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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 والتخطيطوزراء املالية  جلنة خرباء مؤمتر

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع التاسع والثالثون

 2020آذار/مارس  20-18 ،أديس أبابا

 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 عرض عن موضوع الدورة الثالثة واخلمسني للجنة

 
  ورقة املسائل املطروحة

 التصنيع والتنويع املستدامان يف أفريقيا يف العصر الرقمي
 :الرسائل الرئيسية -أوال

  :تشمل الرسائل الرئيسية ما يلي -1

يف  15ميكن لغرب أفريقيا وشرقها أن خيسرا، جراء تغري املناخ، ما يصل إىل  )أ(
وميكن أن ختسر منطقتا مشال أفريقيا  .2050املائة من ناجتهما احمللي اإلمجايل حبلول عام 

يف  5ناجتهما احمللي اإلمجايل، ووسط أفريقيا  يف املائة من 10واجلنوب األفريقي ما يصل إىل 
 املائة؛ 

املستخدمة يف  63عنصرا من العناصر الـ  42حتتوي أفريقيا على  )ب(
التكنولوجيات املنخفضة الكربون والثورة الصناعية الرابعة. وتنطوي معادن االقتصاد األخضر 

أصول الوقود األحفوري املهملة اجلديدة على إمكانات بالنظر إىل ارتفاع املخاطر املرتبطة ب
يف املائة  90يف املائة و 34ويف املائة  26واليت تصل نسبة الكميات غري املستغلة منها إىل 

 على التوايل بالنسبة لالحتياطيات األفريقية من الغاز والنفط والفحم؛ 
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غيغاواط للطاقة الكهرمائية،  350تقدر إمكانات الطاقة املتجددة يف القارة بـ  )ج(
غيغاواط  1000غيغاواط للطاقة احلرارية األرضية، و 15غيغاواط للطاقة الرحيية، و 110و

أضعاف إمجايل قدرة التوليد املركبة يف أفريقيا يف عام  8.8للطاقة الشمسية: أي ما جمموعه 
 وعليه ميكن تزويد التصنيع األفريقي بالطاقة النظيفة؛ .2016

التصنيع والتنويع املستدامني بيئيا إلجياد فرص عتمد ب على أفريقيا أن تجي )د(
اب أفريقيا من املقرر أن يدخلوا سوق العمل بني عامي بمليون من ش 170عمل الئقة لـ 

 ؛2030و 2019

ة تفتح آفاقا جديدة. وتعمل التكنولوجيا املالية والتكنولوجيات املتنقلة ن  م  ق  الر   )هـ(
على حتقيق الالمركزية يف االستثمارات يف جمال الطاقة الشمسية، يف حني أن احللول الرقمية 

تعمل على بناء القدرة الزراعية على التكيف مع عليها للمعلومات املتعلقة باحملاصيل والتأمني 
 تغري املناخ؛

اخلدمات اليت ميكن تقدميها رقميا من أفريقيا حمدودة حالياً، ولكنها منت  و()
تريليون دوالر  2.9يف سوق عاملية تقدر قيمتها بـــ  2005مبقدار ضعفني ونصف منذ عام 

الزراعية بنسبة  لوقد تبني أن حلول التكنولوجيا الرقمية تزيد متوسط الغال .2018يف عام 
يف املائة من خالل خدمات  70ن خالل اخلدمات االستشارية، ويف املائة تقريبا م 20

 يف املائة من خالل اخلدمات املالية الرقمية. 40الروابط السوقية، و

الناشئة، فيمكنها أن حتدث أثرا حتويليا، ما  ةن  م  ق  الر  إذا أمكن توسيع نطاق  )ز(
يساعد أفريقيا على التصنيع والتنويع بصورة مستدامة يف إطار اقتصاد رقمي عاملي تقدر قيمته 

 تريليون دوالر. 11.5بأكثر من 

 مقدمة: التصنيع والتنويع املستدامان يف أفريقيا - ثانيا

ع االقتصادي والتنمية. فقد ساهم لقد ثبت أن التصنيع يشكل العنصر احملرك للتنوي -2
يف املائة على مدى  6يف حقبة من أبرز حقب النمو يف التاريخ، جتاوزت فيها معدالت النمو 

 عاما، وهي حقبة ال يزال ُيشار إليها بــ"معجزة" النمو يف شرق آسيا.  30

وظلت بيد أن االقتصادات األفريقية اليت شهدت تصنيعا وتنويعا كاملني قليلة العدد.  -3
يف املائة  10حصة العمالة األفريقية يف الصناعة منخفضة باستمرار، حيث بقيت عند حوايل 

(. والواقع أن القيمة املضافة للصناعة التحويلية يف الناتج 1عاما )انظر الشكل  30ملدة 
يف املائة يف سبعينات القرن  13احمللي اإلمجايل ألفريقيا قد اخنفضت اخنفاضا طفيفا من 

. وعلى الرغم من تزايد أمهية (2انظر الشكل ) 2010يف املائة يف عام  11املاضي إىل 
اخلدمات بالنسبة للوظائف والثروة يف أفريقيا، ال تزال الزراعة، ويف معظم األحوال زراعة 

 ة.يف املائة من العمالة األفريقي 60الكفاف األساسية، تستأثر مبا يقارب 
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واملسارات القدمية للتصنيع مل تعد خيارا. فقد شكل االستخدام املكثف للكربون  -4
القوة الدافعة للتصنيع يف أوروبا وأمريكا الشمالية خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، 
وملعجزات النمو اآلسيوي والتحول االقتصادي يف الصني خالل القرن العشرين وأوائل القرن 

رين. وقد تزايدت جراء ذلك تركيزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي احلادي والعش
 حرتار العاملي. اليف املائة، مما أسهم يف التدهور البيئي وا 50بنسبة 

 :1الشكل 
 العمالة يف أفريقيا حسب القطاع،

1991-2018  

 

 

 :2الشكل 
القيمة املضافة إىل الناتج احمللي اإلمجايل ألفريقيا، حسب 

 2017-1980القطاع، 

 

أ( والشعبة اإلحصائية 2019)املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا باستخدام بيانات البنك الدويل 
 .(2019)باألمم املتحدة 

تنطوي الصدمات املتصلة بالطقس اليت تعزى إىل تغري الظروف املناخية على هتديدات  -5
، يف أضرار 2019تؤثر سلبيا على تنمية أفريقيا. فقد تسبب إعصار إيداي يف آذار/مارس 

بلغت قيمتها أكثر من ملياري دوالر يف مالوي وموزامبيق وزمبابوي. ويف النصف الثاين من 
 يف املائة يف 8 املنطقة نفسها إىل ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إىل العام، أدى اجلفاف يف

 Trading Economics, Mozambique Food))يف املائة يف مالوي  19.3موزامبيق و

Inflation, 2019 ؛ وTrading Economics, Malawi Food Inflation, 2020). 

ولذلك جيب أن يكون التصنيع اليوم مستداما بيئيا. وتبعا لذلك، فإن حتمية التخلص  -6
من الوقود األحفوري تطرح حتديات أمام تصنيع أفريقيا، مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة بأصول 
الوقود األحفوري املهملة. وتتطلب هذه التحديات حلوال مبتكرة ودينامية إذا أريد للقارة أن 

أفريقيا اليت نصبو  :2063ف التنمية املستدامة واألهداف الواردة يف خطة عام حتقق أهدا
 إليها.
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وقد أصبحت مثل هذه اخليارات اجلديدة ملسار التنمية يف أفريقيا متاحة بفضل العصر  -7
ُمربكة لنماذج التنمية التقليدية،  حتديات تنطوي على ةن  م  ق  الر  الرقمي. وعلى الرغم من أن 

ك فرصا جديدة للتصنيع والتنويع املستدامني، مبا يف ذلك يف جمايل الزراعة كذلتيح  فهي ت
 واخلدمات.  

وتستطلع هذه الورقة ما يعنيه التصنيع والتنويع يف االقتصاد املناخي اجلديد. مث تقّيم  -8
التحديات اليت تطرحها التكنولوجيات الرقمية والفرص اليت تتيحها، قبل أن تنظر أخريًا يف 

عناصر مسار التصنيع الذكي مناخيًا يف العصر الرقمي. وباتباع هذا املنحى، تسعى بعض 
 الورقة إلثبات أن الطريق التقليدي إىل التنمية مل يعد خيارا مقبوال. وجيب على أفريقيا أن

 تستعد على حنو استباقي للمستقبل اجلديد الذي ينتظرها. 

 املناخي اجلديدالتصنيع والتنويع يف االقتصاد   -ثالثا

درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة  1.1لقد بلغ االحرتار العاملي بالفعل  -9
الصناعية )مع ارتفاع أكرب يف درجات احلرارة احمللية يف أفريقيا(، وكانت فرتة السنوات اخلمس 

د على اإلطالق )املنظمة العاملية لألرصا أكثر الفرتات املسجلة احرتاراً  2015-2019
. بيد أن ما قدمته البلدان من مسامهات طوعية مقررة وطنيا حىت اآلن (2019اجلوية، 

درجات مئوية أو أكثر  3للتصدي لتغري املناخ يضع العامل يف مسار يؤدي إىل احرتار قدره 
، ما يعين ارتفاع مستوى االحرتار يف أفريقيا بدرجة أكثر بكثري )مرصد 2100حبلول عام 

 1.5. وحىت لو بقي االحرتار العاملي عند مستوى (2019ة بشأن املناخ، التدابري املتخذ
درجة مئوية، فإن أفريقيا ستظل تعاين من زيادة يف درجات احلرارة وتغري معدالت هطول 
األمطار، مع ما ينطوي عليه ذلك من خسائر يف غلة احملاصيل األساسية )الفريق احلكومي 

 .(2019الدويل املعين بتغري املناخ، 

وعلى الرغم من أن أفريقيا، تارخييا، مسؤولة عن حصة ال تذكر من انبعاثات الكربون  -10
أجراها  رت دراسة  العاملية، فإهنا تتحمل عواقب تلك االنبعاثات بشكل غري متناسب. وقد  

مصرف التنمية األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام 
يف  15ن منطقيت غرب وشرقها ميكنهما أن ختسرا، جراء تغري املناخ، ما يصل إىل أ 2019

وميكن أن تفقد منطقتا مشال أفريقيا  .2050املائة من ناجتهما احمللي اإلمجايل حبلول عام 
يف  5يف املائة من ناجتهما احمللي اإلمجايل، ووسط أفريقيا  10واجلنوب األفريقي ما يصل إىل 

 .املائة منه

ففي حالة التقديرات املبنية على سيناريو االحرتار املرتفع، سيفقد كل من السودان  -11
يف املائة من ناجتهما احمللي اإلمجايل حبلول عام  18.6ومجهورية تنزانيا املتحدة ما يقدر بـ 

يف املائة من ناجتها احمللي  16بيساو، وليربيا وموريتانيا أكثر من  -وستخسر غينيا  .2050
يف املائة من ناجتها  19.8يل حبلول ذلك التاريخ. وميكن للنيجر أن ختسر ما يصل إىل اإلمجا
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احمللي اإلمجايل )مصرف التنمية األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم املتحدة 
 .(2019للبيئة، 

قيا، مبا وستكون لتغري املناخ أيضا آثار  مدمرة على العناصر الداعمة للتصنيع يف أفري -12
 واملواد اخلام.  ،يف ذلك آثاره املرتتبة على اهلياكل األساسية، والطاقة، واملياه

 2016 – 2015يف الفرتة  اوقعت املألوفتني، اللتنيالنينيو والنينيا غري ظواهر فقد كان ل -13
الذي  -إىل تغري املناخ، أثر مدمر على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد كاريبا  يانتعز حيث 

ما تسبب يف توقف العمليات يف  -زود زمبابوي وزامبيا مبعظم ما تستهلكانه من كهرباءي
كما أن عدم إدماج تغري املناخ يف ختطيط اهلياكل األساسية للطاقة واملياه   .2016أوائل عام 

يف  60و 5ترتاوح بني  ةالكهرومائيميكن أن تنجم عنه خسائر يف إيرادات الطاقة وتصميمها 
 .(2015ب احلوض املعين )البنك الدويل، املائة، حس

عندما ، دمر اإلعصاران إيداي وكينيث الطرق واجلسور واحملاصيل 2019ويف عام  -14
شرق أفريقيا، ما تسبب يف أضرار اقتصادية تقدر مبلياري دوالر ويف تباطؤ  اجتياحا جنوب  

 12منو الناتج احمللي اإلمجايل يف موزامبيق بنسبة تصل إىل نقطتني مئويتني )هنامنري، 
 . (2019نيسان/أبريل 

الطاقة النظيفة حنو يف الطلب من حتوالت  شهده أماكن أخرى يف العاملما تكما أن  -15
وقود أحفوري. ويف حالة حصر مهملة قليلة القيمة من الأصول بأفريقيا  ن يرتكأيضا أ ميكن

 90يف املائة و 34ويف املائة  26االحرتار العاملي عند درجتني مئويتني، ميكن أن تظل نسبة 
 Bos) يف املائة، على التوايل، من احتياطيات الغاز، والنفط والفحم يف أفريقيا غري مستغلة

and Gupta, 2019). 

غري أن حتديات تغري املناخ ميكن أن تتحول إىل فرص إمنائية للتصنيع والتنويع إذا  -16
 اعتمدت البلدان هنجاً جديداً لالقتصاد املناخي. 

وميكن ألفريقيا أن توفر الطاقة النظيفة الالزمة لعملية التصنيع فيها. وتقدر إمكانات  -17
غيغاواط للطاقة  110، وةالكهرومائيغيغاواط للطاقة  350الطاقة املتجددة يف القارة بـ 

غيغاواط للطاقة الشمسية: أي ما  1000غيغاواط للطاقة احلرارية األرضية، و 15الرحيية، و
 .2016أضعاف إمجايل قدرة التوليد املركبة يف أفريقيا يف عام  8.8جمموعه 

فقد قام املغرب، على سبيل املثال، ببناء أكرب مرفق للطاقة الشمسية املركزة يف العامل،  -18
يف املائة من الطاقة  52وهو جممع نور، ما ساعد على حتقيق هدف البلد املتمثل يف توفري 

، كما ساعد، يف الوقت ذاته، على إجياد فرص العمل وتوفري 2030املتجددة حبلول عام 
للصناعة. ويف جنوب أفريقيا، أدت مزادات الطاقة املتجددة اليت أجريت مؤخراً  الطاقة الالزمة



E/ECA/COE/39/4 

 

20-00268 6/21      
 

إىل اخنفاض أسعار الطاقة املستمدة من الطاقة الشمسية والرحيية مقارنة بأسعار الطاقة املتأتية 
 . (2018من حمطات الفحم اجلديدة )الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، 

ضر القائم على املعادن. فجمهورية الكونغو وهناك أيضا فرص لالقتصاد األخ -19
يف املائة من الكوبالت يف العامل )وهو ضروري للبطاريات(، يف حني  47الدميقراطية متتلك 

يف املائة من  89ويف املائة من احتياطيات السيزيوم يف العامل  100متتلك ناميبيا وزمبابوي 
يف أنظمة حتديد املواقع العاملية لألجهزة احتياطيات الروبيديوم يف العامل. )كالمها يستخدم 

عنصرًا تستخدمها  63عنصرًا من أصل  42اخللوية املتنقلة( ويف الواقع، يوجد يف أفريقيا 
معهد  -التكنولوجيات املنخفضة الكربون والثورة الصناعية الرابعة )جامعة األمم املتحدة 

 .(2019املوارد الطبيعية يف أفريقيا، 

ن تكنولوجيات إدارة املياه القائمة على إفتح آفاقاً  لفرص جديدة. إذ ة تن  م  ق  والر   -20
البيانات، من قبيل احملاصيل ذات الكفاءة العالية يف استخدام املياه وأجهزة االستشعار عن 
بعد، حتافظ على املياه بصورة أفضل. وتتيح الشبكات واملدن الذكية إدارة أكثر كفاءة لتوزيع 

التكاليف. كما أن التكنولوجيا املالية، وتكنولوجيات السواتل ونظم الطاقة، ما يقلل من 
املعلومات املتنقلة تزيد الغلة الزراعية، وتقلل من خسائر ما بعد احلصاد، وتعزز القدرة على 

 التكيف مع تغري املناخ. 

 M-Kopa ‘‘كوبا سوالر-م’’فعلى سبيل املثال، يف كينيا ونيجرييا، تستخدم شركتا  -21

Solar لوموس’’و‘‘ Lumos على التوايل، التكنولوجيا املالية وتكنولوجيات اهلاتف احملمول ،
 إلقامة استثمارات المركزية يف جمال الطاقة املتجددة.

 26اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ قد تعود بفوائد اقتصادية تُقدر بنحو والواقع أن  -22
توفري املزيد من فرص العمل، والفوائد ، فضاًل عن 2030تريليون دوالر أمريكي حبلول عام 

 New Climate) الصحية من خالل احلد من تلوث اهلواء، وحتسني الفرص للنساء والشباب

Economy, 2018  .)  

أن تليب أرادت منو ال ميكن ألفريقيا أن تتجاهلها إذا قصة وهذه خطة وفرصة لتحقيق  -23
الوطنية، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة  تطلعاهتا اإلمنائية كما ترد يف خمتلف خطط التنمية

  .2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030لعام 

 العصر الرقمي: التحديات والفرص املتاحة للتصنيع والتنويع  -رابعاً 
 أفريقيا يف عامل الر ق ًمًنة  –ألف 

شركة يف  20، كانت أكرب 2009بتغريات عميقة. ففي عام مير االقتصاد العاملي  -24
العامل من حيث القيمة السوقية تضم ثالث شركات فقط من شركات التكنولوجيا. أما يف 
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 -شركات يف العامل 10، أربع منها ضمن أفضل ، فقد ارتفع هذا العدد إىل مثان  2018عام 
ومل تكن هذه الشركات حىت ضمن الشركات  -أمازون، وعلي بابا، وفايسبوك، وتينسنت 

  (.2019مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، ) 2009عام  املئة األفضل يف

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف عام متفق عليه حلجم االقتصاد الرقمي العاملي،  -25
، أي ما يعادل 2016تريليون دوالر يف عام  11.5تشري التقديرات إىل أن قيمته تبلغ زهاء 

. (Huawei and Oxford Economics, 2017)اإلمجايل العاملي يف املائة من الناتج احمللي  15.5
  .2000هي ضعف ما كانت عليه يف عام وهذه القيمة 

وتبقى معظم قيمة االقتصاد الرقمي حمصورة يف عدد قليل من البلدان أو املناطق،  -26
يف  13)يف املائة(، والصني  25)يف املائة(، وأوروبا  35)تشمل الواليات املتحدة األمريكية 

. ومع ذلك، فإن التغريات اليت تشهدها (2019يف املائة( )األونكتاد،  8)املائة(، واليابان 
هذه االقتصادات تتيح الفرصة حلدوث آثار غري مباشرة على البلدان األفريقية وغريها من 

 قيمةالبلدان، منها إعادة اهليكلة واالستعاضة عن اجملاالت اليت تُقّيد فيها القيمة يف سالسل ال
 . من خالل اغتنام املنافع املتاحة يف سالسل القيمة العاملية(2018)فوسرت وآخرون،  العاملية

من مراكز التكنولوجيا النشطة )اجلمعية الدولية لشبكات  مركزاً  618وحتتضن أفريقيا  -27
، يغذيها (2020خمتربًا للتصنيع )مؤسسة فاب،  70وأكثر من  (2019اهلاتف احملمول، 

 1.3ذي حتصل عليه املشاريع الناشئة األفريقية الذي يقدر أن قيمته قد جتاوزت التمويل ال
بيد أن قدرة أفريقيا على اعتماد  (.2019تراكر  مؤسسة وي) 2019مليار دوالر يف عام 

التكنولوجيات الرقمية ال تزال تكبلها الفجوة الرقمية اليت تفصل بينها وبني معظم املناطق 
 األخرى يف العامل.

بلدا يف أفريقيا من بني البلدان  32لتحديات املستمرة يف جمال الكهرباء جعلت فا -28
يف مؤشر البنك الدويل ‘‘ احلصول على الكهرباء’’اخلمسني اليت تقبع يف ذيل الفئة الفرعية 

  .2018ملمارسة األعمال التجارية يف عام 

استخدام وإىل جانب ذلك، تقبع البلدان األفريقية يف مؤخرة الركب من حيث  -29
التكنولوجيات الرقمية األكثر تقدماً، مثل تطبيقات احلوسبة السحابية والتجارة اإللكرتونية، 
واستخدام اآلالت الذكية، مثل الروبوتات والطابعات ثالثية األبعاد )اللجنة االقتصادية 

. (2019إيربت ومفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، -ألفريقيا، مؤسسة فريدرتش
يف املائة من واردات  5ومل تبلغ الواردات من سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوى 

االحصاءات  املائة )شعبةيف  13، مقارنة مبتوسط عاملي قدره 2017السلع يف أفريقيا يف عام 
اليت ) 2015. وكانت حصة الروبوتات املباعة يف أفريقيا يف عام (2019يف األمم املتحدة، 

مرة من حصتها من الناتج احمللي  15أقل بـ  (يف املائة من املبيعات العاملية 0.2تبلغ حوايل 
 .(2019يف املائة( )بانغا،  3اإلمجايل العاملي )حوايل 
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بيد أن أفريقيا ما فتئت تلحق بالركب يف املؤشرات الرقمية األساسية. ففي عام  -30
يستخدمون اإلنرتنت؛ إال أن هذه النسبة  يف املائة فقط من األفريقيني 4، كان 2005

. ويف الفرتة (3انظر الشكل ) 2019يف املائة يف عام  34شهدت زيادة سريعة لتصل إىل 
يف  12.5نفسها، ارتفعت حصة األفريقيني املشرتكني يف خدمة اهلواتف اخللوية احملمولة من 

إىل  9لدولية لإلنرتنت يف أفريقيا من ارتفعت سعة احلزمة ا يف املائة، يف حني 80املائة إىل 
 .2019و 2010غيغابايت يف الثانية بني عامي  31

 :3الشكل 
 2019-2005املؤشرات الرقمية األساسية ألفريقيا للفرتة 

 

 *تقديرات

املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا باستخدام بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية 
 . (2019)والالسلكية 

 يف عامل الر ق م ن ة التصنيع  -باء

تؤدي التكنولوجيات الرقمية إىل حتويل الصناعة فيما يعترب اآلن ثورة صناعية رابعة   -31
(. ويشمل ذلك اعتماد تكنولوجيات مثل الروبوتات الصناعية والطباعة 4)انظر الشكل 

والذكاء االصطناعي يف تطوير ثالثية األبعاد يف جمال التصنيع، واستخدام البيانات الضخمة 
 املنتجات والتجارة اإللكرتونية يف التسويق واملبيعات.

ونتيجة لذلك، فإن التصنيع مل يعد كما كان عليه يف املاضي: فالتغريات اليت طرأت  -32
استغالهلا، تقلل من حصة القيمة اليت كانت تنشأ فيما خيص مكان إنشاء القيمة، وكيفية 

. كما أصبحت حصة أكرب من قيمة (2018تقليديًا من إنتاج الصناعة التحويلية )ماير، 

مستخدمو االنرتنت    

االشرتاكات يف خدمات اهلاتف 
اخلليوي احملمول

احلزمة الدولية لالنرتنت، 
بالغيغا بايت
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الصناعة التحويلية تنتقل إىل خدمات ما قبل اإلنتاج وما بعده. ففي مرحلة ما قبل اإلنتاج، 
ب مبزيد من القيمة. أما يف مرحلة ما حيظى التصميم القائم على البيانات واملدعوم باحلاسو 

بعد اإلنتاج، فقد اكتسبت اخلدمات املضمنة يف الرباجميات وخدمات ما بعد البيع املعززة 
 . (2018قيمة أكرب )هاسكل وويستالك، 

ذلك بالنسبة ألفريقيا هي أنه حىت لو ختلفت عن اعتماد هذه  نوالنتيجة املرتتبة ع -33
ألخرية ال تزال قادرة على التأثري على االقتصادات األفريقية التكنولوجيات اجلديدة، فهذه ا

من خالل سالسل القيمة العاملية. فعلى سبيل املثال، بداًل من إقامة مصنع لألحذية يف 
أفريقيا لالستفادة من اخنفاض أجور اليد العاملة، ميكن أن تقوم جهة مصنعة بداًل من ذلك 

إىل أفريقيا،  يف أملانيا. وحىت لو انتقلت الصناعة التحويليةبإنشاء مصنع للطباعة ثالثية األبعاد 
 فإن األجزاء القيِّمة ملا قبل اإلنتاج وما بعده قد تظل يف أماكن أخرى.

 :4الشكل 
 4.0إىل  1.0خصائص التصنيع من 

 

إيربت، ومفّوضية األمم املتحدة -املصدر: مأخوذ بتصرف عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومؤسسة فريدرك
 .(2019السامية حلقوق اإلنسان، 

وتتيح التكنولوجيات الرقمية كذلك أمتتة املهام الروتينية وتستتبعها مباشرة. فالوظائف  -34
بب هذه التكنولوجيات، متاماً كما متت املخصصة هلذه املهام الروتينية قد تتعرض لإلزاحة بس

االستعاضة عن وظائف النساجني احلرفيني باملنسج اآليل يف الثورة الصناعية األوىل. وختتلف 
التقديرات اخلاصة بنطاق هذه اإلزاحة حسب الدراسة. وعلى الرغم من عدم توفر دراسات 

ظائف يف الواليات املتحدة يف املائة من الو  47البعض أن تكون حمددة عن أفريقيا، يتوقع 
يف املائة يف بلدان منظمة التعاون  57، و(2017معرضة خلطر اإلزاحة )فراي وأوسبورن، 

(عشرالثامنالقرن)0ꓹ1الصناعة
يكانيكياملاإلنتاجإىلاملنزليةالصناعةمنالتحول←اآليلواملنسجالبخاريةوالطاقةامليكنة،

0ꓹ۲الصناعة
باجلملةواإلنتاجالتجميعخط←الكهربائيةالطاقة

0ꓹ۳الصناعة
والشبكياآليلاإلنتاج←واالتصاالتاملعلوماتوتكنولوجيااإللكرتونيات،

األبعاد،ثالثيةوالطباعةاآليل،التحكموعلماملتقدمة،واألمتتةاالصطناعي،الذكاء0ꓹ4الصناعة
إضفاء"ووسةامللمغريللموادبارزدورمعاآليلاإلنتاج→اإللكرتونيةوالتجارةالضخمةوالبيانات

اإلنتاجعلى"اخلدمايتالطابع
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املائة يف اهلند،  يف 69و، (2018والتنمية يف امليدان االقتصادي )مدرسة أكسفورد مارتن، 
اسات حديثة يف املائة يف االحتاد األورويب. وترى در  60-40يف املائة يف الصني، و 77و

يف املائة )ارنتز  12إىل  6أخرى أن نسبة الوظائف املعرضة لألمتتة الكاملة ال تتجاوز 
يف املائة من مهام العمل اليت تؤدى يف إطار هذه  50، غري أن (2016وزيراهن، وغريغوري 

الوظائف ميكن أن جتري أمتتتها باستخدام التكنولوجيا احلالية )مانييكا وآخرون، 
2017).(Bowles, 2014) 

مؤقتا يف البيانات. وقد أخذت حصة إمجايل وظائف الصناعة وهذه التوقعات تظهر  -35
يف املائة  14.2إىل  2000يف املائة يف عام  15.3التحويلية تنخفض اخنفاضا بطيئا، من 

، وفقا لتوقعات 2022يف املائة يف عام  13.2، ومن املتوقع أن تنخفض إىل 2018يف عام 
 (. 5منظمة العمل الدولية )أنظر الشكل 

 :5الشكل 
 حصة إمجايل وظائف الصناعة التحويلية على الصعيد العاملي، حسب املنطقة

 

 ن = توقعات منظمة العمل الدولية.

 .(2019)املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا باستخدام بيانات منظمة العمل الدولية 

وحىت اآلن، كان جزء  كبري  من هذا االخنفاض حيدث يف البلدان املرتفعة الدخل، اليت  -36
 2000مليون وظيفة من وظائف الصناعة التحويلية منذ عام  13ختلصت مما يزيد قليال عن 

يف املائة  36نسبة اليت تستأثر ب -، على الرغم من أن الصني (يف املائة 17باخنفاض قدره )
 9فقدت هي أيضا يف اآلونة األخرية أكثر من  -من وظائف الصناعة التحويلية يف العامل 

  .2014ماليني وظيفة منذ الذروة اليت بلغتها يف عام 

البلدان املرتفعة الدخل
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حيث ارتفع عدد  -وعلى الرغم من صمود أفريقيا يف مواجهة هذا االجتاه حىت اآلن -37
سنويا يف املتوسط خالل السنوات  820.000 وظائف الصناعة التحويلية لديها مبقدار
، إال أن احلصة العاملية من وظائف الصناعة (2019اخلمس املاضية )منظمة العمل الدولية، 

د من عدد وظائف الصناعة التحويلية قد تستمر يف االخنفاض نتيجة لألمتتة الرقمية، ما حيُ 
ى سبيل املثال، على الرغم من أن تنتقل حنو أفريقيا. فعل ‘‘كان من املمكن’’التحويلية اليت 

أنه قد تكون هناك فرصة ألفريقيا للفوز ببعض وظائف الصناعة التحويلية الكثيفة العمالة يف 
الصني، اليت ما برحت األجور ترتفع فيها، فقد أشارت دراسة استقصائية أجريت مؤخرا عن 

لشركات تفضل نقل يف املائة فقط من تلك ا 10شركات الصناعات اخلفيفة الصينية إىل أن 
يف املائة ستلجأ  54عملياهتا إىل مواقع جديدة يف ظل ارتفاع األجور يف البالد، يف حني أن 

 .(2017بدال من ذلك إىل حتديث التكنولوجيا )شو وآخرون، 

 2019مليون من شاب أفريقيا إىل القوة العاملة بني عامي  170ويف ظل انضمام  -38
ستكشاف سبل جديدة لتنويع اقتصاداهتم وإجياد ، جيب على واضعي السياسات ا2030و

. ذلك أن املسارات القدمية للتصنيع مل (2019فرص عمل الئقة )منظمة العمل الدولية، 
 تعد خيارا.

 فرص التنويع من خالل اخلدمات الرقمية  -جيم

ة تغيريات  يف قطاع اخلدمات. فمن الناحية التقليدية، يتعلق قطاع ن  م  ق  حُتدث الر   -39
: فاملصنوعات ميكن بيعها مقابل عمالت التجاري اخلدمات باملنتجات غري القابلة للتداول

هوامش الضمان. والقنوات الرقمية لتقدمي اخلدمات تتيح أجنبية. لكن ذلك ال ينطبق على 
، بلغت قيمة اخلدمات 2018تقدمي هذه اخلدمات خارج أسواق العمل احمللية. وحبلول عام 

. ورغم (2019تريليون دوالر على الصعيد العاملي )األونكتاد،  2.9ا رقميا اليت ميكن تقدميه
 (. 6أن مثل هذه الصادرات من أفريقيا ضئيلة حاليا، فهي آخذة يف النمو )انظر الشكل 
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 :6الشكل 
 2018-2005صادرات اخلدمات اليت ميكن تقدميها رقميــاً، 

  
املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا باستخدام بيانات شعبة االحصاءات يف األمم املتحدة 

(2019). 

 .1=2005 :الرقم القياسي

يُعد عمل منصات االتصال احلاسويب املباشر إحدى السمات الناشئة للخدمات  -40
القائمة على التكنولوجيا الرقمية، وهي مسة تتيح للعمالء االستعانة مبصادر خارجية ألداء 
املهام من خالل جمموعة واسعة من العمال احملتملني يف خمتلف أرجاء العامل. وتوفر منصات 

يف الغالب مهام منخفضة  (Amazon Mechanical Turk)‘‘ اجلماعي للتعهيد نأمازو ’’ مثل 
 (Upwork)وأبوورك  (Freelancer)القدرات، مثل تنقية البيانات وتوسيمها. أما منصتا فريالنسر 

فتعرضان جمموعة من الوظائف، تشمل تطوير مواقع االنرتنت والتسويق. وتقدم شركة أنديال 
(Andela)  التدريب ملطوري الرباجميات األفريقيني ذوي املواهب املتقدمة، قبل توظيفهم عن

، هناك حوايل (2017) ‘‘هيك’’العامل. ووفقاً لـ بعد يف شركات التكنولوجيا يف مجيع أحناء 
مليون من متعاقدي املنصات املسجلني على مستوى العامل يف سوق العمل اليت يقدر  70

 2020مليار دوالر أمريكي حبلول عام  20 - 15نمو لكي تصل إىل البنك الدويل أهنا ست
 .(BFA Global, 2019) (2019كويك وآخرون، )

بيد أن وجود العاملني الذين ميارسون مهامهم من خالل شبكة اإلنرتنت يرتكز حالياً  -41
يف اهلند، والفلبني والواليات املتحدة. أما يف أفريقيا، باستثناء مصر، وكينيا، وجنوب أفريقيا، 

املنصات اإللكرتونية حالياً عمالة ُتذكر. وفضال عن ذلك، ونيجرييا، وغانا واملغرب، فال توفر 
 .(2018؛ شاه، 2017فإن نوعية هذه العمالة وظروفها قد تكون سيئة )غراهام وآخرون، 

غرس أساس  األفريقينيولالستفادة من هذه الفرص، جيب على واضعي السياسات  -42
متني للعصر الرقمي من خالل االستثمار يف اإلنرتنت واهلياكل األساسية الرقمية والرباجميات 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Developing economies Africa Developed economiesأفريقيا االقتصادات املتقدمة االقتصادية النامية 



E/ECA/COE/39/4 

 

13/21 20-00268     

 

وكذلك عن طريق حتسني مهارات  -ل املدفوعات واهلوية الرقمية مثل حلو  -الرقمية الوسيطة 
 اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية.

 الفرص اليت يتيحها التنويع من خالل الزراعة الرقمية  -دال

حُتدث الر ق م ن ة تغيريات  يف الزراعة كذلك. ويشمل ذلك تطبيق التكنولوجيات الرقمية  -43
دمات االستشارية، وتفعيل الروابط بني األسواق، والوساطة لتيسري الزراعة الدقيقة، ونشر اخل

 يف اخلدمات املالية الرقمية، وحلول إدارة سالسل اإلمداد. 

التكنولوجيا الرقمية يف السنغال لتحديد ‘‘ دارال للتكنولوجيات’’وتستخدم شركة  -44
حلوال رقمية  (ITechCentre) ‘‘آيتيك زمرك’’ هوية املاشية وتأمينها. ويف النيجر، يستخدم 

 (Musoni) ‘‘موسوين’’لنشر املعلومات التجارية بني املزارعني. ويف كينيا، تستخدم شركة 
 أساليب تكنولوجيا اخلدمات املالية لتقدمي القروض ألعداد كبرية من صغار املزارعني الريفيني. 

فقد تبني ، 2019املركز التقين للتعاون الزراعي والريفي يف عام ووفقاً لدراسة أجراها  -45
نقطة من نقاط بيانات دراسة األثر، أن حلول  50من خالل فحص عينة تتكون من 

يف املائة تقريبا من خالل اخلدمات  20التكنولوجيا الرقمية تزيد متوسط الغلة الزراعية بنسبة 
يف املائة من خالل  40يف املائة من خالل خدمات الروابط السوقية، و 70االستشارية، و

الية الرقمية. كما ميكنها أن تسهم يف تعزيز القدرة على التكيف مع تغري املناخ، اخلدمات امل
 وذلك بتحسني تصميم ونشر منتجات التأمني على احملاصيل الزراعية وحتسني الغلة. 

 390ووفقًا لدراسة املركز التقين للتعاون الزراعي والريفي، كان هناك ما ال يقل عن  -46
يف  60ميزًا قيد العمل يف مناطق متفرقة من أفريقيا، وقد جرى إطالق مت  رقمياّ  زراعياّ حاّل 

مليون مزارع أفريقي من  33املائة من هذه احللول يف السنوات الثالث األخرية، لتصل إىل 
 أصحاب احليازات الصغرية. غري أن هذا القطاع يفتقر حاليا إىل البيانات الكمية الدقيقة أو

ايف على صعيد العمالة. ومن شأن تعزيز اعتماد التكنولوجيات الرقمية تبني آثره الصاألدلة اليت 
يف املائة من  60يف الزراعة األفريقية أن حُيدث أثرا حتويليا. ويعمل حاليًا ما يقل قلياًل عن 

القوى العاملة األفريقية يف قطاع الزراعة، وهو القطاع الذي يشهد أعلى معدالت الفقر يف 
 أ(. 2019يل، أفريقيا )البنك الدو 

امليكنة والتكنولوجيا يف القطاع الزراعي يف أفريقيا بالضعف يف اعتماد وقد اتسم  -47
املاضي. ويف حني خيشى البعض أن تلقى التكنولوجيات الرقمية مصريا مماثال )البنك الدويل، 

ب(، يرى آخرون أن اخنفاض أسعار اهلواتف الذكية واالستعانة بالتكنولوجيات الذكية 2019
كيفة مع النظم التماثلية يتيح فرصاً جديدة للمزارعني األفريقيني. فالبلدان األفريقية حباجة امل

إىل توسيع نطاق سبل احلصول على اهلواتف الذكية والربط بشبكة االنرتنت يف املناطق 
الريفية، وحتسني حمو األمية الرقمية يف املناطق الريفية، واالستثمار يف اهلياكل 

ة الزراعية من ن  م  ق  مثل خرائط الزراعة واالنتقال بتمويل الر   ‘‘لرباجميات الوسيطةل’’األساسية 
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االعتماد بصفة رئيسية على التمويل من اجلهات املاحنة إىل التمويل عرب القطاع اخلاص )املركز 
 .(2019التقين للتعاون الزراعي والريفي، 

 لتعزيز التصنيع والر ق م ن ة تسخري منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  -هاء

من املتوقع أن تستفيد الصادرات الصناعية األفريقية أكثر من غريها من منطقة التجارة  -48
احلرة القارية األفريقية، ما يساعد على تعزيز التصنيع. وتتوقع مناذج اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

ات البلدان األفريقية من املنتجات أن تزيد منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من صادر 
)النظر  مليار دوالر( 43- 36يف املائة )أي من  30و 25الصناعية بنسبة ترتاوح بني 

 (. 7الشكل 

تتخذ شكل بروتوكول  وستوفر منطقة التجارة احلرة أيضاً منرباً لسوق رقمية واحدة، رمبا -49
جنة االقتصادية ألفريقيا، واالحتاد ملحق باتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية )الل

. كما ستوفر إطارا لوضع القواعد (2019األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، واألونكتاد، 
لدعم فيما بني البلدان األساسية التكنولوجية، ومواءمة لوائح السوق الرقمية، وقابلية التشغيل 

حفز التجارة عرب احلدود من خالل التجارة عرب احلدود. وستعمل التكنولوجيا الرقمية على 
تعزيز أمتتة العمليات وخفض التكاليف، مع إتاحة فرص جديدة للتجارة واخلدمات الرقمية 

 يف جماالت مثل لوجستيات سلسلة اإلمداد، مما يزيد من فرص العمل.
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 :7الشكل 
التغري يف الصادرات فيما بني البلدان األفريقية حسب القطاع الرئيسي، مقارنة خبط األساس 

سيناريوهات )، 2040املتمثل يف عدم وجود منطقة جتارة حرة قارية أفريقية حبلول عام 
  (خمتلفة

 )مبليارات الدوالرات األمريكية(

 

مالحظة: اإلصالحات األكثر طموحا يف جمال حترير التجارة تسفر عن سيناريوهات أكثر طموحا؛ هذا إذا 
 ا.استبعدت البلدان املنتجات األقل قيمة ضمن قوائم استبعاد منطقة التجارة احلرة املسموح هب

 املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل منوذج التوازن العام القابل للحوسبة، منوذج مرياج.

 لتصنيع والتنويع املواتيان للمناخ يف العصر الرقميلمسار  -خامسا

 ة الصناعة التحويلية التقليدية واالرتقاء هبان  ر  ض  مسارات خ    -ألف

 مثة فرص لتعزيز التصنيع األخضر يف العصر الرقمي من خالل تبين مسارات جديدة.  -50

مثل الطباعة ثالثية األبعاد متكِّن الشركات األصغر حجما وصغار فالتكنولوجيات  -51
رواد األعمال من املشاركة يف التصنيع التحويلي بسبل مل تكن متاحة يف السابق سوى 

. فعلى سبيل املثال، (2019ولة )أكيليسواران وهتشنسن، للشركات الكبرية املدعومة من الد
الطباعة ثالثية األبعاد لتوفري مكونات طبية للعيادات الريفية يف ‘‘ كيجينزي’’تستخدم شركة 

للطباعة الثالثية األبعاد جمموعة من التقنيات يف ‘‘ أخاين’’كينيا، يف حني تستخدم شركة 
 جنوب أفريقيا.

، مثل التصميم مبساعدة احلاسوب واملسح الضوئي ثالثي وميكن لتكنولوجيات أخرى -52
األبعاد، أن تيسر اهلندسة العكسية للتصنيع التقليدي. ويف حني كانت اهلندسة العكسية 
تشكل منذ فرتة طويلة اسرتاتيجية تصنيع لبلدان مثل مجهورية كوريا والصني، فإن 

 نسبيا. ايات الرقمية جتعل ذلك ميسور التكنولوج
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التحويلية يتعني رفدها بصورة متزايدة مبصادر الطاقة النظيفة واملتجددة. لصناعة إال أن ا -53
ة أن تتيح استخداما أكثر ذكاء للطاقة املتجددة، ونظم النقل وعمليات اإلنتاج ن  م  ق  وميكن للر  

ة رفع ن  م  ق  . وعلى هذا النحو، ميكن للر  (2010والتوزيع )املعهد الدويل للتنمية املستدامة، 
 توى كفاءة الطاقة واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة.مس

وجيب على البلدان أن تكفل التآزر يف تنفيذ السياسات املتعلقة بالتنمية الصناعية،  -54
ة والنمو األخضر. وقد اعتمدت بلدان كثرية سياسات  للتصنيع، وهناك أعداد متزايدة ن  م  ق  والر  

ة. بيد أن التحدي القائم يتمثل يف أن العديد من ن  م  ق  منها تعمل على صياغة أطر وطنية للر  
 البلدان مل تضع بعد سياسات واسرتاتيجيات للنمو األخضر. 

ويف البلدان اليت اعُتمدت فيها مثل هذه السياسات واالسرتاتيجيات، توفر  -55
اسرتاتيجيات النمو األخضر األساس املطلوب للتصنيع املستدام. ومن أمثلة أطر النمو 

سرتاتيجية إثيوبيا لالقتصاد األخضر القادر على التكيف مع تغري املناخ، واسرتاتيجية األخضر ا
يف غانا، واتفاق االقتصاد ‘‘ أكوبني’’كينيا لالقتصاد األخضر وخطة تنفيذها، وبرنامج 

 األخضر يف جنوب أفريقيا، واسرتاتيجية أوغندا اإلمنائية للنمو األخضر. 

 مسارات التنويع األخضر  -باء

لقد ظل التصنيع القائم على السلع األساسية ميثل منذ فرتة طويلة مساراً بديالً للتنمية  -56
؛ 2013األفريقية مبا يتجاوز التصنيع التقليدي الكثيف العمالة )اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

. ومن خالل إضافة القيمة إىل موادها اخلام حمليا، ميكن للبلدان األفريقية أن حتقق (2015)
التنويع والنمو. وجيب اآلن إيالء مزيد من االهتمام للسلع األساسية اليت يرجح أن تستفيد 

 من النمو األخضر، مثل الكوبالت للبطاريات والطاقة النظيفة.

مسارات لتعزيز اإلنتاج الزراعي. فعلى سبيل  كذلك  وتوفر التكنولوجيات الرقمية -57
للتصوير باألقمار الصناعية ساعد ‘‘ تكنوسريف’’املثال، أفادت التقارير بأن استخدام شركة 

. (2016شباط/ فرباير  20على حتسني عمليات إنتاج النب يف جنوب السودان )موراي، 
وإذا استطاعت البلدان األفريقية أن تعتمد مثل هذه التكنولوجيات الرقمية أكثر فأكثر، 

اسية، وتكفل يف الوقت ذاته صادراهتا القائمة على السلع األسلقيمة أكرب نح فيمكنها أن مت
استدامتها على حنو أفضل. وميكن هلذه التكنولوجيات الرقمية أن تعزز قدرات الزراعة على 
التكيف مع تغري املناخ، وذلك، على سبيل املثال، عن طريق حتسني مستوى تصميم ونشر 

 منتجات التأمني على احملاصيل واخلدمات االستشارية. 

الرقمية مسارات للتوسع والتنويع يف اخلدمات املقدمة رقمياً،  كما توفر التكنولوجيات -58
ويف حني أن هناك . ‘‘أنديال’’و ‘‘فريالنسر’’و‘‘بوورك’’ مثالً من خالل منصات العمل مثل

أدلة على حدوث ذلك بالفعل يف كل من جنوب أفريقيا، وغانا، وكينيا، ومصر، واملغرب 
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يجيات الغتنام الفرص اليت تتيحها أشكال العمل ونيجرييا، ينبغي على البلدان وضع اسرتات
 اجلديدة تلك واالستفادة منها.

 مسارات تعزيز الر ق م ن ة يف أفريقيا  -جيم

على الرغم من أن أفريقيا تلحق ببقية العامل فيما خيص املؤشرات الرقمية األساسية،  -59
املتقدمة. وجيب على القارة أن فهي ال تزال متخلفة كثريًا يف اعتماد التكنولوجيات الرقمية 

 تبين أُسساً أفضل لالقتصاد الرقمي.

: ينبغي إيالء مزيد من االعتبار للوقوف على املهارات رفع مستوى القوى العاملة -60
الرقمية اليت ينبغي استثمارها على وجه التحديد وكيفية القيام بذلك. وتشمل األولويات ما 

ية غري املرتبطة بوظيفة حمددة، مثل أساسيات احلوسبة؛ ــاســـيلي: )أ( املهارات الرقمية األس
)ب( املهارات الرقمية املرتبطة بوظائف حمددة، مثل الربجمة احلاسوبية، وحتليل البيانات، 
والرتميز، وإدارة الشبكات؛ )ج( املهارات الشخصية غري املرتبطة بوظيفة حمددة، مثل 

 قدي واإلبداع. االتصال، واإلدارة، والتفكري التحليلي والن

: تبني أن جمرد تأمني احلصول إىل اإلنرتنت السريع حتسني املعدات احلاسوبية الرقمية -61
األقل تعليماً املني له تأثري إجيايب كبري على معدالت العمالة األفريقية، حىت بالنسبة لفئات الع

 . وجيب أن يشمل حتسني االتصال الرقمي أيضا توسيع نطاق(2019)هورت وبولسن، 
ة، ال سيما بالنسبة للزراعة الريفية، فضال ن  م  ق  مدى التغطية باإلنرتنت، للمساعدة يف نشر الر  

عن خفض التكاليف، لدعم القدرة التنافسية ملوردي اخلدمات املزودة بإمكانيات رقمية يف 
ء أفريقيا. وجيب أيضا النهوض باهلياكل األساسية الداعمة، مبا يشمل حتسني موثوقية الكهربا

احلصول على ’’وتكلفتها: فمن بني البلدان اخلمسني اليت تقع يف أسفل قائمة الفئة الفرعية 
 بلداً يف أفريقيا. 32ملؤشر البنك الدويل ملمارسة األعمال التجارية، يوجد  ‘‘الكهرباء

: جيب أيًضا رفع مستوى اجملاالت الوسيطة بني رفع مستوى الرباجميات الوسيطة -62
اهلياكل األساسية وشركات التكنولوجيا، مثل حلول الدفع الرقمية واهلوية الرقمية. فهذه 
اجملاالت تشكل جسرًا مع املعدات احلاسوبية الرقمية إلجياد بيئة مواتية الزدهار التكنولوجيا 

كومات اعتماد اللوائح املناسبة لتطوير حلول األفريقية. وحتقيقا هلذا الغرض، يتعني على احل
ملدفوعات القطاع اخلاص، مثل الصريفة املتنقلة، مع احلرص على اعتماد وصالت بينية لربامج 
تطبيقات اخلدمات احلكومية، بغرض مساعدة شركات التكنولوجيا على التعامل مع النظم 

اعدة تكنولوجيات اخلدمات املالية احلكومية، وإنشاء أنظمة اهلوية الرقمية خللق الثقة ومس
 .‘‘اعرف عميلك’’على تلبية القواعد اخلاصة بـمبدأ 

ة أن تعيد تعريف كيفية ختطيط املدن ن  م  ق  : ميكن للر  تعزيز املدن الذكية األفريقية -63
وتصميمها وإدارهتا. فاملدن الذكية تستعني بالتكنولوجيا الرقمية لتحسني الكفاءة، والقدرة 

واإلنتاجية، والصالحية للسكن واالستدامة من خالل اهلياكل األساسية واخلدمات التنافسية، 
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، قطاع 2001الذكية. فعلى سبيل املثال، عززت القرية الذكية اليت أنشئت يف مصر يف عام 
ألف فرصة عمل )معهد  50تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأسفرت عن إجياد أكثر من 

 (. بريينغ بوينت، بدون تاريخ

  مسائل السياسات العامة واألسئلة الرئيسية -سادسا
 يتعني النظر يف املسائل التالية املطروحة للمناقشة: -64

كيف ينبغي ألفريقيا أن تستعد لتجنب التهديدات واملخاطر اليت يفرضها  )أ(
عليها تغري املناخ، مبا يف ذلك الصدمات املتصلة بالطقس، وتضرر اهلياكل األساسية، وأصول 

 الوقود األحفوري املهملة؟

كيف ميكن ألفريقيا أن تتبع مساراً للتصنيع يكون مستداماً من الناحية البيئية  )ب(
لالستفادة من اقتصاديات تغري املناخ، مبا يف ذلك األصول املعدنية اخلضراء وإمكانات الطاقة 

 النظيفة؟

عاملة بني عامي مليون من شباب أفريقيا إىل القوة ال 170ويف ضوء انضمام  )ج(
، كيف ينبغي لالقتصادات األفريقية أن حتقق التنوع الذي يكفل إجياد فرص 2030و 2019

 عمل الئقة يف اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة؟

كيف ميكن تسخري التكنولوجيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة بغرض  )د(
 جياد فرص العمل؟التخفيف من آثار تغري املناخ، مع استنباط مسارات جديدة إل

هل ميكن ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أن تسهم يف تطوير االقتصاد  )هـ(
الرقمي والتجارة اإللكرتونية يف أفريقيا؟ هل هناك جدوى لالقرتاح الذي يدعو إىل تعزيز 

ة القارية ، رمبا كربوتوكول ملحق باتفاق منطقة التجارة احلر ‘‘أفريقية رقمية موحدة سوق’’قيام 
 األفريقية؟

 ما هي السياسات الالزمة لتعزيز الر ق م ن ة يف أفريقيا؟ )و(
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