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تقرير المفوضية عن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا
مقدمة:
-1

ألفريقيا كضع قكم عمى الساحة العالمية حيث ينظر إلييا عمى أنيا أرض الفرص فيي
كجية جديدة يقصدىا العديد مف المستثمريف كالعناصر الفاعمة في التنمية في سعييما
لمكصكؿ إلى األسكاؽ ذات النمك العالي ،ذلؾ عمى الرغـ مف االضطرابات االقتصادية
الجارية كاآلثار التي خمفتيا األزمة المالية كالرككد .كفي ىذه البيئة العالمية سريعة التغيير،
تحتاج أفريقيا إلى االستفادة مف ىذه الظركؼ المستجدة التي ستعزز بشكؿ كبير التجارة،
كتدفع عجمة النمك كتخمؽ فرص العمؿ .كلكنيا اآلف ،غير قادرة عمى جني الفكائد الكاممة
لمكاردىا .حيث تتمثؿ إحدل المشاكؿ الرئيسية في الفجكة المكجكدة في البنية التحتية،
كيمكف الحؿ ليذه الفجكة لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا.

-2

اعتمدت الدكرة العادية الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات اإلعناف
 AU/DECL.1مطالبة مفكضية االتحاد األفريقي بصياغة برنامج لتطكير البنية التحية في
أفريقيا ،كالذم أطمؽ رسميا في كمباال ،أكغندا في يكليك  .2010كقد عممت منظمات قارية
رائدة ،بما في ذلؾ مفكضية االتحاد االفريقي كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد  ،كالبنؾ
األفريقي لمتنمية) ،لسنكات عمى معالجة العجز في البنية التحتية .كباإلضافة إلى ذلؾ ،تبرز
خطة العمؿ الخاصة بالبنية التحتية لمجمكعة الػ 20كككنسكرتيكـ البنية التحتية ألفريقيا
كصندكؽ االئتماف بشأف البنية التحتية لناتحاد األكركبي كافريقيا كبرنامج تشخيص البنية
التحتية في البمداف االفريقية أىمية البنية التحتية اإلقميمية بالنسبة لمنمك في أفريقيا.
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يقدـ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا تحمينا ت كرؤل جديدة لمجمع ،في إطار برنامج
كاحد متماسؾ ،المبادرات القارية القائمة أك السابقة المتعمقة بالبنية التحتية مثؿ خطة العمؿ
قصيرة األجؿ لمنيباد ،كاإلطار االستراتيجي المتكسط الي طكيؿ األجؿ لمنيباد ،كخطط العمؿ
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الرئيسية لمبنية التحتية لناتحاد االفريقي كيمأل البرنامج الثغرات ،كاستنادا إلى الدركس
السابقة ،فانو يتيح الكزف المناسب لقيمة الممكية المحمية ،كضركرة التدخنات المادية كغير
المادية ،كالحاجة لمصادر تمكيؿ متنكعة كأىمية كجكد استراتيجيات تنفيذ سميمة .كبناء عمى
مشاكرات كاسعة كعمميات تحميؿ ،فاف برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا يكفر أجندة
لمشاريع ذات أكلكية قابمة لمتطبيؽ تتمشى مع األىداؼ طكيمة األجؿ في أفريقيا .ببساطة،
يمكف القكؿ اف برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا يختمؼ عف مبادرات التكامؿ اإلقميمي
لمبنية التحتية السابقة ألنو صمـ مف أجؿ جذب استثمارات فعالة.
-4

أعد ىذا التقرير عمى أساس تقارير دراسات مختمفة (التشخيص ،منظكر سياسة االقتصاد
الكمي ،األطر كالبرامج االستراتيجية) ترد قائمة في المحمؽ كتـ تنفيذىا بخصكص القطاعات
األربعة لمطاقة كالنقؿ كالمياه العابرة لمحدكد كاالتصاالت السمكية كالناسمكية /تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت .كيكجد ىذا التقرير نتائج العمؿ كالمشاكرات مع جميع أصحاب
المصمحة كاألطراؼ المعنية خناؿ  18شيرا .كيمخص التقرير ما تحتاج أفريقيا القياـ بو
الستغناؿ إمكاناتيا مف خناؿ االستثمار الجزئي في البنية التحتية اإلقميمية .كيقدـ ىذا
التقرير إلى الدكرة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي العتماده.

ثانيا -التوقعات:
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يفترض برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا أف متكسط معدؿ النمك االقتصادم لمبمداف
األفريقية سيككف  ٪6سنكيا بيف  2010ك  ،2040مدفكعا بالزيادة في عدد السكاف ،كارتفاع
مستكيات التعميـ كاستيعاب لتكنكلكجيا 1كيعني ىذا النمك ،أنو عمى مدل  30عاما حتى عاـ
 2040سكؼ يتضاعؼ الناتج المحمي اإلجمالي لمبمداف األفريقية ست مرات ،كاف متكسط
دخؿ الفرد األكثر مف  10,000دكالر في جميع البمداف .كىذا النمك المستمر كاالزدىار
سيضخـ الطمب عمى البنية التحتية ،كالتي ىي بالفعؿ كاحدة مف أكبر العقبات أماـ تحقيؽ

1

َكىن معدل الىمى مماثال للهىد خالل العقىد الثالثة الماضُة .فمىذ  ،3112تجاوس متىسظ معدل الىمى السىىٌ فٍ أفزَقُا.%2
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التنمية المستدامة في القارة .كعمى افتراض أف ىذا النمك سكؼ يتحقؽ ،فاف احتياجات البنية
التحتية في أفريقيا تككف كاضحة بشكؿ صارخ :
• سكؼ يزيد الطمب عمى الكيرباء مف  590تي اركاط في الساعة ( )TWhفي عاـ ،2010
إلى أكثر مف  3100تي اركاط في الساعة في عاـ ، 2040كىك ما يعني معدؿ نمك
سنكم يبمغ في المتكسط ما يقرب مف  .2٪6كحتي يتحقؽ ذلؾ ،فاف قدرة تكليد الكيرباء
المثبتة يجب اف ترتفع مف المستكيات الحالية عند  125جيجاكات ( ،GWمقارنة مع
المممكة المتحدة) إلى ما يناىز  700جيجاكاط في عاـ .2040
• زيادة أحجاـ النقؿ مف  8-6مرات ،مع زيادة كبيرة بشكؿ خاص إلى  14ضعفا بالنسبة
لبعض البمداف غير الساحمية .كسكؼ ترتفع إنتاجية الميناء مف  265مميكف طف في عاـ
 ،2009إلى أكثر مف  2مميار طف في عاـ .2040
• االحتياجات المائية سكؼ تدفع بعض األحكاض المائية ،بما في ذلؾ نير النيؿ،
كالنيجر ،كحكضا أكرانج كفكلتا الى حافة االيككلكجية.
• الطمب عمي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت سكؼ يتضاعؼ  20مرة قبؿ عاـ 2020
في أفريقيا مع محاكلة افريقيا المحاؽ بنطاؽ الذبذبات العريضة كالطمب الذم يتراكح حكؿ
 300جيجابايت في الثانية الكاحدة في عاـ  2009سكؼ يصؿ إلى  6000جيجابايت
في الثانية الكاحدة بحمكؿ عاـ .2018
-6

ىذا الطمب المتزايد عمى البنية التحتية يمثؿ تحديا حرجا ألفريقيا حيث أنيا يتنافس في
األسكاؽ التجارية العالمية كاإلقميمية التي تعتمد عمى االنتاج في الكقت المحدد كالمركنة،
كالتسميـ السريع كالمكثكؽ بو .كبالقياس عمى أم مف مجاالت البنية التحتية ،سكاء كثافة

طبقا ً إلحصائُات الطاقة العالمُة الزئُسُة للىكالة الدولُة للطاقة لعام  3112فإن الطلب البالغ  221تُزاواط فٍ الساعة َضاهٍ تقزَبا طلب الماوُا فٍ
 3112و  2011تبزاواط فٍ الساعة للصُه فٍ .3112
2
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الطرؽ ،الكثافة الياتفية ،القدرة عمى تكليد أك خدمة التغطية فاف البمداف األفريقية متخمفة.
باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف استراتيجية تنمية القطاع الخاص في أفريقيا لمبنؾ األفريقي لمتنمية
تقدر تكمفة خدمات البنية التحتية في المتكسط بضعفي تكمفتيا في المناطؽ النامية األخرل،
كما كاف الرسكـ الجمركية مرتفعة بشكؿ استثنائي .كتكفر شركات شرؽ آسيا ما يقرب مف
 ٪70مف تكاليؼ النقؿ مقارنة بالشركات االفريقية ،في حيف أف شركات دكؿ أمريكا الناتينية
كجنكب آسيا تكفر ما يقرب مف .٪ 50
-7

أمر حيكيا لتحقيؽ الرخاء االقتصادم كالتنمية المستدامة.
يعتبر سد العجز في البنية التحتية ا
اال انو يمثؿ مشكمة اقميمية كقارية تتطمب حنا إقميميا كقاريا .كبما اف الجغرافيا االقتصادية
في أفريقيا تمثؿ تحديا مف نكع خاص كأف احتياجات البنية التحتية كبيرة جدا ،فإف تحقيؽ
التكامؿ اإلقميمي ىك األفضؿ ،كربما السبيؿ الكحيد ألفريقيا لتحقيؽ النمك كاالقتساـ العادؿ
لممزايا في سكؽ عالمية متزايدة الترابط .

ثالثا .الرؤية واآلثار لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا:
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اف القادة األفريقييف الذيف عرفكا منذ فترة طكيمة أىمية التكامؿ اإلقميمي لدعـ التنمية
االقتصادية في أفريقيا ،قد أعربكا باستمرار عف رغبتيـ في بناء سكؽ مشتركة لمسمع
كالخدمات .لذا فاف اليدؼ االستراتيجي العاـ لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا ىك
تمكيف أفريقيا مف تعجيؿ التكامؿ االقميمي لمقارة كتسييؿ خمؽ اقتصاد اقميمي افريقي كما
خططت لذلؾ معاىدة ابكجا .كمف خناؿ تحسيف الكصكؿ إلى شبكات البنية التحتية
االقميمية كالقارية المتكاممة ،فاف برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا سكؼ يسمح لمبمداف
بتمبية الطمب المتكقع عمى خدمات البنية التحتية كتعزيز قدرتيا التنافسية مف خناؿ :
• زيادة الكفاءة
• تسريع النمك
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• تسييؿ االندماج في االقتصاد العالمي
• تحسيف مستكيات المعيشة
• إطناؽ العناف لمتجارة البينية األفريقية.
-9

تتمثؿ الفكائد األساسية لنيج متكامؿ إقميميا لتطكير البنية التحتية في التمكيف مف تشكيؿ
األسكاؽ التنافسية الكبيرة بدال مف تمؾ االسكاؽ الصغيرة كالمعزكلة كغير الفعالة ،كخفض
التكاليؼ في مختمؼ القطاعات االنتاجية .كعمى الرغـ مف المكاسب القكية لمناتج المحمي
اإلجمالي في العديد مف البمداف خناؿ السنكات األخيرة ،فاف قصكر البنية التحتية في أفريقيا
يخنؽ جيكد التكامؿ ،يعكؽ النمك كيضعؼ المكارد الكطنية ،العامة كالخاصة.

 -10يمكف جزء مف المشكمة في اف اإلطار االفريقي لمسياسات اإلقميمية كالقارية سميـ جكىريا،
كلكف ىذه السياسات لـ تتـ صياغتيا بدقة كباستمرار في تشريعات كطنية ،حتى بعد أف يتـ
تكقيع المعاىدات كالتصديؽ عمييا .كحيث تظير ىذه السياسات في التشريعات الكطنية،
فإنيا غالبا ال تنفذ .ككشفت مراجعة شاممة ألكثر مف عشريف مشركعا إقميميا ك برامج
التنمية اف ضعؼ التنسيؽ كمكاءمة السياسات يشكؿ عائقا رئيسيا لمكفاءة عمى الرغـ مف
عدـ كفاية التمكيؿ .كفي كثير مف الحاالت ،فاف ىذا القصكر يكمؼ أفريقيا مميارات مف
الدكالرات النازمة لسد الفجكة التمكيمية في تطكير البنية التحتية.
 -11سكؼ يساعد تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا عمي حؿ ىذه المشكمة .كسيمكف
القادة األفريقييف مف التحدث بصكت كاحد كالكصكؿ لتحقيؽ األىداؼ المشتركة .أنو يقدـ
لصناع القرار قائمة األكلكيات ا لتي تمبي احتياجات البنية التحتية المادية كالقضايا الحساسة
لمحكـ كاألىـ مف ذلؾ ،يستند برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا عمى رؤية مشتركة
لمتكامؿ اإلقميمي كبرنامج طكيؿ األجؿ مف شأنو أف يدعـ أىداؼ االتحاد االفريقي كمعاىدة
أبكجا .كسكؼ يمكف برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا البمداف مما يمي:
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 خفض تكاليف الطاقة وزيادة فرص الوصول اليها .سكؼ تجني أفريقيا كفكرات في
تكاليؼ إنتاج الكيرباء تقدر ب  30مميار دكالر أمريكي سنكيا ،أك  850مميار دكالر
أمريكي حتي عاـ  .2040الحصكؿ عمى الطاقة سيرتفع مف  ٪ 39في عاـ 2009
إلى ما يقرب مف  ٪70في عاـ  ،2040كمكف ار فرص الكصكؿ الى الطاقة ؿ 800
مميكف نسمة إضافية.
 خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية األفريقية .سكؼ تبمغ مكاسب كفاءة
النقؿ في شبكة النقؿ اإلقميمية األفريقية المتكاممة (أرتيف)  172مميار دكالر عمى
االقؿ ،مع إمكانية تحقيؽ كفكرات عند فتح ممرات التجارة .أخي ار سكؼ يكفر التقدـ
المطرد في التكامؿ اإلقميمي كالخدمات تحكال مف التجارة الخارجية إلى التجارة فيما
بيف البمداف كداخؿ األقاليـ كفيما بينيا ،مما يساعد عمي الكفاء بكعد اقامة السكؽ
األفريقية المشتركة عاـ .2028
 ضماف األمف المائي كالغذائي .يكجد في أفريقيا أدنى مستكم تخزيف لممياه كلمزراعة
المركية في العالـ ،كحكالي نصؼ القارة تكاجو نكعا مف اإلجياد المائي أك ندرة المياه
كسكؼ يشتد الطب .كلمتعامؿ مع األزمة المقبمة ،سكؼ يكفر برنامج تطكير البنية
التحتية في أفريقيا البنية التحتية لتخزيف المياه النازمة إلنتاج الغذاء كالتجارة.
 زيادة الترابط العالمي .سكؼ يعزز برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا نطاؽ
الربط بالذبذبات العريضة بنسبة  20نقطة مئكية .لزيادة ىذا الربط بنسب ػ ػ ػ ػػة ،٪10
بحمكؿ عاـ  ،2018كمع ىذه الزيادة المتكقعة يرتفع الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة
 ٪1عف طريؽ تعزيز الربط بيف السمع كاألسكاؽ كبيف الناس كفرص العمؿ.
 -12إف التجارة كالقدرة التنافسية ليست االعتبارات الكحيدة عند التخطيط لمستقبؿ البنية التحتية
في أفريقيا .اذا لـ تأخذ افريقيا امكرىا بيدييا ،فإف أفريقيا لف تككف في كضع يمكنيا مف تكليد
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فرص عمؿ لعدد سكانيا المتزايد .كفي عاـ  2010كاف في افريقيا 51مدينة ذات تعداد
أكثر مف مميكف نسمة ،كمدينتاف (القاىرة كالجكس) كاف تعداد السكاف أكثر مف  10مميكف
نسمة .مف المتكقع في عاـ  2040أف يككف لدييا أكثر مف  100مدينة ذات تعداد أكثر
مف مميكف نسمة كعمي االقؿ 7مدف يتجاكز تعداد سكانيا 10مناييف نسمة .تنطكم ىذه
التكقعات 3في اال رتفاع عدد السكاف ضمنا عمي ارتفاع عدد القكل العاممة في أفريقيا .كتعد
القارة مستكدعا لمقكل العاممة لتحقيؽ النمك االقتصادم في افريقيا كاالقتصاد العالمي ،كمع
ما يكفره برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا مف قاعدة البنية التحتية ،تصبح لدم أفريقيا
كسيمة فعالة لتحقيؽ نمك قكم مشترؾ كمستداـ.
رابعا .تحديد أولويات البرامج والمشاريع ،و التحقق من صحة العممية
 -13يعتمد برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا عمى الدركس المستفادة مف أقاليـ مثؿ آسيا
كأكركبا كأمريكا الجنكبية .كعميو فاف طريقة تحديد األكلكيات ليذا البرنامج كاسع النطاؽ
كالمعقد تعتمد عمى البحكث المعمقة كالتشخيص كاالستعراض كعمى تحميؿ مفصؿ
لناحتياجات كالثغرات عمى المدل القصير كالمتكسط كالطكيؿ ،كىك ما يميز برنامج تطكير
البنية التحتية في أفريقيا عف كؿ المحاكالت السابقة .
 -14أسفرت الدراسة عف إبراز تكقعات الطمب الكمي عمى البنية التحتية في كؿ قطاع حتي عاـ
( 2040أك  2020لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت) ،كالفجكات المتكقعة كاالختناقات
الناجمة عف عدـ تكافؽ العرض مع الطمب ،كعدـ الكفاءة المؤسسية كالتي تـ تسميط الضكء
عمييا سابقا كالخيارات المطركحة لتحديد كاعداد كتمكيؿ المشاريع .كقد تـ تنظيـ البرنامج
لممدل القصير كالمتكسط (حتي  2020ك )2030مع نظرة طكيمة األجؿ لتمبية االحتياجات
حتي عاـ .2040

3

سىف َزتفع تعداد سكان أفزَقُا مه ملُار وسمة فٍ  3101إلً 8ر 0ملُار وسمة فٍ  3121وبذلك تتجاوس أفزَقُا تعداد السكان فٍ الصُه فٍ 3132
والهىد فٍ . 312
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 -15نظ ار لناحتياجات العاجمة لمبنية التحتية في أفريقيا ،فقد تـ تضميف قائمة المشاريع كالبرامج
لمتنفيذ عمى المدل القصير في خطة العمؿ ذات األكلكية (الممحؽ  )1مف برنامج تطكير
البنية التحتية في أفريقيا .كاف كاف يمكف اعتبار البرنامج بالكامؿ ككسيمة لتطكير البنية
التحتية اإلقميمية ألفريقيا عمى المدل الطكيؿ ،فاف خطة العمؿ ذات األكلكية تعطي تفاصيؿ
المضي قدما عمى نحك مباشر مف خناؿ تقديـ مشاريع كبرامج لمتنفيذ ،تعزز التكامؿ
اإلقميمي السميـ بيف  2012ك .2020
 -16األىـ مف ذلؾ ،أف خطة العمؿ ذات األكلكية تجعؿ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا
فريدا مف نكعو ،ذلؾ أف قائمة المشاريع ذات األكلكية ،ليست فقط نتيجة عمؿ تحميمي مكثؼ
كلكف أيضا عممية تشاكر شاممة كمكثفة منذ البداية مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية،
كمجمعات الطاقة كمنظمات البحيرات كأحكاض األنيار كالككاالت المتخصصة ،ككزراء
القطاعات كغيرىـ مف أصحاب المصمحة المعنييف بالتنمية .كباإلضافة إلى ذلؾ ،تـ التشاكر
مع كزراء القطاعات لمحصكؿ عمى مكافقتيـ.
 -17تـ تحديد أكلكيات المشاريع عمى أساس فئات المعايير الثناثة )1( :األىمية كالتكامؿ
اإلقميمي )2( ،الجدكل كالجاىزية ( )3التأثيرات التنمكية .كقد نكقشت ىذه المعايير
التفصيمية كتـ االتفاؽ عمييا كجزء مف عممية تشاكرية مكثفة لبرنامج تطكير البنية التحتية
في أفريقيا مع أصحاب المصمحة .كقد تـ تقييـ كتصنيؼ كترتيب المشاريع التي تـ اختيارىا
في إطار خطة العمؿ ذات األكلكية عمى أساس معايير فرعية داخؿ كؿ مف ىذه
المجمكعات الثناث حيث تمت المصادقة عمييا أثناء المشاكرات اإلقميمية ،كعمميات
مراجعتيا كاجازتيا مف قبؿ االجتماعات الك ازرية لمقطاعات.
 -18أجريت مشاكرات لمدة يكميف مع كؿ مجمكعة اقتصادية إقميمية كالككاالت االقميمية ذات
الصمة لمناقشة معايير االختيار ،كالمشاريع المحتممة كالتكصؿ الى تكافؽ حكؿ تفاصيؿ
البرنامج .كقد حضر أكثر مف  300ممثؿ مف دكؿ افريقية ىذه االجتماعات .كعقدت
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اجتماعات ك ازرية لمقطاعات لبحث كاقرار نتائج برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا.
كضعت ىذه المشاركة الكاسعة ،التي أدت إلى تكافؽ في اآلراء عمى مستكل القارة ،األساس
الستمرار الممكية خناؿ جميع مراحؿ التنفيذ .كقد أدت ىذه العممية مف أسفؿ إلى أعمى إلى
تزكيد برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا بالقياسات الكمية المتخصصة ،مثؿ تفاصيؿ
برامج االستثمارات الكطنية كاإلقميمية ،فضنا عف نكعية مدخنات ميمة ،مثؿ رغبات
المجتمع كأفضمياتو.
 -19تمثمت النتيجة في خطة العمؿ ذات األكلكية التي تتككف مف  51مشركعا كبرنامجا تـ
تجميعيا في مجمكعة مف الفئات العامة ،مف خناؿ عدد مف المزايا عبر القطاعات )15 (:
لمطاقة ك () 24لمنقؿ ك(  ) 9لممياه عابرة الحدكد؛ ( )3لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
كالمجمكعات  4ىي (الممحؽ :)2
• الطاقة :الطاقة الكيركمائية ،كالترابط ،كخطكط األنابيب ؛
• النقل :الترابط ،تحديث الممرات ؛ تحديث المكانئ كالسكؾ الحديدية ،كتحديث النقؿ
الجكم؛
• المياه  :السدكد متعددة األغراض ،بناء القدرات ،تحكيؿ المياه؛
• تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :بناء القدرات ،البنية التحتية لمربط األرضي ،كنقاط
مراكز اإلنترنت؛
 -20تمثؿ المشاريع كالبرامج في إطار خطة العمؿ ذات األكلكية الدفعة األكلى مف األكلكيات
المتفؽ عمييا كالناتجة عف التحميؿ كفقا لممعايير المحددة كالمشاكرات بشأف الخطط الرئيسية
لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية كىي تمثؿ الطريؽ ذا األكلكية النازـ لتحقيؽ نتائج برنامج
تطكير البنية التحتية في أفريقيا .كخطة العمؿ ذات األكلكية ليست خطة جامدة بؿ سيتـ
4

ممحكظة :بشاف مشركع رقـ  1الكارد في الممحؽ رقـ  :2إف سد النيضة الكبير اإلثيكبي ( )GERDالذم ىك قيد اإلنشاء في كادم  ABBAYبكاسطة الحككمة اإلثيكبية .الحككمة اإلثيكبية مقتنعة أف ليذا السد فائدة كبيرة لمبمداف الثناثة المتشاطئة ،كىي مصر

كإثيكبيا كالسكداف .لدي مصر كالسكداف مخاكؼ بشأف آثار السد عمييما .كليذه الغاية ،دعت الحككمة اإل ثيكبية ،بحسف نية ،بمدا المصب كىما مصر كالسكداف لتشكيؿ لجنة دكلية مف الخبراء لمراجعة كثائؽ تصميـ ) ،(GERDكتكفير شفافية تبادؿ المعمكمات
كالتماس تفيـ الفكائد كالتكاليؼ لكؿ مف الدكؿ الثناث ككذا أم آثار لمسد ( )GERDإف كجدت عؿي بمدم المصب ،كذلؾ لبناء الثقة بيف جميع األطراؼ.
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تحديثيا بانتظاـ لتعكس التقدـ كتفسح المجاؿ ألكلكيات جديدة ،ذلؾ اف احتياجات أفريقيا
مستمرة في التطكر .كىذا يعكس الحاجة الى ضماف االتساؽ مع الخطط الرئيسية
لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية كاالتساؽ مع اإلطار االستراتيجي لبرنامج تطكير البنية
التحتية في أفريقيا .لذلؾ ،ينبغي أف ينظر إلى خطة العمؿ ذات األكلكية ليس كقائمة كاحدة
غير قابمة لمتغيير كلكف كخطكة أكلى (ضركرية) في عممية ديناميكية لتنفيذ برنامج تطكير
البنية التحتية في أفريقيا عمى مدل العقكد الثناثة المقبمة.
 -21خناؿ المشاكرات ،تـ االعتراؼ بأف الظركؼ الخاصة لمدكؿ النامية الجزرية كالبمداف اليشة
فحركة النقؿ البحرم كالمكانئ ىي عناصر أساسية في التخطيط لممرات النقؿ التي تربط
الدكؿ الجزرية بالجزء الرئيسي مف البمد كطرؽ التجارة .كقد تـ التعرؼ عمى االحتياجات
الخاصة لمبنية التحتية اإلقميمية لمبمداف اليشة كسكؼ تنعكس باستمرار مع تنفيذ برنامج
تطكير البنية التحتية في أفريقيا عمى مدل العقكد الثناثة المقبمة.
 -22تحقيؽ افريقيا بالفعؿ تقدما كبي ار في البنية التحتية االقميمية مف خناؿ مشاريع مثؿ ممر
طريؽ ممباسا  -نيركبي -أديس ،ممر طريؽ تيما -كاجادكجك  -باماكك ،كممر الطريؽ
العابر لمدكؿ المغاربية ،كجسر كا از انجكال كالممر البرم بامندا  -إينكجك .كلـ يتـ تضميف
المشاريع الجارية أك التي تـ تأميف تمكيميا.
خامسا .تكاليف البرنامج:
 -23في حيف يصعب تقدير تكمفة رأس الماؿ النازـ لمتنفيذ طكيؿ االجؿ لبرنامج تطكير البنية
التحتية في أفريقيا حتي عاـ ( 2040تقدر حاليا بأكثر مف 36مميار دكالر امريكي) ،فانو
مف المتكقع أف تككف التكمفة العامة لرأس الماؿ النازـ لتنفيذ خطة العمؿ ذات األكلكية مف
عاـ  2012حتى عاـ  2020حكالي  68مميار دكالر أمريكي أك  7.5مميار دكالر أمريكي
تقريبا سنكيا عمى مدل السنكات التسع المقبمة.
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تكمفة
(US$

قطاع

)billion
24.4

النقؿ

40.3

الطاقة

1.7

المياه

0.5
67.9

تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت
اإلجمالي

التكمفة (US$
)billion

القارم

3.0

اإلقميـ

1.3

شماؿ أفريقيا

6.2

غرب أفريقيا

21.5

كسط أفريقيا

12.6

Southern
Africa

23.3

شرؽ أفريقيا

67.9

اإلجمالي
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التكمفة اإلجمالية لخطة العمل ذات األولوية لبرنامج
تطوير البنية التحتية في أفريقيا
القطاع واإلقميم  67.9 :مميار دوالر أمريكي حتي عام
0202

 -24تمثؿ مشاريع كبرامج الطاقة كالنقؿ حكالي  ٪ 95مف التكمفة اإلجمالية ،مما يدؿ عمى
الحاجة الماسة لناستثمارات التحكيمية في ىذه القطاعات لدعـ التجارة األفريقية كتعزيز النمك
كخمؽ فرص العمؿ .كيتمثؿ التركيز في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى تمكيف
اإلصناحات البيئية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ،جنبا إلى جنب مع االستثمارات
لتحسيف الترابط عف طريؽ الذبذبات العريضة كترد استثمارات األلياؼ البصرية عمى طكؿ
خطكط نقؿ الطاقة الكيربائية كالطرؽ كالسكؾ الحديدية ضمف قطاعات الطاقة كالنقؿ لخطة
العمؿ ذات األكلكية .كتشمؿ تكاليؼ قطاع الطاقة العديد مف مشاريع كبرامج ،قطاع المياه
العريض مثؿ مرافؽ الطاقة الكيركمائية  ،كتتضمف جميع المشاريع كالبرامج في إطار خطة
العمؿ ذات األكلكية تدابير مرنة إلطناؽ االستثمارات النازمة المطمكبة.
 -25يقؿ استثمار رأس الماؿ المطمكب لعاـ  2020بكثير عف  ٪ 1مف الناتج المحمي اإلجمالي
في أفريقيا .بعض اإلجراءات تكاد ال تتطمب أم تكاليؼ مالية كلكف تحتاج إلى اإلرادة
السياسية كالستعداد لمعمؿ.
 -26سكؼ تعكد البنية التحتية اإلقميمية بالفائدة لجميع البمداف مف خناؿ كفكرات الحجـ .كلكف
البعض سكؼ يتحمؿ تكمفة أعمى مف غيره ،كتعكس الخنافات اإلقميمية لمتمكيؿ حجـ
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االستثمارات المطمكبة في بمداف كأقاليـ معينة ،مثؿ التنمية المثمى لمكقع إنجا كعممية النقؿ
المقترنة بيا (في جميكرية الككنغك الديمقراطية).
سادسا-

استراتيجية التمويل:

 -27في إطار سيناريكىات العمؿ كالمعتاد ،يمكف بتفاؤؿ أف ترتفع مصادر التمكيؿ لمبنية التحتية
في إطار خطة العمؿ ذات األكلكية الى نحك  30مميار دكالر أمريكي بحمكؿ عاـ .2020
لكف العمؿ عمى النحك المعتاد فقط ليس خيا ار ألف برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا
سيتكمؼ  68مميار دكالر أمريكي حتي عاـ  .2020كيؼ سيتـ سد الفجكة؟ كمف ايف تأتي
المكارد؟
 -28سكؼ يعتمد التمكيؿ عمي قيادة كطنية قكية كممتزمة لمكاجية فجكة التمكيؿ المتكقعة .ككفقا
لتقديرات الدراسة ،فاف مصادر التمكيؿ المحمية (العامة أك الخاصة)المتكقعة تمثؿ أكثر مف
 ٪50مف إجمالي التمكيؿ النازـ لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا بحمكؿ عاـ
 .2020اال اف ىذه الحصة قد تصؿ الى نحك الثمثيف في عاـ  2030كالى  ٪ 75في عاـ
 .2040كسكؼ تستمر المساعدات الرسمية لمتنمية تمعب دك ار ىاما ،كتدعا العناصر الفاعمة
الرئيسية مثؿ أعضاء ككنسكرتيكـ البنية التحتية ألفريقيا الذم يضـ بمداف مجمكعة ال ػ20
كصندكؽ االتحاد األكركبي-أفريقيا االئتماني لمبنية التحتية ،كاألطراؼ المتعددة ،كمصارؼ
التنمية اإلقميمية كرؤكس األمكاؿ المستيدفة ،مف بيف مساىميف اخريف ،إلى االستمرار في
زيادة المساعدات المقدمة حتي عاـ  .2040كلكف مكارد المساعدات الرسمية لمتنمية لف
تككف كافية ،كال يجب االعتماد عمييا منفردة كاستراتيجية متماسكة لمتمكيؿ.
 -29سكؼ يتعيف عمى البمداف تعبئة مكاردىا المحمية العامة كالخاصة كجذب االستثمارات
األجنبية الخاصة .فقد بمغت التزامات القطاع الخاص بالنسبة لمبنية التحتية ككؿ في افريقيا
ما يقرب مف  14مميار دكالر في عاـ  ،2010مرتدة إلى مستكيات لـ تشيدىا منذ عاـ
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 ،2008قبؿ األزمة المالية .كمف أجؿ جذب استثمارات القطاع الخاص ،ىناؾ حاجة لقياـ
البمداف بضماف كجكد سكؽ تنافسية تقكـ عمى تشريعات كاضحة مع تطبيؽ القانكف التجارم
كالشفافية في المشتريات .ىناؾ أيضا حاجة ألسكاؽ اكثر تنافسية كأنظمة مصرفية .إف
غياب التشريعات كاألنظمة ،كاالفتقار إلى الميارات المحمية ،كسكء فيـ مسالة تكزيع
المخاطر في شراكات القطاعيف العاـ كالخاص كميا تمثؿ في الكقت الراىف عنؽ الزجاجة
الذم يمنع العديد مف البمداف مف الجذب الكامؿ الستثمارات القطاع الخاص ،ال سيما في
المشاريع اإلقميمية .كلكف إذا ما كضعت الستخداـ أكسع ،فاف الشراكات العامة كالخاصة
لدييا القدرة عمي تحقيؽ تحكؿ حقيقي.
 -30يتعيف عمى قادة افريقيا إيجاد مصادر جديدة كمبتكرة لمتمكيؿ باإلضافة إلى جذب مزيد مف
رؤكس أمكاؿ القطاع الخاص ،كىك أمر حاسـ لتحقيؽ نجاح برنامج تطكير البنية التحتية.
التفكير اإلبداعي في العمؿ .في السنكات األخيرة ،أثبتت بعض المؤسسات األفريقية الذكاء
في تعبئة التمكيؿ لناستفادة مف تحسف البيئة االقتصادية ،كاضعيف ادكات تمكيؿ ىامة
كمتشابكة في بعض الحاالت مف أجؿ التنمية.
• تستخدـ سندات البنية التحتية العديد مف البمداف اليكـ .قامت جنكب أفريقيا مف خناؿ
ىذه السندات بتمكيؿ عدد مف الطرؽ ،في حيف أف كينيا اضافت ما يقرب مف  1بميكف
دكالر عمى مدل السنكات األربع الماضية لتمكيؿ مشركعات الطرؽ ،الطاقة ،المياه
كالرم .كتدرس مجمكعة تنمية الجنكب االفريقي ،كالسكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا
كالجنكب األفريقي كجماعة شرؽ أفريقيا (الثناثية) ،إصدار سندات البنية التحتية اإلقميمية
في عاـ .2012
• لضمانات القركض ،التي تساعد عمى طمأنة المستثمريف مف القطاع الخاص ،أىمية
قصكل في تنفيذ الشراكات المنتجة بيف القطاعيف العاـ كالخاص ،كما يتجمى في ممر

EX.CL/702 (XX) REV.1
Page 15

تنمية مابكتك ،عند تمكيؿ احد مشاريع الطرؽ ،الطريؽ بيف جكىانسبرج كمابكتك ،فاف
جنكب افريقيا كجدت المستثمريف في األسيـ عمى استعداد لكضع الماؿ في المشركع،
كلكف ليس مف دكف ضمانا .بالعمؿ مع بنؾ التنمية لجنكب أفريقيا ،أصدرت حككمة
جنكب افريقيا ضمانا عمى المخاطر لمديكف التابعة ،ما جعؿ المستثمريف في األسيـ
يشعركف باالرتياح في االستثمار في أكؿ شراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص في جنكب
افريقيا.
• عمى الصعيد اإلقميمي ،يمكف أف تمعب المجمكعات االقتصادية اإلقميمية أيضا دك ار ىاما
في ابتكار طرؽ التمكيؿ .لقد خصصت المجنة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا
(اإليككاس) ضريبة المجتمع بمقدار  ٪0.25عمى مدل عقكد .كيعتمد معظـ المجمكعات
االقتصادية اإلقميمية األخرل فقط عمى التمكيؿ مف المساعدة اإلنمائية الرسمية أك
مساىمات االعضاء ،التي ال تجدد باستمرار مثؿ الضريبة المفركضة مف اإليككاس
كالتي تكفر إيرادات ثابتة في الصندكؽ العاـ.

 -31ببساطة ،فإف حجـ االستثمارات المطمكبة يعني أف كؿ االحتماالت تحتاج إلى التعزيز ،بما
في ذلؾ غير المنظمة لمصادر التعاكف كالتنمية االقتصادية ،مثؿ الصناديؽ العربية
،الب ارزيؿ ،الصيف كاليند .كالبد مف االعتراؼ بفرص االبتكار المالي ،مثؿ مناخ التمكيؿ.
 -32ال يمكف اف يتقدـ تطكير البنية التحتية اإلقميمية بدكف مزيد مف التركيز عمى تخطيط كاعداد
المشاريع .إف أحجاـ تمكيؿ عممية إعداد المشاريع النازمة لممشاريع التحكيمية في برنامج
تطكير البنية التحتية في أفريقيا كبيرة .كمف المتكقع أف تككف النفقات السنكية إلعداد مشاريع
برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا أكثر مف  500مميكف دكالر ،عمى افتراض أف
متكسط تكاليؼ اإلعداد ىك  ٪7مف مجمكع تكاليؼ االستثمار .كسكؼ تككف تكاليؼ بداية
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اإلعداد في عاـ  2012في حدكد  200مميكف دكالر في السنة ،كسكؼ تتدرج .كىناؾ
حاجة لبذؿ جيكد متضافرة لضماف تكفير حجـ كاؼ مف المكارد إلعداد المشركع كذلؾ مف
الصندكؽ المحمي األفريقي كمصادر أخرل ،مثؿ بنكؾ التنمية المتعددة األطراؼ كمرافؽ
إعداد المشركع مثؿ صندكؽ إعداد مشركع البنية التحتية لمنيباد.
 -33تحتاج كفاءة إعداد مشركع إقميمي الى تطكر كبير .بالنسبة لمعظـ مبادرات البنية التحتية
األفريقية ،فاف إعداد مشركع إقميمي لمتمكيؿ ال يزاؿ مرتجنا ،مما يؤدم إلى حاالت تأخير
كبيرة أك التأجيؿ المتكرر لممشاريع الكبرل .تحتاج البمداف األفريقية كشركائيا إلى ضماف
تطابؽ كتكحيد عممية إعداد المشاريع لمتمكيؿ كاذا لزـ األمر ،لتجنب االزدكاجية في
المنتجات كالتسيينات ،مما يعرقؿ تطكير المشركع كاالنتياء منو.
سابعا-

التنفيذ:

 -34سكؼ يعتمد التنفيذ عمى جميع الجيات الفاعمة عمى جميع المستكيات في عممية التنمية
األفريقية اخذا في االعتبار إجراءات التنسيؽ -مفكضية االتحاد االفريقي كككالة التخطيط
كالتنسيؽ لمنيباد عمى الصعيد القارم ،كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية عمى المستكل
اإلقميمي ،كعمى المستكل الكطني ،البمداف التي سيتـ تنفيذ المشاريع عمى أراضييا كالتي
ينبغي لسكانيا االستفادة منيا.
 -35ترتكز عممية التنفيذ في الييكؿ المؤسسي لتطكير البنية التحية في أفريقيا (الممحؽ .)3
كالغرض األساسي منيا ىك دعـ القدرات المؤسسية كخمؽ البيئة لتعبئة المكارد .كتتككف
اليندسة ىياكؿ اتخاذ القرار كالتنفيذ .كتضمف جياز اتخاذ القرار العديد مف الناعبيف
الحالييف اك الييئات الحالية مع ابتكار جديد في شكؿ مجمس لتطكير البنية التحتية  ،ككياف
غير دائـ ،يتككف مف اعضاء مكاتب المجاف الفنية المتخصصة لمقطاعات االربعة .استنادا
إلى  ، IAIDAسيككف تركيز الييئات القارية ،مفكضية االتحاد األفريقي كككالة التخطيط
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كالتنسيؽ لمنيباد عمى الرصد كالدعكة لعممية التنفيذ عمى الصعيد القارم .عمى مستكل
المشركع ،سيتـ رصد التقدـ المحرز في التنفيذ مف قبؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية
كفقا لترتيبات كؿ قطاع عمى حدة .كتتحمؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية المسؤكلية
الرئيسية في ضماف تنسيؽ كتنفيذ التدابير السياسة العامة المرنة في مختمؼ البمداف .عمى
اف تقكـ أيضا بإبناغ الييئات القارية المسؤكلية عف إطناع صناع السياسات كرؤساء الدكؿ
كالحككمات عمى التقدـ المحرز عمكما.
 . 36تقع مسؤكلية ادارة الخطط الرئيسية كتحديد البنية التحتية اإلقميمية التكاممية عمى الصعيديف
اإلقميمي كالكطني .ككضع مسؤكلية تحديث برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا عمى عاتؽ
ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد في تعاكف كثيؽ مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كمؤسساتيا
المتخصصة .كسيجرم ىذا التخطيط الدكرم عمى األقؿ كؿ خمس سنكات ،كيشمؿ التكقعات
المنقحة لممستقبؿ كلمبرلماف األفريقي.
 .37بكصفيا البيانات االقميمية ،تشكؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية الدعائـ األساسية لتخطيط
كرصد مشاريع برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا .مع رؤاىا طكيمة األجؿ كمصالح اإلقميـ في
الصميـ ،فاف المجمكعات االقتصادية االقميمية في كضع جيد ككذلؾ الككاالت التابعة ليا لتخطيط
كرصد البرنامج .ألف كالككاالت التابعة ليا تفتقد القدرات البشرية كالفنية ألداء دكرىا ،فاف الييكؿ
المؤسسي كالبرامج الجارية األخرل تساعدىا عمى مكاجية ىذا التحدم .كألنو لـ تتـ ىيكمة
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كككاالت تنفيذية ،فإف عمى البمداف االعتماد عمى المطكريف ذكم
الخبرة ،مف القطاع العاـ اك الخاص ،لمتنفيذ عمى أرض الكاقع .كيتعيف عمى البمداف قيادة كامتناؾ
المشاريع .كما يتعيف عمييا إنشاء اليياكؿ المحددة النازمة لكؿ مشركع .ليذا سيتعيف عمى البمداف
حشد المكارد كبناء القدرات الضركرية إلعداد كتنفيذ كتشغيؿ كصيانة المشاريع .لف تككف ىذه
العممية دائما سيمة ،كلكنيا ضركرية ،كقد حققت بالفعؿ النجاح في أفريقيا.
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 .38إف تنفيذ البنية التحتية دائما معقد ،كخاصة بالنسبة لممشاريع اإلقميمية مع العديد مف أصحاب
المصمحة .لنجاح تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا يجب اتخاذ تدابير منسقة عمى طكؿ
سمسمة المشركع ،بدءان برؤساء الدكؿ كالحككمات ،الذيف يجب عمييـ تكفر القيادة السياسية .تحقيقا
فز لتسيؿ
دكر حا ان
ليذه الغاية ،مف الميـ أف نشير إلى المبادرة الرئاسية لمبنية التحتية كالتي لعبت ان
التنفيذ مف خناؿ إزالة العقبات .يتعيف عمى حككمات الدكؿ كالمؤسسات المالية ،مثؿ البنؾ األفريقي
لمتنمية ،تكفير القيادة المالية .فضنا عف القيادة المالية ،فاف القيادة السياسية مطمكبة لتجنب الكقكع
في اخطاء جيكد البنية التحتية االقميمية السابقة .عمى الصعيد اإلقميمي ،يجب عمى المجمكعات
االقتصادية اإلقميمية كالككاالت المختارة ضماف اتخاذ

الدكؿ المعنية كككف القائميف بكضع

المشاريع مؤىميف.
 .39تختمؼ االحتياجات النازمة لممشاريع المختمفة في االقاليـ المختمفة بطبيعة الحاؿ .كنظ ار ليذه
الحقائؽ ،فاف تأثير برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا يعتمد عمى عدد قميؿ مف عكامؿ النجاح
الرئيسية لعممية التنفيذ مف أبرزىا:
• االلتزام بقيم التبعية والتضامن لالتحاد االفريقي .تتخذ الق اررات في نظاـ عمى نحك
ىرمي افضؿ مف أدنى مستكل ممكف ،حيث تكجد المساءلة أيضا .بالنسبة لبرنامج
تطكير البنية التحتية في أفريقيا ،فاف ىذا يعني أف الييئات القارية ال ينبغي ليا اتخاذ
إجراءات تككف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية افضؿ منيا في التعامؿ معيا .عمى أف
تحيؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية بدكرىا إلى الدكؿ األعضاء البنكد التي ىي أكثر
اعتداالن لمتعامؿ معيا .ينبغي لإلجراءات عمى جميع المستكيات اف تككف متكاممة ؛
• الممكية المحمية القوية .سكؼ يتجنب برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا الكقكع في
الفخاخ السابقة المرتبطة بتطكير البنية التحتية اإلقميمية ،حيث انتيت مشاريع دكف أف
تكتمؿ أك دكف تحديد كاؼ لممسؤكلية عف مكاصمة العمؿ كالصيانة .يتكافؽ جميع
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مشاريع برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا مع األكلكيات اإلقميمية كىي نتيجة
مشاكرات كمراجعة مكثفة مف القاعدة إلى القمة،
• البداية السريعة والفوز المبكر .يرغب رعاة البرنامج في رؤية تقدـ سريع عمى االرض
في قطاع البناء كالتكميؼ مف المرافؽ .يشتمؿ البرلماف األفريقي عمى العديد مف المشاريع
المكتممة االعداد كالتي حققت تقدما كبي ار  :مشاريع تكليد الطاقة الكيركمائية مثؿ
شناالت ركسكمك ،ركزيزم الثالث ،كاليتا كسامبانجالك ،مشاريع النقؿ مثؿ جسر جامبيا،
كالبنية التحتية االرضية لمشركعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؛
• تقاسم المسؤوليات .بعد برنامج تطكير البنية التحتية برنامجان لجميع األفريقييف .كعميو ،
يتعيف عمى جميع األفريقييف دعمو بكؿ الكسائؿ الممكنة .كمف الكاضح أف الثقؿ األكبر
مف ىذه المسؤكلية يقع عمى عاتؽ القادة.

ثامنا .الخالصة:
 .40افريقيا اليكـ ىي القارة األقؿ تكامنا في العالـ ،مع مستكيات منخفضة مف التبادالت
االقتصادية البينية كحصة أصغر مف التجارة العالمية .تكمؼ عدـ كفاءة البنية التحتية عشرات
المميارات مف الدكالرات سنكيا ،كيعرقؿ النمك لكي تستخدـ أفريقيا إمكاناتيا ،يجب أف يككف ىناؾ
التزاـ مشترؾ مف قبؿ جميع البمداف كجميع أصحاب المصمحة بالعمؿ معا عمى أجندة مشتركو
كالتحدث بصكت كاحد ،بحيث يمكف التغمب عمى الصعكبات في إطناؽ كتنفيذ مشاريع البنية
التحتية االقميمية.
 .41ىذا ما ستبدك عميو افريقيا بحمكؿ عاـ  2040إذا استمر التكامؿ اإلقميمي عمى نحك فعاؿ كاذا
تحممت جميع البمداف كالقادة المسؤكلية المشتركة عف تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا:
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• ستككف المنافسة االفريقية في األسكاؽ المتخصصة في طيؼ متزايد مف األنشطة
الرئيسية ،بما في ذلؾ الزراعة كالصناعة التحكيمية.
• سكؼ تزيد حصة افريقيا مف التجارة العالمية عمى حصتيا الحالية المقدرة ب .٪2
• سكؼ يتـ استحداث ما يقرب مف  15مميكف كظيفة جديدة في مجاالت البناء كالتشغيؿ
كالصيانة لمشاريع برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا ،مع استحداث عدة مناييف مف
الكظائؼ بشكؿ غير مباشر مف خناؿ زيادة النشاط االقتصادم الذم ستحدثو تمؾ
المشركعات.
• سكؼ تتضاعؼ حصة التجارة البينية األفريقية مف المستكيات الحالية عند ٪12-11
• سيتـ تاميف المكارد المائية كاألحكاض لألجياؿ المقبمة.
• سكؼ يعالج النطاؽ الترددم بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تضخـ الطمب بمعامؿ
يقترب مف .20
• سيككف الحصكؿ عمى الكيرباء بنسبة ال تقؿ عف  ٪ 60في كؿ بمد أفريقي بتكفير
الكصكؿ لمطاقة ؿ  800مميكف نسمة إضافية.
 .42النتائج اإليجابية ال حصر ليا  :مع نظاـ تجارة إقميمية قكم كالقكة المحركة لتجارة دكلية قكية،
كمع النمك االقتصادم المستداـ كخمؽ فرص العمؿ لتمبية متطمبات العدد المتزايد مف السكاف .كلكف
يبدأ كؿ ذلؾ باالستثمار المناسب في المكاف كالكقت المناسب في البنية التحتية.
 .43سيعتمد نجاح البرنامج كبالتالي مستقبؿ البنية التحتية في أفريقيا في نياية المطاؼ ،عمى
رؤساء الدكؿ كالحككمات بكصفيـ القادة ليذه المشاريع الذيف يجب عمييـ القياـ بعممية ضبط
التناغـ ،كاالبقاء عمى الزخـ ،كتكفير القيادة الكطنية الحاسمة مف خناؿ العمؿ معا كاظيار االلتزاـ
التاـ بالسياسات كالمشاريع كاألىداؼ المتكاممة .ينبغي عمييـ خمؽ البيئة المكاتية لمقطاع الخاص،
كضماف تصفية االلتزامات ذات األكلكية مف القيـ إلى القاعدة مف خناؿ افضؿ الككاالت التنفيذية
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كالك ازرات .كقد أظيرت المبادرة الرئاسية المؤيدة لمبنية التحتية كيؼ يمكف أف تحرؾ المشاركة عمى
أعمى مستكل ا لمشركعات اإلقميمية المعقدة إلى األماـ مف خناؿ إزالة الحكاجز التي تحكؿ دكف
التقدـ.
 .44يعني تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا بنجاح أيضا معالجة قضايا االدارة المرنة
النازمة لمتكامؿ ،كالمكاءمة كالتيسير كالرصد كالتقييـ االقميمي الحقيقي.
 .45بالنسبة ألفريقيا ،فاف المسألة ليست ما اذا كاف ينبغي عمى البمداف اتباع استراتيجية التكامؿ
اإلقميمي ،فتكافؽ اآلراء السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية يكفر زخما لمقياـ بذلؾ .اال اف التحدل
يكمف في تنفيذ السياسات كالمشاريع كتييئة الظركؼ التي مف شأنيا أف تؤدم إلى أسكاؽ أقكل،
كتعزز التكامؿ التجارم كالنمك المستداـ لصالح الشعكب كالدكؿ األفريقية .بكصفو مبادرة تممكيا
كتقكدىا أفريقيا ،فإف برنامج تطكير البنية التحتية يمثؿ الطريقة المثمى لمكاجية ىذا التحدم.
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الممحؽ  : 1الخرائط القطاعية لبرنامج تطكير البنية التحتية
(ا) تأثير برنامج تطكير البنية التحتية عمى قطاع الطاقة
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يركز برنامج تطكير البنية التحتية لمطاقة عمى مشاريع تكليد الطاقة الكيركمائية الرئيسية كالكصنات
كمجمعات الطاقة لتمبية الزيادة المتكقعة في الطمب .كما يشمؿ انابيب النفط كالغاز
اإلقميمية.
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(ب) تأثير برنامج تطكير البنية التحتية عمي قطاع النقؿ
يربط برنامج النقؿ مناطؽ االنتاج الرئيسية كمراكز االستيناؾ ،كيكفر الربط بيف المدف الرئيسية،
كيعرؼ أفضؿ المكانئ كمحاكر السكؾ الحديدية كالطرؽ كيفتح البمداف غير الساحمية لتحسيف
التجارة اإلقميمية كالقارية.
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(ج) تأثير برنامج تطكير البنية التحتية عمى المياه العابرة لمحدكد
برنامج المياه العابرة لمحدكد يستيدؼ سدكد التنمية المتعددة االغراض كيبني قدرات المنظمات
االفريقية لمبحيرات كاحكاض االنيار حتي يمكنيا تطكير البنية التحتية المائية .كما يمكنيا مف
المساعدة في معالجة العجز الغذائي الذم يمكح في األفؽ

EX.CL/702 (XX) REV.1
Page 26

(د) تأثير برنامج تطكير البنية التحتية عمى قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
سيقكـ برنامج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بتييئة بيئة مكاتية الستكماؿ البنية التحتية االرضية مف
األلياؼ البصرية كتركيب نقاط تبادؿ اإلنترنت في البمداف التي ال تتكاجد بيا  .كما سيتـ ربط كؿ بمد
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بكبميف بحرييف مختمفيف لناستفادة مف القدرات المكسعة .خريطة البنية التحتية حتي عاـ 2020
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الممحؽ  : 2خطة العمؿ ذات األكلكية لبرنامج تطكير البنية التحتية :جداكؿ مكجزة لمشاريع كبرامج
القطاعات
المشاريع كالبرامج في إطار البرلماف األفريقي تمثؿ الدفعة األكلى مف األكلكيات المتفؽ عمييا
كالناتجة عف تحميؿ معايير المراجعة ،كالمشاكرات حكؿ الخطط الرئيسية لممجمكعات االقتصادية
اإلقميمية كالتي تمثؿ خط األنابيب لممشركعات ذات األكلكية النازمة لمكاجية مخرجات برنامج
تطكير البنية التحتية في أفريقيا .المشاريع التي تجرم حاليا أك التي كصمت الي األفعاؿ المالية
غير متضمنة PAP .ليست ساكنة ،كسيتـ تحديثيا بانتظاـ لتعكس التقدـ كتفسح الطريؽ ألكلكيات
جديدة حيث اف احتياجات أفريقيا مستمرة في التطكر .كىذا يعكس الحاجة الى ضماف االتساؽ مع
الخطط الرئيسية لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية كاالتساؽ مع االطار االستراتيجي لبرنامج تطكير
البنية التحتية .لذا ،ينبغي أف ينظر إلى  PAPليس كقائمة كاحدة متحجرة ،كلكنو بالخطكة
(الضركرية) األكلى في عممية دينامية لتقديـ برنامج تطكير البنية التحتية عمى مدل العقكد الثناثة
المقبمة .يتـ تحديد مراحؿ مشركع  PAPعمى النحك التالي :
•  -- S1اقت ارع مبكر لممفيكـ
•  -- S2الجدكل/تقييـ االحتياجات
•  -- S3ىيكمة البرنامج/المشركع كتعزيز تأميف التمكيؿ
•  -- S4التنفيذ كالتشغيؿ
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 )aبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياPAP Energy SECTOR
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 )bبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياPAP Transport Sector
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 )cبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياPAP Transbondary Water Sector

 )dبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياPAP ICT Sector
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هيكل اتخاذ القرار

الهيكل التنفيذي

أ) تخصص آلية تنفيذ الحقكؽ كالمسؤكليات لكؿ جياز تدخؿ كتضمف ا) تحدد آلية صنع القرار األجيزة كالترتيبات المؤسسية التي تكفر إطا ار
تنفيذ جميع الق اررات المتخذة بشاف برنامج تطكير البنية التحتية في لصياغة كتنفيذ السياسات كضماف المصداقية كالشفافية كالقدرة عمى التنبؤ
أفريقيا في الكقت المناسب.

بعمميات تمؾ األجيزة.

ب) بعد إجازة المشاريع ذات األكلكية في إطار برنامج تطكير البنية  )2تضـ اآللية مؤتمر االتحاد األفريقي ،كمجمس تطكير البنية التحتية،
التحتية في أفريقيا مف قبؿ مؤتمر االتحاد اإلفريقي ،كتتخذ ككالة كمفكضية االتحاد األفريقي كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد.
التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كافة اإلجراءات النازمة لتنفيذ قرار

المؤتمر كتقكـ بإعداد التقرير السنكم المتخصص عف كضع تنفيذ
ق اررات االتحاد االفريقي .كتكفؿ مفكضية االتحاد االفريقي كغيرىا
مف أجيزة االتحاد األفريقي معالجة أم عقبة تعكؽ تنفيذ قرارت
االتحاد االفريقي كتقدـ الدعـ كالتسيينات النازمة لككالة التخطيط
كالتنسيؽ لمنيباد.
ج) تككف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد ىي المسؤكلة عف( :أ) تيسير
كتنسيؽ تنفيذ البرامج كالمشاريع ذات األكلكية اإلقميمية كالقارية ؛ (ب)
تنظيـ اجتماع الجيات المانحة مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية
كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالشركاء في التنمية كالمستثمريف المحتمميف مف
القطاع الخاص لتمكيؿ/المساىمة في خطة العمؿ ذات األكلكية لبرنامج

 )3في مجاؿ تطكير البنية التحتية ،فإف مؤتمر االتحاد األفريقي يتخذ
الق اررات بشأف المشاريع/البرامج المقترحة كالمعركضة عميو.
 )4الكظائؼ الرئيسية لمجمس تطكير البنية التحتية ىي استعراض المشاريع
التي تـ اختيارىا ضماف لناتساؽ كاالنسجاـ بيف مختمؼ القطاعات ،كالتحكـ
كالمكافقة عمى المشاريع ذات األكلكية كتكفير التكجيو االستراتيجي لتعبئة
المكارد كالتعاكف الفني .كباإلضافة إلى ذلؾ فاف مجمس تطكير البنية التحتية
يراجع التقارير عف تنفيذ البرامج/المشركعات.

EX.CL/702 (XX) REV.1
Page 36

تطكير البنية التحتية في أفريقيا( ،ج) تكقيع مذكرة تفاىـ مع
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،بخصكص كؿ مشركع مف مشاريع
برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا قيد التنفيذ( ،د) إعداد تقارير
سنكية متخصصة عف كضع تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في
أفريقيا كالمشاريع ذات األكلكية.
د) تككف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ مسؤكلة عف التنفيذ
المباشر لممشاريع ذات األكلكية لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا مع
التسيينات المقدمة مف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كالدعـ الفني مف
الككاالت المتخصصة .كتقكـ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية بتنسيؽ
أعماليا مع الييئات المتخصصة

اإلقميمية.

ق) تقكـ المؤسسات المتخصصة بدعـ تنفيذ المشاريع ذات األكلكية مف
خناؿ تقديـ المساعدة إلى المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،كالبمداف
كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد حكؿ أنشطة تطكير المشاريع.
ك) باعتباره شريكا رئيسيا في تطكير البنية التحتية ،سكؼ يشارؾ القطاع
الخاص عمى نحك كامؿ في عممية التنفيذ كال سيما في تمكيؿ كبناء
كتشغيؿ كصيانة البنية التحتية.
أمر ضركريا
ز) تعتبر مساىمة البنؾ األفريقي لمتنمية كالشركاء في التنمية ا

 )5تكفؿ مفكضية االتحاد األفريقي مكاءمة المشاريع كالبرامج ذات األكلكية

المحددة مع االستراتيجيات اإلقميمية كالقارية كاطار السياسات كمراجعة
الخطط االستراتيجية كالدراسات كالتقارير التي تعدىا ككالة التخطيط
كالتنسيؽ لمنيباد كيصدر التكصيات المناسبة لمجمس تطكير البنية التحتية.
 )6تقكـ مفكضية االتحاد األفريقي بصياغة جميع السياسات النازمة لخمؽ
بيئة مكاتية كمنائمة لتنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا فضنا

عف الدعكة لتعبئة المكارد .كلمكفاء بمسؤكلياتيا يجب دعـ مفكضية االتحاد
االفريقي بمجنة استشارية لمبنية التحتية ،تككف ميمتيا تقديـ المشكرة الفنية،
االقتصادية كالمالية حكؿ مشاريع كبرامج البنية التحتية القطاعية .تتألؼ

ىذه المجنة مف خبراء عمى مستكل عاؿ كالمدراء المسؤكليف عف البنية
التحتية في المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كيجكز مشاركة مصارؼ

التنمية كالقطاع الخاص كالمنظميف.
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في جميع مراحؿ إعداد المشاريع كتنفيذىا فضنا عف بناء القدرات
كالمساعدة الفنية لممؤسسات التنفيذية كالبمداف.

 )7تككف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد مسؤكلة عف االختيار المسبؽ

لممشاريع .في ىذا الصدد ،فاف عمى الككالة تحديد العممية المناسبة
لمتنسيؽ مع جميع األجيزة الحالية مثؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية

كالبمداف كشركاء التنمية كالمؤسسات كالككاالت المتخصصة كالقطاع

الخاص لمحصكؿ عمى دعميا في تجميع المشاريع.

تشمؿ المياـ الرئيسية لمييكؿ المؤسسي لتطكير البنية التحتية في أفريقيا خمؽ بيئة مكاتية لتطكير البنية التحتية ،كتعبئة المكارد كاإلدارة كالتكاصؿ.

قائمة الوثائق التي تم اصدارها اثناء الدراسة الخاصة ببرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا
التقرير األولي  5يكليك 2010
موجز المنهجية  15سبتمبر 2010

نقؿ الطاقة عمى نطاؽ كاسع  TWRMتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
تقرير المرحمة األولى  30مارس 2011
التقرير العاـ لممرحمة األكلى عف السياسات ( 4قطاعات) تقرير عف البنية التحتية ( 4قطاعات)
تقرير عف التكقعات ( 4قطاعات) مكجز برنامج التنمية ( 4قطاعات) المناحؽ الخاصة بالمرحمة األكلي،
التوقعات بخصوص القطاعات في أفريقيا عام  15 0202أغسطس 2011
تكقعات االقتصاد الكمي في أفريقيا في ، 2040تكقعات النقؿ في إفريقيا في  ،2040تكقعات الطاقة في افريقيا في ،2040
تكقعات  TWRMفي افريقيا في ، 2040تكقعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في أفريقيا في .2040
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موجز استراتيجي  15يكنيك 2011
مكجز عف قطاع النقؿ ،مكجز عف قطاع الطاقة ،نبذة مكجزة عف  TWRMمكجز عف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت،
تقرير المرحمة الثانية (مشروع اإلطار االستراتيجي ومشروع برنامج تطوير البنية التحتية ومشروع استراتيجية التنفيذ

 15سبتمبر 2011
النقؿ
الطاقة
TWRM

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
تقرير المرحمة الثالثة (اإلطار االستراتيجي النهائي وبرنامج تطوير البنية التحتية النهائي ومشروع استراتيجية التنفيذ)

 15نكفمبر 2011
النقؿ
الطاقة
TWRM

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
تجميع الدراسة الخاصة ببرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا
-
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