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  ورقة املسائل املطروحة
قيا يف العصر الرقمي يف ظل املستدامان يف أفريالتصنيع والتنويع 

 19 كوفيد
 الرسائل الرئيسية  -أوال

  :تشمل الرسائل الرئيسية ما يلي  - 1

ا على اقتصاد شديدر  اأتثرير ( 19كوفيد جائحة  )مرض الفريوس التاجي  أثر )أ(
 2020ا، إىل االنكماش يف عام عامر  20ما دفعه، ألول مرة منذ أكثر من وهو أفريقيا، 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل؛ 5.4إىل  2بني ما رتاوح تبنسبة 

أن جيعل بسرعة وبصورة منصفة،  19كوفيد صول على لقاحات  من شأن احل )ب(
بنحو لألسواق الناشئة واالقتصادات النامية تتسارع ناتج احمللي اإلمجايل الانتعاش منو وترية 
 .2022و 2021يف املائة يف عامي  1,5

ىل تسريع عملية الرقمنة إ، فقطأشهر بضعة ، يف 19 كوفيد  أدت جائحة )ج(
والدفع هبا خبطى حثيثة؛ فوفقا لدراسة استقصائية أجرهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا مشلت 
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يف املائة منها عن زايدة يف املبيعات على اإلنرتنت  61عينة من الشركات يف أفريقيا، أبلغ 
يف املائة من  75ئحة، يف حني أشارت دراسة استقصائية أخرى للجنة إىل أن ااجلمنذ بداية 

اعتربت أن  املتناهية الصغريف املائة من املؤسسات  61الشركات العاملة يف قطاع السلع و
 البيع عرب اإلنرتنت يشكل فرصة ذهبية جديدة للتصدي لألزمة؛

إجياد القدرات التقليدية للصناعة التحويلية يف على إضعاف الرقمنة تعمل  )د(
فرص العمل والقيمة والصادرات. فحصة الوظائف اليت توفرها الصناعة التحويلية عامليا ما 

إىل  2000يف املائة يف عام  15,3من تناقصت برحت تنخفض اخنفاضا بطيئا، حيث 
، 2022يف املائة يف عام  13,2إىل ناقص ت، ومن املتوقع أن ت2018يف املائة يف عام  14,2

 وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية؛

ا، إال أهنا منت ا من أفريقيا حمدودة حالي  رقمي  للتنفيذ رغم أن اخلدمات القابلة  )هـ(
 أن حلول التكنولوجيا الرقمية يف بنّي ، يف حني ت  2005مبقدار ضعفني ونصف منذ عام 

يف املائة بفضل  70بفضل اخلدمات االستشارية، و يف املائة 20الزراعة تزيد الغلة بنسبة 
 يف املائة بفضل اخلدمات املالية الرقمية؛ 40خدمات الربط بني األسواق، و

ن ة الناشئة، فيمكنها أن حتدث أثرا حتويليا، )و(  وهو إذا تسىن توسيع نطاق الرَّْقم 
تصاد رقمي عاملي تقدر ما يساعد أفريقيا على التصنيع والتنويع بصورة مستدامة يف إطار اق

 .2019يف عام  تريليون دوالر 11,5قيمته أبكثر من 

يف املائة من انجتها احمللي اإلمجايل  5و 3ختسر البلدان األفريقية ابلفعل ما بني  )ز(
يف املائة يف غرب  15، قد ترتفع هذه اخلسائر إىل 2050جراء تغري املناخ، وحبلول عام 

 يف املائة يف وسط أفريقيا؛  5يف املائة يف مشال أفريقيا واجلنوب األفريقي، و 10وشرق أفريقيا، و

غيغاواط للطاقة الكهرمائية،  350إمكاانت الطاقة املتجددة يف القارة تبلغ  )ح(
غيغاواط  1000غيغاواط للطاقة احلرارية األرضية، و 15غيغاواط للطاقة الرحيية، و 110و

أضعاف إمجايل قدرة التوليد املركبة يف أفريقيا يف عام  8,8ه للطاقة الشمسية: أي ما جمموع
 وعليه ميكن تزويد التصنيع يف أفريقيا مبا حيتاجه من طاقة نظيفة. .2016

جيب على أفريقيا أن أتخذ بـالتصنيع والتنويع املستدامني بيئيا إلجياد فرص  )ط(
سوق ا الذين من املقرر أن يدخلوا أفريقيشاب من شباب مليون مئة وسبعني العمل الالئقة لل

، 19جائحة كوفيد بشكل أفضل بعد املضي ُقدما و  ؛2030و 2020 عامي العمل بني
 .مستقبالالقدرة على التصدي للصدمات وضمان 
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من أفريقيا تدامني يف تعايف ــــمقدمة: دور التصنيع والتنويع املس  - اثنيا
  19 كوفيد

أزمة صحية تفاقمت بسبب أزمة اقتصادية: فقد قوضت  ‘‘19 كوفيد’’جائحة  دتع  - 2
هذه األزمة النمو االقتصادي يف أفريقيا، وأدت إىل آتكل إيراداهتا وتضخم ديوهنا. وأفريقيا 

  .19 أجل التعايف بشكل أفضل من كوفيد اآلن حباجة إىل حمرك للنمو من

يف وال تزال مسامهته لقد ثبت أن التصنيع يشكل العنصر احملرك للتنمية االقتصادية.  - 3
يف املائة على مدى  6حقبة من أبرز حقب النمو يف التاريخ، جتاوزت فيها معدالت النمو 

ا إىل ظهور النمو يف شرق آسيا. كما أدى اترخيي   ‘‘معجزة’’حمل إشادة ابعتبارها عاما،  30
آمنة اقتصاداي من السكان ذوي الدخل املتوسط، وإىل توسيع القاعدة الضريبية كبرية،   شرحية

 وتنويع الصادرات.

هناك سوى قلة من االقتصادات األفريقية اليت شهدت تصنيعا وتنويعا  تبيد أنه ليس - 4
كاملني. فقد ظلت حصة العمالة األفريقية يف الصناعة منخفضة ابستمرار، حيث بقيت عند 

. بل إن القيمة املضافة للصناعة (1عاما )انظر الشكل  30 املائة على مدى يف 10حوايل 
املائة يف  يف 16اخنفضت اخنفاضا طفيفا من التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل ألفريقيا 

ورغم تزايد أمهية  (.2انظر الشكل ) 2010املائة يف عام يف  11سبعينات القرن املاضي إىل 
بة للوظائف والثروة يف أفريقيا، ال تزال الزراعة، ويف معظم األحوال زراعة قطاع اخلدمات ابلنس

 يف املائة من العمالة األفريقية. 60الكفاف األساسية، تستأثر مبا يقارب 

إن املسارات القدمية للتصنيع مل تعد خيارا. فعندما اخنرطت أورواب وأمريكا الشمالية  - 5
معجزات النمو اليت حققتها آسيا مع عشر والتاسع عشر، و يف التصنيع خالل القرنني الثامن 

والصني خالل القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين، كان االستخدام املكثف 
. وقد أفضى هذا إىل زايدة تركيزات اثين أكسيد يةقتصادااللتحوالت لتلك اللكربون هو احملرك 

ما أسهم يف تدهور البيئة واالحرتار وهو ، يف املائة 50الكربون يف الغالف اجلوي بنسبة 
كبريا أهنا ال تتحمل وزرا  العاملي، األمر الذي أثقل كاهل أفريقيا على حنو غري متناسب، رغم 

 .ذلك يف
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أ( والشعبة اإلحصائية 2019)املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابستخدام بياانت البنك الدويل 

 .(2020)ابألمم املتحدة 

فالتكنولوجيات الرقمية ن وسائل التصنيع مل تعد هي نفسها. إومن انحية أخرى ف - 6
إنشاء أماكن تغيري الثورة الصناعية الرابعة، و  اآلن ربتقوم بتحويل قطاع الصناعة إىل ما يعت

 اسرتاتيجيات جديدة للتصنيع.وتتطلب القيمة وسبل االستفادة منها، 

فرصة لتصحيح املسار واالنطالق بشكل أفضل من خالل  19كوفيد جائحة  تيح وت - 7
. وهبذا وحده تستطيع القارة أن ةرقميال إلمكانياتا ومزود اباتباع مساٍر للتصنيع مستدام بيئي  

 :2063عام ل االحتاد األفريقي حتقق أهداف التنمية املستدامة والتطلعات الواردة يف خطة
 أفريقيا اليت نصبو إليها.

على آفاق النمو يف أفريقيا. ومن مث جتري  19كوفيد   رض هذه الورقة أتثريتستعو  - 8
تسريع الرقمنة واآلاثر املرتتبة على التصنيع والنمو. للكيفية اليت أدت هبا اجلائحة إىل تقييما 

الورقة سياق النمو األخضر والتصنيع املراعي للمناخ، قبل التعرض الستجاابت تناول ا، توأخرير 
. وابتباع هذا النهج، تسعى الورقة إلثبات أن الطريق التقليدي إىل التنمية مل عامةالسياسة ال
وأنه جيب على أفريقيا أن تتهيأ على حنو استباقي للمستقبل اجلديد الذي تقف  ،يعد خيارا

 على أعتابه. 

 واالستجابة هلا واآلاثر املرتتبة عنها 19أتثريات جائحة كوفيد   - اثلثا
على كان متباينا أتثريها  ولكن ضررا ابلغا أبفريقيا،  19 جائحة كوفيدلقد أحلقت  - 9

، 2020نقاط قوهتا ومواطن ضعفها. فحىت تشرين الثاين / نوفمرب اختالف البلدان ابلنظر إىل 
حالة وفاة يف أفريقيا، وهي أعداد تقل بشكل  48 400أصيب مليوان شخٍص، وأُبلغ عن 
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بلدا أفريقيا تعمل اآلن على  50. بيد أن أكثر من ملحوظ عن معظم التقديرات املبكرة
ختفيف حالة اإلغالق الشامل السائدة يف خمتلف أرجاء العامل، واليت تسببت يف تدهور حاد 
يف األنشطة االقتصادية والظروف االجتماعية واالقتصادية. وتقدر اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

يف املائة من  2,5أفريقيا يكلف القارة زهاء  أن اإلغالق الكامل ملدة شهر يف مجيع أحناء
 مليار دوالر يف الشهر.  65,7انجتها احمللي اإلمجايل السنوي، أي ما يعادل حوايل 

وتشري تقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل أن النمو يف أفريقيا ميكن أن ينكمش   -10
، 2020يف املائة يف عام  5,4و 2عاما، بنسبة ترتاوح بني  20للمرة األوىل منذ أكثر من 
. ويعزى هذا االنكماش إىل االخنفاض النسيب يف النشاط 2021مع انتعاش طفيف يف عام 

قد حلق و ، والطلب العاملي العام. املالية االقتصادي، وأسعار السلع األساسية، والتحويالت
، ابلنظر إىل أكثر الضرر ابلبلدان املصدرة للنفط واالقتصادات املعتمدة على السياحة

االخنفاض النسيب يف أسعار النفط يف احلالة األوىل وتدين الطلب على السياحة يف احلالة 
الثانية، جراء القيود املفروضة على السفر نتيجة للجائحة. ومن املتوقع أن تشهد مجيع املناطق 

شات كبرية يف دون اإلقليمية يف أفريقيا اخنفاضا يف الناتج احمللي اإلمجايل، مع حدوث انكما
 اجلنوب األفريقي ووسط أفريقيا، تليها بلدان مشال أفريقيا وغرهبا مث شرقها.

، اليت تشمل احتمال ظهور أزمات التدهوروسيتوقف شكل االنتعاش على خماطر   -11
مالية وعدم استقرار الديون نتيجة لضعف االقتصادات، أو بسبب أي هتديدات ال عالقة هلا 

مشرقة أن تزيد األمور سوءا، مثل الكوارث الطبيعية. وهناك أيضار فرٌص ابالقتصاد ميكنها 
 توزيعلتجاوز النتائج املتوقعة وتسريع وترية االنتعاش يف أفريقيا بشكل كبري من خالل 

اللقاحات وبذل جهود فعالة للتصدى النتقال العدوى. ويقدر أن ما جتنيه عشرة اقتصادات 
بصورة منصفة  19 بفضل أتمني احلصول على لقاحات كوفيدرئيسية فقط من فوائد اقتصادية 
 (.2021مليار دوالر )منظمة الصحة العاملية،  460من على الصعيد العاملي يبلغ أكثر 

ويف العديد من البلدان األفريقية، تعرضت السياسات املالية ومستوايت الديون  -12
فضال عن أوجه الضعف احمللية لضغوط ابلغة الشدة بسبب حمدودية حيز السياسات العامة، 

واخلارجية يف جمال االقتصاد الكلي. وقد فرضت زايدة النفقات الصحية واحلاجة إىل توفري 
حوافز مالية، إىل جانب خسائر اإليرادات، ضغوطا قوية على ميزنة التمويل احلكومي، حيث 

احمللي اإلمجايل يف عام يف املائة من الناتج  4,7ارتفع العجز املايل اإلمجايل يف أفريقيا من 
، وفقا لتقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا. وتبلغ 2020يف املائة يف عام  8,7إىل  2019

الزايدة يف العجز املايل أشدها يف منطقيت اجلنوب األفريقي ومشال أفريقيا، وكذلك يف البلدان 
حدهتا إىل أقل  نخفضت املصدرة للنفط والبلدان الغنية ابملعادن على وجه اخلصوص، يف حني

مستوى يف شرق أفريقيا. ونتيجة لذلك، من املتوقع أن يرتفع مستوى الدين اإلمجايل يف أفريقيا 
يف املائة  66إىل ما يقدر بنحو  2019يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  57من 

 . 2021يف عام 
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نتيجة  2020قيا قد تفاقم يف عام ومن املتوقع أن يكون عجز احلساب اجلاري يف أفري  -13
الختالالت سالسل القيمة العاملية، واخنفاض الطلب العاملي على السلع األساسية وهبوط 
أسعارها، واهنيار السياحة، واالخنفاض احلاد يف االستثمار األجنيب املباشر والتحويالت املالية، 

أن يعرض العديد من العمالت  فضال عن زايدة تدفقات رأس املال إىل اخلارج. ومن شأن هذا
 احمللية إىل ضغوط يف وقت تتزايد فيه أوجه الضعف اخلارجية.  

لالنكماش االقتصادي املتوقع يف أفريقيا آاثر كبرية على التنمية يف القارة. وستكون   -14
 وُتظهر تقديرات منظمة العمل الدولية اخنفاضا يف القوة العاملة وزايدة يف معدالت البطالة يف

القارة، مبا يؤدي إىل اخنفاض الطلب وفقدان الدخل لدى األسر املعيشية، األمر الذي 
سيفضي بدوره إىل وقوع ماليني الناس يف مصيدة الفقر وإىل تزايد أوجه عدم املساواة. 
وللجائحة أثٌر مدمٌر على مجيع أهداف التنمية املستدامة، فوق أهنا تطرح خماطر  تتهدد حتقيق 

 يف القارة. 2030ام أهداف خطة ع

ابالشرتاك مع احلكومات األفريقية، واللجنة االقتصادية  ،وقد تصرف االحتاد األفريقي  -15
على حنو سريع ونشط للتصدي للجائحة،  اإلمنائيني،ألفريقيا، واملؤسسات اإلقليمية والشركاء 

مع اجلائحات الصحية  ا من امليزة النسبية اليت اكتسبها من جتاربه السابقة يف التعاملمستفيدر 
االحتاد األفريقي اسرتاتيجية قارية مشرتكة للتصدي لتفشي أيّد يف القارة، مثل اإليبوال. وقد 

يف مسعى لتنسيق اجلهود وكفالة تضافرها. وتدعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا  19 كوفيد
وتعبئة املوارد،  البلدان من خالل تزويدها مبشورة رفيعة املستوى يف جمال السياسات العامة

حيث تقوم بلدان كثرية، رغم حمدودية حيز السياسات لديها، بتنفيذ اسرتاتيجيات غري مسبوقة 
للتحفيز النقدي واملايل من أجل دعم األنشطة االقتصادية احمللية املتباطئة، واحتواء الضغوط 

 التضخمية، واحلفاظ على االستقرار املايل.

وسوف تتأثر طريقة وسرعة تعايف أفريقيا من اجلائحة بشكل كبري مبدى توافر وعدالة   -16
اللقاحات إىل  توزيعفرص احلصول على اللقاحات. ومن انحية أخرى، قد يؤدي الفشل يف 

حدوث ركود اقتصادي طويل األمد. ومن املتوقع أن يبلغ متوسط النمو يف األسواق الناشئة 
 6، ولكنه قد يرتفع إىل 2022و 2021يف املائة يف عامي  4,5و واالقتصادات النامية حن

يف املائة إذا ما تسىن وقف انتشار اجلائحة بطريقة فعالة من خالل اللقاحات وتدابري مكافحة 
 (.2021انتقال العدوى )البنك الدويل، 

ختاذ وإىل جانب اجلهود احلالية الحتواء اجلائحة ومعاجلة آاثرها السلبية، ينبغي ا  -17
حفز عملية التصنيع  ومن شأنإجراءات جريئة للتصدي للتحدايت اإلمنائية يف أفريقيا. 

املستدامة أن يسهم، من بني أمور أخرى، يف تنويع االقتصادات، وزايدة القيمة املضافة، وخلق 
املزيد من فرص العمل وزايدة اإلنتاجية، فضالر عن أتمني قدرة القارة على الصمود أمام 

 ت يف املستقبل.الصدما
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 تسريع الرقمنة: التصنيع والتنويع يف العصر الرقمي اجلديد  - رابعا
تسارعا يف عملية الرقمنة يقدر بنحو سبع  19يف أشهر قليلة، أحدثت جائحة كوفيد   -18

،(. فقد ارتفعت أسهم التكنولوجيا الكبرية (McKinsey, 2020سنوات على مستوى العامل 
منذ كانون األول /ديسمرب  ،تريليون دوالر 2,5أي بزايدة قدرها  ،يف املائة 50بنسبة 
ووفقا لدراسة استقصائية أجرهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا مشلت عينة من  ( 1).2019

يف املائة منها عن زايدة يف املبيعات على اإلنرتنت منذ بداية  61الشركات يف أفريقيا، أبلغ 
أ(، يف حني أشارت دراسة استقصائية 2021دية ألفريقيا، )اللجنة االقتصا 19 جائحة كوفيد

يف املائة من  61يف املائة من الشركات العاملة يف قطاع السلع و 75أخرى للجنة إىل أن 
املؤسسات الصغرية احلجم اعتربت أن البيع عرب اإلنرتنت يشكل فرصة ذهبية جديدة للتصدي 

 (؛ 2020لألزمة )اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

جوميا، فادت أفقد وبدأ أتثري ذلك يتجلى يف إحصاءات األعمال التجارية األفريقية.   -19
زايدة يف طلبات الطرود بنسبة حبدوث وهي منصة التجارة اإللكرتونية الرائدة يف أفريقيا، 

مقارنة ابلفرتة ذاهتا من العام املاضي، يف  2020يف املائة يف النصف األول من عام  30,4
وهي شركة أفريقية تعمل يف جمال املدفوعات  ،(Paystack)‘‘ ابي ستاك’’شركة أبلغت حني 

االقتصادية ألفريقيا أبن  اتجر يف مجيع أحناء أفريقيا، اللجنة  ألف  60املالية وتضم أكثر من 
املعامالت على منصتها ارتفعت مبقدار مخسة أضعاف عن مستوايت ما قبل اجلائحة )اللجنة 

 MTN)‘‘ إم يت أن’’شبكة أفادت ب(. و 201021فريقيا، االقتصادية أل

Communications) ، التصاالت السلكية والالسلكية يف متعامل يف جمال اأكرب وهي
يف  33نيجرياي، يف بياانهتا املالية أن اإليرادات من استهالك البياانت يف البلد ارتفعت بنسبة 

 مقارنة ابلعام املاضي.  2020املائة يف عام 

واتبعت العديد من البلدان األفريقية سياسات تتسم ابملرونة: ففي رواندا، أدى ختفيض   -20
اليت تستخدم األجهزة احملمولة إىل زايدة بنسبة مخسة املالية املدفوعات ورفع سقف الرسوم 

ابألجهزة احملمولة، كما تسىن، من خالل اتباع سياسات مماثلة، املالية أضعاف يف املعامالت 
يف املائة يف كينيا )اللجنة  12,4 بنسبة (M-Pesa)‘‘ أم بيسا’’ دة عدد عمالء شركةزاي

 ب(.2021االقتصادية ألفريقيا، 

 19وحىت قبل انتشار الوابء، كانت الرقمنة مهيأة لتغيري العامل. إال أن جائحة كوفيد   -21
 مثلت نقطة حتول اترخيية إباتحتها الدخول يف العصر الرقمي.

                                                      

 

. التكنولوجيا الكبرية هنا تشري إىل شركات أبل، وأمازون، 2020تشرين الثاين /نوفمرب  6كما مت احتساهبا يف   (1)
 وتسال، ومايكروسوفت، وألفابيت، وفيسبوك ونيتفليكس. 
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ا عن أوجه القصور اليت تتسم هبا الرقمنة يف كشفت اجلائحة أيضر فقد  ورغم ذلك،   -22
لإلنرتنت حتت وطأة األساليب الرقمية اجلديدة ياكل األساسية أفريقيا. فقد تضعضعت اهل

ما تسبب يف اخنفاض متوسط سرعة اإلنرتنت يف أفريقيا بنسبة وهو للعمل عن بعد واملعيشة، 
أي ضعف املتوسط العاملي )الشكل الثالث(. وحىت يف الظروف العادية، فإن  املائة،يف  13

مواتية، حيث مل تتجاوز نسبة مستخدمي اإلنرتنت يف عام ليست تغطية اإلنرتنت وتكلفتها 
(. كما أن 2020يف املائة من األفريقيني )االحتاد الدويل لالتصاالت،  28نسبة ، 2019

ة للصعوابت املستمرة يف جمال الكهرابء، تقبع يف قائمة البلدان بلدا أفريقيا ال تزال، نتيج 31
يف مؤشر البنك  ‘‘احلصول على الكهرابء’’يف جمال اخلمسني اليت حتتل ذيل القائمة الفرعية 

 .2019الدويل ملمارسة األعمال التجارية يف عام 
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 الشكل الثالث:
التغريات يف سرعة النطاق العريض األفريقي خالل فرتات اإلغالق الشامل بسبب جائحة 

  ، البلدان اليت تتوفر بياانت بشأهنا19كوفيد 

  
 اتاحلكوم ةاستجابلتتبُّع أكسفورد أداة املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابستخدام بياانت 

 .(2020)لفريوس كوروان 
 مالحظة: استبعدت أنغوال )اليت متثل استثناءر ملحوظا حيث تضاعفت فيها سرعة االنرتنت(.

ما وهو غري متجانس ومنقوص، مزيج واألطر التنظيمية يف جمال الرقمنة ليست سوى   -23
حالة من عدم اليقني ابلنسبة لألعمال التجارية واملستثمرين: إذ ال تتجاوز نسبة ؤدي إىل ي

يف املائة، يف حني  61البلدان األفريقية اليت لديها تشريعات خاصة ابملعامالت اإللكرتونية 
يف املائة منها  50وتكفل  يف املائة منها فقط احلماية ملستهلكي اخلدمات الرقمية، 46توفر 

يف املائة منها اجلرمية اإللكرتونية )األونكتاد،  72محاية اخلصوصية والبياانت، وتتناول 
 نعادة ما خيتلفا اوتنفيذه ا، فإن تصميمهات(. وحىت يف حالة وجود مثل هذا التشريع2020

 احلدود.يعيق إمكانية توسيع النطاق والتمدد عرب األمر الذي  ابختالف البلدان،

( ‘‘الربجميات الوسيطة’’وفضال عن ذلك، تفتقر أفريقيا إىل الطبقة الرقمية الوسطى )أو  -24
والسياسة العامة: فالشركات تشكو من االفتقار  (ياكل األساسيةاهل)عدات املاليت تربط بني 

 إىل خدمات السداد الرقمي، واهلوية الرقمية، كما تشكو من نقص املهارات الرقمية لدى
 القوى العاملة.

 التصنيع يف عامل الرَّْقَمَنة  -ألف
اآلن الثورة الصناعية  ربتقوم التكنولوجيات الرقمية بتحويل قطاع الصناعة إىل ما يعت  -25

الرابعة. ويشمل ذلك اعتماد تكنولوجيات مثل الروبواتت الصناعية والطباعة ثالثية األبعاد 
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الضخمة والذكاء االصطناعي يف تطوير املنتجات يف جمال التصنيع، واستخدام البياانت 
 والتجارة اإللكرتونية يف التسويق واملبيعات.

ونتيجة لذلك، فإن التصنيع مل يعد كما كان عليه يف املاضي: فالتغريات اليت طرأت   -26
إنشاء القيمة، وكيفية استغالهلا، تقلل من حصة القيمة اليت كانت تنشأ أماكن  فيما خيص

أكرب من قيمة  . كما أصبحت حصةٌ (Mayer, 2018)  من إنتاج الصناعة التحويليةتقليداي  
الصناعة التحويلية تنتقل إىل خدمات ما قبل اإلنتاج وما بعده. ففي مرحلة ما قبل اإلنتاج، 
حيظى التصميم القائم على البياانت واملدعوم ابحلاسوب مبزيد من القيمة. أما يف مرحلة ما 

د اكتسبت اخلدمات املضمنة يف الربجميات وخدمات ما بعد البيع املعززة قيمة بعد اإلنتاج، فق
 أكرب. 

وتوفر هذه التكنولوجيات فرصا جديدة. فالطباعة ثالثية األبعاد ما برحت متكِّن   -27
الشركات األفريقية األصغر حجما وصغار رواد األعمال األفريقيني من املشاركة يف التصنيع 

تكن متاحة يف السابق إال للشركات الكبرية املدعومة من الدولة. فعلى  التحويلي بسبل مل
الطباعة ثالثية األبعاد لتوفري مكوانت طبية ‘‘ كيجينزي’’سبيل املثال، تستخدم شركة 

للطباعة الثالثية األبعاد جمموعة ‘‘ أخاين’’للعيادات الريفية يف كينيا، يف حني تستخدم شركة 
 يقيا.من التقنيات يف جنوب أفر 

هذه التكنولوجيات اجلديدة، فإهنا اعتماد ولكن إذا ختلفت البلدان األفريقية عن   -28
ختاطر أبن تبوء ابخلسران. فعلى سبيل املثال، بدالر من إقامة مصنع لألحذية يف أفريقيا 
لالستفادة من اخنفاض أجور اليد العاملة، ميكن أن تقوم اجلهة املصنعة بدالر من ذلك إبنشاء 

نع للطباعة ثالثية األبعاد يف أملانيا. وحىت لو انتقلت الصناعة التحويلية إىل أفريقيا، فإن مص
 األجزاء القيِّّمة ملرحليت ما قبل اإلنتاج وما بعده قد تبقى يف أماكن أخرى.

مليون شاب أفريقي إىل سوق العمل كل عام، فإن األثر  12إىل  10ومع دخول   -29
 ا هو العمالة.الكبري اآلخر على أفريقي

وعلى غرار ما حدث يف الثورة الصناعية األوىل حيث أدى ظهور النول إىل إزاحة   -30
النساجني احلرفيني، فإن الثورة الرقمية تقوم اآلن إبزاحة املهام والوظائف الروتينية السائدة 

اإلزاحة حاليا، من خالل التشغيل اآليل. وختتلف تقديرات املدى الذي ميكن أن تبلغه هذا 
يف املائة من مجيع  77يف املائة إىل  6ا حبسب الدراسة، حيث ترتاوح بني اختالفار كبرير 

 ;Frey and Osborne, 2017; Oxford Martin School, 2018)الوظائف املوجودة اليوم 

Bowles, 2014; Arntz, Gregory and Zierahn, 2016; Manyika and others, 2017). 

وهذه التنبؤات تظهر مؤقتا يف البياانت. فحصة الوظائف اليت توفرها الصناعة التحويلية   -31
إىل  2000يف املائة يف عام  15,3من تقّلصت ما برحت تنخفض اخنفاضا بطيئا، حيث 
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، 2022يف املائة يف عام  13,2إىل تقلص ، ومن املتوقع أن ت2018يف املائة يف عام  14,2
 لعمل الدولية )الشكل الرابع(. وفقا لتوقعات منظمة ا

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

 
f .توقعات منظمة العمل الدولية = 

 .(2019)املصدر: حساابت املؤلف ابستخدام بياانت منظمة العمل الدولية 

وحىت اآلن، كان جزٌء كبرٌي من هذا االخنفاض حيدث يف البلدان املرتفعة الدخل، اليت  -32
 2000مليون وظيفة من وظائف الصناعة التحويلية منذ عام  13ختلصت مما يزيد قليال عن 

يف املائة من وظائف  36تضن اليت حت -، رغم أن الصني (يف املائة 17ابخنفاض قدره )
ماليني وظيفة  9فقدت هي أيضا يف اآلونة األخرية أكثر من  -العامل الصناعة التحويلية يف 

  .2014منذ الذروة اليت بلغتها يف عام 

حيث ارتفع عدد وظائف ، ورغم صمود أفريقيا يف مواجهة هذا االجتاه حىت اآلن  -33
سنواي يف املتوسط خالل السنوات اخلمس املاضية ألف  820الصناعة التحويلية لديها مبقدار 

، إال أن احلصة العاملية من وظائف الصناعة التحويلية قد (2019)منظمة العمل الدولية، 
ما حُيد من عدد وظائف الصناعة التحويلية وهو تستمر يف االخنفاض نتيجة لألمتتة الرقمية، 

 أن تنتقل حنو أفريقيا. ‘‘ كان من املمكن’’اليت 

 2020مليون من شاب أفريقيا إىل القوة العاملة بني عامي  160ويف ظل انضمام   -34
، يتعني على واضعي السياسات استكشاف سبل جديدة لتنويع اقتصاداهتم وإجياد 2030و

 فرص عمل الئقة. ذلك إن املسارات القدمية للتصنيع مل تعد خيارا.
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 اخلدمات الرقميةبواسطة فرص التنويع   -ابء

من الناحية التقليدية، يُعىن قطاع فتغيرياٍت يف قطاع اخلدمات. حداث إبالرَّْقم ن ة قوم ت  -35
اخلدمات ابملنتجات غري القابلة للتداول التجاري: فاملصنوعات ميكن بيعها مقابل عمالت 
أجنبية. لكن ذلك ال ينطبق على هوامش الضمان. والقنوات الرقمية لتقدمي اخلدمات تتيح 

، بلغت قيمة اخلدمات اليت 2018اخلدمات خارج أسواق العمل احمللية. ويف عام  تقدمي هذه
. ورغم أن (2019تريليون دوالر على الصعيد العاملي )األونكتاد،  2,9ميكن تقدميها رقميا 

 . (الشكل اخلامس) 2005هذه الصادرات من أفريقيا ضئيلة حاليا، فقد تضاعفت منذ عام 

 الشكل اخلامس:

الرقم املعياري، ) 2018-2005صادرات اخلدمات اليت ميكن تقدميها رقميــا، 
2005 =1) 

 
 .(2019)املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابستخدام بياانت الشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة 

عامل مليون  70حوايل  العامل،على مستوى  ،(، هناكHeek 2017‘‘ )هيك’’ا لـ ووفقر   -36
ر البنك الدويل أهنا ستنمو يف سوق عمل يقدِّ رقميا للعمل على املنصات ؤهل مو  مسجل

)كويك وآخرون،  2020مليار دوالر أمريكي حبلول عام  20 - 15لكي تصل إىل 
2015 .) 

بيد أن وجود العاملني الذين ميارسون مهامهم من خالل شبكة اإلنرتنت يرتكز حاليا   -37
 والوالايت املتحدة. أما يف أفريقيا، ابستثناء مصر، وكينيا، وجنوب أفريقيا، يف اهلند، والفلبني

ونيجرياي، وغاان واملغرب، فال توفر املنصات اإللكرتونية حاليا عمالة ُتذكر. وفضال عن ذلك، 
)شاه، الة فإن نوعية هذه العمالة وظروفها قد تكون سيئة إذا مل ُتوفر احلماية حلقوق العم

 (؛2018

ولالستفادة من هذه الفرص، جيب على واضعي السياسات األفريقيني غرس أساس   -38
 والربجمياتمتني للعصر الرقمي من خالل االستثمار يف اإلنرتنت واهلياكل األساسية الرقمية 
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وكذلك عن طريق حتسني مهارات  ،مثل حلول املدفوعات واهلوية الرقمية ،الرقمية الوسيطة
 الة.لرقمية وظروف العماإلملام ابلتكنولوجيا ا

 الزراعة الرقميةبواسطة فرص التنويع   -جيم
تغيرياٍت يف قطاع الزراعة أيضا. ويشمل ذلك تطبيق حداث إبالرَّْقم ن ة قوم ت  -39

التكنولوجيات الرقمية لتيسري الزراعة الدقيقة، ونشر اخلدمات االستشارية رقميا، وتفعيل 
 اإلمداد.  ةاخلدمات املالية الرقمية، وحلول إدارة سلسلالروابط بني األسواق، والوساطة يف 

التكنولوجيا الرقمية لتحديد ‘‘ دارال للتكنولوجيات’’تستخدم شركة السنغال، في ف  -40
( حلوال رقمية ITechCentre‘‘ )مركز آيتيك’’ هوية املاشية وأتمينها. ويف النيجر، يستخدم 

( Musoni‘‘ )موسوين’’ويف كينيا، تستخدم شركة لنشر املعلومات التجارية بني املزارعني. 
الريف. يف أساليب تكنولوجيا اخلدمات املالية لتقدمي القروض لعدد كبري من صغار املزارعني 

للتصوير ابألقمار الصناعية على حتسني عمليات ‘‘ تكنوسريف’’ويساعد استخدام شركة 
 (.2016إنتاج النب يف جنوب السودان )موراي، 

، تبني من 2019ا لدراسة أجراها املركز التقين للتعاون الزراعي والريفي يف عام ووفقر   -41
نقطة من نقاط بياانت دراسة األثر، أن حلول التكنولوجيا  50خالل فحص عينة تتكون من 

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

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

رقمية يف الزراعة األفريقية أن حُيدث أثرا حتويليا. ومن شأن تعزيز اعتماد التكنولوجيات ال -42
يف املائة من القوى العاملة األفريقية يف قطاع الزراعة، وهو  60ا ما يقل قليالر عن ويعمل حالي  

 أ(. 2019القطاع الذي يشهد أعلى معدالت الفقر يف أفريقيا )البنك الدويل، 

وقد اتسم اعتماد امليكنة والتكنولوجيا يف القطاع الزراعي يف أفريقيا ابلضعف يف   -43
املاضي. وخيشى البعض أن تعاين التكنولوجيات الرقمية من مصري مماثل )البنك الدويل، 

ب(؛ ويرى آخرون أن اخنفاض أسعار اهلواتف الذكية والتكنولوجيات الذكية املكيفة 2019
ر فرصا جديدة للمزارعني األفريقيني. فالبلدان األفريقية حباجة إىل توسيع مع النظم التماثلية يوف

نطاق سبل احلصول على اهلواتف الذكية والربط بشبكة االنرتنت يف املناطق الريفية، وحتسني 
الرقمية يف املناطق الريفية، واالستثمار يف اهلياكل  ابلتكنولوجيامستوى اإلملام 

مثل خرائط الزراعة واالنتقال بتمويل الرَّْقم ن ة الزراعية من ‘‘ يطةللربجميات الوس’’األساسية 
االعتماد بصفة رئيسية على التمويل من اجلهات املاحنة إىل التمويل عرب القطاع اخلاص )تسان 

 (.2019وآخرون، 
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 التصنيع والتنويع يف االقتصاد املناخي اجلديد -خامسا
على مسار التصنيع يف أفريقيا. وقد وصل كبرية   آاثرٌ  19لتغري املناخ وجائحة كوفيد   -44

درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل العصر الصناعي، وأدى  1,1االحرتار العاملي ابلفعل إىل 
يف املائة يف املتوسط، ومبا يصل إىل  5إىل  3إىل خفض الناتج احمللي اإلمجايل ألفريقيا بنسبة 

ا )اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية يف املائة ابلنسبة لبلداهنا األكثر ضعف 10
 (.2019األفريقي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، 

 ،ورغم أن أفريقيا، اترخييا، مسؤولة عن حصة ال تذكر من انبعااثت الكربون العاملية  -45
بشكل غري متناسب. وقدَّرت دراسٌة إال أن العواقب تقع على عاتقها يف املائة فقط،  3,8

جرهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية األفريقي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف أ
أن منطقيت غرب أفريقيا وشرقها ميكنهما أن ختسرا، جراء تغري املناخ، ما يصل  2019عام 
. وميكن أن تفقد منطقتا مشال 2050يف املائة من انجتهما احمللي اإلمجايل حبلول عام  15إىل 

يف املائة من انجتهما احمللي اإلمجايل، ووسط أفريقيا  10أفريقيا واجلنوب األفريقي ما يصل إىل 
 يف املائة منه. 5

يف حالة التقديرات املبنية على سيناريو االحرتار املرتفع، سيفقد كل من السودان و   -46
ي اإلمجايل حبلول عام يف املائة من انجتهما احملل 18,6ومجهورية تنزانيا املتحدة ما يقدر بـ 

يف املائة من انجتها  16بيساو، وليرباي وموريتانيا مجيعها أكثر من  -. وستخسر غينيا 2050
يف املائة من  19,8احمللي اإلمجايل حبلول ذلك التاريخ. وميكن للنيجر أن ختسر ما يصل إىل 

ألفريقيا وبرانمج األمم  انجتها احمللي اإلمجايل )مصرف التنمية األفريقي، واللجنة االقتصادية
، أدت اآلاثر النامجة عن تغري 9(. وحىت قبل اندالع جائحة كوفيد 2019املتحدة للبيئة، 

املناخ، مقرتنة بتلك املرتتبة عن ضعف معدالت النمو، إىل خروج أفريقيا ابلفعل عن املسار 
 املؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

أيضا آاثٌر مدمرة على العناصر الداعمة للتصنيع يف أفريقيا، مبا وستكون لتغري املناخ   -47
 يف ذلك آاثره املرتتبة على اهلياكل األساسية، والطاقة، واملياه واملواد اخلام. 

، دمر اإلعصاران إيداي وكينيث الطرق واجلسور واحملاصيل عندما 2019ففي عام   -48
اقتصادية تقدر مبلياري دوالر ويف تباطؤ  اجتاحا جنوب  شرق أفريقيا، ما تسبب يف أضرار

 12منو الناتج احمللي اإلمجايل يف موزامبيق بنسبة تصل إىل نقطتني مئويتني )هنامنري، 
، ما برحت موجات اجلفاف تعوق إنتاج الطاقة 2015(. ومنذ عام 2019نيسان/أبريل 

تهلكانه من كهرابء. كما الكهرمائية من سد كاريبا، الذي يزود زامبيا وزميبابوي مبعظم ما تس
أن عدم إدماج تغري املناخ يف ختطيط اهلياكل األساسية للطاقة واملياه وتصميمها ميكن أن 

يف املائة، حسب احلوض  60و 5تنجم عنه خسائر يف إيرادات الطاقة الكهرمائية ترتاوح بني 
 (.2015املعين )كويك وآخرون، 
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رتك يأماكن أخرى يف العامل أن إىل لنظيفة االطلب على الطاقة لتحول وميكن أيضا   -49
أفريقيا حائرة إزاء ما لديها من أصول مهملة قليلة القيمة من الوقود األحفوري. ويف حالة 

يف املائة  26إبقاء االحرتار العاملي يف حدود درجتني مئويتني، ميكن أن تظل نسبة تصل إىل 
تياطيات الغاز، والنفط والفحم يف أفريقيا يف املائة، على التوايل، من اح 90يف املائة و 34و

 (.Bos and Gupta, 2019غري مستغلة )

وميكن ألفريقيا أن توفر الطاقة النظيفة الالزمة لعملية التصنيع يف القارة. فإمكاانت   -50
غيغاواط للطاقة  110غيغاواط للطاقة الكهرمائية، و 350بلغ الطاقة املتجددة يف القارة ت

غيغاواط للطاقة الشمسية: أي ما  1000يغاواط للطاقة احلرارية األرضية، وغ 15الرحيية، و
)الوكالة الدولية  2016أضعاف إمجايل قدرة التوليد املركبة يف أفريقيا يف عام  8,8جمموعه 

 (. 2018 ،للطاقة املتجددة

يف قطاع االقتصاد األخضر. فجمهورية الكونغو الدميقراطية متتلك  وهناك أيضا فرصٌ   -51
يف املائة من الكوابلت يف العامل )وهو ضروري للبطارايت(، يف حني متتلك انميبيا  47

يف املائة من احتياطيات  89يف املائة من احتياطيات السيزيوم يف العامل و 100وزمبابوي 
يف أنظمة حتديد املواقع العاملية لألجهزة اخللوية  نني يستخدماالروبيديوم يف العامل. )وكال املعدن

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

أن يقرتن تسخري هذه املوارد ابسرتاتيجيات  (. وجيب2019املوارد الطبيعية يف أفريقيا، 
استشرافية إلضافة القيمة، تفاداي لتصدير منتجات خام قليلة القيمة على حنو ما حدث 

 ابلنسبة ملعادن أخرى.

بعض الفرص اجلديدة. إذ إن تكنولوجيات إدارة املياه القائمة تيح ميكن للرقمنة أن تو   -52
على البياانت، 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 

لتكاليف. ففي كينيا ونيجرياي، على سبيل املثال، تستخدم ما يقلل من اوهو لتوزيع الطاقة، 
، على التوايل، التكنولوجيا Lumos‘‘ لوموس’’و M-Kopa Solar‘‘ كواب سوالر-م’’شركتا 

 املالية وتكنولوجيات اهلاتف احملمول إلقامة استثمارات المركزية يف جمال الطاقة املتجددة.

 26ري املناخ قد تعود بفوائد اقتصادية تُقدر بنحو والواقع أن اإلجراءات املتعلقة بتغ  -53
، فضالر عن توفري املزيد من فرص العمل، والفوائد 2030تريليون دوالر أمريكي حبلول عام 

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

Economy, 2018) هو  اهلياكل األساسية للطاقة النظيفة. وقد أظهرت الدراسات أن بناء
كثيف العمالة بوجه خاص وميكن أن يؤدي إىل مضاعفة فرص العمل يف مشاريع الوقود إجراء  

(. كما أن املنافع االجتماعية واملالية 2020؛ هبورن وآخرون، 2010األحفوري )ابربيي، 
 أحد. طويلة األجل للتصنيع القابل للتكيف مع تغري املناخ ال ختفى على 
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وينبغي احلصول على التمويل األخضر من جمموعة واسعة من املصادر العامة واخلاصة.   -54
وينبغي أن تشمل هذه املصادر السندات اخلضراء والزرقاء املبتكرة، والقروض الكربونية املطبقة 
بشكل صحيح، وضرائب االنبعااثت الكربونية، اليت كشفت عما تزخر به من إمكانيات يف 

افظة على النظم اإليكولوجية، ومعاجلة التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه، وزايدة احمل
 اإليرادات للقطاعني العام واخلاص.

تلك و الصناعة التحويلية ابملزيد من مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة.  ويتعني رفد  -55
النتعاشها بعد أمهيتهما ابلغة  ا، وستكونقصة منو وفرصة ال متلك القارة أن هتدرمهخطة ل

 2030جتسدها خطة التنمية املستدامة لعام  اإلمنائية اليتوتلبية تطلعاهتا  19 جائحة كوفيد
 أفريقيا اليت نصبو إليها.  :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام 

الوعي اعتماد وضع لبنات املستقبل عرب  :19 التعايف من كوفيد  - سادسا
 عملييت التصنيع والتنويع يف العصر الرقمي أبمهية املناخ يف

 يفِّ إن املسارات القدمية للتصنيع مل تعد خيارا. ويتعني االستعاضة عن النمو كث  -56
على التعجيل ابنبثاق فجر العصر الرقمي. وتقتضي  19قد عملت جائحة كوفيد و الكربون، 

شكله يف اسرتاتيجياهتم هذه الظواهر من واضعي السياسات إعادة النظر يف دور التصنيع و 
 للنمو. 

ورمبا مل يعد التصنيع التقليدي الذي تقوده الصناعة التحويلية هو ذلك احلل السحري   -57
الوحيد للتنمية كما كان يف السابق، إال أنه سيظل مهما. ولكي تتمكن أفريقيا من املنافسة، 

هارات الرقمية وقدرات جيب عليها أن تلحق بركب من سبقوها يف جمال التكنولوجيات وامل
 الربط بشبكة االنرتنت.

وجيب على قطاعي الزراعة واخلدمات يف أفريقيا االستفادة من الفرص اجلديدة واملذهلة   -58
لتوليد القيمة الرقمية وخلق أعداد يعتد هبا من الوظائف يف الزراعة عالية التقنية وصادرات 

 اخلدمات. 

أبمهية املناخ. وتتيح تكنولوجيات إدارة املياه املستندة  وجيب أن يكون النمو أكثر وعيا  -59
مثل احملاصيل املوفرة للمياه وأجهزة االستشعار عن بعد والشبكات الذكية  -إىل البياانت 

إدارة املوارد بكفاءة أكرب. وتعمل تكنولوجيات اخلدمات املالية،  -واملدن الذكية 
ات املتنقلة على حتسني القدرة على التكيف مع وتكنولوجيات األقمار الصناعية ونظم املعلوم

تغري املناخ. وميكن ألفريقيا أن توفر الطاقة النظيفة الالزمة لعملية التصنيع يف القارة. وهناك 
أيضا فرٌص يف جمال املعادن املواتية لالقتصاد األخضر، مثل الكوابلت، املستخدم يف 

 التكنولوجيات الرقمية.
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 م اخلاصة على واضعي السياسات حتديث جمموعات أدواهتولتحقيق ذلك، يتعني  -60
السياسات لكي تتناسب مع العصر الرقمي، واالرتقاء يف الوقت ذاته أبسس االقتصاد وضع ب

 الرقمي يف أفريقيا.

 السياسات يف العصر الرقميوضع حتديث  - ألف
خاصة بوضع ، هناك ثالث عمليات يتكشف العصر الرقميبدأ فيه يف الوقت الذي   -61

والذكاء والفعالية. فطنة السياسات ميكنها أن تساعد السياسة العامة على التفاعل مبزيد من ال
 وهذه العمليات هي:

التجريب ’’وضع السياسات القابلة للتكيف: وما يعنيه ذلك هو هنج عملية  )أ(
ال حديث العهد وغري مستقر، ال يز ويقر هذا النهج بكل تواضع أبن العصر الرقمي . ‘‘والتعلم

وأن استجاابت السياسة العامة ينبغي أن تتحلى ابلفطنة والذكاء يف تعاملها معه. وميكن أن 
السياساتية: وهي جماالت معينة يتم فيها اختبار أدوات  ‘‘صناديق الرمل’’يشمل هذا النهج 

(. وهذا 2019ورتيوس، )بما بلد أحناء وقوانني سياسياتية خمتلفة مبعزل عما جيري يف بقية 
مياثل استخدام املناطق االقتصادية اخلاصة، اليت كانت شائعة يف إطار الرتويج للتصنيع 

للتعلم يف جمال السياسات العامة بيئة التحويلي التقليدي. ومن املهم، عند القيام بذلك، تعزيز 
ياسي يتيح االستفادة من التجارب والتعلم. وليس املطلوب من صناع القرار الس

موها عن كثب. ويرى أفكارهم فحسب، بل أن يرصدوا آاثر السياسات ويقيّ  ‘‘خيتربوا’’أن 
البعض أن جناح الصني يف التصنيع يرجع إىل وضع مثل هذه السياسات التكيفية بقدر ما 

 (؛2016يرجع إىل تركيزها على التصنيع املوجه للتصدير )آنغ، 

ات يئك على ربط وضع السياسات بالتشاور يف وضع السياسات: ينطوي ذل )ب(
تعزيز التعاون بني واضعي السياسات والشركات رايدة األعمال من أجل بخاصة تكنولوجية 

التكنولوجية الناشئة اليت يسعون إىل دعمها أو تنظيمها. وعلى هذا النحو ميكن املساعدة يف 
تتسم بقصور يف  استكشاف حلول حملية للتحدايت احمللية اخلاصة، وحتديد احلاالت اليت

التنظيم أو رمبا تنطوي على إفراط يف التنظيم، وتسريع وترية مواءمة السياسات العامة مع 
بني التعاون املمارسة. ومن األمثلة اجليدة على ذلك التعاون، يف العديد من البلدان األفريقية، 

النقدية املتنقلة ابلتباعد االجتماعي من خالل اخلدمات بشأن صناعات التكنولوجيا واحلكومة 
ج(. وهذا أمر مهم بصفة خاصة 2020والتجارة اإللكرتونية )اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

أو تعديلها بسهولة، واليت قد ال تتناسب مع الرجوع عنها ابلنسبة للسياسات اليت ال ميكن 
داوالت املتأنية املذكور أعاله، بل تتطلب بدالر من ذلك املزيد من امل ‘‘االختبار والتعلم’’هنج 

 اليت يعرض فيها أصحاب املصلحة ما لديهم من مسامهات؛

التعاون يف صنع السياسات: إن الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة عابرة للحدود   )ج(
حملها. وهذا ما جيب أن تكون عليه حوكمتها أيضا. فها  تبشكل يفوق بكثري تلك اليت حل
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هي أطر احلوكمة العاملية للعصر الرقمي تنشأ يف جماالت مثل الضرائب وحقوق العمل والتجارة. 
حتقق املزيد إذا  ، ميكن ألفريقيا2063. وبلغة خطة عام بيد أن أتثري فرادى البلدان األفريقية

لة واحدة لتعزيز مصاحلنا ومواقفنا املشرتكة على تكلمت بصوت واحد وتصرفت ككت’’ما 
وتوفر اسرتاتيجية االحتاد األفريقي للتحول الرقمي حمفال ممتازا لتنسيق . ‘‘الساحة الدولية

املواقف األفريقية بشأن قضااي السياسات العابرة للحدود يف العصر الرقمي. وينبغي للبلدان 
فل كقاعدة انطالق إلنشاء سوق رقمية موحدة كجزء األفريقية أن تنظر يف االستعانة هبذا احمل

من بروتوكول التجارة اإللكرتونية الذي سيتم التفاوض عليه يف إطار منطقة التجارة احلرة 
القارية األفريقية )اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومفوضية االحتاد األفريقي، ومصرف التنمية 

ءمة لوائح السوق الرقمية، مثل تلك املتعلقة (. ومن خالل موا2019األفريقي واألونكتاد، 
بسبل احلصول على البياانت وإمكانية حتويلها، ميكن ملثل هذه السوق الرقمية األفريقية 
املوحدة أن تساعد يف التغلب على صغر حجم األسواق، الذي حيد حاليا من منو شركات 

 التكنولوجيا األفريقية.  

 ي يف أفريقياالنهوض أبسس االقتصاد الرقم  -ابء
من أجل حتقيق أقصى قدر من االستفادة من االقتصاد الرقمي، ال بد من تعزيز   -62

 :من خالل األسس الرقمية ألفريقيا

رفع مستوى كفاءة القوى العاملة: ينبغي إيالء مزيد من االعتبار ملعرفة أي  )أ(
املهارات الرقمية ينبغي االستثمار فيها على وجه التحديد وكيف ميكن القيام بذلك. وتشمل 
األولوايت ما يلي: )أ( املهارات الرقمية األساسية غري املرتبطة بوظائف حمددة، مثل أساسيات 

هارات الرقمية املرتبطة بوظائف حمددة، مثل الربجمة احلاسوبية، وحتليل املو احلوسبة؛ )ب( 
املهارات الشخصية غري املرتبطة بوظائف حمددة، و البياانت، والرتميز، وإدارة الشبكات؛ )ج( 

 مثل التواصل، واإلدارة، والتفكري التحليلي والنقدي واإلبداع. 

ن جمرد أتمني احلصول إىل اإلنرتنت حتسني املعدات احلاسوبية الرقمية: تبني أ )ب(
السريع له أتثري إجيايب كبري على معدالت العمالة األفريقية، حىت ابلنسبة لفئات العاملني 

(. وجيب أن يشمل حتسني الربط الرقمي أيضا توسيع 2019األقل تعليما )هورت وبولسن، 
ابلنسبة للزراعة الريفية، فضال  نطاق التغطية ابإلنرتنت، للمساعدة يف نشر الرَّْقم ن ة، ال سيما

عن خفض التكاليف، لدعم القدرة التنافسية ملوردي اخلدمات املزودة إبمكانيات رقمية يف 
موثوقية الكهرابء يف ذلك ، مبا التمكينية األساسيةياكل اهلحتسني أفريقيا. وجيب أيضا 

احلصول على ’’ الفرعيةوتكلفتها: فمن بني البلدان اخلمسني اليت تقع يف أسفل قائمة الفئة 
 بلدا يف أفريقيا. 31مؤشر البنك الدويل ملمارسة األعمال التجارية، يوجد يف  ‘‘الكهرابء

رفع مستوى الربجميات الوسيطة: جيب أيضرا إجراء حتسينات على الطبقة  )ج(
الوسيطة اليت تربط بني اهلياكل األساسية وشركات التكنولوجيا، مثل حلول السداد الرقمية 
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اهلوية الرقمية. فهذه اجملاالت تشكل جسرا مع املعدات احلاسوبية الرقمية إلجياد بيئة مواتية و 
الزدهار التكنولوجيا األفريقية. وحتقيقا هلذا الغرض، يتعني على احلكومات اعتماد اللوائح 

احلرص على ‘1’ حلول ملدفوعات القطاع اخلاص، مثل الصريفة املتنقلة، معوضع املناسبة ل
ماد وصالت بينية لربامج تطبيقات اخلدمات احلكومية، بغرض مساعدة شركات اعت

الثقة بناء وإنشاء أنظمة اهلوية الرقمية ل ‘2’التكنولوجيا على التعامل مع النظم احلكومية. و
 ؛‘‘اعرف عميلك’’ومساعدة تكنولوجيات اخلدمات املالية على تلبية القواعد اخلاصة بـمبدأ 

ذكية األفريقية: ميكن للرَّْقم ن ة أن تعيد تعريف كيفية ختطيط املدن تعزيز املدن ال )د(
وتصميمها وإدارهتا. فاملدن الذكية تستعني ابلتكنولوجيا الرقمية لتحسني الكفاءة، والقدرة 
التنافسية، واإلنتاجية، والصالحية للسكن واالستدامة من خالل اهلياكل األساسية واخلدمات 

، قطاع 2001ثال، عززت القرية الذكية اليت أنشئت يف مصر يف عام الذكية. فعلى سبيل امل
ألف فرصة عمل )معهد  50تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأسفرت عن إجياد أكثر من 

 بريينغ بوينت، بدون اتريخ(. 

  املسائل املتعلقة ابلسياسات العامة واألسئلة الرئيسية  -سابعا
 التالية املطروحة للمناقشة:يتعني النظر يف املسائل   -63

العادل، على الصعيد  توزيعكيف ميكن للبلدان األفريقية أن تتعاون لضمان ال )أ(
 للتعجيل ابلتعايف من اجلائحة؟ 19العاملي، للقاحات كوفيد 

لتخفيف لكيف ميكن تسخري التكنولوجيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة  )ب(
الوقت ذاته استنباط مسارات جديدة إلجياد فرص العمل والتعايف من آاثر تغري املناخ، ويف 

 ؟19من كوفيد 

كيف يتعني على صانعي السياسات أن يستجيبوا لبزوغ العصر الرقمي وما  )ج(
 هي األولوايت إلجياد اقتصاد رقمي أفريقي موات؟ 

ا شكلهاملخاطر اليت يدرء كيف ينبغي ألفريقيا أن تستعد لتجنب التهديدات و  )د(
عليها تغري املناخ، مبا يف ذلك الصدمات املتصلة ابلطقس، وتضرر اهلياكل األساسية، وأصول 

 الوقود األحفوري املهملة؟

نها من االستفادة كيف ميكن ألفريقيا أن تتبع مسارا مستداما بيئيا للتصنيع ميكِّ  )هـ(
كاانت الطاقة النظيفة من اقتصادايت تغري املناخ، مبا يف ذلك األصول املعدنية اخلضراء وإم

 ؟19 لتوليد النمو املستدام والشامل للجميع، وخلق الوظائف والبناء يف مرحلة ما بعد كوفيد
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مليون من شباب أفريقيا إىل القوة العاملة بني عامي  170ويف ضوء انضمام  )و(
، كيف ينبغي لالقتصادات األفريقية أن حتقق التنوع الذي يكفل إجياد فرص 2030و 2019

 عمل الئقة يف اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة؟

هل ميكن ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أن تسهم يف تطوير االقتصاد  )ز(
ألفريقيا  ‘‘السوق الرقمية املوحدة’’كيف ميكن حتقيق و الرقمي والتجارة اإللكرتونية يف أفريقيا؟ 

من خالل  2030-2020اليت تتوخاها اسرتاتيجية االحتاد األفريقي للتحول الرقمي 
 بروتوكول التجارة اإللكرتونية ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؟
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