
 

 
 األمم املتحدة 

 فريقيااللجنة االقتصادية أل
 أفريقياكتب دون اإلقليمي لشمال امل

 تفتيق كوامن لخصص امل ءاجتماع اخلربا
 : أفريقياسالسل القيمة اإلقليمية يف مشال 

 قطاعات الصيدالنية الالرتكيز على 
 ةواخلدمات املالية الرقمي

 نرتنيت)الا حضور� وعربمراكش (
  ٢٠٢١ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٥-٢٤
 

 مذكرة مفاهيمية
 

 السياق -أوال
٪ من التجارة ٧٠العاملية جزءًا مهماً من التجارة العاملية حيث أن حوايل  القيممتثل سالسل  .١

هذه  تتعلق. االقتصادية الدولية اليوم تشمل سالسل القيمة العاملية، وفًقا ملنظمة التعاون والتنمية
وما رات عديدة. ملغالبًا  -واألجزاء واملكو�ت اليت تعرب احلدود  ولية،واملواد األ ،خلدماتابالتبادالت 

تقدير حمتوى الواردات من و . أمجع إىل املستهلكني يف العامل ترسلدجمها يف املنتجات النهائية،  أن يتم
 العاملية يف االقتصاد العاملي احلايل. القيمعلى التطور الكبري لسالسل  مؤشر هو أيضاً الصادرات 

لعقدين املاضيني، شهد� اخنفاًضا غري مسبوق يف تكاليف النقل، وتراجًعا يف احلواجز خالل ا .٢
اجلمركية، وتكامًال أعمق القتصادات العامل. وقد شجعت هذه التطورات، مصحوبًة ابلتطور السريع 

 يقعو خمتلفة. تنموية مستو�ت  ذاتلتكنولوجيا املعلومات، على اندالع عمليات اإلنتاج بني بلدان 
يدعو إىل التمكن املطلق من الشبكات  فهواإلنتاج يف قلب هذا التطور.  ملراحل العموديالتجزؤ 
ه تالذي حتمل العبء وقد أسهم. اآلجاليف التكاليف و  من أجل التحكمالسلع واخلدمات  حلركةالعاملية 

تقنيات يف االقتصاد العاملي، السيما تلك العاملة يف قطاع  متعددة اجلنسيات الكبرية الشركات
 ..Del Prete, 2016) (Giovannetti   Marvasi اجلديدة، يف هذا التطور االتصاالت

لقد استفادت البلدان النامية من هذا التطور اإلجيايب يف سالسل القيم العاملية، إبدماجها عمليات  .٣
كان وقد   مزا�ها النسبية إىل أقصى حد من بعض مزا�ها القابلة للمقارنة.إنتاج السلع واستغالل بعض 

مكنت سالسل القيم  من املمكن أن تظل هذه األخرية غري مستغلة لوال هذا التجزيء لإلنتاج. لقد
 وليد قيمةت العاملية هذه البلدان من التخصص يف جزء من سلسلة اإلنتاج وابلتايل

إىل تطوير صناعات متكاملة توفر السلع الوسيطة الالزمة ملنتجي السلع  مضافة خاصة هبا دون احلاجة
 .,Grossman and Rossi-Hanberg)  (2006التامة الصنع
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، من بني أمور يستند اإلقليمية هو أداة لتعزيز التكامل اإلقليمي، الذي القيمإن تطوير سالسل  .٤
ميكن أن تكون شبكات اإلنتاج، من خالل سلسلة إذ أخرى، على حتسني العالقات االقتصادية. 

التكامل اإلقليمي  لتنشيط سالسل قيم إقليمية خلقميكن و اإلنتاج، مشرتكة بني عدة اقتصادات. 
ت قطاعية متكاملة يف التحول اهليكلي للتجمع اإلقليمي. على هذا النحو، فإن تطوير سياسا واإلسهام

ومتماسكة على املستوى اإلقليمي من شأنه أن جيعل من املمكن حتفيز الفاعلني االقتصاديني لالستفادة 
أيًضا  اإلقليمية سالسل القيمتعد و لسكا�م.  اخلاصةسالسل اإلنتاج لتلبية االحتياجات  يءمن جتز 

تصادية أوسع من تلك اليت توفرها األسواق لنسيج اإلنتاجي احمللي من خالل خلق فرص اقاب لالرتقاءآلية 
العاملة يف  املقاوالت تقويمن خالل استغالل ثروات العوامل املتمايزة بني الدول األعضاء، و الوطنية. 

 .اإلقليمهذه السالسل قدرهتا التنافسية وتعمل كمحفز للرتابط بني اقتصادات 
 التربير -نيااث

إىل حد كبري مع وصف املنطقة االقتصادية الطبيعية. فهو لديه يف  أفريقيايتطابق فضاء مشال  .٥
 ٢٠١٨يف عام  بسكانه املقدر عددهمة لسوق متكامل ديناميكي، هيكلالوقت نفسه معظم العوامل امل

دوالر للفرد، واستمرارية  ٢٨٠٠ يف حدود�تج حملي إمجايل امسي  مليون نسمة، ومتوسط ٢٣٥حبوايل 
من البنية التحتية للنقل. ومع ذلك، ُتظهر البيا�ت التجريبية أن  تبارجدير ابالعمستوى و  فضاء طبيعي

ال تزال أقل بكثري من إمكا�هتا. وبعبارة أخرى، فإن وجود معظم هذه  أفريقياالتجارة بني دول مشال 
ر البىن التحتية، والصالت اللغوية وتطو والقرب،  عيطبيال الفضاءاحملددات (دخل الفرد، واستمرارية 

 بني الدول يف مستواها األمثل.البينية والثقافية) مل يكن شرًطا كافًيا لوضع التجارة 
للبلدان  ٢٠١٩٪ فقط من إمجايل التدفقات التجارية يف عام ٥متثل املبادالت البينية اإلقليمية  .٦

٪)، يدل على الطبيعة اهلامشية للتجارة ١٦املعنية. هذا املعدل، الذي يقل كثريًا عن املتوسط القاري (
بني بلدان مشال أفريقيا. وهناك عدة عوامل تتضافر لتفسري هذه الوضعية، مع أتثريات تتفاعل فيما 

ى ذلك املؤشر الذي طوره مؤمتر بينها. من بني هذه العوامل جتزؤ اقتصادات مشال أفريقيا. ويشهد عل
منح  ذ، إالبينية اإلقليمية املتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد) بشأن التكامل اإلنتاجي للتجارة األمم

 أدىن الدرجات يف القارة. أفريقيااقتصادات مشال 
تعديل  ر عربمي أفريقياأن التحول اهليكلي القتصادات مشال  املتفق عليهذلك، من  فضالً عن .٧

جًدا،  بشكل قليل مصنعةأو  مصنعة، غري أولية منتجاتبشكل أساسي  اليت تنتج، ةاالقتصادي بنيتها
. لذلك فإن تطوير أكرب قيمة مضافة ذاتإىل اقتصاد يكون منوه مدفوًعا ابلصناعة ويركز على منتجات 

االقتصادي الذي تنشده دول املغرب  لإلقالعاملصنعة يعتربان شرطني أساسيني إنتاج وتسويق املواد 
 العريب.

للمنطقة دون اإلقليمية، داعماً جهود  فريقيا، يقوم مكتب اللجنة االقتصادية أل٢٠١٣منذ عام  .٨
اإلقليمية  ةالبلدان األعضاء، ببناء مناصرة مدعمة ابلدراسات واألحباث لصاحل للنهوض بسلسلة القيم

كأداة مناسبة للتكامل اإلقليمي والتحول اهليكلي للبلدان األعضاء. وقد نظم املكتب مخسة أنشطة 
اء، وإجراء دراسة تقنية حول تقارير سالسل القيم وهي عقد طاولة مستديرة للخرب  ٢٠١٤منذ عام 

إلمكانيات اإلقليمية، وتنظيم اجتماع للخرباء تلته ندوة حول املوضوع، والتحضري خلرائطية قطاعية 
 يف عشرة قطاعات.اإلقليمية  سالسل القيم
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خطة لتنفيذ وتتبع اإلجراءات اليت جيب أن يتخذها  )١(أدت نتائج الدراسات املختلفة إىل بلورة  .٩
 ةتوجيهات لسياسة بشأن تطوير سالسل القيم )٢(خمتلف أصحاب املصلحة، والسيما البلدان، 

واثئق وأطر تقنية  )٣(، وكذلك أفريقيااإلقليمية، من أجل تسريع وترية تنويع وتطور اقتصادات مشال 
 .سالسل القيم اإلقليميةجمال مة لتحسني بناء القدرات املؤسسية يف مه
يف الواقع، من خالل مهمته املتمثلة يف دعم " تيسري التعاون االقتصادي والتكامل والتنمية على  .١٠

إىل دعم البلدان  فريقياالتابع للجنة االقتصادية أل أفريقيااملستوى دون اإلقليمي"، يهدف مكتب مشال 
ا لتعزيز قدرات " وضع خطط وسياسات قائمة على األعضاء ومؤسسات التعاون التابعة هلا يف جهوده

 ... "بغيَة حتقيق التحول اهليكلي والتكامل االقتصادي للمنطقة دون اإلقليمية. واقعيةمعطيات 
 :، من بني أمور أخرى، إعداد دراسة حول٢٠٢١بر�مج أنشطة املكتب لعام  يتضمنكما  .١١
الصيدالين  القطاع، مع الرتكيز بشكل خاص على أفريقيااإلقليمية يف مشال  القيمسالسل  تفتيق كوامن"

 ".ةالرقمي واملاليةاملالية  اخلدماتوقطاع 
، والسيما يف قطاعات أفريقياابإلضافة إىل عدم استغالل املزا� الطبيعية للتكامل يف منطقة مشال  .١٢

(الغاز الطبيعي، والنفط اخلام،  والكيمياء ،ةوالصيد البحري، والطاق ،األمساك وتربيةاألغذية الزراعية، 
الصناعة امليكانيكية واملكو�ت الكهرابئية، كشفت و ، )واملنتجات املعدنية ، والفوسفات ، وما إىل ذلك

اخلدمات املالية قطاع و  القطاع الصيدالينا على الصمود، فإن مأنه مع قدرهت ١٩-وابء كوفيد  جائحة
ز�دةً يف فرتة ما بعد كوفيد،  تنشأمن بني االجتاهات القطاعية اجلديدة اليت ميكن أن  مها واملالية الرقمية

قادرة على تفعيل أوجه التكامل االقتصادي القائمة. متثل  أفريقياإمكانية حقيقية للتكامل يف مشال  على
للتكامل هذه القطاعات الناشئة إمكانية الكشف عن مزا� نسبية ميكن أن تكون معجًال حقيقيًا 

ر الصادرات، ومستو�ت يالتجارة، والتخصص، واحملتوى التكنولوجي، وتطو  يةاالقتصادي (تكامل
 القيمالعاملية و / أو بناء سلسلة  القيم، وقبل كل شيء االرتقاء يف سالسل )التعقيد، وما إىل ذلك

 اإلقليمية.
ابلفعل عن كفاءة الدفع عرب اهلاتف احملمول ابإلضافة إىل  19 -لقد أابنت أزمة فريوس كوڤيد  .١٣

فرصة استخدام حلول الذكاء االصطناعي، ما ميكن أن يشّكل معجالً للتحول الرقمي. على هذا النحو، 
جيب أن يعطي  السياق،توفر اخلدمات املالية واملالية الرقمية إمكا�ت حقيقية للتعايف يف املنطقة. يف هذا 

تطوير أنظمة الدفع واملنصات التقنية يف املنطقة زمخًا جديًدا ألدوات جديدة للمالية  تقارب درجات
. ويعتمد هذا التحول الرقمي، الذي )CBDC( والعملة الرقمية للبنك املركزي) Fintech(التكنولوجية 

ة التحتية ألنظمة الدفع يعد مناسبًا أيًضا لتعزيز التكامل املايل يف اإلقليم، على إزالة القيود املتعلقة ابلبني
وخاصة فيما يتعلق إبمكانية التشغيل البيين خلدمات الدفع بواسطة اهلاتف احملمول. وسيكون إنشاء 
إطار تنظيمي وتقين لتعزيز الرتويج للدفع الرقمي حافزًا لتطوير االبتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي 

 املايل. امليدانيف 
هذا التطور املنتظر ال ميكن فصله عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التطوير  .١٤

واملنتجات واخلدمات املستندة إىل   (Cloud computing)املطلوب للمالية الرقمية واحلوسبة السحابية 
مات تضييق الفجوة الرقمية من خالل وصول أجود إىل املعلو  )١(الشبكات العنكبوتية، من خالل: 
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واملعرفة، عن طريق إضفاء الطابع الدميقراطي على معدات الوصول، وتعميم الوصول عايل الصبيب 
تعزيز الثقافة الرقمية من خالل تعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات  )٢(، جداً وتنفيذ الصبيب العايل 

 فشورينغ.و ابأللقطاعات الرقمية و اباالرتقاء ) ٣(واالتصاالت، و 
ذلك، على الرغم من أن اإلقليم يتمتع ابلفعل مبوقع جيد يف قطاع األدوية والصيدلة، فضالً عن  .١٥

من الواضح أن لديه، يف هذا السياق، فرصة ينبغي اغتنامها لتطوير هذا القطاع يف فرتة ما بعد أزمة 
 كوفيد، من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات تتصدى للصعوابت اهليكلية للمنطقة عن طريق تعزيز اإلنفاق

 الصحي واالستثمارات يف قطاع الصحة واالبتكار الصناعي.
عالوة على ذلك، فإن السبل املفتوحة لبناء سلسلة قيم إقليمية هي األكثر مالءمة مبا أن سوق  .١٦

األدوية يف بلدان اإلقليم ال يزال يتغذى من اإلنتاج احمللي، الذي يتكون أساًسا من األدوية اجلنيسة، 
األدوية األصلية، وهي أكثر تعقيًدا، معتمداً على القدرات اجلديدة يف قطاع  بينما يظل تطوير إنتاج

 البحث والتطوير.

 أهداف الدراسة -اثلثا
اهلدف العام للدراسة واالجتماع الدراسي هو املساعدة يف تسريع عملية التكامل اإلقليمي، يف  .١٧

" واإلسهام يف التحول اهليكلي القتصادات للمنطقة دون أفريقيابُعدها "تنمية التجارة بني بلدان مشال 
اإلقليمية من خالل تعزيز التجارة البينية. وسيكون اهلدف احملدد هو تقدمي اقرتاح، على أساس دراسة، 

ويتعلق وحتليل إمكا�ت تنميتها.  ةالرقمي واملالية الصيدالنية الصناعةيف  ية لسلسلة قيم إقليميةرائطخل
صياغة إطار عمل مشرتك لرتويج بلعقبات الرئيسية، لتشخيص من خالل  ه اخلصوص،وج، على األمر

 .أفريقيايف مشال  سلسليت القيم اإلقليميتني هاتني
سيتم دمج نتائج الدراسة يف منشور خمصص ألصحاب املصلحة الرئيسيني: اإلدارات الوطنية،  .١٨

، واالحتاد املغاريب ألرابب العمل، والشركاء وممثلي القطاع اخلاص، واألمانة العامة الحتاد املغرب العريب
 والتجارة.اخلارجيني العاملني يف موضوعات التكامل اإلقليمي 

 املشاركة -رابعا
وسيشهد االجتماع مشاركة خرباء وطنيني ودوليني يف اجلمارك، والنقل، والعبور الدويل، والتجارة  .١٩

 املعلومات واالتصاالت، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين.اخلارجية، والتكامل اإلقليمي، وتكنولوجيا 

 اتريخ ومكان االجتماع -خامسا
نوفمرب تشرين الثاين/ ٢٥و  ٢٤يف  حضور� وعرب اإلنرتنتسوف ينعقد االجتماع يف شكل ندوة  .٢٠

٢٠٢١. 
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 لغات العمل -سادسا
 يدور االجتماع ابللغات الفرنسية والعربية واإلجنليزية. .٢١

  الواثئق -سابعا
 تضم واثئق االجتماع وثيقة العمل املعدة من طرف املكتب ومداخالت املشاركني. .٢٢

 االتصال -اثمنا 
 :االجتماعلالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم  .٢٣

 jaid@un.org   عزيز جيد  جهة االتصال والتنسيق:
 sebbar@un.org        سامل الصبار   إدارة املعارف:

   filali-ansary@un.org  هدى فياليل أنصاري :ووسائل اإلعالم التواصل
  mosseddek.uneca@un.org   حممد مصدق   الواثئق:

   hmade@un.org   حلسن محاد  :كاإلدارة واللوجستي
 sahraoui.uneca@un.org  نعيمة صحراوي   :السكريتارية

 +) ٢١٢( ٥٣٧ ٧١ ٥٦ ٥٣٧/١٣ ٧١ ٧٨ ٢٩هواتف املكتب: 
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