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 مقدمة- أوال 

ي اتاهليكلي يف أفريقيا زمخا غري مسبوق يف سياق احلوار السياس لقد اكتسبت الدعوة إىل إحداث التحول-  2
فالقادة وأصحاب املصلحة األفريقيون جممعون على . اجلاري بشأن التنمية املستدامة والشاملة للجميع يف القارة

القارة  سبيل حنو تعزيز التنمية املستدامة وترمجة ما شهدتههو الأن إحداث التحول اهليكلي يف اقتصاد القارة 
منها لتعزيز  بديف اآلونة األخرية من معدالت منو مذهلة إىل فرص عمل، وإىل خدمات اجتماعية جيدة ال 

ومن املسلم به أن التصنيع هو السبيل اليت بفضلها حققت  .اإلنتاجية االقتصادية والتنمية البشرية يف القارة
صادي، وهو أوضح طريق تنتهجه أفريقيا يف سعيها إىل البلدان، سواء املتقدمة النمو أو النامية، التحول االقت

التصنيع تشجيع الصناعات، إما عن  لربامجومن القواسم البارزة . حتقيق النمو والتنمية املولدين لفرص العمل
طريق إضافة القيمة للبضائع والسلع األساسية الزراعية باالستناد إىل امليزات النسبية احلالية، وإما عن طريق بناء 

فنمو القطاع الصناعي جيلب معه املزيد من فرص العمل املرتفعة الدخل، . ميزات تنافسية يف صناعات جديدة
وتكون له روابط قبلية وبعدية من الشركات احمللية، وتتوزع آثاره يف النشاط االقتصادي برمته ليستفيد منها 

 . العاملون سواء يف القطاع الرمسي أو غري الرمسي

تقييم نوعية التقدم غري املسبوق الذي أحرزته أفريقيا يف اآلونة األخرية أنه ال بد من  ويتأكد من-  9
معدل فقد حققت القارة . اسرتاتيجيات ترمي إىل حتقيق التصنيع الشامل واملتكامل وإىل إحداث التحول اهليكلي

يف املائة، يف حني  7زاد النمو يف بعض البلدان عن ويف املائة على مدى العقد املاضي،  5متوسطه  سنوي منو
ظلت فئات عريضة من سكان القارة غارقة يف الفقر االقتصادي، وتعاني من تزايد معدالت البطالة وانعدام املساواة 

إىل إجياد فرص للعمل  امللحوظومل يفض النمو (. 9329اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي، )
، وإىل توفري ما يكفي من اخلدمات االجتماعية اجليدة اليت (إحدى السبل الرئيسية لتوزيع مثار النمو)لالئق ا

وحتى وإن كانت معدالت الفقر يف تراجع، . تكون يف متناول السكان جبميع شرائحهم، والسيما النساء والشباب
اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية ومعظم فإن الوترية ال تزال من البطء حبيث ال متكن القارة من حتقيق 

 .األخرى األهداف

ومل يكن النمو الذي حققته أفريقيا شامال وعريض القاعدة مبا يكفي ألنه ظل يعتمد باألساس على -  0
 رفع العائدات اليت تعود بالنفع على السكانوهلذا فقد فشل يف استغالل املواد اخلام دون إضافة قيمة ذات شأن 

وهذا ما دفع القادة األفريقيني إىل أن يعربوا يف مؤمتر . مما تزخر به قارتهم من موارد طبيعية اةناجملتمن الثروة 
عن رغبتهم املتجددة واملتزايدة يف األخذ بسياسة  9332يناير /رؤساء الدول الذي ُعقد يف كانون الثانيقمة 

حميد عنه لتحقيق التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول التصنيع يف القارة، ذلك أن هذه السياسة خيار ال 
للوزراء  فوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيامل ةاملشرتكالسنوية  ت االجتماعاتولقد ظل. يف القارة

ملؤمتر يف دورته نادي املرة تلو األخرى بانتهاج سياسة التصنيع والتحول اهليكلي، ومن ذلك تأكيد ات األفريقيني
على أهمية التصنيع القائم على السلع األساسية بوصفه ضرورة ممكنة التحقق وتنطوي على منافع  9320لعام 
 .للقارة

ومن أطر  تنمويةوليتحقق ألفريقيا ما تصبو إليه من تصنيع وحتول هيكلي شاملني، ال بد هلا من دول -  4
بالتكامل، وتتبوأ األهداف اإلمنائية الشاملة مكانة حمورية يف عمل لتخطيط التنمية على األمد البعيد تتسم 

خططها اإلمنائية الوطنية، على حنو ما نوِدَي به يف كل من اإلطار املتعلق باحلوكمة الذي أعدته اآللية األفريقية 
ه رؤساء الدول الذي اعتمد 9325الستعراض األقران، واملوقف األفريقي املوحد بشأن اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام 

وإذا كانت البلدان األفريقية . لالحتاد األفريقي 9300، وخطة عام 9324يناير /واحلكومات يف كانون الثاني
تسلم باألهمية احلامسة النتهاج الدول نهجًا إمنائيًا، فإن تشجيع الدول على اتباع نهج إمنائي فعال بهدف 
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املؤسسات واهلياكل اإلدارية املناسبة اليت تعزز التفاعل بني  حتقيق التنمية والتحول الشاملني أمر يتطلب وجود
 . الدولة وغريها من اجلهات الفاعلة يف مسعى لتحقيق األهداف اليت تتوخاها الدولة يف جمال التصنيع

ويف هذا الصدد، تتناول هذه الورقة بالتحليل القضايا الرئيسية اليت يتعني أن ينظر فيها وزراء املالية -  5
. ومفضية إىل التحول للجميع تخطيط االقتصادي األفريقيون بهدف الشروع يف عملية تصنيع تكون شاملةوال

التصنيع لتحقيق التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول يف أفريقيا، ويبني  ضرورةيناقش  الثانيفالفرع 
ف أن التصنيع والتحول اهليكلي ميكنهما أن كي لث مسألةالفرع الثا يتناولو. األهمية اليت يكتسيها مبدأ الشمول

احلاجة إىل سياسات فعالة من الدولة جتعل من مبدأ الشمول  ينظر يفيفضيا إىل التنمية الشاملة للجميع، كما 
عرض للعناصر اليت ينبغي أن  الرابعويف الفرع . خيارًا يف صميم اسرتاتيجيات التنمية وليس جمرد أثر جانيب هلا

. طار متكامل للسياسات املتعلقة بالتصنيع والتنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول يف أفريقياجتتمع يف أي إ
 .   وينتهي كل فرع بطائفة من القضايا واألسئلة املناسبة املطروحة للنقاش

 لتحقيق التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول يف أفريقيا يالتصنيع ضرور -ثانيا 

 معدالت منو مذهلة يف أفريقيا- ألف 

وعلى الرغم من تقلبات االقتصاد العاملي اليت أثارتها األزمة  منذ بداية القرن احلادي والعشرين،-  0
يف املائة سنويا،  5، حققت أفريقيا منوا بلغ يف املتوسط حنو 9332-9332االقتصادية واملالية العاملية لفرتة 

ومن بني العوامل اليت حركت هذا النمو . يف املائة 7القارة متوسطًا فاق  حيث بلغ معدل النمو يف بعض بلدان
االرتفاع النسيب ألسعار السلع األساسية، وزيادة الطلب احمللي وخاصة بسبب زيادة االستثمار يف اهلياكل 

عملية األساسية والطاقة، وحتسن احلوكمة واإلدارة يف اجملال االقتصادي، ولكن مع مساهمة ضئيلة جدا من 
وعلى الرغم من أن احلكومات األفريقية عملت دائما على انتهاج سياسة التصنيع، فإن حصة . التصنيع يف القارة

األمر الذي  يف العديد من البلدان األفريقية، تأو رمبا تراجع ةراكد تالصناعات التحويلية يف الناتج اإلمجالي ظل
. يقف يف وجه التحول اهليكلي أو يؤدي إىل حتول هيكلي عكسي يف البلدان اليت توسع فيها القطاع غري الرمسي

ومن ذلك يتضح أنه من الضروري اتباع سياسات أكثر فعالية لتعزيز التصنيع والتحول اهليكلي بهدف احلفاظ 
 . على النمو وحتقيق التنمية الشاملة للجميع

من شك يف أن أفريقيا تتقدم باطراد يف معاجلة بعض التحديات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية،  وما-  7
فدائرة الفقر املدقع آخذة يف االحنسار . وال سيما يف جماالت الصحة والتعليم ومتكني املرأة ومكافحة الفقر املدقع

ففي الطريق ألن يصبح هو القاعدة يف أفريقيا، حيث وأما االلتحاق باملدارس االبتدائية  (2).يف العديد من البلدان
. (يف املائة 23مبعدالت تفوق تعريفة االلتحاق )متكنت معظم البلدان من تعميم االلتحاق باملدارس االبتدائية 

يف املائة  93وتشغل النساء . وحقق ما يقرب من نصف البلدان األفريقية التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي
ن مقاعد الربملانات الوطنية األفريقية يف املتوسط، وهو رقم ال يفوقه سوى ما يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر م

ففي املتوسط اخنفض معدل وفيات األطفال دون سن . وشهد القطاع الصحي أيضًا حتسينات كبرية. الكارييب
وباملثل، اخنفض معدل . 9322وفاة يف عام  23إىل  2223مولود حي يف عام  2 333وفاة لكل  240اخلامسة من 

، وهو ما ميثل 9323يف عام  492إىل  2223مولود حي يف عام  233 333وفاة لكل  745وفيات األمومة من 
وُأحرزت مكاسب مل يسبق هلا مثيل يف احلد من انتشار فريوس نقص املناعة . يف املائة 49اخنفاضًا بنسبة 

                                                      
يف املائة يف  42247إىل  9335يف املائة يف عام  5920تشري البيانات املتاحة عن القارة برمتها أن معدل الفقر املدقع تراجع من   (2)

 (.9320البنك الدولي، ) 9332عام 
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فقد اخنفض معدل انتشار فريوس نقص املناعة . ن عدد الوفيات املرتبطة بهاإليدز واإلصابة به وم/البشرية
، واخنفض 9322يف املائة يف عام  422إىل  9332يف املائة يف عام  522اإليدز بني الكبار يف أفريقيا من /البشرية

 9335ة منذ عام يف املائ 09اإليدز، يف املتوسط، بنسبة /عدد الوفيات املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية
 .بفضل حتسني العالجات املضادة للفريوسات العكوسة واخنفاض معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 منافع النمومن اإلفادة من  من السكاناستبعاد شرحية واسعة -  باء

وعلى الرغم مما ُذكر أعاله عن املنحى  على الرغم مما شهدته أفريقيا من منو على مدى عقد كامل،-  2
اإلجيابي للمؤشرات االجتماعية، فإن هذه التطورات مل تفض إىل خلق ما يكفي من فرص العمل الالئق وإىل 
التنمية االقتصادية واالجتماعية ذات األسس العريضة الالزمة للحد مما ُيالحظ يف بلدان كثرية من ارتفاع معدالت 

فالتحديات اليت تعرتض التنمية االجتماعية ال تزال قائمة، األمر الذي جيعل أعدادًا . ساواةكل من الفقر وعدم امل
وال تزال فئة عريضة من . كبرية من الناس يظلون على اهلامش، حمرومني من فرص حتسني قدراتهم اإلنتاجية

يعيشون ( يف املائة 42)يا فما يقرب من نصف سكان أفريق. السكان غري قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية
يف املائة من الشباب يف أفريقيا على  79؛ ويعيش يف املتوسط (دوالر يف اليوم 2295أي )حتت خط الفقر الدولي 

نيجرييا ينتشر الفقر يف صفوف وأوغندا وبوروندي وزامبيا و إثيوبيا ويف بلدان مثل. أقل من دوالرين يف اليوم
نقص الوزن سجلت األمم املتحدة أن  9320يف عام و(. 9329موبيال وآخرون، )ة يف املائ 23الشباب مبعدل يفوق 

وبينما يسري العامل على الطريق . مبعدل ال يوجد ما هو أكثر منه إال يف منطقة جنوب آسيا ينتشر يف القارة 
من السكان الذين يستخدمون  لبلوغ النسبة املتوخاةج من األهداف اإلمنائية لأللفية  7لتحقيق اهلدف الصحيح 

يف املائة ممن ال حيصلون على  43وتضم القارة أكثر من . مصادر حمسنة ملياه الشرب، ختطئ أفريقيا هذا الطريق
من غري املرجح أن حيقق اجلزء معظم القارة  فإنعالوة على ذلك، . مياه الشرب املأمونة من سكان العامل أمجع

 4حيث مل تتحسن التغطية بهذه املرافق سوى بنسبة . ج 7من اهلدف  صحيتحسني مرافق الصرف الب املتعلق
، مع وجود تفاوتات صارخة بني املناطق 9323إىل عام  2223نقاط مئوية على مدى الفرتة املمتدة من عام 

 .الريفية واملراكز احلضرية يف توافر مرافق الصرف الصحي املالئمة

 ميكن أن يقوض اجلهود اليت تبذهلا القارة لتحقيق التصنيع املتزايدالتفاوت - جيم 

كان أثر النمو على سبل العيش وفرص احلصول على اخلدمات االجتماعية متواضعًا، فساهم ذلك يف -  2
وأدى التفاوت . اتساع هوة التفاوت بني اجلنسني وبني مستويات الدخل وبني املناطق الريفية واملراكز احلضرية

بدوره إىل إضعاف العالقة بني النمو واحلد من الفقر، األمر الذي نتج عنه ارتفاع معدل انتشار الفقر يف عدد كبري 
، مما جيعل القارة حتتل املرتبة الثانية 9332يف عام  4429وكان معامل جيين ألفريقيا عند مستوى . من البلدان

 (.9322أوريتز وكمنس، )لكارييب بعد أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا
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 هوة سحيقة بني أغنى السكان وأفقرهم : توزيع الدخل :1الشكل  

 

 

 .مؤشرات البنك الدولي :املصدر

بلدًا أفريقيًا، دون  93درجة عالية من التفاوت يف توزيع الدخل يف عينة تتألف من  أعالهيبني الشكل و-  23
إال أن املناطق دون اإلقليمية ليست كلها على نسق  (9).حدوث تغيري ذي شأن يف معظم احلاالت على مر السنني

حيث . أحرزت بعض البلدان تقدما ملحوظا يف احلد من التفاوت يف توزيع الدخل ففي غرب أفريقيا، .واحد
حني ، يف (00إىل  43من )ومالي ( 4225إىل  4224من )نقاط يف كوت ديفوار  7اخنفض معامل جيين بنحو 
 ويف املقابل، زادت(.  9332يف عام  0420إىل  9335يف عام  4022من )نقاط  23قارب االخنفاض يف النيجر 

بكثري يف معظم  53ال يزال معامل جيين فوق وأوجه التفاوت يف توزيع الدخل زيادة كبرية يف اجلنوب األفريقي، 
واجلدير بالذكر أن هوة التفاوت يف توزيع الدخل أعمق يف البلدان املتوسطة الدخل . بلدان املنطقة دون اإلقليمية

 .  منها يف البلدان املنخفضة الدخل يف املنطقة

موريتانيا، وكوت ديفوار و اجلزائرففي بلدان مثل . تزال أوجه الالمساواة بني اجلنسني قائمة أيضًا وال-  22
ومما يثري القلق البالغ أيضًا أوجه التفاوت . تتقاضى املرأة حوالي نصف ما يتقاضاه الرجل لقاء أداء عمل مماثل

فالسائد يف أفريقيا، يف املتوسط، أن املرأة . االجتماعيةبني اجلنسني وبني املناطق يف احلصول على اخلدمات 
احلبلى اليت تنتمي إىل اخلمس األغنى من السكان تكون احتماالت إشراف حمرتف مدرب على والدتها أوفر 

يف املائة من  23ويتلقى . ثالث مرات تقريبًا من احتماالت ذلك بالنسبة للمرأة اليت تنتمي إىل اخلمس األشد فقرًا
يف  72ساء يف املراكز احلضرية الرعاية الطبية مرة واحدة على األقل قبل الوالدة خالل فرتة احلمل، مقابل الن

واحتماالت وجود األطفال واملراهقني من أفقر األسر خارج . املائة من النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية
قل عن ثالث مرات؛ ويبلغ احتمال توقف النمو لدى املدرسة تفوق نظريتها لدى األطفال من أغنى األسر مبا ال ي

األطفال من األسر األكثر فقرا ضعفه لدى األطفال من أغنى األسر، األمر الذي يؤدي إىل استفحال االنقطاع عن 
 .الدراسة

 
                                                      

 . 9320نوفمرب /التنمية العاملية للبنك الدولي، تشرين الثاني اتللجنة االقتصادية ألفريقيا باالستناد إىل مؤشر حسابات  (9)
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 االعتماد على العمل يف القطاع غري النظامي - دال 

ون اإلقليمية ظل منوًا ال خيلق فرص عمل، األمر الذي أدى إىل زيادة االعتماد على دإن النمو يف املنطقة -  29
على مدى عقد من الزمن يف معظمه إىل ككل النمو املرتفع الذي سجلته القارة  عزىوُي. القطاع غري الرمسي

لت الصادرات من ، شك9329و  9339فبني عامي . الصادرات من املعادن والنفط اخلام والسلع الزراعية األولية
املعادن أكثر من ثلثي النمو الذي شهدته أفريقيا يف جمال التصدير؛ وشكل النفط اخلام وحده  وغريها منالفلزات 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية ) 9329يف املائة من صادرات أفريقيا من البضائع يف عام  53أكثر من 
ع األساسية ما دام إنتاجها يعتمد على استخدام تكنولوجيات قائمة إال أن هذه السل(. 9324االحتاد األفريقي، 

على كثافة رأس املال، وُتضاف هلا قيمة ضئيلة أو ال ُتضاف هلا أي قيمة، فإن مساهمتها يف إجياد فرص العمل 
 .مساهمة هامشية

اع يف جممل وعلى الرغم مما يكمن يف الزراعة من قدرة على إجياد فرص العمل، فإن مساهمة القط-  20
وظلت حصة الصناعات . اإلنتاج ويف منو الناتج احمللي اإلمجالي إما ظلت راكدة وإما تراجعت يف معظم البلدان

، 9323و  2223يف املائة بني عامي  29التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجالي يف أفريقيا مستقرة عند حوالي 
يف املائة يف شرق آسيا، حيث حركت الصناعات القائمة على كثافة اليد  02باملقارنة مع حصة ُتقدر مبا يفوق 

اللجنة )العاملة منوًا مرتفعًا ومطردًا، وساعدت على انتشال مئات املاليني من املواطنني من براثن الفقر 
بنحو ة الصناعات التحويليويساهم قطاع (. 2، الصفحة 9320االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي، 

ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من تدني اإلنتاجية، ال تزال الزراعة تهيمن . يف املائة من العمالة يف أفريقيا 2
على الناتج احمللي اإلمجالي والعمالة يف معظم البلدان األفريقية، حيث ساهم القطاع بثلث الناتج احمللي 

رودريك، بلغ داني ماكميالن وملارغريت ووفقا . 9329عام  يف املائة من فرص العمل يف 09اإلمجالي ومبا نسبته 
(. 9322ماكميالن ورودريك، ) 920متوسط نسبة إنتاجية الصناعات التحويلية إىل إنتاجية الزراعة يف أفريقيا 

تقل ( زراعية تقليدية باألساس)وهذا يعين أن الغالبية العظمى من القوة العاملة األفريقية تعمل يف أنشطة 
 .التحويلية إنتاجية الصناعاتنصف أقل من يتها عن إنتاج

وتتضرر النساء والشباب تضررًا غري متناسب من قلة فرص العمل الالئق اليت تتيحها معظم االقتصادات -  24
 -يف املائة من النساء يف أفريقيا يزاولن أعمااًل تندرج ضمن العمالة اهلشة  2422، كان 9329ففي عام . األفريقية

وأما فيما يتعلق بالشباب، فإن احلصول على عمل . يف املائة من الرجال 7320مقابل  -معظمهن يف نطاق األسرة 
حتت وطأة العمالة  أكثرهمضمن القطاع الرمسي أمسى حلمًا بعيد املنال بالنسبة ملعظم الشباب األفريقي، إذ يرزح 

وعلى الرغم من أن معدالت البطالة يف . أو الزراعي/و الناقصة أو يعملون حلسابهم اخلاص يف القطاع غري الرمسي
صفوف الشباب يف أفريقيا، باستثناء مشال أفريقيا، أقل من نظرياتها يف معظم املناطق األخرى، فهي أعلى بكثري 

يف عام  للكباريف املائة  0لشباب مقابل نسبة البطالة يف صفوف ايف املائة  29حوالي  :الكبارمن معدالت بطالة 
وفئة من ال عمل هلم من الشباب وال يتابعون تعليمًا وال يتلقون تدريبًا فئة متنامية العدد من الشباب . 9329

. احملبط العاطل عن العمل الذين يشكلون خطرًا على الوئام االجتماعي واالستقرار السياسي يف الكثري من البلدان
دودة من حيث التغطية وال توفر من االستحقاقات شيئا ومما يزيد الوضع سوءًا أن برامج احلماية االجتماعية حم

 (. 9320منظمة العمل الدولية، )ذا بال 

وعلى الرغم من هذه الصورة القامتة، فإن نتائج أسواق العمل يف أفريقيا تبدو عليها بعض املؤشرات -  25
وبلغت نسبة العمالة إىل . 9329يف املائة يف عام  922، وظل منو العمالة ثابتًا عند حنو 9332اإلجيابية منذ عام 

وحافظ أيضًا املؤشر . ، وُيعزى ذلك إىل حد بعيد إىل زيادة مشاركة املرأة9329يف املائة يف عام  0522عدد السكان 
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د على منحاه النزولي يف أفريقيا، ويرجع ذلك يف جزء منه إىل تنفيذ سياسات احل (0)املتعلق بالفقراء من العاملني
األمم املتحدة، )لألجور، األمر الذي رفع األجور إىل مستوى أعلى من خط الفقر الدولي يف بعض البلدان األدنى 
  .(9320؛ ومنظمة العمل الدولية، 9320

 تحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيالأهمية قصوى  له مبدأ الشمول- اء ه

التعريف الذي أعطاه أمارتيا سن للتنمية باعتبارها  هي تطبيقإن أفضل طريقة لتفسري مفهوم الشمول -  20
مخس  حدد سن (.9322اللجنة االقتصادية ألفريقيا، )عملية لتوسيع احلريات احلقيقية اليت يتمتع بها الناس 

ستحقاقات اال’’، اليت تشمل احلريات السياسيةحريات أساسية هلا صلة مباشرة بالسياسة العامة، وهي 
الفرص املتاحة لكل ’’، مبعنى التسهيالت االقتصادية؛  و‘‘السياسية املرتبطة بالدميقراطيات يف أوسع معانيها

، مبعنى الفرص االجتماعية؛ و‘‘فرد لكي يستغل املوارد االقتصادية ألغراض االستهالك أو اإلنتاج أو التبادل
؛ وضمانات الشفافية، مبعنى ‘‘الصحية وما إىل ذلكالرتتيبات اليت يضعها اجملتمع لتوفري التعليم والرعاية ’’
شبكة ’’، مبعنى توفري األمن احلمائي؛  و‘‘حرية تعامل الناس فيما بينهم يف إطار يضمن املكاشفة والوضوح’’

لألمان االجتماعي حتول دون وقوع الشرائح الضعيفة من اجملتمع يف حالة من البؤس املزري، بل ودون معاناتها 
 (. 02 ، الصفحة2222سن، ) ‘‘الت من اجلوع وتعرضها للموتيف بعض احلا

فعند النظر إىل األوىل يتوجه : ومبدأ الشمول يراعي أهمية النتائج مراعاته أهمية العمليات املوصلة إليها-  27
وعند النظر إىل الثانية ينصرف  الرتكيز إىل تلمس مدى استفادة الفقراء وفئات اجملتمع األخرى من منافع النمو،

يعين االنتفاع من مثار النمو للجميع فالنمو الشامل . االهتمام إىل معرفة مدى مساهمة السكان يف العملية اإلمنائية
وعلى النقيض من ذلك، يعين اإلقصاء أو انعدام الشمول . كما يعين املشاركة يف العملية املفضية إىل حتقيق النمو

بلد من ثروة ال تنتفع منه شرحية عريضة من اجملتمع، وأن النمو يكون مصحوبًا باتساع هوة أن ما ينتجه ال
 (. 9323، رونيار وآخرون)التفاوت 

بيد أن مفهوم الشمول أو التنمية باعتبارها متتعًا باحلرية ال يعين الرتكيز على الفقراء دون غريهم، كما -  22
بل يشمل املفهوم أشكاال عديدة من اإلقصاء وأوجه .  وزيع الدخل وحدهاال يعين الرتكيز على أوجه التفاوت يف ت

فاإلقصاء والتفاوت ميكن أن . التفاوت اليت تعود بوجه عام إىل عوامل اقتصادية واجتماعية وجغرافية وسياسية
على يكونا عموديني حبيث يقومان على فوارق يف مستويات العيش، كما ميكن أن يكونا أفقيني حبيث يقومان 

(  9320باالكريشنان وآخرون، )اختالفات من قبيل نوع اجلنس واالنتماء الديين أو العرقي، وما إىل ذلك 
حيث ال يكون الناس دائمًا . وأشكال التفاوت املختلفة هذه تبدو للعيان يف كثري من مناطق القارة األفريقية

، مبا يف ذلك ما تعلق منها أو التمتع بها عدد من احلقوق واملوارد واخلدمات والفرص علىمتساوين يف احلصول 
بالقروض واألراضي والطاقة واملياه والصرف الصحي والتغذية والصحة والعمالة والسكنى والتعليم واملعلومات 

صاء السياسي يف أوجه ويتجلى اإلق. والضمان االجتماعي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والطرق واألسواق
وليس يف هذه األشكال من اإلقصاء . االختالف من حيث التمثيل يف املؤسسات والتعبري الدميقراطي وصنع القرار

 . شكل خيلو من التأثري يف العملية اإلمنائية

 ومما يؤيد ذلك جتربة العديد من. ومبدأ الشمول مبدأ بالغ األهمية للتنمية املطردة واملستدامة-  22
االقتصادات اليت توصف بنمور آسيا، وقبلها بلدان الشمال األوروبي حيث ترتبط املساواة النسبية يف توزيع 

ومن ناحية أخرى، فإن أي عملية إمنائية متى كانت مشوبة . الدخل والثروة باطراد األداء االقتصادي القوي

                                                      
 .الفقراء من العاملني هم من هلم عمل ويقل دخلهم عن خط معني للفقر  (0)
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وما ُأهملت معدالت البطالة . ة والنزاعاتقالقل االجتماعيبأنها تفضي إىل باإلقصاء أو تنامي هوة التفاوت 
ومما ُيفسر به . املرتفعة، وخباصة يف صفوف الشباب، إال وكان من احملتمل أن تؤول إىل تهديد للسالم واألمن

هذا األمر أن بطالة الشباب وغريها من أشكال اإلقصاء تعرقل التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتنشر الشعور 
ومبدأ الشمول مهم كهدف يف حد ذاته، . ، وحترك االضطرابات االجتماعية والسياسيةباخليبة واحلرمان

 . ةواإلمنائي ةوباعتباره أيضًا عاماًل لدعم الشرعية السياسية للسياسات االقتصادي

ويف العديد من البلدان النامية، يؤدي عدم العمل مببدأ الشمول إىل اختالل جهود التنمية والفرص -  93
ية وفرص العمل فتصبح حكرًا على قلة من القطاعات واملراكز احلضرية، مما جيعل االقتصاد قائمًا على االقتصاد

وال غرو، فقد ظهر يف اآلونة األخرية من بعض  . قاعدة ضيقة وشديد اهلشاشة أمام الصدمات اخلارجية
أو اجتماعية جسيمة، عالوة ومن جتارب بعض البلدان أن لعدم العمل مببدأ الشمول تكاليف سياسية دراسات ال

 .على ما لذلك من آثار اقتصادية

وعدم الشمول، سواء كان على أساس عوامل الدخل أو نوع اجلنس أو االنتماء املكاني أو العرقي أو -  92
األمر الذي حيرم اجملتمع من  السياسي أو غريها من العوامل االجتماعية، يشكل خطرا يهدد التنمية بالرتاجع،

فعدم املساواة يف التعليم . االستفادة من كل اإلمكانات اليت يتمتع بها أفراده، وحيول دون استغالل طاقات مهمة
والتغذية يف فرتة الطفولة، على سبيل املثال، تنجم عنها آثار تبقى مدى احلياة، ومن ثم فعدم إعمال مبدأ 

 . يف الرعاية الصحيةالشمول االجتماعي يرفع تكال

فالسبب األول أن النمو . ومن ثم ينبغي ألفريقيا أن تضع مبدأ الشمول ضمن أولوياتها ألسباب عدة-  99
املدهش الذي شهدته أفريقيا يف الفرتة األخرية مل تكن له قاعدة واسعة مبا يكفي لتشمل خمتلف القطاعات، 

عمل على إدراج املزيد من القطاعات يف النشاط االقتصادي لذلك فإن السعي إىل حتقيق الشمول يعين أيضًا ال
 .وجعل النمو االقتصادي منوًا مطردًا ومستدامًا على مر الزمن وملصلحة األجيال القادمة

والسبب الثاني أن القارة، إن هي أرادت أن تستفيد من العائد الدميغرايف الذي تستمده مما تزخر به من -  90
فالشباب إن حتسنت فرص حصوهلم على . تعمل على إدماج الشباب يف العملية اإلمنائية ثروة شبابية، عليها أن

وبالتزامن . اخلدمات االجتماعية، ساهم ذلك يف تعزيز مهاراتهم ويف الرفع من اإلنتاجية الالزمة للعملية الصناعية
على السلع واخلدمات، مع ذلك، فإن توفري فرص العمل للشباب سريفع من مداخيلهم ويزيد الطلب الداخلي 

 . مبا يف ذلك ما كان منها إنتاجًا حمليًا

إذ ُيقدر، على سبيل املثال، أن . والسبب الثالث أن عدم إعمال مبدأ الشمول قد يكلف القارة غاليًا-  94
يف  4تدني إنتاجية اليد العاملة الناجم عن توقف منو اجلسم ميكن أن يقلص منو الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة 

وُيقدر كذلك أن تعمق الفوارق (. 9320اللجنة االقتصادية ألفريقيا وآخرون، )املائة يف بعض البلدان األفريقية 
وتفيد هذه األرقام أن التفاوت واإلقصاء قد يعيقان . يف املائة يف أفريقيا 9220يف املائة يزيد الفقر بنسبة  2بنسبة 

غري أن مربر العدالة . جية، األمر الذي ميهد الطريق لنشوب النزاعاتآفاق النمو بتقويضهما قدرات البلد اإلنتا
االجتماعية أو اإلنصاف يسمو على ما عداه من املربرات اليت ُتساق لبيان ما يف مبدأ الشمول من منافع للتنمية 

أو بضع فئات  يف أفريقيا؛ فهذا املربر أساسه أن املنافع ال ينبغي أن تصب باستمرار وبال تناسب يف مصلحة فئة
وهلذا السبب بالذات، من املهم جدًا أن يكون النمو يف أفريقيا شاماًل للجميع، أي أن يتيح للجميع . دون غريها

فرص االستفادة من اخلدمات ذات التأثري يف القدرات اإلنتاجية، كالتعليم والصحة، ويسمح للناس بأن يستغلوا 
من مثار هذه األنشطة، ويقدم العون ملن ال جيدون قدرة وال حيلة  هذه القدرات يف أنشطة تعزز النمو وينتفعوا

 .لينالوا نصيبهم من النمو بأيديهم
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 أسئلة للمناقشة-  واو

ملاذا ينبغي أن يكون التصنيع والتحول االقتصادي الشامل للجميع ركنًا أساسيًا من أركان  (أ) 
 السياسة اإلمنائية يف أفريقيا؟ وما هي خماطر اإلقصاء؟

ما الدروس الرئيسية اليت ميكن استخالصها من التجارب اليت شهدتها أفريقيا وغريها من  (ب) 
 املناطق بهدف تشجيع التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول؟

ما السبيل إىل جعل التنمية الشاملة للجميع حتتل مكانة مركزية يف خطة أفريقيا للتصنيع  (ج) 
 ؟والتحول

ما نوع أطر العمل املتعلقة بالسياسة اإلمنائية اليت ينبغي للبلدان األفريقية أن تنفذها لتشجيع  (د) 
 التصنيع ألغراض التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول؟

 ما السياسات اليت ينبغي اتباعها ملعاجلة خمتلف أشكال التفاوت يف عملية التصنيع؟ (هـ) 

 العالقة القائمة بني التصنيع والتحول اهليكلي ومبدأ الشمول -  ثًاالث

 التصنيع من شأنه أن يؤدي إىل التحول اهليكلي وإىل إعمال مبدأ الشمول-  ألف

من املسلم به أن التصنيع هو السبيل اليت بفضلها حققت البلدان، سواء املتقدمة النمو أو النامية، -  95
. وهو أوضح طريق تنتهجه أفريقيا يف سعيها إىل حتقيق النمو والتنمية املولدين لفرص العمل التحول االقتصادي،
التصنيع تشجيع الصناعات، إما عن طريق إضافة القيمة للبضائع والسلع األساسية  لربامجومن القواسم البارزة 

فنمو . تنافسية يف صناعات جديدة الزراعية باالستناد إىل امليزات النسبية احلالية، وإما عن طريق بناء ميزات
القطاع الصناعي جيلب معه املزيد من فرص العمل املرتفعة الدخل، وتكون له روابط قبلية وبعدية مع الشركات 
احمللية، وتتوزع آثاره يف النشاط االقتصادي برمته ليستفيد منها العاملون سواء يف القطاع الرمسي أو غري 

هليكلي بإعادة توجيه املوارد من األنشطة املنخفضة اإلنتاجية إىل األنشطة األكثر لذلك يرتبط التحول ا. الرمسي
مما يؤدي إىل رفع اإلنتاجية يف االقتصاد ة إىل الصناعة واخلدمات احلديثة،إنتاجية، ويكون ذلك عادة من الزراع

 4.برمته وزيادة الدخل تدرجييا

يقيا ومفوضية االحتاد األفريقي أن النقاش السياسي جيب ، ترى اللجنة االقتصادية ألفرسياقويف هذا ال-  90
يركز على كيفية إنشاء مؤسسات معنية بالسياسة أن التشكيك يف ضرورة التصنيع والرتكيز على أن يكف عن 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد ) الصناعية تكون قادرة على دعم التحول الصناعي واهليكلي
يف تناول السياسة الصناعية  الكربىاخلطط  التخلي عن سياساتوخري السبل إىل ذلك . (9324األفريقي، 

واالنتقال إىل بناء ( حيث السياسة الصناعية ال تعدو كونها جمموعة تدخالت حمددة سلفا من غري سياق)
 .مؤسسات ُتعنى بوضع العمليات الكفيلة بتلبية متطلبات الصناعة املتغرية باستمرار

                                                      
وهي ظاهرة شائعة يف )يتجلى يف االنتقال من معدالت مرتفعة للوالدات والوفيات  إىل حتول دميغرايف ةوبالضروريفضي التحول اهليكلي أيضًا   )4(

مرتبطة بتحسن الظروف الصحية يف املناطق املتقدمة النمو  )إىل معدالت منخفضة للوالدات والوفيات ( املناطق املتخلفة النمو واملناطق الريفية
 .وإىل ارتفاع وترية التحضر (واملراكز احلضرية
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ال تكون أطر العمل الناجحة املتعلقة بالسياسة الصناعية إال  ،(اآلسيويةحتى و)ففي البلدان األفريقية - 97
وينبغي للسياسة الصناعية أن تواكب . كربىأطرًا عضوية وحيوية، وينبغي هلا أن تتفادى منطق اخلطط ال

سات ذات وظائف ثابتة، بل تكون احتياجات الصناعة املتغرية باستمرار، فال تكتفي بأن تكون عبارة عن مؤس
وينبغي رصد فعالية االسرتاتيجيات بانتظام،  .حيوية تأتي مبا يلزم من اسرتاتيجيات لبلوغ األهداف املتوخاة

وينبغي للحكومات أن تتعهد األهداف . كما ينبغي تعديل االسرتاتيجيات متى تبني أنها ال تفي بالغرض
ومتى تبني أن هذه األهداف  .يف ضوء ما يشهده القطاع الصناعي من تغريات املرسومة بالتقييم والقياس املنتظمني

 .ال تفي باملطلوب وجب تغيريها

املتصل ستقالل مفهوم االإن  ( 9324)  ريقيا ومفوضية االحتاد األفريقيوتقول اللجنة االقتصادية ألف-  92
صميم أي سياسة صناعية ناجحة باملعنى الذي يف يكمن  (االستقاللية دون االنقطاع عن اجملتمع ومصاحله)

عامل  الذين اعتادوا على التفكري بهذه الطريقة يفهمونفالبريوقراطيون (. 2225إيفانز )حدده بيرت إيفانز 
الصناعة، ويقيمون عالقات مع اجلهات الفاعلة الرئيسية، األمر الذي يزيد من قدرتهم على مجع املعلومات 

ر أوساط األعمال، تسمح مسة االتصال ملؤسسات األعمال بأن تكون جزءا من حلقة ومن وجهة نظ. ومعاجلتها
وضع السياسات وتضفي املصداقية على السياسات احلكومية، األمر الذي جيعل مؤسسات األعمال أكثر استعدادًا 

ولكن ينبغي هلم أن يكونوا  القطاع اخلاص،ؤخذوا رهائن من قبل وال ينبغي للبريوقراطيني أن ي .للمخاطرة
 .قادرين على العمل باستقاللية سعيًا وراء حتقيق األهداف اليت يصبو إليها البلد يف اجملال اإلمنائي

ويتعني كذلك إعادة تنظيم املؤسسات املعنية بالسياسة الصناعية وإعادة هيكلتها باستمرار للتعامل مع ما -  92
وينبغي إنشاء مؤسسات جديدة متى حصل يف إطار العمل املتعلق . ةيالحظ من تغريات يف متطلبات الصناع

بالسياسة الصناعية جديد ال يكون بوسع اهليئة أو اهليئات القائمة أن تتعامل معه، كما ينبغي إغالق أي 
وأفضل طريقة لتنسيق أنشطة املؤسسات املعنية بالسياسة الصناعية أن يكون . مؤسسة مل يعد من الضروري بقاؤها

لك بواسطة هيئة مركزية تضم ممثلني للوزارات املشرفة واملؤسسات املعنية بالسياسة الصناعية والقطاع اخلاص ذ
ولتدفق املعلومات أهمية قصوى يف جتنب اإلخفاق يف التنسيق حيثما كانت املؤسسات املعنية بالسياسة  -

وانطالقا من قمة اهلرم البريوقراطي، أال وجيب، منذ البداية . الصناعية تعمل على أهداف متضاربة أو متداخلة
 .تتضمن وثائق السياسات أهدافا متضاربة بني خمتلف الوزارات

لسياسة الصناعية أن ا( 9324)وأخريا، تؤكد اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي -  03
جمموعة من الدوائر  بني دائرة حكومية واحدة، ولكنها تتطلب التنسيق والتعاون ليست من اختصاص

الفعالية يف غياب سياسات ومؤسسات تكميلية تدعم أهدافها  ةاحلكومية، وأن السياسة أقرب إىل أن تكون عدمي
اللجنة ) من خالل معاجلة التحديات املتعددة اليت تواجهها مؤسسات األعمال يف إطار متكامل للسياسات

 .(9324قي، االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفري

ومثلما دفع عدم التحول اهليكلي إىل حصول توافق يف اآلراء بشأن حاجة أفريقيا إىل التصنيع، بعثت -  02
الشمول يف جتربة النمو يف القارة االهتمام من جديد بالتحول االقتصادي اهليكلي مبدأ املخاوف من حمدودية 

 .املستدامةبوصفه اسرتاتيجية للتنمية الشاملة للجميع واملطردة و

إن التحول االقتصادي اهليكلي من شأنه أن يعزز التنمية الشاملة للجميع من خالل إجياد فرص للعمل -  09
وتتعزز قدرة احلكومات على متويل نفقات . الالئق وتوسيع احلصة املالية املوجهة إىل االستثمارات االجتماعية

قابلة لالرتفاع بفضل تصدير سلع أساسية أعلى قيمة، وعندما اخلدمات االجتماعية عندما تكون اإليرادات املالية 
 .تتحسن اإليرادات الضريبية بفضل ارتفاع أرباح الشركات، وتزيد املداخيل لدى عمالة أكثر إنتاجية وابتكارا
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الشمول أو تقليص هوة مبدأ بيد أن جتارب الدول اليت جنحت يف إحداث حتول يف اقتصاداتها تبني أن -  00
أن املتقدمة النمو فقد أظهرت األدلة املستقاة من معظم الدول األعضاء . التفاوت ليس نتيجة حتمية لعملية التحول

التفاوت مييل إىل التفاقم يف املراحل املبكرة من التصنيع، يتبعه اخنفاض تدرجيي للتفاوت بالتزامن مع تكيف 
  (5)(.2253كوزنيتس، )دة توزيع الثروة األفراد واألسر مع الفرص اجلديدة، وإعمال برامج إلعا

 الدروس املستفادة من االقتصادات الصاعدة والنامية: التصنيع والشمول- باء 

أفريقيا ميكنها أيضا استخالص الدروس من جتربة االقتصادات الصاعدة والنامية مثل اقتصادي -  04
يف املائة من الناتج  9225األمريكتني، وهو ميثل لديها ثاني أكرب قطاع صناعي يف  فالربازيل .الربازيل واهلند

 من جهة، السيارات والصلب والبرتوكيماوياتصناعة احمللي اإلمجالي، فضال عن صناعات متنوعة ترتواح بني 
وخربة البالد تسلط الضوء على الدور الذي . من جهة أخرى احلواسيب والطائرات والسلع االستهالكية املعمرةو

الطبقة الوسطى أفراد السياسات املدروسة والتدخالت املركزة للتصدي للفقر يف زيادة عدد  ميكن أن تقوم به
بعد عقود من الدكتاتورية و(. 9320اللجنة االقتصادية ألفريقيا )وتعزيز النمو االقتصادي الشامل للجميع 

لتحول االقتصادي يف العسكرية يف الستينات والسبعينات، ودوامة التضخم اجلامح يف الثمانينات، استند ا
سياسات االقتصاد الكلي احلصيفة اليت كانت تهدف إىل ترويض : الربازيل إىل نهج ابتكارية مشلت ما يلي

التضخم اجلامح؛ والتنويع االقتصادي املستند إىل قطاع الصناعات التحويلية املنافسة؛ واالستثمار يف التعليم؛ 
ر سوق داخلية قوية من خالل دعم طبقة وسطى نابضة باحلياة متثل واإلعانات املالية املوجهة للفقراء؛ وتطوي

وهذه السوق . يف املائة يف بداية التسعينات 03مقابل ( مليون نسمة 25أي )يف املائة من السكان  53اآلن 
 .9332الربازيل يف أعقاب األزمة املالية عام  صمودالداخلية القوية هي من بني العوامل اليت تقف وراء 

مليار دوالر بعد سنوات من العجز التجاري، وبات لديها  933وتبلغ احتياطيات الربازيل ما يقرب من -  05
واخنفضت نسبة السكان الذين هم حتت خط الفقر الوطين . احليز املالي لتلبية احتياجات املتضررين من األزمة

وكالة االستخبارات املركزية، ) 9332إىل عام  9335من عام  ،نقاط مئوية على مدى فرتة أربع سنوات 23بنحو 
مصرف شركة نيويورك )وخفت أيضا حدة الالمساواة بفضل اإلنفاق املركز على الفقراء (. 9320فرباير /شباط

يف املائة بني عامي  529إىل  2325واخنفض معدل البطالة من (. 9329؛ صندوق النقد الدولي، 9332ميلون، 
يف املائة  4520إىل  9220من   (كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجالي)وارتفع حجم االئتمان  9322و  9339

ومن املفيد أن نالحظ أن جناح التصنيع يف الربازيل قد استفاد بشكل مباشر وغري مباشر من . خالل الفرتة نفسها
رفع كفاءة الدعم احلكومي الذي شجع االستثمار املتنوع وحفز االبتكار التكنولوجي الصناعي، األمر الذي 

 . الصناعة الربازيلية وقدرتها التنافسية

. وقد كانت التنمية الزراعية املدعومة مبؤسسات دميقراطية قوية الدافع وراء جناح التحول يف اهلند-  00
وساعد اعتماد التقنيات . وهي أكرب دولة دميقراطية يف العامل، وكانت يف املاضي واحدة من أفقر دول العامل

البلد على القضاء على اجملاعة، والتغلب على اخنفاض  ‘‘الثورة اخلضراء’’املعروفة باسم احلديثة يف الزراعة 
ومتلك اهلند بعض . يف املائة 23معدل النمو، الذي مل يتجاوز مطلقا اثنني يف املائة، إىل معدالت منو وصلت إىل 

 .أدى النمو وشبكات السالمة املبتكرة إىل ختليص املاليني من ربقة الفقر وقد. الشركات العاملية الرائدة

                                                      
  .صبحت هذه احلجة تعرف يف اقتصادات التنمية بفرضية كوزنيتسأ  (5)
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والتنمية يف اهلند كبريٌة بدليل أن الفقر املستشري، والنظام الطبقي، والصراع العرقي والديين مل مينع -  07
اجليدة  وهذا يرجع جزئيا إىل حتسن فرص احلصول على التعليم اجليد والرعاية الصحية. ظهور طبقة وسطى

 . جزئيا إىل حوافز االبتكاريعود و

فعلى . كوزنتس ليست هي القاعدة بالضرورةأن فرضية  ثبتتبضعة بلدان يف أفريقيا أصحيح أيضًا أن -  02
 ،(إثيوبيا وأنغوال وتشاد ورواندا وموزامبيق ونيجرييا) من بني االقتصادات الستة األسرع منوا ملثال،سبيل ا
 .عدم املساواةخطوات مذهلة يف ختفيض نسبة وموزامبيق إثيوبيا خطت 

لتصنيع  فا. وقدمت موريشيوس مثاال على كيف ميكن للسياسات الصناعية أن تكون شاملة للجميع-  02
ومنذ أوائل السبعينات صارت السياسة . على مناطق جتهيز الصادراتيعتمدان والتحول اهليكلي يف البالد 

عزيز مبدأ الشمول وخصوصا مشول العامالت اللواتي كن يعملن يف الغالب يف مناطق الصناعية تشمل تدابري لت
الذكور فيه يهيمنون على العمال جتهيز الصادرات اليت خلقت فرصا جديدة للنمو والعمل يف وقت كان 

ة بشكل كان بالغ األهميالتجزئة لسوق العمل فإن هذا الشكل من  رودريكداني  وكما يالحظ. الصناعات القائمة
حال دون أن يؤدي توسع مناطق جتهيز الصادرات إىل رفع معدل األجور يف بقية قطاعات  خاص، ألنه

وُأتيحت فرص جديدة للربح على اهلامش، . االقتصاد، وبالتالي إحلاق الضرر بالصناعات البديلة عن الواردات
 ، الصفحة9333رودريك، . )ديدهمومل يكن هناك خاسرون ميكن حت. يف حني مل جير املساُس بالفرص القدمية

93 .) 

 خماطر عدم املساواة بني األقاليم واملناطق احلضرية والريفية - جيم 

 خلق عدم مساواة بني األقاليم وبني املناطق احلضرية والريفيةتتقي خطر اسرتاتيجيات التصنيع جيب -  43
إن التحول اهليكلي يرتبط يف البداية بالرتكيز اجلغرايف للنشاط ( 2205وليامسون، )يقول بعض العلماء 

فعلى سبيل املثال، جرى يف إندونيسيا تسخري . االقتصادي مما يؤدي إىل تفاوتات يف توزيع الدخل اإلقليمي
ألخرى ناطق ااستثمارات عامة كبرية والبنية التحتية يف تطوير الصناعة التحويلية يف جاوة واتسعت الفوارق مع امل

 (.9332فان دير إنغ، )من البلد 

إذ تتمتع املنطقة الشرقية بارتفاع نصيب الفرد من  ،ويف الصني ارتبط التصنيع أيضا بالفوارق اإلقليمية-  42
اإلنتاج، ومستويات أعلى من العمالة واإلنتاجية ومعدل أعلى من الصادرات وذلك على حساب املنطقتني الوسطى 

وهذا االجتاه هو نتيجة واضحة لالمركزية املالية والسياسات التجارية الصناعية  (0)(.2227، .ياو إس)والغربية 
والنمط املكاني لتوزيع الدخل ال ترتتب عليه آثار . اليت حتبذ املناطق الساحلية األقرب إىل طرق التجارة الدولية

 .اقتصادية واجتماعية فحسب بل وآثار سياسية على التنمية يف املستقبل

 عن الفوارق بني اجلنسنياليت تتنامى التصنيع ضرورة تفادي - ال د

اليت تؤثر فيها التنمية والتحول اهليكلي على وجه  ةهناك وجهات نظر متنافسة بشأن الطريق-  49
ووفقا هلذه اآلراء، يف . منحنى كوزنتس لنوع اجلنس للمرأةهناك ويقول بعض العلماء إن . اخلصوص على النساء

                                                      
 وتشجيانغ وجيانغسو وشانغهاي ولياونينغ وهييب وتياجنني بيجني: الشرقي الساحل طول على التالية واملدن املقاطعات الشرقية املنطقة تضم  (0)

 الداخلية ومنغوليا شانشي: التالية الذاتي احلكم ومناطق املقاطعات الوسطى املنطقة وتغطي. وغوانغشي وهاينان وقوانغدونغ وشاندونغ وفوجيان
 وغانسو وشنشي والتبت، ويونان وغويتشو سيتشوان الغربية املنطقة وتشمل.  وهونان وهوبي وخنان وجيانغشي وأنهوي وهيلونغجيانغ، وجيلني

 .وشينجيانغ ونينغشيا وقينغهاي
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املرحلة األوىل من التنمية االقتصادية، تعزز مشاركة املرأة يف القوة العاملة من قدرتها على املساومة احمللية وتتيح 
ولكن املؤسسات األبوية (. 9320، وآخرون يستونإ)للنساء قدرا أكرب من الظهور االجتماعي واالقتصادي 

هذا التفاوت بني اجلنسني إال بسياسات نشطة، مبا على القضاء وال ميكن . حتاول احلد من هذا التقدماملستكملة 
ومن ثم يفرتض هؤالء العلماء ختفيضا أوليا يف التفاوت يف األجور بني اجلنسني عندما . يف ذلك العمل اإلجيابي

وأخريا سياسات نشطة  ،حتصل النساء على فرص عمل نتيجة للتصنيع، ثم مقاومة املؤسسات األبوية لذلك
 (7).األوليتستعيد الزخم 

 أسئلة للمناقشة- هاء 

هل يتطلب التحول بذل جهود على جبهات متعددة، ويف قطاعات متعددة ملعاجلة املعوقات  (أ) 
 املتعددة يف وقت واحد؟ أو هل ميكن القيام بتدخالت خمتارة يف جماالت رئيسية لتسيري العملية؟

ياسة التنمية اليت ميكن أن تؤثر على التزام ما هي احلوافز املناسبة واهلياكل الفعالة يف أطر س (ب) 
 اجلهات الفاعلة من غري الدول على خطة التنمية املفضية إىل التحول؟

هل ميكن يف أفريقيا تكرار عملية التصنيع والتحويل وعملية النمو الشامل للجميع اليت جنحت  (ج) 
 ملستفادة؟يف شرق آسيا وأماكن أخرى ؟ ما هو خمتلٌف اآلن، وما هي الدروس ا

كيف ميكن للحكومات األفريقية االستفادة من مواردها الطبيعية لتعزيز التنمية الشاملة للجميع  (د) 
 واملستدامة؟

ع واملفضية إىل التحول يف ميإطار سياساتي متماسك للتصنيع من أجل التنمية الشاملة للج حنو- رابعًا 

 أفريقيا

 نشطةالكومية احلسياسات ال- ألف

تدل اخلربات اليت مرت بها البلدان املتقدمة النمو والصاعدة والنامية أن ضمان أن يفضي التحول إىل -  40
باإلضافة إىل مثالي الربازيل واهلند، فإن و. تعزيز مبدأ الشمول يتطلب سياسات وتدخالت حكومية نشطة

فهي . ب مفيدة يف هذا الصددجتارب غريهما من االقتصادات الصاعدة، ال سيما يف بلدان شرق آسيا، هي جتار
تؤكد أن التصنيع والتحول اهليكلي ميكن أن حيفزا منو الدخل الفردي الشامل للجميع عندما جيري تنفيذهما 

وباإلضافة إىل االسرتاتيجيات الصناعية الفعالة اليت . وفق سياسات مناسبة ومدروسة تدعمها مؤسسات فعالة
تصادية واالجتماعية السائدة يف مرحلة مبكرة من التنمية، فإن ربطت السياسات الصناعية باألوضاع االق

السياسات اليت تبنتها تلك البلدان لتعزيز التصنيع الشامل للجميع واملفضي إىل التحول كانت تشمل سياسات 
االستثمار والتجارة والتنمية البشرية، واالسرتاتيجيات التعليمية القائمة على قاعدة عريضة، واخلدمات 

 .تماعية وسياسات احلمايةاالج

                                                      
 ومتخصصة عالية مهارات تتطلب التصنيع عملية ألن التحول مع يضيق ثم البداية يف يتوسع اجلنسني بني املساواة عدم فإن التقليدي، للرأي وفقا (7)

مجهورية  جتارب وتؤكد.والتكنولوجيا العلوم جمال يف وخاصة التعليم يف اجلنسني بني املساواة عدم بسبب بالضرورة النساء من الكثري بها تتمتع ال
 (.9335 سيغوينو،) املنظور هذا الصينية صحةتايوان  كوريا ومقاطعة
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، فإن القدرة على استيعاب العمالة غري املاهرة يف املراحل األوىل من التنمية كانت فيلدز. س. لـ جووفقا -  44
 لدخلتوزيع ال ةاإلجيابياآلثار وراء جناح شرق آسيا يف حتقيق العمالة الكاملة، وارتفاع األجور احلقيقية، و

هدت هذه الدول تصنيعا سريعا ومنوا يف الدخل الفردي على خلفية توزيع الدخل ويف الواقع، ش. (2225فيلدز )
وكان العنصر احلاسم (. 2229، سونغ مون باي)بصورة متساوية إىل حد ما مدعوما بارتفاع معدالت العمالة 

توزيع لة ياإلجياباآلثار لنجاح اقتصادات شرق آسيا يف حتقيق العمالة الكاملة، وارتفاع األجور احلقيقية، و
 غري املاهرة تستخدم اليد العاملةلدخل هو الرتكيز، يف املراحل األوىل، على الصناعات التصديرية اليت كانت ا

 .، وكانت تلك البلدان تتمتع فيها مبيزة نسبيةبكثافة

منوا يف  ، على سبيل املثال،الصني كوريا وهونغ كونغمجهورية تايوان وسنغافورة ومقاطعة شهدت و-  45
ويف سنغافورة اخنفض . الصادرات القائمة على كثافة اليد العاملة وهذا أسهم يف اخنفاض كبري يف معدالت البطالة

واخنفض معدل البطالة يف . يف املائة يف الثمانينات 0يف املائة يف الستينات إىل  23معدل البطالة بشكل حاد من 
وارتفع معدل البطالة يف هونغ كونغ . 2222 يف املائة عام 422إىل  2204 يف املائة عام 229كوريا من مجهورية 

 (.2225فيلدز، ) 2223يف املائة يف عام  420ولكنه اخنفض إىل  2275يف املائة يف عام  222إىل 

وارتبطت هذه االجتاهات بالرتاجع النسيب يف احلصة القطاعية للزراعة وارتفاع حصة الصناعة -  40
تعزز التحول بفضل  ، الصني،ويف هونغ كونغ. كوريامجهورية وسنغافورة والصينية تايوان مقاطعة التحويلية يف 

وباإلضافة إىل ذلك، ازدادت اليد العاملة يف . ارتفاع حصة اخلدمات املالية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي
ية بفعل إغراء األجور احلقيقية األعلى الصناعة التحويلية بسبب انتقال العمال من الزراعة إىل الصناعة التحويل

حصتها من اليد كوريا مجهورية وبدءا من نسب منخفضة نسبيا، زادت . واليت زادت مبقدار أربعة أضعاف
إىل  2724وسنغافورة من  2223و 2203 بني عامي يف املائة 0922إىل  9220من العاملة يف الصناعات التحويلية 

أكثر وضوحا  ، الصنينت التحوالت اليت طرأت على العمالة يف هونغ كونغوكا. 2272و 2257 بني عامي 9229
الصناعة مرتبطة بشكل عام باخنفاض لة يف ماالعاليد وكانت زيادة (. 2225فيلدز، )يف جمال اخلدمات املالية 

 .عدم املساواة

مبا يف  ،جتماعيةوأخريا، يف العديد من االقتصادات الصاعدة والنامية، ساهمت سياسات احلماية اال-  47
ذلك التحويالت النقدية املشروطة، ليس فقط يف خفض معدالت الفقر وعدم املساواة ولكن أيضا يف حتسني رأس 

وكان (. 9339البنك الدولي، )املال البشري من خالل دعم الرعاية الصحية والتعليم لألطفال من األسر الفقرية 
يف املائة بني  92للتحويالت النقدية املشروطة الفضل يف ختفيض معامالت جيين للربازيل واملكسيك بنسبة 

السمات الرئيسية اليت جتعل  وإحدى(. 9337سواريس وآخرون، )9333منتصف التسعينات ومنتصف عام 
ملساعدة االجتماعية والتنمية النوعية التوازن الذي تقيمه بني ا يالتحويالت النقدية املشروطة مواتية للتصنيع ه

 .لرأس املال البشري

وعلى الرغم من االرتفاع النسيب لعدم املساواة يف جنوب أفريقيا، فإن برناجمها، برنامج املنح -  42
واملنح خمصصة لدعم األطفال . مستويات الفقر وعدم املساواةض خفية املستهدفة تدرجييا، يسهم يف االجتماع

وستة وسبعون يف املائة من اإلنفاق احلكومي على (. يف املائة 7)والُعَجز ( يف املائة 22)، واملسنني (ئةيف املا 72)
ويقدر أنه لوال هذه التحويالت الخنفض دخل األسر . يف املائة 43أفقر  هو من نصيب الربامج االجتماعية

يف املائة على التوالي  7يف املائة و  29ألولئك الذين هم يف الفئة العشرية الثانية والثالثة بنسبة  املعيشية احلقيقي
 (.9324بهورات وآخرون، )
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 احلاجة إىل دول تنموية- باء 

حتتاج أفريقيا إىل دول تنموية لتوفري الرؤية والقيادة والرتكيز على التنمية الشاملة للجميع واملفضية إىل -  42
الدول اليت تضع التنمية االقتصادية على رأس أولويات السياسة احلكومية هي تعريفًا الدول التنموية . تحولال

اللجنة و 9322اللجنة االقتصادية ألفريقيا، )أهدافها التنموية قادرة على تصميم أدوات فعالة لتعزيز واليت تكون 
 (.9320 االقتصادية ألفريقيا

وقد جرت حبوث كثرية على منوذج الدولة التنموية يف شرق آسيا وآثارها، مبا يف ذلك الدروس املستفادة -  53
خمتلف مكونات منوذج الدولة ويبدو أن هناك توافقا يف اآلراء بشأن . بالنسبة ألفريقيا واملناطق النامية األخرى

البشرية والطبيعية )وموارد التنمية التنمية سات مبا يف ذلك القيادة والرؤية يف جمال التنمية، ومؤس ،التنموية
لبلدان ليس جمرد نتيجة بني ااألداء اإلمنائي اختالف أن ، هو للغايةنموذج مهما الولكن ما جيعل (. واملالية

 .األسواقمن املوارد وكيفية استغالل هذه املوارد من خالل  هاثرواتالختالف 

سؤال فريقيا باستئناف النمو ألكثر من عقد من الزمان، فإن الويف هذا املنعطف احلرج حيث تتمتع أ-  52
عمليات الدول التنموية يف الجمرد دراسة طلب أكثر بكثري من األساسي املتعلق بكيفية احملافظة على هذا النمو يت

طرائقها لرتكيز بشكل خاص على إدارة التنمية يف أفريقيا، وويستلزم امن املناطق الصاعدة غريها شرق آسيا أو 
الرتكيز على ضروري لذا، فمن ال. اقتصاديةتغريات اجتماعية وما ينجم عنها من دينامياتها وتأثريها من ناحية و

وهذا يتطلب بالضرورة تغيريا يف التفكري يف العالقة بني التنمية  .ما هي أولويات إدارة التحول اهليكلي يف أفريقيا
 .للمواطنني األفريقينيليومية تأثريها على احلياة ااعية وماجتواإلدارة وكيف تتجلى كتغريات 

غياب أي يف الدول األفريقية، واالقتصادي اإلدارة والتقشف انعدام إن التحديات املتعددة للتنمية، و-  59
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا، إن كل هذه املسائل تؤيد احلاجة فصل لتنمية الشاملة ولسياسة 

وملا كانت عملية التصنيع تنطوي على إنتاج السلع واخلدمات ذات القيمة . يف املنطقة للدول التنمويةاألساسية 
من أنشطة إنتاجية منخفضة إىل أنشطة إنتاجية مرتفعة هي قال تناملضافة العالية، فإن القطاعات اليت تدفع اال

ومن ثم فإن هناك دورا حامسا للدولة يف ضمان قدرتها على معاجلة . الزراعة واخلدماتو الصناعة التحويلية 
إخفاقات السوق، وخاصة املرتبطة باالستثمارات يف جمال التكنولوجيات اجلديدة، وسوق العمل ورأس املال، 

لغاية العالقة بني اإلدارة والتنمية مهمة لمسألة و. وهذه كلها لديها القدرة على تقويض عملية التصنيع يف البالد
 .أيضا بسبب مصادر النمو احلالية يف أفريقيا، واليت أساسها السلع إىل حد كبري

جوزيف إن النمو املطرد واملفضي إىل التحول ال ميكن أن يتحقق دون حتسن . ر، يقول سياقويف هذا ال-  50
(. 032، الصفحة 9320جوزيف، )‘‘إدارة البلدان لشؤونها اجلماعية من خالل املؤسسات املناسبة’’يف كيفية 

شروع م التحول القادرة على حتديد خطة القيادة ذات الرؤية املفضية إىل :والقيادة عنصر حاسم يف هذه املؤسسات
وحتقيقا هلذه . وطين يليب احتياجات الشعب األفريقي هي أحد عناصر حتقيق منو مستدام وشامل للجميع

تحقيق اإلنتاجية يع يف أفريقيا، وخبلق املزيد من الفرص لالغاية، يتعني على القيادة أن تكون ملتزمة بالتصن
وأهم ما يف مبدأ الشمول هو أن . يف القطاع الرمسي، ولكن جيب أن تكون أيضا قيادة تشمل اجلميعواإليرادات 

ويف ما يتعلق  .العمالة املستدامةإجياد للناس للحصول على األموال و ةالفرص إتاحةالدولة حباجة إىل التأكد من 
السياساتية الرئيسية يف الحتياجات أن إحدى ا. دد موحي. باألخرية، فإن اإلصالح الزراعي سيكون بالغ األهمية

حتديد جماالت معينة لإلصالحات اإلدارية وحتسني القدرات اليت هي ’’البلدان األفريقية هي القدرة على 
 (.2، الصفحة 9329خان )‘‘يت جتري مواجهتهااألكثر احتماال ألن حتدث فرقا يف حتديات النمو ال
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فإىل جانب توفري القيادة لدفع عملية التحول، فإن اجلهات الفاعلة من غري . إن الدول ال تعمل يف فراغ-  54
يف تضطلع بدور رئيسي يف ضمان اعتماد نهج شامل للجميع الدول، مثل القطاع اخلاص واجملتمع املدني 

تعاون يف ما بينها بدال من تلضمان أن حتديُد أدوار هذه اجلهات بوضوح جيب و. عمليات التنمية واإلدارة
ملشاركتها يف ألنسب أيضا مبثابة دليل هام للدولة بشأن الطريقة اعملها وسيكون . التنافس مع بعضها البعض

د لتحسني فعلى سبيل املثال، تضطلع الدولة بدور حموري يف كيفية ختصيص املوار. عملية التحول االقتصادي
رأس املال البشري، ومكافحة الفقر وعدم املساواة، والتمويل واالبتكار والتكنولوجيا، وتعزيز اإلدارة وقدرات 

فعالية الدولة التنموية تتوقف على التفاعالت بني الدولة بيد أن . القطاع العام وحتسني بيئة األعمال التجارية
 .مسار التنميةواجملتمع واالئتالفات السياسية اليت حتدد 

التنمية املفضية إىل التحول يف القارة األفريقية سيكون مشروطًا مباشرة اسرتاتيجيات جناح وبالتالي، فإن -  55
، واحلوافز اليت تؤثر على التزام الفئات للجميع بأشكال ومستويات قدرة الدولة الالزمة للتنمية الشاملة

الدولة واألوضاع املؤسسية واالقتصادية والسياسية اليت تؤدي إدارة ية بالتنمية الشاملة للجميع، وفعالالجتماعية ا
  .ككل بهذه العملية كل من الدولة واجملتمع تنموية، والتزامالدول صعود الإىل 

 تساق السياسات  والتنفيذ الفعال وردد الآليات والنتائ الختطيط التنمية كإطار -  جيم

إن هناك ثالث مهام رئيسية ينبغي للدولة أن تضطلع بها كوسيلة لتحقيق التصنيع ألغراض التنمية -  50
وهذه املهام هي التخطيط لعملية التنمية، وصياغة سياسات إمنائية مالئمة . الشاملة للجميع واملفضية إىل التحول

 .وشاملة للجميع، وتنفيذ خطط وسياسات التنمية

هناك عدة أسباب تربر احلاجة ة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي، للجنكما الحظت او-  57
. قوى السوق احلرةتركه ل، وبالتالي، فإن القرار املطلوب ال ميكن كبريةفالتغيريات املطلوبة . بعنايةالتخطيط  إىل

ية يف أطر التنمية الشاملة بدال وميكن التعامل مع الرتابط بني مجيع عناصر عملية التنمية الشاملة للجميع بفعال
. وتتميز معظم االقتصادات يف البلدان النامية بإخفاقات سوقية واسعة االنتشار. من النماذج اجلزئية الضيقة

ميكن أن تؤخذ يف االعتبار العوامل اخلارجية املتعلقة باملعلومات والتنسيق واليت هلا دور يف  وباإلضافة إىل ذلك،
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي، ) عملية التنمية على حنو أكثر فعالية يف سياق التخطيط

9322.) 

ة، يتألف من رؤية تنموية وسلسلة من خطط وإطار التخطيط احلالي، يف العديد من البلدان األفريقي-  52
التنفيذ الطويلة األجل اليت جتاوزت اهلدف الضيق للحد من الفقر فصارت تشتمل أهدافا أخرى مثل النمو 

واخلطط الطويلة األجل ى وتتميز هذه الرؤ. السريع وخلق فرص العمل، والتحول اهليكلي والتنمية املستدامة
الفاعلة األفريقية وبعملية تشاورية وتشاركية أوسع نطاقا تنخرط فيها جمموعة أيضا مبلكية أقوى من اجلهات 

واسعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، والدوائر الالمركزية والشركاء يف 
رد الوطنية من أجل وهذا يشكل انعكاسا اللتزام البلدان األفريقية بالتخطيط كأداة مدروسة لتسخري املوا. التنمية

وهناك محلة كبرية لتحويل البنية االقتصادية يف . نمية املنشودين والشاملني للجميعحتقيق النمو االقتصادي والت
على املوارد املعدنية واملنتجات اعتمادًا كبريًا تعتمد  منوذج يستند إىل الصادراتأفريقيا حتويال جذريا من 

 . بنفسها تصنيع هذه املواردالزراعية إىل بنية صناعية ميكنها 

ويف هذا السياق ُأعطي التصنيع دورا بارزا، كوسيلة لتطوير القطاعات العالية اإلنتاجية، وتعزيز الروابط -  52
املشرتكة بني القطاعات، وزيادة القيمة املضافة يف الصادرات السلعية، األمر الذي يفضي إىل منو عال وحتقيق 
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بيد أن الطريقة الوحيدة احملتملة ألن حيدث هذا هي عندما تكون عملية . امليةقدر أكرب من التنافسية الع
. التصنيع شاملة للجميع منذ البداية حبيث أنه حتى لو تغري النظام سيقل احتمال تعطيل العملية اجلارية

سياسات التجارة  ويتطلب التصدي هلذا التحدي اسرتاتيجيات ختطيط وطين تنسق سياسة التنمية، وال سيما
واالستثمار، وتساعد يف بناء املؤسسات لتعزيز رفع املستوى التكنولوجي، وبناء القدرات على نطاق واسع، وتنمية 

بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز القدرة ات رأس املال البشري، وتطوير البنية التحتية، واالبتكارات، والشراك
 .التنافسية

وهو أن تقوم البلدان األفريقية مبلء الفجوات الواسعة بني صياغة وتنفيذ خطط وهناك شرط أساسي -  03
وهذا نابع من ضعف األطر املؤسسية اليت فشلت يف منع العيوب يف عملية وضع امليزانية ومواءمة .  التنمية

ملرجوة بسبب عدم وقد تعرقل حتقيق النتائج ا. املشاريع والربامج مع اخلطط أو األولويات االسرتاتيجية الوطنية
 .وجود االستمرارية واالتساق وااللتزام بالسياسات والربامج واملشاريع املتفق عليها

الذي لتخطيط الناجح لالشروط املسبقة األساسية  أن يراعي صانعو السياساتومن األهمية القصوى -  02
للخطط يدة اجل ياغةالص: وهذه الشروط هي. التصنيع والتحول االقتصادي الشامل للجميع يفضي إىل
، واألطر املؤسسية املناسبة، والبريوقراطية الفعالة والصكوك ذات الصلة، واتساق السليمة لتنفيذا اتواسرتاتيجي

السياسات واالستمرارية، واملشاركة الكافية للشعب يف صياغة وتنفيذ اخلطط واملشاركة الفعالة للقطاع اخلاص يف 
 .والرصد والتقييم الكافيني للمشاريع والربامج والسياسات عملية التخطيط، وجتنب الفساد،

ومتشيا مع محلة وضع أطر ختطيط إمنائي متسق وطويل األجل للبلدان األفريقية بغية تعزيز التنمية -  09
 /، الذي اعتمد يف كانون الثاني9325ا بعد عام وحد من خطة التنمية ملالشاملة للجميع، فإن موقف أفريقيا امل

التحول االقتصادي  أواًل، :ة أركاندراج أولويات أفريقيا اليت جرى فرزها إىل ستإل ، يوفر إطارًا9324عام  يناير
التنمية اليت حمورها اإلنسان؛  ثالثًا،العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  ثانيًا،اهليكلي والنمو الشامل للجميع؛ 

 سادسًا،السالم واألمن؛  خامسًا،وإدارة خماطر الكوارث؛ االستدامة البيئية وإدارة املوارد الطبيعية،  رابعًا،
 (.  9324مفوضية االحتاد األفريقي، )التمويل والشراكات 

أن جيب التحول االقتصادي اهليكلي يف القارة فإن  ،وحدكما ورد يف موقف أفريقيا املإضافة إىل ذلك، و-  00
املستدامة، واالكتفاء الذاتي الغذائي والتغذية؛ والتنويع يركز على النمو الشامل للجميع والعادل؛ والزراعة 

قطاع خدمات حديث وفعال؛ وبنية حتتية متينة وموثوق بها بناء االقتصادي والتصنيع والقيمة املضافة؛ و
 9300وباملثل، حتدد الوثيقة اإلطارية خلطة االحتاد األفريقي لعام (. 9324مفوضية االحتاد األفريقي وآخرون )

يتناول كيف ينبغي للقارة أن تتعلم بشكل فعال من دروس املاضي، وأن تبين على التقدم احملرز بالفعل، نهجا 
وأن تستغل استغالال اسرتاتيجيا كل الفرص املمكنة املتاحة يف املدى القريب واملتوسط، وذلك حتى تعزز التحول 

الذكرى اإلعالن الرمسي مبناسبة ومتشيا مع . اهليكلي الشامل للجميع يف القارة خالل السنوات اخلمسني املقبلة
تضع الشعوب األفريقية يف مركز تطلعات  9300مفوضية االحتاد األفريقي، فإن خطة عام لتأسيس اخلمسني 

ومفوضية االحتاد األفريقي وآخرون،  9320مفوضية االحتاد األفريقي، )التنمية، بهدف احلد من فقرها 
9324 .) 

وينبغي السرتاتيجيات التصنيع والتحول اهليكلي الشامل للجميع أن تستفيد من اآللية األفريقية -  04
وبوسع إطار . التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للجميعوحتقيق الستعراض األقران يف تعزيز اإلدارة الفعالة 

دولة دميقراطية تنموية، من خالل جعل مساهمة اآللية األفريقية الستعراض األقران تقديم مساهمة كبرية يف بناء 
إىل خلق وعي اإلطار ويهدف  .اجلهات الفاعلة األخرى أمرا منتظما، وخاصة القطاع اخلاص واجملتمع املدني
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وجيري . بتحديات اإلدارة والتنمية وميكن أن يساعد يف بناء توافق وطين بني املواطنني ينيقيراألف لدىرفيع 
آللية األفريقية الستعراض العملية االستعراضية لبرنامج العمل الوطين الذي متخض عن ذلك من خالل حتقيق 
، اجملتمعات احملليةيت متكن صلة الوصل احلرجة باجملتمع املدني وال يةامج العمل الوطنبر توأصبح. األقران

وتتوىل يف صيغتها ها مع الوكاالت العامة والتعاون معالقتسامها أهداف  وحتديد من بناء رؤى واجملتمع ككل
صلة الوصل بني تطلعات املواطن للحصول على السلع واخلدمات  يه ةامج العمل الوطنيوبر. الدولة تنفيذها

 .  العامة وخارطة الطريق لتحقيق هذه اآلمال

 أسئلة للمناقشة- دال 

كيف ميكن للبلدان األفريقية تعزيز النمو وتعزيز املؤسسات وهياكل اإلدارة اليت تسهل التصميم  (أ) 
والتنفيذ الفعالني خلطط إمنائية متماسكة على املدى الطويل؟ وما ينبغي أن يكون دور اجلهات الفاعلة من غري 

 الدول يف هذه العملية؟

السابقة أو ملاذا فشلت يف حتقيق أهدافها؟ ما الذي  ملاذا مل ينفذ عدد كبري من اخلطط الصناعية (ب) 
 ميكن القيام به لضمان تنفيذ ما يكفي من أطر السياسات الصناعية وخطط العمل اجلديدة؟

أي آليات إعادة توزيع ميكن للبلدان األفريقية أن تستخدمها لضمان اقتسام الفوائد النامجة  (ج) 
 عن التصنيع والتحول؟

املؤسسية اليت جيب أن تستنبطها البلدان األفريقية من أجل تسريع مبادرات ما هي األطر  (د) 
 التكامل اإلقليمي اليت ال تكتفي فقط بدعم اخلطة الصناعية للقارة، بل وتضمن أن  يعزز التصنيع مبدأ الشمول؟

ل إىل توافق كيف السبيل إىل ضمان إيالء األولويات األفريقية املزيد من االهتمام يف عملية التوص (هـ) 
 آراء عاملي بشأن التجارة والتمويل والتنمية؟ 
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