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  موجز الرئيس

ما الذي : ف للحد من الفقرالنمو املؤدي إىل وظائ: اجلزء الرفيع املستوى    
  تستطيع أفريقيا تعلمه من املناطق األخرى؟

  ) من جدول األعمال٣البند (

ركز اجلزء الرفيع املستوى على كيفية متكني البلدان الناميـة مـن حتقيـق النمـو                  -١
وحبث املتحاورون الدروس الـيت     . االقتصادي مع خلق فرص العمل ومواصلة احلد من الفقر        

لصها أفريقيا من جتارب بلدان ومناطق نامية أخرى فيما يتعلق بالنظام األمثل            ميكن أن تستخ  
لتجارة والتنمية واالستثمار والسياسات االقتصادية الكلية لضمان النمو والتنميـة          لسياسات ا 

  .بشكل مستدام
. النمـو واألداء االقتـصادي يف أفريقيـا     تعقيدات  وسلّطت املناقشات الضوء على       -٢

. لقارةتواجهه ا موضوع الدورة ال يأيت يف حينه فحسب بل هو أيضاً حتٍد ملّح             واعُترف بأن   
وذُكر أن أفريقيا متلك إمكانية التحول إىل قطب منو يف املستقبل، على الرغم مما تواجهه من                

وقد أجرت البلدان األفريقية إصالحات هامة على مستوى االقتصاد         . قضايا وحتديات معقدة  
أقل مما هـو    بدرجة  ت السياسات يف أفريقيا أكثر وضوحاً وإن كان         وباتت إصالحا . الكلي

غري أن أداء النمو املذهل يف أفريقيا مل يـؤِد إىل النتيجـة             . عليه احلال يف مناطق نامية أخرى     
املتوقعة من حيث خلق فرص العمل واحلد بصورة كبرية من الفقر أو حتـسني مـستويات                

حديات املتعلقة بنمو أفريقيا، ومنها معدالت الزيـادة        واستطلع املتحاورون شىت الت   . املعيشة
النمو االقتصادي وخلق فـرص العمـل، وتـدفقات         معدالت  السكانية املرتفعة اليت فاقت     

تكنولـوجي  عدم إحراز تقدم    االستثمارات يف قطاعات ال يستطيع الفقراء الوصول إليها، و        
  .ءوعدم مالءمة سياسات القطاع املايل الداعمة للفقراكبري 
االقتصاد الكلي الرئيسية املـؤثرة يف منـو        مبعوقات  واعترف املشاركون يف املناقشة       -٣

االنتباه إىل ارتفاع تكلفـة     عدة مرات   وذُكر أن أمانة األونكتاد قد وجهت       . أفريقيا وتنميتها 
 التمويل، وخباصة ارتفاع مستويات أسعار الفائدة، فيما يتعلق باالستثمارات املنتجة اليت تدّعم    

وسعر الفائـدة   وال تزال الفجوة بني معدل التضخم       . عملية النمو يف معظم البلدان األفريقية     
واسعة، ما جيعل أسعار الفائدة احلقيقية مرتفعة إىل حد حيول دون حتقيق املستثمرين أرباحـاً               

هذه القضية يف برامج التكيـف  أغفلت وقد .  من االستثمار يف بيئة معادية خالفاً لذلك     زيةجم
ولكي يكون النمو شامالً ومستداماً، ينبغي أن يـتمكن  . هليكلي وغريها من برامج اإلصالح ا

الناس من املشاركة يف عائدات النمو عن طريق حدوث زيادة يف األجور احلقيقية على حنـو                
  .يتفق مع زيادات اإلنتاجية ويؤدي إىل ارتفاع دخول األسر املعيشية
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لنمـو  معوقة ل النقاش أوجه قصور هيكلية أخرى      وحدد احملاورون واملشاركون يف       -٤
  :املولد لفرص العمل، ومن أمثلتها ما يلي

إنتاجية، مع زيادة االعتماد علـى      األعلى  نقص التحول اهليكلي واألنشطة       )أ(  
  التجارة يف السلع األساسية؛

الشواغل املتعلقة باإلنتاج الغذائي واألمن الغذائي، وتفاقمها بسبب التحول           )ب(  
  تعجل إىل النظم القائمة على األسواق مع ضعف دور الدولة؛امل

اخنفاض مستويات التجارة بني البلدان األفريقية، على الرغم من اجلهـود             )ج(  
  ؛دون اإلقليميستوى امللبلدان على لتحقيق التكامل بني ااملتعددة املبذولة 

والتحـويالت  األزمات العاملية املتعددة اليت أدت إىل انكمـاش التجـارة             )د(  
  .واملساعدات الرمسية واإلمنائية وتفاقم تقلبات أسعار السلع األساسية

أن باستطاعة أفريقيا التعلم من املناطق األخرى، لكنهم اتفقوا على  واتفق املتحاورون     -٥
السياسات عدم جتانس   وعلى الرغم من    . مالئمة للجميع واحدة  أيضاً على أنه ال توجد صيغة       

التنمية األفريقية ميكن أن تستفيد من جتارب املناطق األخرى، مثل سياساهتا           والتحديات، فإن   
لتصنيع، والتنمية الزراعية واخلدمات؛ وحتسني دعم الدولة للتنمية القطاعية؛        املتعلقة با القطاعية  

على القائمة ودور الصناعات االستخراجية يف ضوء االعتماد على املوارد الطبيعية والصناعات      
 السلع األساسـية    يف جمال سليمة  السياساتية  الإلدارة  لوهناك حاجة أيضاً إىل مناذج      . املوارد

وذُكر أن هناك عدة طرق لتحسني استخدام الريع، مبا يف          . خللق فرص العمل واحلد من الفقر     
  .الستثمار يف البنية التحتية االجتماعيةااستخدام زيادات الريع يف ذلك تقاسم األرباح، و

ودعـا  . وحياول األونكتاد تشجيع زيادة االستثمار يف تنمية القـدرات اإلنتاجيـة            -٦
املتحاورون إىل اتباع سياسات جلذب تدفقات أعلى وأفضل لالستثمار األجـنيب املباشـر،             
ويشمل ذلك التغيريات املؤسسية الالزمة لضمان نظام مايل أكثـر جاذبيـة للمـستثمرين              

الضوء على ضرورة توجيه مزيد مـن االسـتثمارات حنـو           وسلّط عدة متكلمني    . األجانب
الزراعة، نظراً ألن من املفترض أن تغطي تدفقات االستثمار األجنيب املباشر فجوة التمويـل              

 ولذا فإن   .بصورة مستدامة ينمو  االقتصادات منواً   أقل  من  لكنها نادراً ما تكفي جلعل اقتصاد       
وستـستمر  . ستثمار احمللي الذي يتطلب بيئة مواتية     االستثمار األجنيب املباشر ليس بديالً لال     

  . احلاجة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية، إىل جانب املصادر املبتكرة لتمويل التنمية
       لتعاون بني بلدان اجلنوب يف جمايل التجارة واالسـتثمار،         تشارك أفريقيا يف زيادة ا    و  -٧

ووافق االحتاد األفريقي على برنامج لتعزيز    . جيةما أتاح االستثمار خارج الصناعات االستخرا     
غري أن خطة العمل تركـز      . املنطقة وزيادة اجلاذبية االستثمارية يف املنطقة     بني بلدان   التجارة  

على الشواغل التقليدية للسياسة التجارية والوصول إىل األسواق، دون التركيز على النحـو             
  . غي إنتاجها وتصديرهااملطلوب بشدة على أنواع املنتجات اليت ينب
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وعلى الرغم من حدوث قدر     . األونكتاد يدعو إىل النمو كعالج للفقر املستمر      ظل  و  -٨
 من الفقر بسبب حدوث النمو يف قطاعـات  الكثري يف جمال احلد من النمو مؤخراً، مل يتحقق      

ما يسمح  ويكمن احلل يف حتسني إنتاجية الزراعة،       . ال يعمل فيها معظم الفقراء، مثل التعدين      
ألفريقيا بالتغلب على اعتمادها على الواردات الغذائية وعدم البقاء يف دائرة املستورد الصايف             
للغذاء، والتمتع باألمن الغذائي وإنفاق النقد األجنيب النفيس على السلع االستثمارية بدالً من             

  .الغذاء
ر ملعاجلـة ضـعف     وتشمل االستجابات السياساتية املتعددة األخرى زيادة االستثما        -٩

اإلنتاجية الزراعية، ومواصلة االستثمار يف البنية التحتية، وإقامة تكتالت جتارية إقليمية وزيادة            
وباإلضـافة إىل   . كما أن ربط منوذج النمو باحلد من الفقر مسألة أساسية         . التجارة األفريقية 

  . هذلك، شدد املشاركون على أمهية عملية النمو، مقارنة مبعدل النمو نفس
ورأى متكلمون أن زيادة التنويع يف قطاع السلع األساسية من شأنه أن يـؤدي إىل                 -١٠

وسيتيح ذلك أيضاً زيادة التجـارة يف       . إنتاج املزيد من السلع النهائية وإىل تنوع هذه السلع        
وذُكر . األسواق اإلقليمية، وهي التجارة اليت يعوقها عدم التخصص وإنتاج سلع أولية متماثلة         

ضروريان لكنهما غري كافيني لتعزيز التجارة األفريقية       تنميتها  االستثمار يف البنية التحتية و    أن  
وينبغي أن يكون التعاون بني بلدان اجلنوب والتجارة        . وزيادة القيمة املضافة وتنويع التجارة    

يـاة  يف القارات األخرى تنبض باحل    داخل املنطقة الواحدة    فالتجارة  . اإلقليمية جزءاً من احلل   
إىل حد يسمح ليس فقط بتيسري النمو واحلد من الفقر بل أيضاً مبساعدهتا يف مواجهة األزمة                

  .احلالية
وأُشري إىل أن دور الدولة اإلمنائية يف رعاية عملية النمو حاسم األمهيـة يف صـياغة                  -١١

وينبغي أن تتدخل احلكومات للحد من فـشل األسـواق يف           . توجيه السياسات يف أفريقيا   
لقطاع املصريف والقيام باستثمارات ضخمة يف الزراعة والصناعة بغية خلق القدرات اإلنتاجية          ا

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تقوم احلكومات بتعبئة املصادر احملليـة           . وفرص العمل الالئق  
. نةعلى املساعدة اإلمنائية الرمسية غري املـضمو      املفرط  لإليرادات الضريبية بغية تقليل االعتماد      

ـ  مؤسسات البنية التحتية واملؤسسات األخرى      ويل  حلتومثة حاجة أيضاً     ن أهـداف   بعيداً ع
  .حنو آفاق إقليمية جديدةوتوجيهها املاضي االستعمارية 

        
  


