مع السياسات على الصعيد الوطين        
كثرياً ما تتنافس البلدان األفريقية فيما بينها على جـذب االسـتثمار األجـنيب املباشـر يف               

نـب دون اعتبـار     الصناعات االستخراجية من خالل تقدمي حوافز سخية للمستثمرين األجا        
ويتعني علـى البلـدان     . للتبعات البيئية هلذه االستثمارات على الصعيدين الوطين واإلقليمي       

وأن تضع معايري بيئية إقليميـة يتوجـب علـى    " السباق إىل احلضيض "األفريقية أن تتجّنب    
يـة  ويتعني على اجملتمع الدويل أيضاً وضع سياسـات جتار        . املستثمرين األجانب االمتثال هلا   

ومالية واستثمارية وبيئية أكثر متاسكاً فيما يتعلق بأفريقيا مبا يضمن أن ُتكمل هذه السياسات              
  . اجلهود الوطنية الرامية إىل تشجيع التحّول اهليكلي املستدام

        


