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  ‘اإلقليمية اإلنمائية‘التقرير يحث على االنتقال من النهج التقليدي للتكامل إلى 
  

يمية، وتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، الدراسة توصي بإقامة ممرات نقل إقليمية/ممرات صناعية إقل
  والحوار المتواصل بين الحكومات وقطاع األعمال

 
 "التجــارة بــين البلــدان األفريقيــة: إطــالق ديناميــة القطــاعوعنوانــه الفرعــي )1( 2013تقرير التنميــة االقتصــادية فــي أفريقيــا، يفيد  - 2013متوز/يوليه  11جنيف،  

ــج "نظــري" و"خطــي" إزاء التعــاون اإلقليمــي بأن اجلهود املبذولة ح الخاص" ىت اآلن من أجل العمل معاً على حفز تعزيز النمــو االقتصــادي يف القــارة ظلــت تعتمــد علــى 
جاً من القرن احلادي والعشرين".   ال يالئم حالة أفريقيا. ويرى التقرير أن "التصدي لتحديات القرن احلادي والعشرين يتطلب 

  
جاً جديداً للتكامل اإلقليمي، يسمى "اإلقليمية اإلمنائية".ويقرتح التقرير الص   ادر هذا اليوم أن تعتمد البلدان األفريقية 

  
االســتثمار،  -علــى ســبيل املثــال  -مــن اجملــاالت ال تقتصــر علــى التجــارة وتيســري التجــارة، بــل تضــم أيضــاً أوســع وتشــمل اإلقليميــة اإلمنائيــة التعــاون بــني البلــدان يف طائفــة 

دف إىل تســريع التنميــة الصــناعية اإلقليميــة وتــوفري اهلياكــل األساســية علــى املســتوى اإلقليمــي، مــن قبيــوا ل بنــاء شــبكات أفضــل مــن لبحث والتطوير، فضًال عن سياسات 
  الطرق والسكك احلديدية.
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إزالــة احلــواجز  2012الــيت حفزهــا قــرار القــادة األفارقــة يف عــام  -ضــة باحليــاة الكثــرية الــيت ميكــن أن تتــأتى مــن األســواق اإلقليميــة النابجــين الفوائــد ويشــري التقريــر إىل أن 
جماورة ). فالبيع يف أسواق UNCTAD/PRESS/PR/2013/33رهني بتوسيع القطاع اخلاص يف القارة (انظر البيان الصحفي  -التجارية بني البلدان األفريقية 

القرب، وإمكانية اخنفاض نفقات النقل، وحسن االطالع الذي يسمح بتكييف السلع وفقــاً للظــروف احملليــة، من خالل تتحقق التكاليف ميزة من حيث لشركات يعطي ا
  لتربير احلاجة إىل تكثيف الصناعة.، من خالل كتلة حرجة كافية وجود ما يكفي من املستهلكنيويف حالة 

  
جاً شاملة أ ُ تجــارب فالكي يتسىن للقطاع اخلاص التوســع واالزدهــار.   -تتخذ شكل عمل مجاعي معزز  -خرى غري أن التقرير يرى أن على احلكومات األفريقية أن تتبع 

أن إقامة أسواق إقليمية ستؤدي إىل تزايد الطلب على السلع؛ ولذلك، ينبه التقرير إىل ضــرورة تشــجيع الشــركات األفريقيــة علــى تــوفري هــذه تبني يف أماكن أخرى من العامل 
  ها، وإال ستعجز عن منافسة الشركات األجنبية.السلع ومتكينها من توفري 

  
وهــذه عمليــة يســميها خــرباء  -وجيــب تعزيــز قــدرات البلــدان األفريقيــة كــي يتســىن هلــا إنتــاج طائفــة أوســع مــن الســلع املتطــورة الــيت ميكــن فيمــا بعــد أن يبيعهــا بعضــها لــبعض 

ا الصــناعية االقتصاد توسيع القدرات اإلنتاجية. ويفيد التقرير بــأن السياســات ا لصــناعية اإلقليميــة أداة هامــة لإلقليميــة اإلمنائيــة. وينبغــي أن تنســق البلــدان األفريقيــة سياســا
  الوطنية وفقاً للسياسات الصناعية اإلقليمية من أجل بناء أوجه التكامل يف السلع اليت ميكن إنتاجها واالجتار فيها داخل أفريقيا.

  
ات الصناعية اإلقليمية يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لكنها مل تنفَّذ بعد تنفيذاً كامًال. ومن بــني أهــداف هــذه السياســات ويشري التقرير إىل وجود تلك السياس

دين وجتهيـــز املنتجـــات ثـــل التعـــتعزيــز عمليـــات التجهيـــز احملليـــة وتوليـــد قيمـــة مضـــافة يف القطاعـــات والقطاعـــات الفرعيـــة الـــيت تتمتــع فيهـــا املنطقـــة ككـــل مبيـــزة نســـبية عاليـــة (م
  الزراعية).

  
بلدان األفريقية فرصاً كربى لتبادل وميكن أن حيفز وضع سياسات صناعية وطنية وإقليمية يف آن واحد تنمية سالسل القيمة الصناعية اإلقليمية يف أفريقيا، مما يتيح بدوره لل

  .املنتجات املعلَّبة -اللحوم  - وسلسلة قيمة املاشيةلبسة األ -النسيج  -القطن مزيد من السلع. ومن األمثلة على ذلك سلسة قيمة 
  

ي. فوفقــاً للتقريــر، ظلــت احلكومــات يف ويكمن عنصر ثان من اإلقليمية اإلمنائية يف تعزيز قدرة القطاع اخلــاص يف أفريقيــا باعتبــاره حمركــاً هامــاً لتوســيع نطــاق التعــاون اإلقليمــ
لــة الوحيــدة لتحقيــق التكامــل اإلقليمــي، بينمــا مل يشــارك القطــاع اخلــاص مشــاركة نشــطة يف هــذه العمليــة. وهنــاك حاجــة إىل إنشــاء آليــات أفريقيــا حــىت اآلن هــي القــوة الفعا

ملســتقبل، ن تُنشــأ يف اإلجــراء حــوار متواصــل بــني الــدول والقطــاع اخلــاص لتتضــح للحكومــات املشــاكل والتحــديات الــيت تواجههــا الشــركات القائمــة والشــركات الــيت ميكــن أ
ســيق تابعــة للقطــاع ولكي يتسىن وضــع خطــط منســقة جيــداً للتصــدي لتلــك املشــاكل والتحــديات. ففــي موريشــيوس، مــثًال، يعقــد اجمللــس االقتصــادي املشــرتك، وهــو هيئــة تن

  اخلاص يف البلد، اجتماعات منتظمة مع احلكومة ملناقشة السياسات االقتصادية العامة.
  

ر ثالــث مــن اإلقليميــة اإلمنائيــة علــى إقامــة روابــط اقتصــادية بــني االقتصــادات األفريقيــة يف قطاعــات أنشــطة حمــددة، مــن خــالل إنشــاء "ممــرات ينطــوي عنصــووفقــاً للتقريــر، 
ويف اهلياكــل األساســية املتصــلة   النقــلإمنائيــة". وتتجــاوز اإلقليميــة اإلمنائيــة التجــارة وتشــمل التعــاون بــني البلــدان األفريقيــة يف طائفــة واســعة مــن اجملــاالت منهــا االســتثمار يف

  باإلنتاج، وكذلك يف الزراعة واملشاريع الصناعية.
  
ائي، الرابط بني حمافظــة غوتنــغ التعاون يف طائفة واسعة من اجملاالت أن يساعد البلدان األفريقية يف بناء القدرة على املنافسة الدولية. فقد أشيد مبمر مابوتو اإلمنمن شأن و 

يــة يف اجلنــوب وميناء مابوتو يف موزامبيق، باعتباره ممر نقل حقيقياً ناجحاً وصل بالســاحل حمافظــات غــري ســاحلية يف إحــدى أكثــر املنــاطق تصــنيعاً وإنتاجيف جنوب أفريقيا 
 ضــرورة جتــاوز ذلــك وإقامــة ممــرات للتنميــة ممــرات تقليديــة للنقــل. ويــذهب التقريــر إىلغالبــاً مــا يكــون ممــراً، غــري أن معظمهــا  20األفريقي. ويعمل يف أفريقيا حالياً أكثر مــن 

  الصناعية أيضاً.
  

ــج يُتبــع فعليــاً يف منــاطق أخــرى. ومــن األمثلــة علــى ذلــك مشــروع دون منطقــة امليكونــغ الكــربى  ويشــري التقريــر إىل أن اإلقليميــة اإلمنائيــة ليســت مفهومــاً غامضــاً، بــل هــي 
امليكونــغ (تايلنــد ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية والصــني ــر قتصــادية ويعــزز التنميــة بــني ســتة بلــدان تتقاســم يف جنــوب شــرق آســيا، الــذي يشــجع الــروابط االاإلقليميــة 

 إىل أســس مــن بينهــا الشــراكات بــني القطــاعني العــام ةوفييــت نــام وكمبوديــا وميامنــار)، مبســاعدة مــن مصــرف التنميــة اآلســيوي. ويســتند برنــامج التنميــة االســرتاتيجية املشــرتك
  للسفر والسياحة.واحدة  واخلاص وتقاسم املوارد الطبيعية، وإقامة ممرات للتنمية االقتصادية. وينطوي مشروع جديد على الرتويج ملنطقة امليكونغ باعتبارها وجهة
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بلــداً يقــع  26الثيــة األطــراف املقرتحــة الــيت ستشــمل يف أفريقيــا عناصــر برنــامج للتكامــل "اإلمنــائي"، مثــل منطقــة التجــارة احلــرة الثدون اإلقليميــة وتوجــد يف بعــض املنــاطق 
ا، غري أن التقرير يرى ضرورة تصميم برامج أكثر وأمشل للتكامل اإلمنائي وتنفيذها يف أفريقيا.   معظمها يف شرق أفريقيا وجنو

 
 

 
***  **  *** 


