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 قائمة االختصارات 
ADI - المنظمة الدولية لمرض الزهايمر 
AUDA - NEPAD - وكالة تنمية االتحاد
 األفريقي
AUC - مفوضية االتحاد األفريقي
CAMI - مؤتمر وزراء الصناعة األفارقة
COMESA - السوق المشتركة لشرق
وجنوب أفريقيا

EAC - مجموعة شرق أفريقيا
ECCAS - المجموعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا
ECOWAS - المجموعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا

MRU - اتحاد نهر مانو
SACU - االتحاد الجمركي ألفريقيا الجنوبية
UEMOA - االتحاد االقتصادي والنقدي
لغرب أفريقيا

BCEAO - البنك المركزي لدول غرب
أفريقيا

BEAC - البنك المركزي لدول وسط
أفريقيا

BOAD - بنك تنمية غرب إفريقيا
BADEA - المصرف العربي للتنمية

االقتصادية في أفريقيا

EIB - بنك االستثمار األوروبي
IFC - مؤسسة التمويل الدولية
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AIDA - خطة العمل للتعجيل بالتنمية
الصناعية في أفريقيا

AID - يوم التصنيع في أفريقيا
AUC - مفوضية االتحاد األفريقي
IDDA I - عقد التنمية الصناعية االول
 ألفريقيا
IDDA II - عقد التنمية الصناعية الثاني
ألفريقيا

IDDA III - عقد التنمية الصناعية الثالث
ألفريقيا (2025-2016
AFDB - مصرف التنمية األفريقي

ECA - اللجنة االقتصادية ألفريقيا
UNCTAD - مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية

UNDP - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
UNEP - برنامج األمم المتحدة للبيئة
UNIDO - منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية (اليونيدو

FAO - (الفاو) منظمة األغذية والزراعة
AFCFTA - منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية

TICAD-7 - مؤتمر طوكيو الدولي السابع
المعني بالتنمية األفريقية
EAC - جماعة شرق أفريقيا
PCP - برنامج الشراكة القطرية
PMPA - خطة تصنيع األدوية ألفريقيا
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المقدمة
يواجه العالم اليوم تحديات جديدة، أصبح حلها شاغال لألمم المتحدة والمجتمع الدولي
بأسره. أحد هذه التحديات هو مستوى التنمية الصناعية المنخفض. ال تزال العديد من
البلدان النامية تفتقر إىل البنية التحتية األساسية مثل الطرق وتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت والصرف الصحي والكهرباء وإمدادات المياه.
 

- يقدر أن 1-1.15 مليار شخص يفتقرون إىل خدمات الهاتف.
- يفتقر 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم إىل خدمات الصرف الصحي األساسية،

- ويفتقر ما يقرب من 800 مليون شخص إىل موارد المياه.
- في البلدان النامية، تتم معالجة حوالي 30٪ فقط من المنتجات الزراعية صناعياً  .

 

ووفقا للهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تقوم
عليها أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، فإن الصناعة من المحركات الرئيسية للنمو

االقتصادي المستدام، واالستقرار البيئي، والرخاء المشترك  .
 

ومن بين أولويات اليونيدو في إطار هذه األجندة هي تقديم الدعم للجهود المبذولة من أجل
تحقيق التصنيع المستدام في القارة األفريقية  .

 

وعىل الرغم من االرتفاع الهائل في اقتصاد أفريقيا في بداية القرن الحادي والعشرين، فإن

أفريقيا تظل المنطقة األكثر فقراً وضعفاً في العالم.
 

تقع في أفريقيا 34 دولة من بين 48 دولة من دول العالم هي األقل نمواً و16 دولة من بين
32 دولة نامية غير ساحلية  . 

وبالتالي فإن الطريق ال يزال طويالً أمام القارة لتحقيق أهداف عام 2030.
 

أنشطة اليونيدو في أفريقيا تنفذ في ثالث المجاالت :
 

(AUC ،AUDA NEPAD) عىل المستوى القارِّي مثل -
- عىل المستوى االقليمي (مراكز طاقة إقليمية)

- عىل المستوى القطري (برنامج الشراكة القطرية وغيره)
 

ة جداً أكثر من أي وقت مضى،  فهي ستسهم إسهاما حقيقيا في إن مهام اليونيدو هامَّ
التنمية المستدامة عىل المستوى العالمي.

 

وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط من أجل الهدف التاسع للتنمية المستدامة،  
بل من أجل جدول أعمال عام 2030.
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الفصل 1. التنمية الصناعية المستدامة
وأفريقيا

الفقرة 1.1 - ما هي التنمية المستدامة؟
 

إن التنمية المستدامة هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال
التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية

حاجاتها.
 

وتقوم هذه االستراتيجية عىل ثالثة المبادئ:
 

-   تحقيق الرخاء المشترك.
-   وتنمية القدرة التنافسية االقتصادية.

-   وحماية البيئة  .
 

ويكون التصنيع الشامل والمستدام حاسماً في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة.
وتشير اإلحصاءات إىل أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية للفرد في البلدان الصناعية
أعىل بعشر مرات مما في البلدان النامية، وأعىل بتسعين مرة مما في البلدان األقل نموا

التي تقع معظمها في أفريقيا  .
 

إن التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة كرؤية جديدة لليونيدو منصوص عليها
في إعالن ليما األساسي لليونيدو، الذي اعتمدته الدول األعضاء في المنظمة في 2 ديسمبر

2013  . ومن خالل هذه الرؤية، تسعى اليونيدو إىل تحقيق اإلمكانات الكاملة مساهمة
الصناعة في التنمية الطويلة االجل والمستدامة.

 

في سياق التنمية الصناعية المستدامة، تحتل أهداف التنمية المستدامة مركزا بارزا (التي
اعتمدت بقرار تحويل عالمنا: خطة للتنمية المستدامة حتى عام 2030) - وهي مجموعة من

األهداف للتعاون الدولي في المستقبل - التي سيتم تحقيقها بين عامي 2015 و2030.

ويتضمن القرار 17 هدفا عالميا و169 هدفا ذا صلة إىل األهداف االساسية  . وتنعكس والية

اليونيدو انعكاسا كامال في الهدف التاسع: "الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية".
 

إن فائدة التنمية الصناعية المستدامة كنهج متكامل لجميع دعائم التنمية المستدامة
الثالثة ( االقتصادية واالجتماعية والبيئية) معترف بها في " جدول أعمال التنمية المستدامة
لعام 2030" وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة التي تحدد جهود األمم المتحدة والدول

األعضاء لتحقيق التنمية المستدامة في السنوات الخمس عشرة المقبلة.
 

ً وأكدت اليونيدو أن التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة ستكون محركاً رئيسيا

لتحقيق التكامل الناجح لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية الالزمة لتحقيق التنمية
المستدامة لصالح األجيال المقبلة   .
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ويعني مصطلح "مستدام" في هذا السياق الحاجة إىل الفصل بين الرفاهية التي يخلقها
النشاط الصناعي واالستخدام المفرط للموارد الطبيعية واألثر السلبي عىل البيئة.

 

هذا يعني أن كل بلد عضو يحقق مستوى أعىل من التصنيع، مستفيد من عولمة أسواق
السلع والخدمات الصناعية؛ ويستفيد الجميع بالتساوي من النمو الصناعي، ويتم توزيع

الرفاهية بين الرجال والنساء في جميع البلدان، كما يتم دعم النمو االقتصادي واالجتماعي
األكثر كثافة في إطار إدارة البيئة؛ ويتم تجميع المعارف والموارد للمشاركين من أجل

تشجيع التنمية الشاملة للجميع والمستدامة.
 

إن التنمية الصناعية المستدامة ستوفر أساسا متينا لالقتصاد العالمي، والرخاء العام لكل
المجتمع، وحماية البيئة. وسيتميز هذا البرنامج بالشراكة التي تعمل فيها الحكومات

والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين معا من أجل تحقيق هذه التغيرات التحويلية.
 

الفقرة 1.2 - الخصائص اإلقليمية ألفريقيا
 

مما ال شك فيه أن أفريقيا تتمتع بإمكانيات هائلة للتصنيع، نظراً  لمواردها الطبيعية
الغنية واحتماالت تطوير سالسل التوريد االفريقية الداخلية واندماجها في سالسل التوريد

العالمية.
 

تتركز في أفريقيا 12٪ من احتياطيات العالم من النفط، و40٪ من احتياطيات العالم من
الذهب، و80 إىل 90٪ من الكروم والبالتين  .

 

وإىل جانب ذلك، إن نحو 60٪ من األراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة عىل مستوى

العالم تتركز في القارة، األمر الذي يمنحها إمكانات استثنائية للتنمية الزراعية   .
 

وهناك آفاق واعدة لمشاركة أفريقيا في سالسل التوريد. يصبح من الممكن دمج
االقتصادات األفريقية في الصناعات التحويلية وغير ذلك من األنشطة الصناعية وفي ظل

مبادئ التنمية الصناعية المستدامة.
 

ولكن عىل الرغم من إمكاناتها، فإن التنمية االقتصادية والتصنع في أفريقيا قد
تمخض عن نتائج غير مرضية:

 

عام 2000، شهدت القارة اتجاهات نمو مبهرة. وكان ستة عشر دولة أفريقية من بين أسرع
ثالثين دولة نمواً عىل مستوى العالم. وفي عام 2016، سجلت االقتصادات العشرة األسرع
نموا نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من 5٪. وهذه النتائج الرائعة التي تحركها إىل حد كبير

عوامل مثل طفرة السلع األساسية الطويلة والمساعدة اإلنمائية، ال تعكس التحول
االقتصادي   .

 

كانت حصة أفريقيا في التصنيع العالمي في انحدار منذ منتصف سبعينيات القرن

العشرين. ورغم أن حصة القيمة المضافة الصناعية في الصادرات كانت نحو 17٪ في عام
1975، فإن هذه الحصة هبطت إىل نحو 10٪ في عام 2013. وعىل الرغم من أن تحليل

اليونيدو مؤخرا التجاهات االنتاج الصناعي يبين أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية في
أفريقيا ما فتئت تنمو بسرعة فوق المتوسط العالمي، وبشكل عام، يظل الناتج ضئيالً، في

حين انخفضت الصادرات الصناعية لبعص البلدان في واقع األمر   .
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وشهدت البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أقل تغيير في قاعدة إنتاجها من

حيث التطور التكنولوجي للمنتجات بين عامي 2002 و2011. وكان هناك تركيز قوي عىل

إنتاج المنتجات القائمة عىل الموارد (التي تمثل 40.6٪ من قيمة السلع المنتجة) وزيادة
طفيفة في إنتاج التكنولوجيا المتوسطة والعالية إىل 34.1٪ و26.1٪ عىل التوالي في الفترة
نفسها. فقد شهدت قطاعات الموارد الطبيعية نمواً أقل في اإلنتاجية وصالت ضعيفة مع

بقية قطاعات االقتصاد  .
 

وفي الوقت الحالي، ال يستطيع 600 مليون أفريقي الحصول عىل الطاقة، وقد يرتفع هذا
الرقم إىل 700 مليون بحلول عام 2030. ويؤثر انعدام األمن في الطاقة أيضا عىل الصحة
والتعليم. والنساء والفتيات وسكان الريف وفقراء الحضر معرضون بشكل خاص آلثار فقر

الطاقة. وتتفاقم مشكلة تزويد الطاقة لألسر المعيشية الريفية بسبب تناثر هذه
المستوطنات في العديد من المناطق الريفية في أفريقيا وارتفاع تكلفة الكهرباء. وهذا

الوضع يؤدي إىل تقييد النمو االقتصادي، حيث تعتمد الصناعات، وخاصة الصناعات
التحويلية، عىل مصادر الطاقة الموثوقة.

 

وال يزال تطوير القدرة المحلية عىل تنظيم المشاريع بطيئا. وفي حين وضعت حكومات
كثيرة حوافز لدعم تنمية القطاع الخاص، فإن هناك عوامل مثل ارتفاع الضرائب وأسعار
الفائدة، ونقص االستثمار، وانتشار الحواجز التعريفية وغير التعريفية أمام التجارة ما تزال

تعرقل جهود التنمية الصناعية، خاصة المشاريع التي تنتمي إىل فئات مثل النساء
والشباب ومنظمي مشاريع الريف وفقراء الحضر.

 

فتزود أفريقيا العالم بالسلع الزراعية والمعدنية، في حين تعتمد عىل االستيراد من السلع
الصناعية واالستهالكية واالستثمارية من بقية العالم. والبطالة هي مشكلة خطيرة ايضا، اذ

حسب تقديرات أكثر من 70٪ من السكان في سن العمل عاطلون عن العمل   .
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الفصل 2. معلومات أساسية عن 
 اليونيدو

اليونيدو وكالة متخصصة في منظمة األمم المتحدة. الهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز
وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصادها بمرحلة انتقالية

وتعزيز التعاون الصناعي الدولي  .
 

ويوجد مقر اليونيدو في فيينا بالنمسا. وفي المجموع، توجد بعثات دائمة في أكثر من 60
بلدا   .

 

هناك 19 مركزا إقليميا لليونيدو في أفريقيا   .
 

وفي الوقت الحالي، يوجد لدى اليونيدو 170 دولة عضوا تحدد سياسات المنظمة وبرامجها
ومبادئها من خالل مؤتمر عام يعقد كل سنتين  . واليونيدو توظف نحو 670 من الموظفين
وتوظف نحو 800 2 خبير دولي ووطني سنويا، يعمل نصفهم تقريبا في البلدان النامية في

مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم.
 

وقد أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة اليونيدو في عام 1966 لتعزيز وتسريع تصنيع
البلدان النامية، التي خرجت من عملية إنهاء االستعمار ولم يكن لها في الواقع أي قاعدة

صناعية   .
 

وفي عام 1979 أصبحت واحدة من 15 وكالة متخصصة في منظمة األمم المتحدة، ودخل
ميثاقها الجديد حيز التنفيذ في عام 1985. ومنذ انشائها، أعيد تشكيل المنظمة واصالحها

عدة مرات. وقد وسع إعالن ليما لعام 2013 مهمته لتشمل تعزيز "التنمية الصناعية الشاملة
والمستدامة"، التي تعرف بأنها تفيد المزيد من الناس مع الحفاظ عىل البيئة   .

 

ومن عام 2018 إىل عام 2021، تشمل أولويات اليونيدو االستراتيجية بناء تنمية وطنية
مشتركة؛ وتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية؛ وحماية البيئة؛ وتعزيز المعارف.

 

وينبغي تحقيق كل هدف من هذه األهداف من خالل التعاون التقني، والخدمات
االستشارية المتعلقة بالتحليل والسياسات والبحوث، وتحديد المعايير وتنفيذها، ومراقبة

الجودة، فضال عن الشراكات لنقل المعارف، والربط الشبكي والتعاون الصناعي   .
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الفصل 3. العقد الثالث للتنمية الصناعية
في أفريقيا (2025-2016)

الفقرة 3.1 -  تجربة العقدين األول والثاني
 

وقد أعلن قرار الجمعية العامة 35/66 المؤرخ 5 كانون األول/ديسمبر 1980 عقد
الثمانينات العقد األول للتنمية الصناعية في أفريقيا   .

 

وقد أعلن قرار الجمعية العامة 44/237 المؤرخ 22 كانون األول/ديسمبر 1989 الفترة
1991-2000 الفترة الثانية من التنمية الصناعية (مع تعديالت الحقة)   .

 

وكان كال القرارين يهدفان إىل تطوير محركات النمو المحلية من خالل استخدام ثروات
أفريقيا ومواردها الطبيعية، مما سيمكن القارة من تحقيق االعتماد عىل الذات تدريجياً من

خالل التصنيع الشامل والمستدام.
 

وقد حددت IDDA I أهداف عمل الجوس من أجل التنمية االقتصادية في إفريقيا 
(1980-2000). والقطاعات الفرعية الصناعية التي كانت موضع اهتمام هي الصناعة
الغذائية والمنسوجات، الحراجة ومواد البناء، والتشييد والتعدين والهندسة الكيميائية

والصناعات الخفيفة.
 

ركز برنامج تنفيذ IDDA II عىل استيراد االنتاج الحالي وتوسيع قطاعات فرعية مؤخرة:
الجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات والمعادن والصناعات الكيميائية والهندسة

الميكانيكية والبناء والزراعة وإنتاج األغذية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم   .
 

الفقرة 3.2 - اعتماد القرار والمفهوم
 

يتيح عقد التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا فرصة لمواجهة التحديات المتبقية والشروع في
مسار جديد للتصنيع في البيئة االقتصادية العالمية الجديدة.

 

في 25 يوليو 2016 اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 70/293 الذي أعلن
2016-2025 عقد التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا   .

 

ينبغي لليونيدو تنفيذ العقد بالتعاون مع لجنة االتحاد األفريقي، والشراكة الجديدة من أجل
تنمية أفريقيا، واللجنة االقتصادية.

 

واقترح أن تشمل المبادرات المشتركة نقل التكنولوجيا، وتنويع المنتجات، وبناء القدرات
التجارية، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والسياسات الصناعية، والمناطق االقتصادية

الخاصة والمجمعات الصناعية، وتغير المناخ وتنمية رأس المال.
 

ودعت الجمعية العامة إىل إقامة شراكات أقوى وأكثر فعالية مع مجموعة من أصحاب 
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مسؤولية الحكومة وقيادتها - يعتمد نجاح العقد الثالث عىل الرؤية الواضحة ودعم

وعزم حكومات الدول األفريقية.

البيئة المواتية لألعمال التجارية - يجب تطوير أو تحسين أساس متين للتصنيع.
وينبغي أن يشمل هذا الهيكل السياسات المناسبة، والبنية التحتية، والمعرفة

والمهارات، والتمويل، والتكنولوجيا ومؤسسات السوق.

األولوية للقطاعات ذات اإلمكانات العالية - يجب إعطاء األولوية للقطاعات التي
تتمتع بإمكانيات نمو عالية، والتي يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في الحد من الفقر.

بناء شراكات قوية - هناك حاجة إىل شراكات قوية لتعبئة الموارد المالية وغير
المالية عىل المستويات المتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية.

المصلحة، فضالً عن زيادة التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب

والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتسريع التصنيع في أفريقيا.
 

العقد ليس مبادرة منعزلة. وهو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادرات أخرى: جدول أعمال اليونيدو
للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة واستراتيجيتها التشغيلية ألقل البلدان نموا؛ أجندة

التنمية المستدامة لعام 2030؛ برنامج عمل أديس أبابا وبرنامج عمل اسطنبول ألقل
البلدان نمواً للعقد 2011-2020؛ خطة عمل االتحاد األفريقي لتسريع التنمية الصناعية في
أفريقيا وأجندة االتحاد األفريقي 2063؛ مجموعة العشرين من مبادرات التصنيع في أفريقيا

وأقل البلدان نمواً؛ أجندة الدوحة بشأن التنمية؛ مبادرة المعونة من أجل التجارة.
 

وتشمل المبادرات الثنائية الرئيسية الشراكة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي عىل أساس
اتفاقات الشراكة االقتصادية، وقمة منتدى الهند وأفريقيا، ومنتدى التعاون الصيني

األفريقي، مؤتمر طوكيو الدولي بشأن التنمية األفريقية، وتعاون االتحاد الروسي مع أفريقيا،
والتعاون بين الواليات المتحدة األمريكية وأفريقيا في إطار االتفاقيات اإلطارية للتجارة

واالستثمار، والتعاون بين إفريقيا وجامعة الدول العربية، والتعاون بين إفريقيا وجمهورية
كوريا، والتعاون بين إفريقيا وتركيا، وخطة مارشال مع إفريقيا أللمانيا    .

 

تتمثل رؤية تنفيذ IDDA III في تعزيز مسار إفريقيا نحو التنمية الصناعية الشاملة
والمستدامة. يتطلب تحقيق هذا الهدف تحويل البلدان األفريقية إىل مراكز إنتاج صناعي
تنافسي. يتطلب هذا التحول الصناعي بيئة مواتية تشمل تعزيز العناصر الرئيسية للقدرة
اإلنتاجية الصناعية مثل البنية التحتية واالبتكار والتكنولوجيا والتمويل الصناعي والمعرفة

والمهارات الصناعية، والدعم من مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تنظم وتدعو إىل

التنمية الصناعية. ولتهيئة ظروف مواتية وتشجيع االستثمارات الصناعية اإلنتاجية في
أفريقيا يلزم اتخاذ تدابير إنمائية مختلفة ونظام شراكة واسع   .

 

الفقرة 3.3 - المبادئ التوجيهية
 

تقوم تنفيذ عقد التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا (IDDA3) الناجح عىل أساس أربعة 
 مبادئ    :
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الفصل 4. خارطة طريق لعقد التنمية
الصناعية الثالث ألفريقيا

خارطة الطريق لتنفيذ عقد التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا (2025-2016) (IDDA III) هي
خطة شاملة لتحديث الصناعة تهدف إىل توجيه تنفيذ مبادرة IDDA III   . وفهي تناولت
مسائل رئيسية تتعلق بآليات التنسيق التشاور مع أصحاب المصلحة، وتعبئة الموارد،

وهياكل الرصد والتقييم واإلبالغ   .
 

الركن األول - المنتديات العالمية:
 

تشمل المنتديات العالمية األحداث الرفيعة المستوى التي تنظمها اليونيدو بالتعاون مع
أصحاب المصلحة اآلخرين. تتيح المنتديات العالمية فرصة للفت االنتباه إىل عقد التنمية

الصناعية ولتقييمه. فهي تساعد في تكوين شراكات جديدة وتنظيم إجراءات مشتركة مع

الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين. كما أنها توفر منصات لتحديث المعلومات
بانتظام حول التقدم المحرز في تنفيذ IDDA III، وبالتالي تشجيع التعاون في تنفيذ

المشاريع.
 

الركن الثاني - الدعم االستراتيجي لتطوير أدوات السياسة الصناعية:
 

تساعد البرامج والمشاريع ذات الصلة في تعزيز اإلدارة والبحوث واإلحصاءات لدعم
التصنيع؛ كما تقترح توصيات بشأن السياسات وتساعد في زيادة رأس المال البشري

المؤسسي في الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية
اإلقليمية األفريقية. وتشمل المشاريع الرئيسية تعزيز جمع البيانات الصناعية (بما في ذلك

اإلحصاءات المصنفة حسب الجنس والمعايير الهامة األخرى) والتحليل لرصد تنفيذ

IDDA III؛ التدريب والمساعدة التقنية إلبرام اتفاقيات الشراكة في التصنيع؛ دعم المراكز
اإلحصائية دون اإلقليمية وتحديث السياسة الصناعية وتنفيذها؛ ودراسات الحالة

والدراسات التشخيصية والتجريبية لتحديد السياسات المناسبة للتحول الهيكلي

لالقتصادات البلدان األفريقية.
 

الركن الثالث - التعاون التقني:
 

يركز الركن الثالث عىل تنفيذ المشاريع التجريبية وتطوير مبادرات جديدة وفقا لآلفاق
المستقبلية للتصنيع والقطاعات الصناعية الفرعية األخرى في أفريقيا. من بين أمور أخرى،
ستغطي المشاريع إنشاء مجمعات صناعية ومناطق اقتصادية خاصة؛ أمن الطاقة وزيادة
إمكانية الوصول للصناعة؛ تحسين القدرة التنافسية؛ تبادل التكنولوجيا؛ تشجيع االستثمار

واإلبداع والثورة الصناعية الرابعة؛ توسع القطاع الخاص؛ التمكين االقتصادي للنساء
والفتيات والشباب والمجتمعات الريفية وفقراء الحضر.

 

الركن الرابع - التعاون عىل مستوى االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية
اإلقليمية والدول:
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الركن الرابع يتعلق بتعزيز التعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية
اإلقليمية األفريقية،بصفة خاصة، من خالل تنفيذ خطة العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية
في أفريقيا (AIDA). وستركز األنشطة عىل إدراج خارطة طريق لتنفيذ IDDA III في برامج

عمل المؤسسات المذكورة أعاله؛ إنشاء وتشغيل شعبة تنسيق إدخال AIDA؛ تنظيم
منتديات استشارية إقليمية التخاذ قرارات سياسية بشأن التصنيع؛ توسيع الدعم

االستراتيجي للتكامل االقتصادي اإلقليمي وفقا للقضايا القطاعية الشاملة (كالبنية
التحتية، األنظمة التجارية وإلخ)؛ وبناء القدرات.

 

الركن الخامس - الشراكة وتعبئة الموارد:
 

يعتمد نجاح العقد عىل تعبئة الموارد المالية والتقنية الالزمة من البلدان لتحقيق مستويات
أعىل من التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. ومن الضروري إشراك الجهات الفاعلة

للحكومة والقطاعين العام والخاص ووكاالت التعاون اإلنمائي الثنائية والمتعددة األطراف.
وكذلك تقارب تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار بما يتماشى مع السياسة
الصناعية المحددة لبلد ما أمر بالغ األهمية لتحقيق الكفاءة واألثر اإلنمائي الواسع النطاق.

ويركز هذا النشاط، بصفة خاصة، عىل المجاالت التالية:
 

(أ) توسيع التعاون مع مختلف مؤسسات تمويل التنمية من خالل مذكرات التفاهم وأنواع
االتفاقات األخرى. وتشمل هذه المؤسسات البنك الدولي، ومصرف التنمية األفريقي

(AFDB)، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، والبنك اإلسالمي للتنمية،
والمصرف األوروبي لالستثمار، والبنوك األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى.

 

(ب) توسيع التعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة
األمم المتحدة للمرأة).

 

(ج) عقد مؤتمرات من أجل حشد التمويل وموائد مستديرة للمانحين. وهذا يعني التعاون
في أنشطة أو مشاريع محددة مع منظمات مثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا (ECA)، ومؤتمر

،(UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،(UNCTAD) األمم المتحدة للتجارة والتنمية
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وغيرها.

 

(د) البحث عن طرق أخرى للتعاون. وينبغي أن يشمل ذلك تشجيع الشراكات بين
القطاعين العام والخاص (من خالل برنامج الشراكة القطرية ونماذج الشراكة األخرى)؛ حشد
التمويل من شركاء القطاع الخاص؛ استغالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛
التوجه نحو الموارد من الشراكات البيئية العالمية مثل مرفق البيئة العالمية؛ تعزيز التعاون
في إطار ثنائي، بما في ذلك االتحاد األوروبي محفل التعاون الصيني األفريقي مؤتمر طوكيو
الدولي المعني بالتنمية األفريقية و مجموعة البلدان الخمسة (بريكس) (البرازيل واالتحاد

الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا).
 

الركن السادس - االتصال والدعوة:
 

يشمل الركن السادس حملة إعالمية للترويج ألنشطة IDDA III، مع التركيز بشكل خاص
عىل النتائج المحققة واألثر. ويشمل أيضا الدعوة واالتصاالت المتعلقة ألحداث الرئيسية

عىل المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛ اكتشاف الشخصيات البارزة واستخدامهم

كسفراء وداعمين لعقد التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا؛ استخدام القنوات االجتماعية
ووسائل اإلعالم األخرى لنشر المعلومات حول أحداث IDDA III، بما في ذلك الفيديوهات
الترويجية واألفالم الوثائقية لوسائل اإلعالم العالمية واألفريقية؛ وإنتاج وتوزيع المنشورات

والمواد الترويجية.
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الفصل 5. من النظرية إىل التطبيق: تنفيذ
IDDA 3 خارطة طريق

يوم التصنيع في أفريقيا (AID). تقام AID سنويا في 20 نوفمبر. توفر ندوة AID منبرا
عالميا لتشجيع عىل دعم المجتمع الدولي بتسريع التنمية االقتصادية في إفريقيا من

خالل التنمية الصناعية الهيكلية وإشراك المجتمعات الضعيفة.

استضافت ECA، وAFDB، وFAO، وAUC، وUNIDO مناسبة رفيعة المستوى بشأن

IDDA III حول موضوع "توسيع الشراكة العالمية لIDDA III: مفتاح التطبيق الناجح
لمنطقة التجارة الحرة لعموم القارة األفريقية (AFCFTA)»، والذي عقدت في سبتمبر

عام 2018 في إطار الدورة 73 للجمعية العامة لألمم المتحدة.

استضافت اليونيدو حدثا جانبيا في مؤتمر طوكيو الدولي السابع المعني بالتنمية

األفريقية  (TICAD-7) في يوكوهاما في آب/أغسطس عام 2019.

قدمت اليونيدو التدريب لتحسين القدرة التحليلية لموظفي أمانة جماعة شرق أفريقيا

(EAC) بشأن تقييم األداء الصناعي. وقد أدى ذلك إىل إعداد تقرير عن القدرة
التنافسية الصناعية لجماعة شرق أفريقيا في أكتوبر عام 2017.

في إطار برنامج تطور القدرات للهيئات التشريعية للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي،
ساعدت اليونيدو في تنظيم دورة تدريبية مدتها أسبوع واحد حول السياسة الصناعية

والتنمية االقتصادية في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في سبتمبر عام 2017.

وقد نشرت اليونيدو والبنك الدولي وجمعية التنمية األلمانية المستدامة وإدارة الموارد
المبادئ التوجيهية الدولي لمجمعات الصناعية االيكولوجية كدليل لواضعي السياسات

والمساهمين.

أصبحت مدينة موديجو في أثيوبيا مركزا حديثا وسليما بيئيا للمصانع الجلود التي من

شأنها أن تعزز القدرة التنافسية االقتصادية من خالل تعزيز سلسلة القيمة الجلدية
وتوفير فرص العمل.

ساعدت اليونيدو في جمهورية تنزانيا المتحدة عىل توسيع قطاع الطاقة المتجددة في

البلد عن طريق إقامة ثماني طاقات كهرمائية صغيرة. ويقوم المركز التقني لجامعة دار
السالم بإنتاج توربينات الطاقة الكهرمائية الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة به.

وبدعم من SIDA وVOLVO GROUP، يدرس 420 شابا في زامبيا العلوم الهندسية
والتطبيقية من خالل مركز تنمية المعرفة والتعلم الذي تديره اليونيدو.

الفقرة 5.1 - البرامج والمشاريع المنفذة
 

الركن األول - المنتديات العالمية للتنمية الصناعية المستدامة:
 

 

 

 

الركن الثاني - الدعم االستراتيجي لتطوير أدوات السياسة الصناعية:
 

 

 

 

الركن الثالث - التعاون التقني من أجل التنمية المستدامة:
 

 

الركن الرابع - التعاون عىل مستوى االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية
اإلقليمية والدول:
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وقعت اليونيدو في مارس من عام 2018 مذكرة تفاهم جديدة مع االتحاد األفريقي

لتعزيز التعاون في إطار جدول أعمال عام 2063. وتركز خطة العمل المشتركة بين
AUC وUNIDO عىل قضايا مثل تنمية القدرات في مجال تطوير السياسات الصناعية

وإدارتها    .

وفي منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط استمر مشروع برنامج األمم المتحدة
واليونيدو االنمائي المشترك الذي يموله االتحاد األوروبي بشأن نقل التكنولوجيات

السليمة بيئيا. وفي الجزائر وفرت مساعدة المشاريع المستهدفة لمشاريع مختارة 29.8
غيغاواط من الطاقة، و489 435 مترا مكعبا من المياه، و819.3 طنا من النفايات

الصلبة سنويا.

تعمل اليونيدو ومصرف التنمية األفريقي معا بشأن المجاالت ذات األولوية في عقد
التنمية الصناعية الثالث.

قد عقد منتدى االستثمار األفريقي الثالث أثناء اتفاق إطاري للتعاون بين الصين
وأفريقيا. والمنتدى المشترك بين القطاعين العام والخاص قد جمع القطاع الخاص

األفريقي والياباني.

وقد وضعت الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وغيرها

خطة العمل لوكالة األدوية األفريقية لدعم صناعة األدوية في أفريقيا.

برنامج الشراكة القطرية (PCP): يعتبر برنامج الشراكة القطرية نموذجا مبتكرا
لليونيدو للتعجيل بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول األعضاء. يدعم
البرنامج البلدان في تحقيق أهدافها في مجال التنمية الصناعية بالتوافق مع أجندة
التنمية الوطنية بالتركيز عىل القطاعات ذات إمكانات النمو الكبيرة. وتعتمد عملية

PCP عىل شراكة متعددة األطراف بين أصحاب المصلحة بقيادة حكومة البلد
المضيف. كما يهدف PCP إىل اجتذاب استثمارات إضافية في قطاعات ذات أولوية.

    

 

الركن الخامس - الشراكة وتعبئة الموارد:
 

 

 

 

 

وبالنسبة لليونيدو فيعمل PCP عىل التنفيذ العملي لوالية هذه المنظمة وهدف التنمية
المستدامة التاسع. وفي الوقت نفسه، فإنه نموذج يمكن استخدامه لتحقيق أهداف

التنمية المستدامة األخرى.
 

ومن خالل PCP تقدم اليونيدو خدمات استشارية للحكومة بشأن القضايا المتصلة
بالصناعة ويساهم في تنسيق البرامج. وتعمل المنظمة مع الحكومة عىل وضع برنامج

شامل يهدف إىل التعجيل بالتنمية الصناعية في البالد.
 

وتم إطالق المشروع الرائد لPCP أصال في إثيوبيا والسنغال وتم توسيعه ليشمل بلدانا
أخرى، بما في ذلك المغرب في عام 2018. وكانت نتائج هذه البرامج إيجابية بالنسبة

للتصنيع في البلدان المشاركة، وعالوة عىل ذلك فإن من المتوقع تحقيق

انجازات أكبر في المستقبل  .
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وتهدف مبادرة بطولة IDDA III إىل تعزيز وتشجيع تنفيذ IDDA III من خالل دعم

وتوجيه رؤساء الدول والشخصيات البارزة. اتفق ثمانية رؤساء دول عىل أن يصبحوا
أبطال IDDA III للفترة 2020-2018.

تعمل اليونيدو عىل تحسين الدعم المالي المقدم من االتحاد األوروبي لجدول التجديد
والتحديث الصناعيين بإنشاء ستة مكاتب لتحديث الصناعة تضم ست لجان حاكمة

في وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون والكونغو
وسان تومي وتشاد وبرينسيبي. وتم التوقيع عىل إعالن بشأن توحيد النوعية وسحب

المعايير المشتركة ووضع سياسة بشأن مراقبة جودة المنتجات.

االتحاد األفريقي    :

وفي هذا الصدد تم توسيع PCP في عام 2019 ليشمل أربع دول إضافية ـ كوت ديفوار
ومصر ورواندا وزامبيا ـ لدعم أهداف التصنيع لكل منها. ويجري تطوير برامج الشراكة

الجديدة لدعم تحقيق أهداف التصنيع لهذه البلدان  .
 

يستمر تنفيذ العديد من البرامج القطرية (CP). واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020، كان
هناك عشرة CP في أنغوال وبوركينا فاسو وغانا وموريتانيا وزامبيا وزمبابوي وغيرها. وفي
الوقت نفسه، كان يجري تطوير تسع من هذه البرامج. وشملت المشاريع المنفذة في إطار

مختلف برامج قطرية الدعم لوضع السياسات الصناعية وجمع البيانات اإلحصائية وتعزيز

الوصول إىل الطاقة واإلدارة البيئية المستدامة    .
 

الركن السادس - االتصال والدعوة:
 

 

الفقرة 5.2 شركاء اليونيدو في المنطقة:
 

 

وتقيم اليونيدو عالقة عمل قوية مع االتحاد األفريقي وذلك أساسا من خالل إدارة
التجارة والصناعة التابعة لAUC التي تنفذ معها برامج مختلفة تهدف إىل النهوض

بجدول أعمال التنمية الصناعية في أفريقيا. وتشمل هذه األنشطة دعم اليونيدو
لألنشطة التالية:

 

(أ) مؤتمر وزراء صناعة الدول األفريقية (CAMI) من خالل تقديم الدعم التقني والمالي
لألحداث واالجتماعات ذات الصلة.

 

(ب) خطة عمل االتحاد األفريقي للتعجيل بالتنمية الصناعية األفريقية واستراتيجية
تنفيذها التي ُوضعت بدعم من اليونيدو.

 

(3ADI) (ج) لمبادرة األفريقية لألعمال التجارية الزراعية واألعمال التجارية الزراعية
(PMPA) وخطة تصنيع المستحضرات الصيدالنية ألفريقيا

 

(د) الشراكة الجديدة لالتحاد األفريقي من اجل تنمية افريقيا وخطة عملها لتعزيز
التكامل اإلقليمي والقاري في افريقيا. تم تغيير والية الشراكة الجديدة من أجل تنمية

أفريقيا في عام 2019.

13

36

37

35  UNIDO official website “PCP”, URL: https://www.unido.org/programme-country-partnership

36   IDDA 3 report, 2020, URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/IDB.48/9

37   UN official website “Africa”, URL: /https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/africa 

35



جدول أعمال القارة لعام 2063:

الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAС)؛

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (КОМЕСА)؛

جماعة شرق أفريقيا (EAC)؛

الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS)؛

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)؛

اتحاد حوض نهر مانو (MRU) ؛

الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي (SACU)؛ 

. (UEMOA) االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

وتمول مشاريع اليونيدو في أفريقيا من طائفة واسعة من الجهات المانحة، بما فيها
البلدان المانحة الثنائية التقليدية والبلدان المانحة الجديدة والمنظمات الدولية

والمتعددة األطراف.

البلدان المانحة الثنائية "التقليدية": المانحون الذين يمولون أنشطة اليونيدو في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى هي النمسا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والنرويج

وسويسرا وإلخ. ومن بين الجهات المانحة الجديدة بلدان مجموعة البريكس وال سيما
الصين والهند واالتحاد الروسي (الصين هي األوىل عىل القائمة). كما أن بعض البلدان

األفريقية (مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وزامبيا، والنيجر
ونيجيريا) تمول أنشطتها بشكل مستقل من خالل اتفاقات الصناديق االستئمانية.

ومن بين شركاء اليونيدو اآلخرين بنك التنمية األفريقي (AFDB)؛ البنك الدولي -
.   (EIB) ؛ وبنك االستثمار األوروبي(IFC) مؤسسة التمويل الدولية

 

اعتمد رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا في يناير
2015 جدول أعمال 2063    . وستترجم االستراتيجيات والرؤية الواردة في الوثيقة التي

تحدد الرؤية في المستقبل المنظور إىل أهداف وأغراض ومراحل وإجراءات وتدابير
ملموسة. إن تحقيق االزدهار في أفريقيا من خالل النمو االقتصادي الشامل والتنمية

المستدامة يشكل أحد الركائز الرئيسية لألجندة.
 

وتتعاون اليونيدو أيضا مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية وال سيما:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCEAO ،BEAC ،BOAD كما تتعاون اليونيدو مع البنوك اإلقليمية الرئيسية مثل
BADEA ،AFREXIMBANK وبنك التنمية األفريقي   (انظر اىل قائمة المختصرات).
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الفصل 6. االنبعاثات النتائج ووجهات
النظر

ضمان عمل أمانة IDDA III. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من إنشاء األمانة الذي وافق
عليه المجلس التنفيذي لليونيدو في فبراير 2020 في أقرب وقت ممكن. ستقوم

.IDDA III األمانة بإدارة وتنسيق أنشطة

وضع نظام للرصد والتقييم واستراتيجية لتعبئة الموارد لخارطة طريق مشتركة.

إجراء استعراض شامل للبرامج والمشاريع التي يضطلع بها مختلف أصحاب المصلحة
دعما للتصنيع في أفريقيا. وسُينظم هذا الحدث باستخدام أداة وضعت للتحليل

المقارن وجمع البيانات.

وضع برامج ومشاريع مشتركة. سيبني هذا النشاط عىل العمل الذي بدأ بالفعل مع
.DPRA III مختلف أصحاب المصلحة والشركاء في

حلقات عمل التوعية اإلقليمية. وستستضيف مختلف الجماعات االقتصادية اإلقليمية

ورش العمل هذه بهدف تعزيز الفهم المشترك والمساءلة بشأن IDRA III وتطوير

المشاريع اإلقليمية.

مبادرة "أنصار DPRA III". وسيستمر تنفيذ األنشطة في إطار هذه المبادرة في التوسع.  
من المقرر تنفيذ عدد من األنشطة في إطار مبادرة داعمي DPA III عىل أساس خطة

العمل للفترة حتى عام 2020.

الفقرة 6.1 األعمال اإلضافية
 

 

 

 

 

 

 

الفقرة 6.2 المحصالت
 

كانت التنمية الصناعية في أفريقيا بطيئة لفترة طويلة. ومع ذلك عىل مدى العقدين

الماضيين، تغير كل من السياقات المحلية والدولية بشكل جذري. ال يتم دعم أهداف
IDDA III من قبل اليونيدو واالتحاد األفريقي فحسب، بل تدعمها أيًضا وكاالت األمم

المتحدة األخرى والحكومات األفريقية والقطاع الخاص ومنظمات التنمية والمؤسسات
المالية.

 

هذه الشمولية تجلب الديناميكية والتمويل الذي كان ينقص في السابق. وقد
أدى ذلك إىل زيادة عدد المشاريع وبرامج المساعدة التقنية من اليونيدو وشركاء آخرين.

عىل الرغم من التحديات المستمرة فقد حققت العديد من البلدان تقدًما كبيرًا في

القطاعين الصناعي والزراعي ال سيما في مجال األغذية والمشروبات والجلود والمنسوجات
والسيارات واآلالت الثقيلة.

 

من بين برنامجي الشراكة الُقطرية في أفريقيا في عام 2015 تنفذ اليونيدو اآلن ثمانية
برامج يتمتع كل منها بمستوى أعىل من المشاركة والتمويل عن ذي قبل. عىل سبيل
المثال وأكملت إثيوبيا بناء أربع حدائق صناعية زراعية جديدة في عام 2020. تم توجيه
حوالي 80 ٪ من االستثمار األجنبي المباشر في إثيوبيا في السنوات األخيرة إىل قطاع
التصنيع من خالل تطوير المجمعات الصناعية. وكانت النتيجة نمًوا سريًعا ووظائف

وصادرات منتجات البستنة والمنسوجات والمالبس. في عام 2019 قفز الناتج المحلي

اإلجمالي ألوغندا من 20٪ إىل 30٪ نتيجة لالستثمار الكبير في التصنيع.
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تتمتع العديد من البلدان أيًضا بقطاع أعمال مزدهر يساعد عىل زيادة الدخل وتطوير
األسواق االستهالكية المحلية. شهدت السنوات الخمس الماضية أيًضا نمًوا هائالً في
االستثمار في الشركات الناشئة األفريقية، حيث تلقت جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا

ومصر مليار دوالر من المستثمرين.
 

باإلضافة إىل ذلك ستدخل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية البالغة 2.5 تريليون
دوالر حيز التنفيذ في أوائل عام 2021. في حين أن التجارة بين البلدان األفريقية التي تمثل
17 ٪ من الصادرات هي أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في أوروبا وآسيا فإن ما

يقرب من نصف هذه التجارة يتم في السلع المصنعة أعىل بكثير من المناطق األخرى.

يجب عىل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تحسين تخصيص الموارد وزيادة القدرة

التنافسية وتعزيز نمو أكثر استدامة عىل المدى الطويل. ومن المتوقع أن يخلق هذا بيئة
مواتية لنمو الصناعة المحلية.

 

ومع ذلك وعىل الرغم من حقيقة أننا حققنا عدًدا من النجاحات في عمل اليونيدو في
أفريقيا، فإن المشاكل التي كانت مهمة قبل عقود ما زالت قائمة. تظل

أفريقيا المنطقة األقل تصنيًعا في العالم. هناك أيًضا تهديد رئيسي جديد لالقتصادات
األفريقية: COVID-19. تشهد المنطقة أول ركود كبير لها منذ 25 عاًما. يقدر البنك الدولي
أن خسائر الناتج المحلي اإلجمالي قد تتراوح من 37 مليار دوالر إىل 79 مليار دوالر في عام

2020. تعيق االضطرابات في التجارة وسالسل التوريد واالستمرار في االنخفاض في
الطلب، ال سيما من أكبر شريك تجاري ألفريقيا، الصين، النمو وتدفقات االستثمار. قد

تنخفض صادرات البضائع من إفريقيا بنسبة تصل إىل 17٪ في عام 2020، مما يقلل

اإليرادات الضريبية الالزمة لتسريع التصنيع.
 

ومن المتوقع أن يتكبد اإلنتاج خسائر فادحة، خاصة في صناعة السيارات والطيران
والطاقة. وفًقا لدراسة جديدة لليونيدو، من المتوقع أن ينخفض   إجمالي اإليرادات الصناعية

بنسبة 25٪ عىل األقل في عام 2020.
 

وتنذر األزمة بفقدان الوظائف وزيادة الهجرة وزيادة الفقر والركود في حل قضية االحتباس
الحراري. هذه التحديات تجعل من الضروري بشكل متزايد تسريع التنمية الصناعية

المستدامة.
 

ولتحقيق ذلك يجب عىل إفريقيا أن تنظر إىل الوباء كفرصة لتحفيز التغيير واالستثمار في
نماذج أعمال جديدة ودعم االبتكار وتنويع منتجاتها. تعطي التغييرات في األسواق العالمية
منذ COVID-19 أهمية إضافية لألسواق المحلية واإلقليمية مما يعطي ميزة لتطوير السوق

المحلية.
 

عىل الرغم من التحديات التي تواجهها أفريقيا، فقد غيرت مشهدها السياسي واالقتصادي

عىل مدى العقدين الماضيين. هذا التحول والدافع للتغيير عىل الصعيدين الوطني والدولي

يعني أن أهداف IDDA III أصبحت اآلن قابلة للتحقيق أكثر من أي وقت مضى. مًعا
سيكون األمل في مستقبل إفريقيا ممكنا.
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