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التنمية االقتصاااا فة أف يأيا:ياع دةا ة النفي أف يتاااس انصاد الصاااا را  أف   
 الدور الحفاز لألةمال التجاراة والخدما  المالية –يأيا:يا 

 *لمحة ةامة  

 موجز  
من حيث الصاااارا ف فالسااألس األةاااةااية تمثل أكثر ًا  أفريقيا هي من بين أقل مناطق العالم تنوع 

في أفريقيا، مما يجعألها  ًا بألد 54من أصااااااااال ًا بألد 45في المائة من مجموع صااااااااااارا  الساااااااااألس في  60من 
شاادةدة التعرل لصاادما  أةااعار السااألس األةاااةااية العالمية ويمول افان النمو والتنمية الشااامألين في المارةف 

: إعااة النظر في أةس تنويس الصاارا  في أفريقيا: 2022تمرير التنمية االقتصااية في أفريقيا لعام ويبين  
أن إهمااال الاادور التاويألي الماتماال لأل اادمااا  ال ثيفااة    الماااليااة  الاادور الافاااع للعمااال التجاااريااة وال اادمااا 

المعارف، مثل ت نولوجيا المعألوما  واالتصاااااااال  وال دما  المالية، هو من بين األةاااااابال الرئيسااااااية التي  
تجعل من تنويس الصاااااااارا  أمرًا صااااااطبًا في المنلمةف وبناب عألا تلر، ةبين التمرير أن التصااااااد  لألاواجز  

ًا أةاااااااااااةااااااااااي ًا لتجارة في ال دما  في إطار منلمة التجارة الارة المارية األفريقية ةااااااااااي ون أمر التي تعترل ا
إلطالن العنااان لألاادور التاويألي لأل اادمااا  في تعزيز تنوع المنتجااا  المتااقتيااة من أفريقيااا وتعمياادهاااف ول ي 

زع الوصااااول  تادث اةااااتراتيجيا  تنويس الصاااااارا  في أفريقيا أصرها، ةوصااااي التمرير بو ااااس ةااااياةااااا  تع
الشاامل إلا ت نولوجيا  التمويل المبت رة، مما في تلر لألمؤةاساا  الصا يرة والمتوةالةف وةاتشا ل االةاتفااة 
ًا  من ال دما  كثيفة المعارف لزيااة اإلنتاجية وتاساااين المدرة التنافساااية في الملاع ال اا عنصااارًا أةااااةاااي 

 ارة الارة المارية األفريقيةفلتاميق تنويس ونمو أعألا قيمًة مضافة في إطار منلمة التج
 

  

 Economic Development inتات عنوان    2022تمدم هذه الوصيمة لماة عامة عن التمرير الصااااااااااار عن األون تاا في عام   *

Africa Report 2022: Rethinking the Foundations of Export Diversification in Africa: The Catalytic 

Role of Business and Financial Services  إعااة النظر في أةاااااااس    :2022)تمرير التنمية االقتصاااااااااية في أفريقيا لعام
مم المتاااادة، رقم المبيسف  تنويس الصاااااااااااااااااارا  في أفريقياااا: الااادور الافااااع للعماااال التجاااارياااة وال ااادماااا  الماااالياااة  )منشااااااااااااااورا  األ
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 مقدمة  

عألا الرغم من الجهوا المباذولاة من أجال تنويس الصاااااااااااااااارا ، ال تزال البألادان األفريقياة تعتماد في   -1
ال الب عألا صاااااارا  المنتجا  األولية في الصااااناعا  الزراعية والتعدةنية واالةاااات راجيةف ولهذه السااااما   

الشاااااامل لألجميس في األجل اللويل، ألنها تفضاااااي، في جمألة أمور، إلا تعتيم افان  اصار ةاااااألبية عألا النمو 
أفريقيا عألا الساااألس األةااااةاااية، حيث  ًا التصااانيس وتنمية رأل المال البشااار ف ويعتمد أمساااة وأربعون اقتصااااا

فترا   تشااهد اإلةرااا  تمألبا  شاادةدة مساابب طبيعة السااون، التي تتميز مفترا  تشااهد انتعال األةااعار تأليها  
أأرى تتساااااااااااام مان مال األةااااااااااااعارف وفي حين تمتعت أجزاب كثيرة من أفريقيا بنمو اقتصاااااااااااااا  إيجابي في  

إلا الدورة اإليجابية االةاتثنائية التي شاهدتها الساألس األةااةايةف ًا  السانوا  األأيرة، فنن هذا النمو يعزى جزئي 
ا  من السااااألس األةاااااةااااية إلا عدم ويم ن أن ةؤا  التركيز العالي لألصاااااارا  في عدا صاااا ير من المنتج

اةااتمرار االقتصاااا ال ألي، ال ةاايما في أوقا  تمألب أةااعار السااألس األةاااةااية والصاادما  العالمية، مثل تألر 
التي تؤصر عألا العرل واللألاابف ويم ن للصر الماادمر لهااذه الصااااااااااااااادمااا  عألا الميزان التجااار  و ةرااا   

عألا اإلنتااجياة والنمو االقتصااااااااااااااااا  واإلةرااا   ًا  ةااااااااااااااألبيا   اً التصااااااااااااااادةر والتادفماا  الماالياة أن ةولاد بادوره أصر 
أتعألق األمر ماإلةرااا  الا ومية أم بدأول األفراا  واالةااااااتثمارف وترتبت صاااااادما  أةااااااعار السااااااألس  )ةااااااواب

 مان فال مستويا  تنمية الملاع المالي في البألدان المعتمدة عألا السألس األةاةيةفًا األةاةية أيض

القتصاااا  األفريقية هو أكثر الوةاائل جدوى التي يم ن بها لهذه البألدان أن وتنويس الصااارا  وا -2
تزاهر في ظل االقتصااااااااا العالمي وأن تت ألب عألا مواطن الضاااااااعص والشااااااا وم االقتصاااااااااية التي تفاقمت  
مساابب تمألب أةااعار السااألس األةاااةاايةف وفي الوقت الراهن تنلو  االقتصااااا  األفريقية عألا إم انا  كبيرة 

ل وتاميق مسااااااتوى أعألا من التنويس والمدرة التنافساااااايةف ومن العوامل التي يم ن أن تدفس عجألة تنويس  لألتاو 
الصاااااااارا  والنمو االقتصاااااااا  المسااااااتدام في أفريقيا، التنفيذت الناجل لمنلمة التجارة الارة المارية األفريقية،  

والت نولوجيا المالية، ونشااااا    وتوةااااس اللبمة الوةاااالا، وظهور ةااااون اةااااتهالم، وعيااة اةاااات دام ال دما 
 رواا المشاريس من الملاع ال ااف 

بيد أنه عند اراةااااااااة م تألص االةااااااااتراتيجيا  التي و ااااااااعتها البألدان األفريقية لتنويس الصاااااااااارا    -3
وتعزيز المدرة التنافسااااااية عألا الصااااااعيدةن اإلقأليمي والعالمي، ةتبيسن أن هذه االةااااااتراتيجيا  تمألل من شااااااقن  
اإلم انيا  التي ةنلو  عأليها قلاع ال دما  بوصااااااااااافه حجر الزاوية في األنشااااااااااالة اإلنتاجية لألصاااااااااااناعة 
والتصاانيس والزراعةف وعالوة عألا تلر، فنن العدةد من برامت تنويس الصاااارا  تت ا ااا عن اإلم انا  التي 

لبرامتف ويم ن لألملااع  ةنلو  عأليهاا الملااع ال ااا وال ادماا  الماالياة لبألوف األهاداف التي تنشاااااااااااااادهاا تألار ا
مبت رة وفعالة لتنويس االقتصاااااا    ال اا، الذ  يشااامل المؤةاااساااا  الصااا يرة والمتوةااالة، أن ةوفر ةااابالً 

األفريقية وتاويألها؛ ويم ن لأل دما  المالية أن ت ون ممثامة قناة مساااااااتدامة يم ن من أاللها لألمؤةاااااااساااااااا   
وتنويس الصاااااارا ، واالرتماب ممسااااتوى األنشاااالة   الصاااا يرة والمتوةاااالة تعبية التمويل لدأول أةااااوان جدةدة،

 اإلنتاجية، وتاسين المدرة التنافسيةف

: إعااة النظر في أةاااس  2022تمرير التنمية االقتصاااااية في أفريقيا لعام وفي هذا الصااادا، ةبرع   -4
تمأل ها البألدان  ، اإلم انا  ال بيرة التيتنويس الصاارا  في أفريقيا: الدور الافاع للعمال وال دما  المالية

األفريقية لتاويل اقتصاااااتها وتاميق مسااتويا  أعألا من التنويس والمدرة التنافسااية من أالل عيااة اةااتيعال 
ال دما  ال ثيفة المعارف، وال ةاااااااايما ت نولوجيا المعألوما  واالتصاااااااااال  وال دما  الماليةف ويادا التمرير  

ا  يم ن أن تعزع المشاااااااااااركة ال أليية واألمامية لألبألدان جدةدة لتعزيز النمو في قلاع ال دم وياألل ةاااااااااابالً 
 األفريقية في ةالةل القيمة العالمية الراقيةف وتركز جهوا افس هذه العمألية عألا اآلتي:
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قلاع أاا ةنبض مالايوية، مما يشااااامل الشاااااركا  الصااااا رى والمؤةاااااساااااا  الصااااا يرة  )أ  
   األفريقية وتاويألها؛ والمتوةلة، لتوفير ةبل مبت رة وفعالة لتنويس االقتصااا

أادماا  ماالياة حفااعة تعمال ممثااماة قنااة مسااااااااااااااتاداماة يم ن من أاللهاا لألملااع ال ااا،  )ل  
في تلر المؤةاااااساااااا  الصااااا يرة والمتوةااااالة، تعبية التمويل لدأول أةاااااوان جدةدة، وتنويس الصااااااارا ،   مما

 واالرتماب ممستوى األنشلة اإلنتاجية، وتاسين المدرة التنافسيةف

 النتائج اليئيسية -يوالا  

يساااااااااألت التاأليل الوارا في التمرير الضاااااااااوب عألا ال ييية التي يم ن بها لملاع ال دما  أن ي ون  -5
اافعة لألتنويس االقتصااااااا  والنمو والتاول الهي ألي في أفريقياف غير أن هذا ةتلألب موابمة الساااااياةاااااا    قوة

أرى، وال ةااااااااايما الصاااااااااناعة التاويأليةف وقد  لبناب أوجه ت امل بين قلاع ال دما  وقلاعا  االقتصااااااااااا األ
يساااااااااااااااعاد تنفياذ منلماة التجاارة الارة الماارياة األفريقياة عألا حفز الجهوا الوطنياة الرامياة إلا الربت بين هاذه 
 ال دما  والصاناعا  و علاب األولوية لملاعا  ال دما  التي ت ون تا  صاألة مساألساألة قيمة تتسام مقهمية

 معينهفاةتراتيجية مالنسبة إلا بألد 

وعألا مدى عموا، ظل تنويس الصاااااارا  أولوية من أولويا  السااااياةااااة العامة في أفريقياف بيد أن  -6
أقل من نصاااص جميس البألدان األفريقية نجل في تلرف ففي حين أ اااافت معض البألدان ألو  إنتاة جدةدة 

ة تا  قيمة مضااافة  إلا ةااألة صااااراتها، لم يتارع تمدم كاف في توجيه الملاع الصااناعي ناو ةااألس مصاانع
لتاميق نمو الملاع و اماجه مفعالية في الملاعا  العالية القيمة من ةااالةاال  ًا أةاااةااي ًا عالية تشاا ل عنصاار 

 القيمة اإلقأليمية والعالميةف 

وعألا الرغم من أن ال ثير من األابيا  تتالقا حول الدور الماور  لأل دما  في ةاالةال القيمة  -7
في    17التمرير أن التجاارة في ال ادماا  في أفريقياا من فضااااااااااااااة، حياث مثألات ناو   اإلقأليمياة والعاالمياة، ةبيسن

ف وباإل اااااافة إلا تلر، تهيمن ال دما   2019و 2005المائة فمت من إجمالي صااااااارا  المارة بين عامي 
التمأليادياة، مثال الساااااااااااااافر والنمال، عألا التجاارة في ال ادماا ، حياث ت لي أكثر من صألثي إجماالي التجاارة في  

ا ، مما يشااااااااااااير إلا مادواية فرا الاصااااااااااااول عألا مجموعة متنوعة من المدأال  من ال دما   ال دم
 التنافسية األةاةية من ااأل المارةف

تشامل صماني فيا  من مجموع فيا  ال دما  االصنتي  ومن شاقن ال دما  ال ثيفة المعارف، التي  -8
االبت ار في العمأليا  التجارية ونظم ، أن تضااااااااايف قيمة أعألا إلا تصااااااااادةر ال دما ، وتم ن من  عشااااااااارة

في صاااااااااااااااارا  ال ادماا   ًا نااقصاااااااااااااا   اإلنتااة، وتادفس عجألاة نمو الملااعف غير أن هاذه ال ادماا  ممثألاة تمثيالً 
في المائة من مجموع صااااارا  المارة من ال دما ف وعألا الرغم من أهمية  20األفريقية، إت ال تمثل ةاااوى 

  الصايانة واإلصاال   في تيساير الروامت بين اإلنتاة واإلمداا، مس ال دما  التمأليدية )السافر والنمل وأدما
ما ةترتب عألا تلر من اصار كبيرة عألا المدرة التنافسااية العامة لألشااركا  من أالل صااافي ت اليف التجارة،  

عألا مدى تعميد وتنوع ةااااااألة الصاااااااارا ، التي ةبدو أنها تزااا مس ًا  مباشاااااار ًا  فنن هذه ال دما  ال تؤصر تقصير 
 ال دما  ال ثيفة المعارف، مثل أدما  ت نولوجيا المعألوما  واالتصاال ف

وال اادمااا   ااااااااااااااروريااة لتعزيز تنويس الصااااااااااااااااارا  من أالل توفير ال اادمااا  التجاااريااة والماااليااة  -9
بت نولوجيا المعألوما  واالتصااال  لتيساير االةاتفااة من األةاوان الجدةدة وصانس منتجا  جدةدةف  والمتصاألة

التجارة في ال دما ، ةااواب من حيث تنوع الجها  الفاعألة أو المنتجا  ااأل السااون الماألية، بيد أن أااب 
 اااااااااااااروريًا لضااااااااااااامان توافر ال دما  تا  الصاااااااااااااألة من أجل عيااة مدى تعميد الساااااااااااااألس المصااااااااااااانعة  يظل

ال، يظل اةاات دام المدأال  من أدما  األعمال التجارية وأدما  االتصاااال   ث فعألا ةاابيل الم  وتنوعهاف
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في الماائاة في اإلنتااة والمنتجاا    10في معظم البألادان األفريقياة، حياث ةبألت متوةاااااااااااااالاه ناو  ن فضاااااااااااااااً م
رةف وفي حين تمثل ال دما  أكثر من  في المائة من المدأال  في اإلنتاة، فنن الجزب األكبر  50المصاااااااااادي

 منها ةتقتا من أدما  التوعيسف

مت ااأل الصااااااااناعة التاويألية في معظم البألدانف وتجدر اإلشااااااااارة إلا وجوا قدر معمول من الروا -10
في المائة في المتوةااااااااااااات من مدأال    48فالمدأال  من ااأل قلاع الصاااااااااااااناعا  التاويألية تمثل ناو  

في المائة في المتوةاااات من القيمة المضااااافة لصاااااارا  الملاعف    46الصااااناعة التاويألية في اإلنتاة وناو 
نلو  عأليها ةاااالةااال القيمة اإلقأليمية شاااريلة تعزيز الروامت مس وهذا يساااألت الضاااوب عألا اإلم انا  التي ت 

قلاع ال دما  من أجل النهول مالنوعية وتعزيز التنوعف عا عألا تلر أن وجوا قلاع أدما  أقوى يم سِّن 
من عيااة القيمة المضاااافة في الملاعا  األأرى أمرس أةااااةاااي لتعزيز إنتاجية الصااااارا  وقدرتها التنافساااية  

ماة البألدان عألا ناو قابل لالةاااااااتمرار في ةاااااااالةااااااال القيمة اإلنتاجيةف ومس تلر، تبما نسااااااابة وتيساااااااير اند
 اةتيعال ال دما  في الملاعا  االقتصااية األأرى من فضة في معظم البألدان األفريقيةف

ويسااااااألت التاأليل الوارا في التمرير الضااااااوب عألا ال ييية التي يم ن بها لملاع ال دما  أن ي ون  -11
افعة لألتنويس االقتصااااااا  والنمو والتاول الهي ألي في أفريقياف غير أن هذا ةتلألب موابمة الساااااياةاااااا   قوة ا

لبنااب أوجاه ت اامال بين قلااع ال ادماا  وقلااعاا  االقتصاااااااااااااااا األأرى، وال ةاااااااااااااايماا الصاااااااااااااانااعاة التاويألياةف  
لرامية إلا الربت بين هذه يسااااعد تنفيذ منلمة التجارة الارة المارية األفريقية عألا حفز الجهوا الوطنية ا وقد

ال دما  والصاناعا  و علاب األولوية لملاعا  ال دما  التي ت ون تا  صاألة مساألساألة قيمة تتسام مقهمية 
 اةتراتيجية مالنسبة إلا بألد معينهف

ر عألا ناو أفضااال إم اناتها في مجال التجارة في ال دما ، يجب أن  -12 و تا كان ألفريقيا أن تسااا س
متعألمة مال دما  والألوائل المنظمة لألملاع عألا ناو أفضاال ناو معالجة مواطن المصااور توجه ةااياةاااتها ال

إم انية الوصااااول، والجواة، والمدرة عألا تامل الت اليف، والمنافسااااة، وارتفاع ت اليف التجارة   -في السااااون  
ل إلا في ال دما ، والسااااااياةااااااا  الامائية، وان فال مسااااااتويا  الرقمنة والت نولوجيا، وصااااااعوبة الوصااااااو 

ال دما  المالية، و ااااعص البنية التاتيةف وةاااايشاااا ل التصااااد  لمشاااا ل المدرا  اإلنتاجية المادواة وتعزيز 
 الت امل اإلقأليمي عامألين رئيسيين لتعزيز اةتيعال ال دما  الرئيسيةف

في الجهوا الرامية إلا تاميق تنويس الصاااااارا ،  ًا  أةاااااةااااي ًا  ويم ن أن تؤا  األعمال التجارية اور  -13
مما في تلر عن طريق تيساااااااااير الهوام  الم ثفة والواةاااااااااعة لألصااااااااااارا  واالةاااااااااتفااة من ال دما  ال ثيفة 

 المعارف لتيسير اأول أةوان جدةدة ممنتجا  جدةدة أو قائمة أصاًلف 

ومن المتوقس أن تسااتفيد المؤةااسااا  األفريقية الصاا يرة والمتوةاالة من العدةد من الفرا المتاحة   -14
 ف بيد أنها تاتاة إلا أن ت ون مبت رة وأن تساااااااااتفيد مشااااااااا ل جيد من الشاااااااااب ا  في هذا في قلاع ال دما

الملاع لتاساااين الوصاااول إلا المعألوما  تا  الصاااألة ماألةاااوان وبما يساااتجد فيها من تلورا ف وةااايشااا ل 
فة الت ألب عألا الميوا االئتمانية وتيساير حصاول المؤةاساا  الصا يرة والمتوةالة عألا التمويل الميساور الت أل

 لنموها وقدرتها التنافسية والدور الذ  تؤايه كماركا  ماتمألة لألنمو والتنويسفًا هامًا عنصر 

وعالوة عألا تلر، تشاا ل المؤةااسااا  الصاا يرة والمتوةاالة العموا الفمر  لالقتصااااا  األفريقيةف   -15
في الماائاة من الموة العاامألاةف   60في الماائاة من الشااااااااااااااركاا  في المنلماة وتوظص عهااب    90فهي تمثال ناو  

فريقياف بيد أن عدةدة لزيااة مشااركة المؤةاساا  الصا يرة والمتوةالة في أًا  وتتيل التجارة في ال دما  فرصا 
مادواية فرا الاصاااااااااول عألا التمويل، و اااااااااعص االندماة في األةاااااااااوان اإلقأليمية والعالمية، ومادواية  
قاعدة المهارا ، تجعألها غير قاارة عألا التنافس مس الشاااااااااركا  العامة وال اصاااااااااة ال بيرة التي تهيمن عألا 

األ الملاعا  أو عبر مجموعا  الملاعف صم إن إنشااااااااااااب شاااااااااااب ا  قائمة عألا القيمة قابألة لالةاااااااااااتمرار ا
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الصاااااناعا  و قامة شاااااراكا  أقوى يم ن أن تعزع ت اماًل أعمق في ةاااااالةااااال القيمة اإلقأليمية والعالمية هي 
 اللريمة األكثر فعالية لالةتفااة مش ل مثمر من مساهمتها في م تألص الملاعا  الفرعية لأل دما ف

المؤةااسااا  الصاا يرة والمتوةاالة في تنويس الصاااارا  األفريقية وقد تشاا ل االةااتفااة من إم انا   -16
و قامة روامت مس التجارة في ال دما  تاديا  كبيرة، بينها توةاااااااااس الملاع غير النظامي، والث را  المالية، 
واالفتمار إلا المهارا  األةاااااااااةااااااااية لالةااااااااتعانة ممصاااااااااار أارجية لتوفير أدماتهاف وفي العدةد من البألدان 

ويشاااا ل حصااااة كبيرة من االقتصاااااا ال أليف ففي الفترة ًا ا، ال ةزال االقتصاااااا غير النظامي منتشاااار أفريقي  في
في المائة من الناتت الماألي اإلجمالي في    36، شاااااااااا ل االقتصاااااااااااا غير الرةاااااااااامي 2018إلا  2010 من

الملاع  مأليون من الشاركا  الصا رى والمؤةاساا  الصا يرة والمتوةالة العامألة في  50أفريقياف وهنام عهاب  
مألياار اوالر ةاااااااااااااانوياًاف    416الرةاااااااااااااامي التي تفتمر إلا التمويال ال اافي، والتي تبألت احتيااجااتهاا غير المألبااة  

وتاتاة الشاركا  المصادسِّرة، وال ةايما الادةثة العهد والشاركا  المصادرة الصا يرة، إلا تقمين تمويل أارجي  
لت اليف الت ألفة المتصاااااااااألة مالمعألوما  لت لية الت اليف ال بيرة لدأول أةاااااااااوان التصااااااااادةرف وتشااااااااامل هذه ا

)لتاسااااين فهمها للنظمة والمعاةير المنلبمة في ةااااون أجنبية ماتمألة ، وت اليف االمتثال )إلعااة تصااااميم 
منتجا  التصاااااااااااادةر ل ي تفي ممعاةير اللألب في ةااااااااااااون معينة و نشاااااااااااااب عمأليا  جدةدة لالمتثال ألنظمة  

المتصاااألة مالاواجز التجارية )الجمارم، وال دما  الألوجساااتية،    ومعاةير الساااون األجنبية  والت اليف األأرى 
 وفترة اإلنجاع، والتعريفا  الجمركية ف

وةااايشااا ل الت ألب عألا الميوا االئتمانية وتيساااير حصاااول المؤةاااساااا  الصااا يرة والمتوةااالة عألا  -17
كماركا  ماتمألة لألنمو   لنموها وقدرتها التنافساااية والدور الذ  تؤايهًا هامًا التمويل الميساااور الت ألفة عنصااار 

والتنويسف وفي العادةاد من البألادان األفريقياة، ال ةوفر الهي ال الماالي الماائم المادر ال اافي من المروناة والموارا  
ًا، لدعم نمو الشاااااركا  الصااااا يرة وأاائها التصااااادةر ، األمر الذ  ةتلألب اليا  تمويل مصاااااممة أصااااايصااااا 

اريااة، والت نولوجيااا  الماااليااة التي يم ن أن تاساااااااااااااان رأل المااال االةااااااااااااااتثمااار  ورعاااة األعمااال التجاا  مثاال
االئتمان التمأليدية وتوفر قنوا  واعدة أأرى لساااااد الفجوة التمويألية لألشاااااركا  الصااااا رى والمؤةاااااساااااا   قنوا 

 الص يرة والمتوةلةف

وعألا الرغم من أن تلوير أةاااااااااااااوان المنتجا  وال دما  المالية وتعميمها لم ةبأل ا معدت مساااااااااااااتوى   -18
لألول لتاميق نمألة نوعية لتوةاااايس الصاااااارا  وتنويعها في أفريقيا، فنن اإلم انيا  التي تنلو  النضاااات الم

عأليهاا نمااتة التمويال البادةال من حياث توةاااااااااااااايس حاافظاة المنتجاا  وال ادماا  الماالياة واالرتمااب بهاا وتماديم 
ن ال فابة التش يألية والمًا منتجا  أكثر ابت ار  درة التنافسية لألمؤةسا   تتماور حول الشركا  ويم ن أن تاسس

الصاا يرة والمتوةاالة قد ت ير األمور  يما ةتعألق بتنويس الصاااارا ف وةاايتلألب التنفيذ الفعال لمباارا  تنويس  
لألاوكمة قائمة عألا المواعد وةااااياةااااا  متماةاااا ة لألملاع المالي، مما في تلر السااااياةااااا  ًا  الصاااااارا  أطر 

 المتصألة مالت نولوجيا الماليةف  

نت نماتة االةاتثمار الاالية ال تألبي احتياجا  المؤةاساا  األفريقية الصا يرة والمتوةالة، ولما كا -19
فمد حان الوقت الةااات شااااف أيارا  جدةدةف فمن شاااقن الت نولوجيا المالية والتمويل البدةل أن يامما التاول  

لمؤةاساا  الصا يرة شاريلة توافر األطر المانونية والمؤةاساية المناةابة، ليس فمت عن طريق تيساير تمويل ا
عن طريق االةاااااااااااتفااة من إم انا  هذه الشاااااااااااركا  لدفس عجألة تنويس  ًا والمتوةااااااااااالة ونموها، ول ن أيضااااااااااا 

ًا  الصاااااااااااااااارا ف وقاد بادأ النمو األأير لألت نولوجياا  الماالياة واالبت اارا  في مجاال التمويال البادةال ياادث اصاار 
في المائة من السااااااااا ان البال ين  42إيجابية كبيرة عألا المؤةاااااااااساااااااااا  الصااااااااا يرة والمتوةااااااااالة وعألا ناو 

ةتعامألون مس البنوم )وال ةاايما الشاابال وةاا ان الريف  عن طريق تيسااير وتوةاايس نلان حصااولهم   ال الذةن
عألا فرا التمويل التي تتالبم مشاااااااااا ل أفضاااااااااال مس أو اااااااااااعهم واحتياجاتهم ال اصااااااااااةف وعألا الرغم من 

متوةاااااالة  اإلم انا  ال بيرة لألت نولوجيا المالية وغيرها من النماتة البدةألة لتمويل المؤةااااااسااااااا  الصاااااا يرة وال



 TD/B/EX(72)/4 

GE.22-12344 6 

)التمويال عن طريق بيس األةااااااااااااااهم، ورأل ماال المجااعفاة، والتاقمين االئتمااني، واإلقرال بين األقران ، فانن 
العدةد من العقبا  المانونية والتنظيمية والتشااااا يألية والمتعألمة مالشااااافا ية يم ن أن تعون اةااااات دامها من قبل  

 الموجهة ناو التصدةرفالسأللا  الجمركية والشركا  األفريقية، مما فيها الشركا  

 اصصيا  أف مضمار السياتة العامة -ثانياا  

ركز جزب كبير من النمال حول اةاااتراتيجيا  أو اوافس تنويس الصااااارا  عألا اور الملاع العام،  -20
ولم ةولِّ ةااااااااااااااوى قادر ماادوا من األهمياة لعوامال أأرى أكثر اةناامياة وأكثر قادرة عألا ت يير األو اااااااااااااااع، 

وتتساااااااااااااام قلااعاا  ونظم ال ادماا  ال ثيفاة المعاارف، مثال الت نولوجياا الماالياة، ماقهمياة  الملااع ال اااف مثال
 ًاف رئيسية لتاويل الصاارا  األفريقية واالقتصااا  عموم

وتتلألب عيااة تعميد الصااااااااارا  األفريقية وتنوعها اتباع نهت ت  شااااااامين، حيث يجب، من ناحية   -21
اةااااات دام ال دما  في قلاع الصاااااناعا  التاويألية وتوةااااايس نلان    أولا، التف ير في الاوافز ال فيألة بزيااة

أنشااااالة ريااة المشااااااريس لتشااااامل منتجا  جدةدة ماتمألة يم ن أن تسااااااهم في الت يير الهي ألي؛ ويجب، من 
ناحية صانية، االةاااتفااة عألا الناو األمثل من فرا تعميق االندماة في ةاااالةااال القيمة اإلقأليمية والعالمية 

ال التجاارياة وال ادماا  الماالياة المواتياةف ويتلألاب تلار الت ألاب عألا الاواجز التي تمول أااب وتافيز األعما 
التجارة في ال دما ف كما يسااااااااااااااتألزم تعزيز فرا الاصااااااااااااااول عألا ال دما  التنافسااااااااااااااية، مس إعااة توجيه  

ناو اةاتراتيجي   الساياةاا  االةاتثمارية والتجارية الوطنية واإلقأليمية لتعزيز المدرا  اإلنتاجية لألشاركا  عألا
في تلوير منتجااا  وأادماا  جادةادة تنلو  عألا إم ااانيااة تاويال الهياااكال اإلنتاااجيااة وأنشاااااااااااااالااة السااااااااااااااون  
وتلويرهاا، اون أن ةؤا  تلار ماالضاااااااااااااارورة إلا إ ااااااااااااااعااف قادرة المنتجاا  واألعماال التجاارياة الماائماة عألا 

 التنويسف تاميق

 احسين قدرة األأيا  والشيكا  ةلى المحاكاة واالبتكار  

يم ن النهول ممدرة األفراا والشاااركا  عألا مااكاة المنتجا  الاالية وابت ار منتجا  جدةدة من  -22
في مااكاة المنتجا  المائمة وابت ار منتجا  ًا  رئيساااااااااي ًا  أالل قنوا  عدةف فامون المأل ية الف رية تؤا  اور 

الوطنية لامون المأل ية الف رية جدةدة، ومن صم في تعزيز تنويس الصااااارا ف ويم ن أن يسااااعد تعزيز النظم 
للنشااااالة االبت اريةف وتواجه الشاااااركا  م اطر عندما تمرر ًا هامًا  في تنويس الصااااااارا ، ألنها تشااااا ل حافز 

ابت ار منتجا  جدةدة؛ ول ن إتا نجات في جهواها االبت ارية، فنن شااااااركا  أأرى ةااااااتنساااااات عألا منوالها  
ربا ف ونتيجة لذلر، ةااااااااتفون الفوائد االجتماعية لالبت ار  وتزيد من المنافسااااااااة، وهو ما ةؤا  إلا أفض األ

وتنويس المنتجا  عألا مساااااااااتوى الشاااااااااركا  الفوائد التي تاممها ال يانا  ال اصاااااااااةف بيد أن اللامس التمييد   
لألهي ل الدولي لاماية حمون المأل ية الف رية يم ن أن يمول اةااااتراتيجيا  تنويس الصاااااارا ، ألنه ياد من 

عألا القيام معمأليا  الهندةااة الع سااية ونساات المنتجا  التي تااول مااكاتهاف ولذلر، ةنب ي قدرة الشااركا  
لصاااانعي الساااياةاااا  األفارقة أن ي فألوا إنشااااب نظم لامون المأل ية الف رية و/أو يارصاااوا عألا إنفاتها عألا 

لساااياةاااا  األفارقة  الصاااعيد الوطني لاماية اإلبداع بين رواا المشااااريسف وعالوة عألا تلر، ةنب ي لصاااانعي ا
أن ةاادعوا إلا اعم المزيااد من المرونااة، مثاال التراأية اللوعيااة، مموجااب اتفااان منظمااة التجااارة العااالميااة 
مشااقن جوانب حمون المأل ية الف رية المتصااألة مالتجارة، التي يم ن أن تساااعد في تاميق األهداف اإلنمائيةف 

نلان اةااااااااات دام وتلبيق الساااااااااياةاااااااااا  ويم ن أن يسااااااااااعد و اااااااااس أطر إقأليمية متماةااااااااا ة عألا توةااااااااايس  
مامون المأل ياة الف رياة وغيرهاا من التادابير التي يم ن أن تعزع نمو الشااااااااااااااركاا  األفريقياة وتنهض   المتعألماة

 ممدرتها التنافسيةف
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  ةم الشيكا  أف جهص ها االبتكاراة  

ها  موارا إ اااااا ية ت صاااااصااااا ًا  إن معظم المؤةاااااساااااا  الصااااا يرة والمتوةااااالة، التي ال تمألر عموم -23
لالبت ار، معر ااااااااة لألفشاااااااال في مااوالتها لتاميق التنويسف ويم ن تيسااااااااير المااكاة من أالل توفير أاوا   
التمويل المصاااااممة لتعزيز التنويس االقتصااااااا ، مثل التمويل الممدم من المصاااااارف اإلنمائيةف عا عألا تلر 

عألا االبت ار ما فتئ يشااااا ل  أن تمديم اإلعانا  اعمًا ألنشااااالة الباث والتلوير من أجل تافيز الشاااااركا  
أااة هااماة لتوةاااااااااااااايس نلاان التنويسف وينب ي لألا وماا  أن تعمال من أالل جميس هاذه المنوا  لتعزيز قادرة  
الشاااركا  عألا المااكاة، ومن صم عيااة األنشااالة الرامية إلا أألق منتجا  جدةدة اةاااتنااًا إلا أأرى قائمةف 

تاسااااين أاوا  الاصااااول عألا المعألوما  التجارية عألا تبدةد  ويم ن أيضااااًا أن تساااااعد التدابير الرامية إلا 
الشااااااااا وم المتصاااااااااألة مالساااااااااون وأن تزيد من فرا النجا ف ولذلر، ةنب ي أن تصااااااااامم الا وما  األفريقية  
وتسااات دم أاوا  ترمي إلا تعأليم الشاااركا  كييية االبت ار والمااكاةف ومن بين هذه األاوا  أنشااالة الباث  

لملااعين العاام وال ااا، ومراكز االبت اار، وال ادماا  اإلرشاااااااااااااااااياة، والمعااهاد والتلوير المشااااااااااااااتركاة بين ا
الصاااااااناعيةف واالةاااااااتثمار في إنشااااااااب نظم وطنية لالبت ار واالةاااااااتفااة من ال برا  التمنية والت نولوجية في  

ي الجامعا  ومعاهد الباوث والمؤةاساا  المالية ومعاهد إصادار الشاهااا  والمماةيس والهييا  التنظيمية ه
تدابير مواتية لنمو الشاااااركا  المبت رةف وعالوة عألا تلر، ةنب ي أن توفر الا وما  األفريقية التدريب الذ  
يتم سِّن األفراا من اكتسااال المهارا  الالعمة لريااة المشاااريس من أجل االةااتفااة من النظام الوطني لالبت ار  

ما  "جدةدة لألبألد"ف وينب ي أال يمتصااار التدريب وأدًا  ومن صم إنشااااب مشااااريس تجارية جدةدة تنتت وتوفر ةاااألع
عألا المهارا  الالعمة إلنشااااااب مشاااااروع تجار ، بل يجب أن ةركز ماألةاااااال عألا المدرا  الالعمة ل شاااااص  

 إلا العمل الذ  يموم مه اآلأرونفًا الفرا المتاحة لمااكاة المنتجا  اةتناا

 اصتيد مجمصةة التقنيا  واحسين البنية التحتية   

هنام طريمة أأرى لتعزيز المااكاة تتمثل في توةاااااااااااايس مجموعة الت نولوجيا  وتاسااااااااااااين نوعية   -24
البنياة التاتياةف ويشاااااااااااااامال تلار تنمياة المهاارا  والت نولوجياا  في المجااال  المهماة لألشااااااااااااااركاا  التي تادأال  

روفة تتساااااات دم لرفس قلاعا  جدةدة، بينها ال هرباب والبنية التاتية الرقميةف وتيسااااااير نمل الت نولوجيا الية مع
مساااااتوى الت نولوجيا في اقتصااااااا ما وعيااة تنويس الصااااااارا ف ويصاااااص التمرير عدة طرن يم ن من أاللها 
تيساااااااير نمل الت نولوجيا، مما في تلر صااااااااارا  أو واراا  الساااااااألس النهائية )التجارة ، والتراأية، وشاااااااراب  

ةاااااااااتراتيجية أو المشااااااااااريس المشاااااااااتركة، وهجرة  الشاااااااااركا  األجنبية )عمأليا  الدمت والتمألر ، والتاالفا  اال
األشاااااااا اا لألعمل أو التعأليم، ومصاااااااااار المعرفة المفتوحة، والعموا مس كيانا  الباوث، وأنشاااااااالة الباث  
والتلوير التعاااونيااة، والتعاااون بين الجااامعااا  في مجااال نماال الت نولوجيااا، واالتفاااقااا  الت نولوجيااة الثنااائيااة  

لتيساااااااااااير نمل ًا فعألا ةااااااااااابيل المثال، أنشااااااااااائ مصااااااااااارف الت نولوجيا ألقل البألدان نمو المتعداة األطرافف   أو
في هذا العمل من ًا الت نولوجيا إلا تألر البألدانف وتسااااهم المنصااااة اإلل ترونية آللية تيسااااير الت نولوجيا أيضاااا 

مساااااتدامةف  أالل توفير معألوما  عن الت نولوجيا  المتاحة التي يم ن اةااااات دامها لتاميق أهداف التنمية ال
والتدريب أصناب العمل  اااااااارور  لنمل الت نولوجيا  غير المابألة لألتداول )الدراية الفنية، والمعرفة الضاااااااامنية، 
واألةاااااااليب واإلجرابا  التي ةتم تعألمها من أالل الممارةااااااة ف وتجدر اإلشااااااارة إلا أن نمل الت نولوجيا من 

الت نولوجياا الجادةادة هو نمال جزئي   أالل منل ترأية لشااااااااااااااركاة تنشاااااااااااااات في بألاد ناام من أجال اةاااااااااااااات ادام
لألت نولوجياف ولذلر، ةنب ي أن تنشاااائ الا وما  األفريقية قواعد بيانا  ت نولوجية مركزية مفتوحة المصاااادر  
لتيساااااااير تباال المعألوما ، وتمييم االحتياجا  لساااااااد الفجوا  في المهارا ، وتصاااااااميم مباارا  أكثر فعالية  

األية والساااا ان الماأليينف وينب ي أن يضااااس صااااانعو السااااياةااااا  األفارقة  لنمل الت نولوجيا إلا الشااااركا  الم
ةااااياةااااا  واتفاقا  اةااااتثمار ت فل نمل المهارا  والدراية الت نولوجية واالبت ار في مجال الت نولوجيا ويم ن 
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من أن تساهم في تألبية االحتياجا  الماداة لألشاركا  والموى العامألة الماألية في مجال االرتماب مالمهارا ، و 
 صم تعزيز المدرة التنافسية الماألية وأألق فرا العملف 

ومن المهم عيااة عدا األش اا المدربين في المجاال  المتصألة مالملاعا  الجدةدة التي يسعا  -25
البألد لألنهول بهاف لذا، ةنب ي لألا وما  في أفريقيا أن تساااااااتثمر أكثر في األفراا والشاااااااركا  الذةن ةوفرون  

ملاعا  الجدةدةف ويشااااااااااامل تلر تدريب المهندةاااااااااااين عألا العمل عألا اآلال  الجدةدة، ميزة نسااااااااااابية في ال
وتاادريااب الفنيين من أجاال المشااااااااااااااااركااة في العمأليااا  الجاادةاادة وتعألم تمنيااا  جاادةاادة من أالل المشااااااااااااااااهاادة  
والممارةاااااااااةف وعالوة عألا تلر، ةنب ي توصيق الشاااااااااراكة بين الا وما  األفريقية والملاع ال اا وتوجيهها 

ناو مساااااااتهدف ناو تعبية موارا ماألية إ اااااااا ية لتوفير البنية األةااااااااةاااااااية والت نولوجيا التي تشاااااااجس عألا 
تا توجه إقأليمي  شاااااامالً ًا التصااااانيسف وينب ي أيضاااااًا أن تعتمد الا وما  األفريقية اةاااااتراتيجيا  تشااااامل نهج
واالتصااااااال ، والنمل ف  لمعالجة عدم كفاية البنا األةااااااةاااااية االقتصاااااااية )ال هرباب، وت نولوجيا المعألوما 

وةاايساااعد هذا النهت عألا تعزيز االندماة عألا ناو قابل لالةااتمرار في ةااالةاال القيمة اإلقأليمية والعالمية 
عألا ناو فعالف ومن المهم بنفس المدر أن تسااااتهدف السااااياةااااا  الصااااناعية تشااااجيس المؤةااااسااااا  الماألية  

  الا ومية بنواًا أاصاااة بهذه المؤةاااساااا ،  الصااا يرة والمتوةااالة، مثاًل من أالل تضااامين عموا المشاااتريا
و اااااس شااااارو  تمضاااااي مقن يقيم المساااااتثمر األجنبي روامت مس الملاع ال اا أو تمديم حوافز لتشاااااجيس  أو

 المشاريس المشتركةف

اعزاز اليوابط بين الصاناةا  واشاجيد الشايكا  المحلية ةلى اتاتخدام المحتصم المحلف واالةتما  ةلى    
 المصر ين المحليين

أتحرع معض التمادم في الجواناب الملااعياة لألتجاارة في ال ادماا  في أفريقياا فضاااااااااااااااًل عن الجواناب   -26
المتعألمة مالوةاااااااااااائت، وال ةااااااااااايما من أالل منلمة التجارة الارة المارية األفريقية، ول ن أيضاااااااااااًا قبل اعتماا 

النمل والساااياحة وال دما    اً االتفان المتعألق مننشااااب المنلمة من قبل الدول األعضاااابف ويشااامل التمدم أةااااةااا 
المتعألمة بوةااائت النمل، التي تشاا ل قنوا  لاركة األشاا ااف فعألا ةاابيل المثال، تامق عدا من األهداف  
المرحألية الملاعية الرئيساااااية في قلاع النمل في إطار برنامت ةاااااياةاااااا  النمل في أفريقيا، الذ  ةهدف إلا 

ا  وشااااااب ا  شااااااامألة لأللرن والنمل من أجل نمل تاسااااااين المواصااااااال  في المنلمة عن طريق إنشاااااااب ممر 
البضاااااااائس واألشااااااا اا عبر أفريقيا م فابة أكبرف ومس تلر، ال ةزال توفير ال دما  اون المساااااااتوى األمثل 
وعالي الت ألفةف وتعاني أفريقيا من أوجه قصاااااور عدةدة عألا المساااااتوييين التنظيمي والساااااياةااااااتي تاول اون 

مااارة في قلاااع ال اادمااا ف ولااذلاار، ةنب ي أن تقيسم الا ومااا  األفريقيااة االةااااااااااااااتفااااة ال ااامألااة من إم ااانااا  ال
وتسااااتعرل مانتظام عمألية إعالة الاواجز الرئيسااااية التي تاول اون المشاااااركة الفعالة لألمؤةااااسااااا  الصاااا يرة  
والمتوةالة في تنويس التجارة في ال دما ف ويشامل تلر تشاجيس المؤةاساا  الصا يرة والمتوةالة العامألة في  

غير الرةااامي عألا التساااجيل في النظام الرةاااميف وينلو  وجوا نظام رةااامي لتساااجيل المؤةاااساااا   الملاع  
عألا مزاياا عادةادة، مثال برامت الادعم الا ومي لبنااب وتعزيز المهاارا  والت نولوجياا ، ومن شااااااااااااااقناه أن ةزياد 

 أيضًا فرا الوصول إلا أاوا  ومؤةسا  تمويل مبت رةف 

ا  األفريقية ةااياةااا  صااناعية موجهة ناو المؤةااسااا  الصاا يرة أن تعتمد الا ومًا وينب ي أيضاا  -27
والمتوةااااالة تمألل إلا أانا حد من أصر حجمها من حيث المدرة التمنية والمالية عألا الساااااوابف ويم ن تاميق 
تلر ملريق تشاااااجيس المصاااااانس المنشاااااقة في بألد معين ماةاااااتثمار أجنبي مباشااااار عألا التزوا لدى الشاااااركا   

أالل بنوا تتعألق مالمشااااتريا  الا ومية، أو شاااارو  تتعألق ماالةااااتثمار األجنبي تفضااااي الماألية )مثاًل، من 
إلا إقامة روامت مس المؤةااااسااااا  الماألية، أو تشااااجيس المشاااااريس المشااااتركة ف ولتعزيز الروامت بين الموراةن  

 اااااس برامت الماأليين والشاااااركا  ال بيرة لتعويض الواراا ، يم ن لألا وما  األفريقية والشاااااركاب المعنيين و 
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لألنهول مالموراةن من أالل وكاال  تشاااااجيس االةاااااتثمار أو غيرها من الترتيبا  المؤةاااااساااااية أو التنظيمية 
تا  الصااألةف ويم ن لألشااركا  العامألة في نفس الملاع أو في الملاعا  تا  الصااألة أن تشااارم في شااب ة 

ألمهارا ف و يما ةتعألق ممنلمة من الموراةن المت صااصااين وال دما  وأن تسااتفيد من اآلصار غير المباشاارة ل
التجارة الارة المارية األفريقية، ةنب ي تشااااجيس اتباع نهت إقأليمي يموم عألا إاماة الشااااركا  اإلقأليميةف فعألا  
ةاابيل المثال، ةنب ي أن ةهدف التعاون والتنساايق عألا الصااعيد اإلقأليمي من أالل بروتوكول منلمة التجارة  

ةاااة المنافساااة إلا معالجة الساااألوم المانس لألمنافساااة عبر الادوا ممزيد من الارة المارية األفريقية مشاااقن ةااايا
الفعالية، عن طريق و اااااااااااس أح ام أاصاااااااااااة أو إقرار معامألة أاصاااااااااااة لفائدة البألدان تا  المدرا  اإلاارية 

 فالمادواة، مثل أقل البألدان نمواً 

 اعزاز أيص حصصل المؤتسا  الصغيية والمتصتطة ةلى التمصال البديل  

ةاااتشااا ل الساااياةاااا  تا  الصاااألة التي تشاااجس تنوع الجها  الفاعألة والمنتجا  في الملاع المالي  -28
أااة أةاااااةااااية لضاااامان تعميم ال دما  المالية عبر الشااااركا  والملاعا ف فعألا ةاااابيل المثال، في حين أن 

في    تعزيز النمو في الملاع المصاااااارفي أمر  اااااارور ، يسااااااألت التمرير الضااااااوب عألا أهمية أدما  التقمين
تنويس الصاااااااارا ف ولما كان إنشاااااااب ألو  إنتاة جدةدة موجهة لألتصاااااادةر يتعتبلر عمألية مافوفة مالم اطر  
عموماااًا، فااانناااه من غير المرجل أن ت اااامر الجهاااا  الفااااعألاااة في أفريقياااا باااذلااار من اون التاو  من هاااذه 

ؤةااااااااااسااااااااااا  الصاااااااااا يرة الم اطر ممنتجا  التقمين وأدماتهف و يما ةتعألق بتمويل الشااااااااااركا  الناشااااااااااية والم
ل المصاااااااارف عموم من ال لو  الجدةدةف ومن  تمويل ألو  اإلنتاة المائمة بدالً ًا والمتوةااااااالة، ةاااااااتفضاااااااس

الشااااااارو  األةااااااااةاااااااية لتعزيز تنويس الصااااااااارا  النهول ماماية حمون المأل ية وتعزيز اإلاارة المائمة عألا 
ا المؤةااسااا  الصاا يرة والمتوةاالة  المواعد، ماإل ااافة إلا  اامان ت افؤ الفرا أمام المؤةااسااا  )وال ةاايم

لألتنافسف فعألا ةابيل المثال، يم ن لصاانعي الساياةاا  األفارقة أن ةتعاونوا مس المؤةاساا  المالية والجها   
المشااركة في الساون لو اس ةاياةاا  وبرامت جدةدة توفر لألمؤةاساا  الصا يرة والمتوةالة إم انية الاصاول  

صاااااااة، مثل  ااااااامانا  المرول الا ومية، واليا  تجميس  عألا منتجا  وأدما  مالية وغير مالية مت صااااااا 
الم اطر التي يم ن أن تساااااعد عألا ناو أفضاااال في تألبية االحتياجا  المالية اللويألة األجل لألمؤةااااسااااا   
الصاا يرة والمتوةاالةف وينب ي اةااتاداث وةااائل لألتمويل البدةل، مما في تلر وةااائل قائمة عألا الت نولوجيا 

مناةااااااااابة يم ن أن تعالت انعدام تناةاااااااااق المعألوما  الذ  ةؤصر في المرارا     المالية، وو اااااااااس أطر تنظيمية
أن تتدفق األموال مساهولة أكبر إلا هذا ًا المتعألمة بتمويل المؤةاساا  الصا يرة والمتوةالة مايث يم ن أيضا 

 عألا الرغم من أنه قلاع واعدف ًا الملاع المهملل تمأليدي 

وعالوة عألا تلر، ةنب ي تشاااجيس الهييا  التنظيمية والجها  الممدمة لأل دما  المالية في أفريقيا  -29
عألا تيساااير موابمة الت نولوجيا  والمواعد والمعاةير المعتمدة  يما ةتعألق مال دما  والمنتجا  الرقمية عبر 

تنظيمية والجها  المائمة ماإلشااراف  م تألص الواليا  المضااائية الوطنية واإلقأليميةف وينب ي تشااجيس الهييا  ال
والساأللا  المعنية بو اس المعاةير وشاركا  الت نولوجيا المالية األفريقية عألا التعاون مشا ل أوصق، وو اس 
أطر متماةااااا ة الأتبار الت نولوجيا المعتمدة في ال دما  المالية، واعتماا قواعد ومعاةير مناةااااابة يم ن أن 

الية وغيرها من االبت ارا  عألا نلان واةااسف وينب ي أن ت ون هذه اآلليا  ت فل اةاات دام الت نولوجيا  الم
التعاونية مصاوبة بتشريعا  وقواعد تمألل من الم اطر أو الش وم التي تنلو  عأليها الت نولوجيا  المالية 
التي يم ن أن تثبت الجها  المشااااااااركة في الساااااااون عن اةااااااات دامهاف ويشااااااامل تلر، من بين أمور أأرى،  

ا  تهدف إلا منس غسل األموال، وقواعد تامي أصول العمالب، ومعالجة تاوطية تامي المؤةسا   تشريع
المالية ال ا ااااااااااعة لألتنظيم من التهدةدا  الرقمية وغيرها من الم اطر النتظمية، واعتماا عمأليا  وشاااااااااارو   

تادرياب وغيرهاا من الايلاة الواجباة في التعااطي مس العمالبف وعالوة عألا تلار، من المهم إنشاااااااااااااااب مرافق لأل
اليا  تباال المعألوما  التي تهدف إلا اعم الهييا  التنظيمية والجها  المائمة ماإلشاراف في تلوير الفهم 
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عن   وال برة المناةااااابيين في اةااااات دام الت نولوجيا في مجال ال دما  المالية عألا الصاااااعيد الداأألي، فضاااااالً 
م اطر التركيز والم اطر التشااااااااااااا يألية والنظمية   اآلليا  التي يم ن أن تبني قدرتها عألا رصاااااااااااااد وت ييف

المرتبلة بتلبيق هذه الت نولوجيا ف وينب ي لألا وما  األفريقية والمؤةااااااااسااااااااا  المالية والهييا  التنظيمية 
عألا الصااااعيدةن الوطني واإلقأليمي أن تعزع الت امل والتمارل، عألا المسااااتوى اإلقأليمي، بين م تألص النظم 

عماة لافز الت نولوجياا  الماالياة وعياااة فرا الاصااااااااااااااول عألا التمويال البادةال عبر واألنظماة والمنااهت الال
الادواف ويشاااااامل تلر إنشاااااااب نظم إقأليمية لألمماصااااااة والتسااااااوية والدفس، وو ااااااس ةااااااياةااااااا  إقأليمية، وتنفيذ  

 اةتراتيجيا  تهدف إلا موابمة طرائق تنظيم اةت دام الت نولوجيا  المالية المبت رة واإلشراف عأليهف

عفيم الفصائاد المحتملاة لمنطقاة التجاارة الحية القاارااة األأيا:ياة عيماا يتعل  بتنصاد الصاااااااااا را  من   ل  ا  
 المصاءمة مد يهداف وممارتا  النمص الشامل واعميم الخدما  المالية

من الوةاااااااااائل المم نة لألت ألب عألا معض الميوا الهي ألية الماداة في التمرير تيسااااااااايرت التجارة مس  -30
ب التجاااريين الممربين من أالل الت اااماال اإلقأليمي وتعزيز أاادمااا  األعمااال التجاااريااة عن طريق  الشااااااااااااااركااا

التسااااااااويق والمشااااااااورة مشااااااااقن كييية و ااااااااس المنتجا  في السااااااااونف ويؤكد االةااااااااتنتاة الذ  مفااه أن طألب  
مةل  المساااااتوراةن والناتت الماألي اإلجمالي ةتسااااامان مقهمية أكبر من حجم ةاااااون المصااااادر األفريمي المسااااااه

المم نة لألت امل اإلقأليمي في الت ألب عألا الميوا التي تواجهها البألدان الصااا يرة، وعيااة فرا توةااايس نلان  
األعمال التجارية، وتعزيز تنويس الصااارا ف ويشا ل طول مدة اإلجرابا  التي تسابق إنشااب مشاروع تجار ، 

أفضاااااأليا  ماداة في ةاااااألساااااألة القيمة،  واألنظمة التجارية المرهمة، وحواجز الدأول الناجمة عن شااااارو  أو  
تاديا  كبيرة أمام الشركا  الماألية والفيا  المهمشة التي ترغب في القيام مقعمال تجارية واأول السون،  
حتا في المساااتويا  المن فضاااة من ةاااألساااألة القيمةف وينب ي أن يتفهم المضااااب عألا الاواجز التنظيمية التي 

جميس الفيا  الساااا انية في الاصااااول عألا الموارا اإلنتاجية عألا   تاول اون اأول األةااااوان والمساااااواة بين
 أنهما شر  مسبق لألتنويسف ولذلر، يلر  التمرير التوصيا  التالية ل ي ةتنظر فيهاف

يتعدت االبت ار في مجال األنظمة المتعألمة مالت نولوجيا المالية واألأذ بنهت إقأليمي إعاب ةااااااااااااياةاااااااااااة   -31
ا  وتشااجيعها وحماةتها من التدابير الضاارورية لاماية المسااتهأل ين والمؤةااسااا   المنافسااة وتيسااير االةااتثمار 

الصااا يرة والمتوةااالة عبر الادوا من الساااألوم المانس لألمنافساااة الذ  تمارةاااه الشاااركا  ال بيرة ولألافا  في  
ا  نفس الوقت عألا كفابة العمأليا  وتوافر المنتجا  بت ألفة ميساااااااورةف وينب ي لألبألدان األفريقية والمؤةاااااااسااااااا 

الحتياجا  الفيا  الضاااااطيفة وأن تعزع الجهوا الرامية إلا إعالة الاواجز  ًا  أاصااااا ًا  اإلقأليمية أن تولي اهتمام
المانونية الرةاااامية التي تمنس النساااااب من امتالم وتشاااا يل المشاااااريس التجارية أو تمألل من مشاااااركتهن الفعالة  

ةنب ي أن تباااد  الا وماااا  األفريقياااة    والمؤصرة في التجاااارة الرةاااااااااااااامياااة عبر الاااادواف وعالوة عألا تلااار،
أكبر مالمباارا  التي تشااااجس المساااااواة في الاصااااول عألا التمويل وال دما   ًا والمؤةااااسااااا  اإلقأليمية التزام

عن المساااااواة في الامون في الاصاااول    التي تاتاجها األعمال التجارية وفرا النفات إلا األةااااوان، فضااااالً 
جية، وأن تسااتثمر أكثر في هذه المباارا ف وينب ي أن تركز تركيزًا أكبر عألا التعأليم والصاااة والموارا اإلنتا

عألا المنظور الجنساااااني لدى تصااااميم ةااااياةااااا  المنافسااااة الوطنية واإلقأليمية التي تاد من السااااألوم المانس 
ول ي ت ون هذه ًاف  ومالي ًا لألمنافساااااااة الذ  تمارةاااااااه الشاااااااركا  المهيمنة، مايث تدعم تم ين المرأة اقتصاااااااااي 

سااااااااااياةااااااااااا  والمباارا  فعالًة من حيث التصااااااااااميم والتنفيذ واألصر، ال بد أن تموم عألا التعاون الوصيق مس ال
 رائدا  المشاريس والراملا  التي تمثألهن وعألا تعزيز مشاركة هذه الجها  في العمأليةف

 اعزاز الجهص  اليامية دلى احسين البيانا  التجاراة والمالية  

في تمييم وتادةد ًا أةااااااةاااااي ًا ألا أن توافر بيانا  جيدة ال ةزال يشااااا ل أمر يساااااألت التمرير الضاااااوب ع -32
الساااااااياةاااااااا  التجارية والمالية المواتية لألنهول ماقتصاااااااااا  أفريقياف وتزويد الم اتب اإلحصاااااااائية الوطنية  
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مفصاألة    مالموارا البشارية والمالية والدعم التمني أمر أةااةاي لتعزيز جهوا جمس البيانا  وكفالة توافر بيانا 
عن التجارة في ال دما  وعن المؤشااااارا  الرئيساااااية، مثل ةاااااالةااااال القيمة العالمية، والممارةاااااا  التي تدل 
عألا تمييااد التجااارة في ال اادمااا ، واالةاااااااااااااات اادام المبت ر لألت نولوجيااا في ال اادمااا  الماااليااةف ولااذلاار، ةنب ي 

لبناب المدرا  والمسااااعدة التمنية ًا  لألا وما  والشاااركاب األفارقة أن يضاااعوا وينفذوا برامت مصاااممة أصااايصااا 
تهدف إلا تلوير مهارا  ماداة في ال دما  ال ثيفة المعارفف ويتمثل معض أاوا  الساااياةاااة العامة هذه 
في أنشلة الباث والتلوير المشتركة بين الملاعين العام وال اا، ومراكز االبت ار، وال دما  اإلرشااية، 

تضااااس الا وما  األفريقية والمنظما  اإلقأليمية والمؤةااااسااااا  تا   أن  ًا والمعاهد الصااااناعيةف وينب ي أيضاااا 
ةنظم تجهيز وتماةااااااااااام البيانا  المالية والمتعألمة مال دما  المالية عألا مساااااااااااتوى األفراا  ًا  الصاااااااااااألة تشاااااااااااريع

ل االتااا األفريمي أو لأمانة  منلمة التجارة الارة   والشاااااركا ف ويم ن أن يشااااامل تلر إنشااااااب الية إنفات ت وس
ة األفريقية اال ااااااااااالالع مقاوار إشااااااااااارا ية ت فل االتساااااااااااان في عمألية توفير البيانا  المتعألمة مالتجارة الماري 

 وال دما  المالية والعمأليا  تا  الصألة في جميس الواليا  المضائيةف

 االتتنتاجا  -ثالثاا  

من الجهوا المبذولة، تم ن أقل من نصااص البألدان األفريقية من تنويس صااااراتها عألا  عألا الرغم -33
لألصااااااااعوبا  الهي ألية، يجب عألا الا وما  أن تت ذ تدابير اةااااااااتراتيجية  ًا مدى العمدةن الما اااااااايينف ونظر 

قلااااع  تتمثااال في حوافز تهااادف إلا تعزيز التنويس الاااذ  يفضااااااااااااااي إلا الت يير الهي أليف ويم ن أن ي ون  
ال ادماا  قوة اافعاة لألتنويس االقتصاااااااااااااااا  والنمو والتاول الهي ألي في أفريقيااف غير أن هاذا يمتضااااااااااااااي من 
الا وما  موابمة ةاااياةااااتها لبناب أوجه ت امل بين قلاع ال دما  وقلاعا  االقتصااااا األأرى، وال ةااايما 

ريقية عألا حفز الجهوا الوطنية الرامية  الصناعة التاويأليةف وقد يساعد تنفيذ منلمة التجارة الارة المارية األف
إلا الربت بين ال دما  والملاعا  األأرى و علاب األولوية لأل دما  التي ت ون تا  صاااألة مساااألساااألة قيمة 
تتسام مقهمية اةاتراتيجية مالنسابة إلا بألد معينهف وينلو  قلاع ال دما  عألا فرا كثيرة يم ن أن تسات ألها  

متوةاالةف بيد أن هذه المؤةااسااا  تاتاة إلا أن ت ون مبت رة وأن تسااتفيد  المؤةااسااا  األفريقية الصاا يرة وال
مشااااااا ل جيد من الشاااااااب ا  المائمة في قلاع ال دما  لزيااة فرا وصاااااااولها إلا المعألوما  تا  الصاااااااألة  
ماألةااوان وما يسااتجد فيها من تلورا ف وةااي ون الت ألب عألا الميوا االئتمانية وتيسااير حصااول المؤةااسااا  

لنموها وقدرتها التنافساااااية والدور الذ  تؤايه ًا  هامًا ةااااالة عألا التمويل الميساااااور الت ألفة أمر الصااااا يرة والمتو 
كماركاااا  ماتمألاااة لألنمو والتنويسف وعألا الرغم من اإلم ااااناااا  ال بيرة التي تنلو  عأليهاااا الت نولوجياااا  

م، ورأل المااال الماااليااة وغيرهااا من نماااتة التموياال الباادةاال )ممااا في تلاار التموياال عن طريق بيس األةااااااااااااااه
االةاتثمار ، والتقمين االئتماني، واإلقرال بين األقران  لألمسااعدة في ةاد الفجوة التمويألية لألمؤةاساا  الصا يرة  

قد تعون   والمتوةاااااالة في أفريقيا، فنن العدةد من التاديا  المانونية والتنظيمية والتشاااااا يألية والمتعألمة مالشاااااافا ية 
وعالوة   والشاركا  األفريقية )مما يشامل الشاركا  الموجهة ناو التصادةر ف   اةات دامها من جانب الساأللا  الجمركية 

عألا تلر، ةاااااايتلألب التنفيذ الفعال لمباارا  تنويس الصاااااااارا  اتباع ةااااااياةااااااا  متساااااامة في الملاع المالي 
ألب  في تلر ما ةتعألق مالت نولوجيا  المالية  وو ااس أطر لااارة المائمة عألا المواعدف وبناًب عأليه، ةتل )مما
ناو تعميد الصااااارا  األفريقية وتنويعها اتباع نهت ت  شااامين، حيث يجب، من ناحية أولا، التف ير   مالتمد

في الاوافز ال فيألة بزيااة اةااااات دام ال دما  في قلاع الصاااااناعا  التاويألية وتوةااااايس نلان أنشااااالة ريااة 
ي ألي؛ ويجب، من ناحية صانية،  المشاااااااريس لتشاااااامل منتجا  جدةدة ماتمألة، يم ن أن تساااااااهم في الت يير اله

االةااااااااااتفااة عألا الناو األمثل من فرا تعميق االندماة في ةااااااااااالةاااااااااال القيمة اإلقأليمية والعالمية وتافيز 
 األعمال التجارية وال دما  المالية المواتيةف
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