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 1.المقدمة
 1.1تاريخ برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا

تضطلع الب نية التح تية بدور ر ئيسي في النمو االقتصادي والحد من الفقر .وعلى النقيض من ذلك  ،ي ؤ ثر
ا ن ع دام الب نية األساسية علىاإلنتاجية وي زيد من تكا ل يف اإلنتاج وال م عامالت  ،مما ي عوق النمو وذلك من
خالل الحد من القدرة التنافسية للشركات وقدرة الحكومات على مت ا بعة س ياسات ا لتن مية االقتصا دية
واالجتم ا عية.
ي ؤدي ا لعجز الك بير في البن ية التح تية ألفري ق يا إلى زيادة تكا ليف اإلنتاج وال م عامالت  ،وانخفاضالقدرة
التنافسية للشركات  ،بجانب ال ت أ ثي رات السل بية على تدفقات االس ت ث مارات األجن بية المب اشرة إلى القارة .وان
ذلك من شأنه ي عوق التن م ية االقتصا دية واالجتم ا عية فيالقارة.
ادىضعف الب نية التح تية في منطقة افري ق يا جنوب الصحراء الكبرى الى تق ليل النمو االقتصادي
خفضالنتاجية ب م عدل ،%40وحا ل يا ً فان فقط 38منسكان افري ق يا ل ديهم
ا
بنسبة%2كل عام وكذلك
القدرة على للحصول على الكهرب اء  ،وان اقل من %10ل ديهمخدمات االنترنيت  ،وكذلك%25
من شبكة الطرق في افري ق يا م ع ب دة  ،وتصل الفجوة المال ية لتو فير خدمات الب نية التح تية المت ميزة من
 130م ل يار الى 170م ل يار دوالر امريكيسن و يا  ،و للتصدي لهذه التح د يات  ،فقد ا ع تمد رؤساء
الدول والحكومات األفري ق ية برنامج تط وير الب نية التح تية في أفري ق يا ( )PIDAفي ي ن اير 2012ك إ طار
عمل للب نية التح تية اإلستر ا تي جية القارية من المقرر أن يستمر حتى عام.2040
طارا وشراكة عال ميةإلقامة قاعدة ب ن ية
وضع برنامج تط وير الب ن ية التح تية في افري ق يا ر ؤ ية مشتركة و إ ً
تح تية إق ل ي مية شاملة وف عالة منحيث التكلفة ومست د امة ل تع زيز التن مية االجتما عية واالقتصا ديةألفري ق يا
والتكامل مع االقتصاد ا ل ع المي .وعلى ه ذا النحو  ،فان  PIDAهو برنامج للب نية ا لتح تية على مستوى
القارة من أجل تط وير الب ن ية التح تية اإلق ل ي مية والقارية ذات األول وية في مجاالت النقل والطاقة وم وارد
ال م ياه عبر الحدود وتكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت .و ا عتمد رؤساء الدول والحكومات األفارقة برنامج
تط وير الب نية التح تية في افريقيا خالل الدورة ا ل عا د ية ا ل ثامنة عشرة التي عقدتفيأ ديس أبابا  ،إ ث ي و ب يا ،
في الفترة من 29إلى 30ين ا ير.2012
تحدد أجندة  2063باالتحاد اإلفريقي وهي اطار استرا تيجي للتحول االجتماعي واالقتصادي للقارة
خالل ا لعقود المقبلة برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا كاطار استر ا تيجيرئيسي لتط وير الب نية
ا لتح تية االقلي مية حيث ان 5من البرامج الر ئي سية الجندة  2036االثنتي عشر تتركز في مجال الب نية
التح تية وبرامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا ،وع ليه فان برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا هو
برنامج ذو اه مية لالتحاد االفريقي لمساع دة الدول االعضاء باالتحاد للمساهمة في تحقيق القارة
االفري قية المزدهرة وال م تكاملة على أساس النمو ال ش امل والحصول على الوظائف الالئقة والكا فية
والتن مية المست د امة.
على الرغم برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا يؤكد على تط وير الب نية التح تية في القارة حتى
عام ، 2040إال أنخطط ال عمل ذات األول وية للبرنامج تط وير الب نية التح تية توضح بالتفصيل الطريقة
ا ل م ب اشرة  ،واإلجرا ءات المحددة التي يجب اتخاذ ها .وف ًقا لذلك  ،تضمنت أول خطة عمل ذات
أول وية لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  ،والتي تم وضعها للتن ف يذ حتى عام ، 2020تجسدت
برنامجا عبر الحدود تم تقسيمها إلى أكثر من 400مشروع فردي في قطا عات الطاقة والنقل
في 51
ً
وتكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت و الم وارد الم ا ئ ية ا ل ع ابرة للحدود.
GIZ.ورقة حقائق  PIDA.االتحاد األفريقي :البنية التحتية عبر الحدود .فبراير .2019

في أب ريل ، 2019حث الوزراء أ بان اجتماع اللجنة الف نية ال متخصصة من خالل إعالن القاهرة
ومفوضية االتحاد األفريقي ووكالة تن مية االتحاد األفريقي( )AUDA-NEPADباالسراع على
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ت ط وير المرحلة ا ل ثا نية من برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  ،و برنامج تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية  )2030-2021( 2لدمج مسائل االب ع اد الجنسا نية
والمناخية وا ل ش ب ا بية .
تم تق ديم خطة ا ل عمل ذ ات األول وية ا ل ثا نية ل ـبرنامج تط وير الب نية التح تية في افرقيا  ،وال معروفة باسم(
 ، PIDA-PAP 2 (2021-2030العتمادها من قبل رؤساء الدول والحكومات فيقمة االتحاد
اإلفريقي في ين اير 2021و التي تحدد أول و يات تط وير الب نية التح تية القارية لل عقد القادم.
ستتألف هذه الحافظة منقائمة بالمشروعات ذات األول وية ا ل عا لية التي تم تج م عيها منقائمة ال م شا ريع
المقترحة منقبل المجمو ع ات االقتصا دية اإلقلي مية والدول األعضاء ،فإن اخ ت يار م شا ريع الب نية التح تية
وتح د يد أول و ي اتها تشكل مهمةصعبة تنطوي علىقو اعد الشفا فية القائمة على ت و افق اآلراء  ،وبالتالي ،
ث مة حاجة مسلم بها لوضع إ طار عمل سليمالتخ اذ القرارات يمكنه ت ق ييم ج ميع المشر و عات المقترحة من
ِقبل الدول االعضاء والمجم و عات االقتصا دي ة االقل ي م ية  .فالخطوة األولىفي تط و ير ه ذا اإل طار تت م ثل
في إرساء األساس المفاهيميوراء م ع ا يير االخ ت يار التي سيتم استخ دامها.
انهدف ه ذا التقرير تق ديم أساس مفاهيمي لتط وير برنامج الب نية التح تية في افريق يا –خطة ا ل عمل ذات
االول وية 2و ا ع د اده و ا ع ت ماده من ق بل ر وؤساء الدول والحكومات االفريق ية خالل قمة اإلتحاد
االفريقي في ين اير2021م .
-2مفهوم الممر المتكامل  :اطار تخطيط شامل للبنية التحتية إلنشاء برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا
– خطة العمل ذات االولوية 2

أقر القادة األفارقة م نذ فترة ط ويلة أه مية التكامل اإلق ل يمي لدعم التن مية االقتصادية في افري ق يا  ،حيث
أعرب وا باستمرار عن رغبتهم إليجاد سوق م شترك للسلع والخدمات  ،في ه ذا ا ل شأن فقد وقعت 52
دولة من بين  55دولة افريق ية في شهر يو ل يو  2019بجمهورية ال ني جير على اتفاق ية التجارة الحرة
القا رية ألفري ق يا وهي اتفاق ية تستهدف تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة  %90بين دول القارة االفري قية
 ،و ت عد تلك اإلتفا قية احدىاالول و يات الر ئي سية الجندة افري ق يا .2030
يت م اشى الهدف االسترا تيجي الش امل لبرنامج الب نية التح تية في افري ق يا مع هذه ال م بادرة
الر ا ئ دة في مجال التجارة الهادفة الى تسريع التكامل االقل ي ميي للقارة االفري قية فالب نية التح تية شرط
ضروري لالنتاج والتجارة القاري ة ،ل ذا فان برنامج تط و ير الب نية التح تية في افري ق ي ا ي عد د ا ع ما ً لتأ سيس
ا لب نية التح تية الر ئي سي ة والمس اع دة في انش اء المجموعة االقتصا دية االقل ي م ية االفري قية حسب ما هو
مخطط له في م عاهدة ابوجا وتضمن ذلك في اجندة .2063
وفي نفس الوقت ت دعو ر ؤ ية االتحاد اإلفريقي بموجب أجندة  2063إلى "ب نية تح ت ية شاملة ومست د امة
و عال مية" .في ال واقع  ،تؤكد أجندة 2063على الحاجة إلى نمو وتن مية شام لين ومست د ا مين .حيث ان ذلك
يتالئم مع االهداف االنما ئية للتن مية المست د امة باالمم ال متحدة والتي تم ا ع ت مادها من قبل الدول االعضاء
في االتحاد االفريقي عام  2015م  .ان االهداف الس بعة عشرة للتن مية المست د امة بم ث ابة دع وة عاجلة
ل ل عمل من قبل الدول سواء النا مية او ال متقدمة منخالل شراكة عال مية  ،وتقر الدول بان التخلصمن
الفقر وغيرها من الصعوبات يجب ان تسير جنبا الى جنب مع االسترا تي ج ي ات السا عية لتحسين
قضا يا الصحة وال تع ليم وتقل يل عدم المسا و اة والنمو االقتصادي  ،وك ذلك م عالجة الت غير المناخي والحفاظ
على المح ي طات والغا بات .يجب أن تعكسخطة الب نية التح تية ذات األول وية المستقب لية ألفري ق يا منخالل
صياغة وتخ ط يط برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية  2وعبر نهج
يركز على الب نية التح تية الشاملة والمست د امة.
ل ذا  ،فإن المفهوم األساسيلتخط يط برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات األول وية
 2ي ت عين ع ليه اع د اد نهج متكامل م ت عدد القط ا عات  ،موجه نحو فرص ا ل عمل  ،وي ر اعي الف وارق بين
الجنسين  ،ومالئم للمناخ و يربط بين المراكز الحضرية  /الصنا عية بالمناطق الريف ية.
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يعكس نهج المممر المتكامل ال م عد فيه ذا التقرير االهداف والتي تعد ب م ث ابة اساس لتخ ط يط الب نية
ا لتح تية ا ل ع ابرة المستقبل ية بما ي ت م اشى مع مبادىء وقيم االتحاد االفريقيالجندة2063م.
أسس ه ذا النهج من خالل مبادرة سياسية ق وي ة ،وقد اكد اعالن لومي للجنة الف نية ال متخصصة االولى للنقل
والب نية التح تية ا ل ع ابرة للقارات وال طاقة والس ياحة ( مارس )2017على نهج الممر المتكامل  ،واوصت
ب ا عتماده لتط وير الب نية التح تي ة ،وتم التاكيد على ذلك خالل أسبوع برنامج تط وير الب نية التح تية في افريقيا
 2017ا لذي عقد في سواكوبموند  ،نا م ي ب يا  ،خالل الفترة من  14-10د يسمبر  ، 2017حيث
تعهدت االطراف في ال ب ي ان الختامي " ت شجيع تط وير الممرات ال متكاملة باستخدام نم اذجصنع القرار
ال م ع ت م دة على ال ب يانات لتحديد أول و يات ال م شا ريع.
-2التعريفات الرئيسية
ث مة حاجة الستعراض بعض ال تع ريفات الر ئي سية لضمان الفهم ال م شترك للمفاهيم بين اصحاب المصلحة
لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا عند التخط يط لبرنامج تط وير الب نية التح تية –خطة ا لعمل ذ ات
االول وية .2
عرف ال مشروع بأنه
املشروع  :فيسياق برنامج تط وير الب نية الت ح تية –خطة ا ل عمل ذات االول ويةُ ، 2ي ّ
أصل مادي مخطط له في قطاع فرعي واحد من ال قط ا ع ات االر بعة لبرنامج تطوير الب نية التح تية في
اف ري ق يا  ،حيث يكون ال م شروع ع ابر للحدود أو له تأ ث ير على ا ل ع د يد من البل دان داخل المنطقة نفسها ،
أو عبر إق ل يمي مع هيئة مؤسسية متفق ع ليها.
قط ا عا ت برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا :فالقط ا عات االر بعة ال م عترف بها وال م ع تمدة هي:
 ،النقل والطاقة وتكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت و إ دارة الم وارد الم ا ئية ا ل ع ابرة للحدود.
القط ا عات الفر عية لبرنامج تط وير الب نية التح تية فيافري ق يا ـ  :القط ا عات الفر عية المرتبطة ببرنامج
ت ط وير الب نية التح تية في افري ق يا هيكما يلي:
القطاع
النقل
ا ل طاقة

القطاع الفرعي
الطر قـ الم وانئ ـ المالحقة ،ـ السكك الح د ي دية  ،النقل الجوي
التو ل يد الكهرب ائي ( مع مز يد التفصيل حسب نوع التو ل يد) خطوط
النقل

تكنولوج يا ال معلو مات
واالتصاالت
إدرة الموارد الما ئية ال ع ابرة سدود الري ـ السدود م ت ع ددة األغراض ونقل ال م ياه
للحدود

البنية التحتية لالتصاالت األرضية  ،نقاط تبادل اإلنترنت ،مراكز البيانات

ا لبرنامج  :يتم تع ريف البرنامج على أنه مجم وعة من م شا ريع برنامج تط وير البن ية التح تية في افري ق يا
ا لتي تشكل م ًعا حزمة مت م اسكة من التدخالت بهدف تحقيق تن مية محددة ( علىس بيل ال م ثال  ،مجم وعة من
ال م شا ريع من مختلف القطا عات  -النقل  ،الطاقة  ،الم ياه  ،تكنولوج يا ال معلو م ات واالتصاالت -في ممر
أو منطقة م عينة.
ي تألف البرنامج من عدد من ال م شا ريع .،
ممرات البنية التحتية :ت ش ير ممرات الب نية التح تية لعم لية تنظيم مكا نين او اكثر من أصول الب نية
ا لتح تية في الممرات بهدف تع زيز التن مية االجتم ا ع ية واالقتصا دية لدول الممر  ،وينضوي ذلك على
ا لتركيز المقصود للتكامل االقل يمي بحيث ان جميع مرافق الب نية التح تية مثل الم وانيء والطرق
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والسكك الح دي دية وخطوط األنا بيب والممرات المائية ال داخلية والمرافق الحدو دية وغيرها من الخدمات
اللوجس تية تكمل بعضها البعضفينهج م ت عدد القط ا ع ات .
نهج املمراملتكامل  :يمكن تع ر يف تع ريف نهج الممر المتكامل ب ا ع ت بارها إ طا ًرا استرا تي ج يً ا يهدف إلى
اخ ت يار ال مشر و عات اإلقل ي مية التي تجسد بشكل كامل ر ؤية االتحاد األفريقيحسب اجندة  .2063و ي شمل
نهج الممر ال متكامل تع ر يف ممر الب نية التح تية كما هو مذكور اعاله غيره انه يتضمن عناصر اضافية
ش املة ت تعلق باالع ت بار ات الجنسا نية  ،واستحداث فرصال عمل والربط بين المناطق الحضرية والري فية
 ،ومر ا ع اة المناخ  ،و ي مكن تفصيل ال تع ريف كالتالي-:
•

ملراعاة االعتبارات الجنسانية واملناخ
املتكامل  :يقصد بها تضمين العناصر للشاملة
واستحداث فرص العمل وربط املناطق الريفية واملسائل االقتصادية واملالية.

• املمر :يعني تخطيط ممر البنية التحتية.
• النهج "يعني االساس املفاهيمي لبناء برنامج البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات
االولوية.2
املجموعات االقتصادية االقليمية  :اقترحت م عاهدة ابوجا في عام 1991م والمنشئة للجم اعة االقتصا دية
االفري قية في المادة  28بان ش اء مجم و عات اقتصا دية إق ل ي مية كأساس للتكامل األفريقي فيجدول زمنى
مدته  34عام للتكامل االقل ي مي ثم القاري بحلول عام 2028م.
و ت عترف مفوضية االتحاد االفريقي ب ث ماني مجم و عات ا قتصا دية تم تأسيس كل واحد منها بموجب م عاهدة
منفصلة وهيكالتالي -:
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()UMA

•

اتحاد املغرب العربي

•

السوق املشتركة لشرقي وجنوبي افريقيا ( )COMESA

•

مجموعة دول الساحل والصحراء

•

جماعة شرق افريقيا

•

الجماعة االقتصادية لدول وسط افريقيا ( )ECCAS/CEMAC

•

الجماعة االقتصادية لدول غرب افريقيا ( )ECOWAS/ CEDEAO

•

الهيئة الحكومية الدولية للتنمية ()IGAD

•

الجماعة االنمائية ملنطقة الجنوب االفريقي ()SADC

()CEN-SAD
()EAC

-3برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا وخطط البرنامج للعمل ذات االولوية
 3.1برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا
 3.1.1الخطة الرئيسية القارية للبنية التحتية

ان برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا هو برنامج م ت عدد القط ا عات يغطي ار بعة قط ا عات هي
 :النقل  ،الطاقة  ،وال م ياه ا ل ع ابرة للحدود واالتصاالت /تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت.
يكرس برنامج تط وير البن ية التح تية في افري ق يا لتسهيل التكامل االقل يمي في افري ق يا من خالل تحسين
الب نية التح تية االقلي مية  ،فالهدف االسترا تيجي الشامل لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا يهدف الى
تسريع التكامل االقل يمي للقارة االفري قية و تسهيل انش اء الجم اعة االقتصا دية االقل ي مية كما هو مخطط
لها من قبل م عاهدة ابوجا .خالل الدورة ا ل ع ا دية ا ل ث امنة عشر لالتحاد االفريقي التي عقدت في ا ديس ا ب ا با
خالل الفترة من  30-29يناير  ،2012والتي خاللها ا ع تمد رؤساء دول وحكومات االتحاد االفريقي
رس م يا برنامج تط وير البن ية التح تية في افري ق يا " ا عالنحول برنامج تط وير البن ية التح تية في افري ق يا ".
ومع ب د اية المرحلة االولى لبرنامج تط وير الب نية التح تية المنتهي في عام  2020يضع اصحاب
المصلحة برنامج تط وير البنية التح تية المرحلة ا ل ثان ية لبرلنامج تط وير الب نية التح تية –خطة ا لعمل ذ ات
االول وية -2مع افق للتخ ط يط للفترة ما بين .2030-2021
برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا بوصفه منصة رئيسية للشر اكة عند تطوير البنية التحتية االقليمية
ان النت ائح الر ئي سية لدراسة برنامج تط وير الب ن ية التح تية في افري ق يا التي اجريت خالل -2011
 2012ت م ثلت في خطة تط وير الب نية التح تية  2040وخطة ا ل عمل ذات االول وية 2020-2012
المصاحبة  ،تم اخ ت يار االست ث ما رات المقترحة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا وفقا ل مشاورات
بين اصحاب المصلحة تم التوصل ا ليها بين عام  2021و  ،2012فال م شا ريع والبرامج المتضمنة
فيخطة ا ل عمل ذات االولو ية لالستجابة لرؤ وية برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا وتح د يد
ا لتح د ي دات المحددة في منظورات ا ل عمل االفريقي  2040وفي االطار االستر ا تيجي ا ل مذكور في
الفصل السابق .
سيتم اع داد برنامج تطوير الب نية التح تية في افريق يا –خطة ا ل عمل ذات االول وية 2للفترة 2030-2021
وس تعكس اول و يات المجم و عات االقتصا دية االقل ي مية والدول االعضاء وتجسد ر ؤ ية االتحاد االفريقي
واجندة  2063وال دع وة لبن ية تح تية مست د امة وشاملة و عال مية المستوى.
وحيث ان اهدف برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة ا ل عمل ذ ات االول وية 2يهدف الى
تجسيد ر ؤية االتحاد االفريقي واجندة  2063فان برنامج تط وير الب نية التحت ية في افري ق يا ليست
القطاع الوحيد لتن ف يذ ال مشروع االقل يمي في القارة  ،فالبرنامج يهدف الى ايجاد منبر للر ؤية
ال م شتركة والملكية والطموح بين ج ميع اصحاب المصلحة لل عمل واالس ت ث مار سو يا لتو فير خدمات
ا لب نية التح تية ال ف عالة في القار ة ،في ذات الوقت فقد كلفتكل من المجمو عات االقتصادية االقلي مية والدول
االعضا ء بتح د يد وتخ ط يط وتن ف يذ م شا ر يعها ذ ات األول وية  ،ف ا ذا كان ال م شروعال يتسق مع االطار
االستر ا تيجي لخطة برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا فانه باالمكان تنف يذ ال م شا ريع التي تعد ذات
اه مية بالنسبة للمجم و عات االقتصا دية االقل ي مية والدول االعضاء خارج عم لية برنامج تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا.
 3.1.2اإلطار المؤسسي لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا
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ان برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا ع ب ارة عن مبادرة من مفوضية اإلتحاد االفريقي
بال ت ع اون مع الشراكة الجد ي دة لتخ ط يط وتنسيق التن مية في افري ق يا ( معروفة حا ل يا باسم وكالة تن مية
االتحاد االفريقي – او دا – ن ي ب اد) ،وبنك التن مية االفريقي ولجنة االمم ال متحدة االقتصا دية الفري ق ي ا ،تم
وضع برنامج الب نية التح تية في افري ق يا من خالل ال ت ش اور مع المجم و عات االقتصا دية االقل ي مية
والوكاالت الف نية القارية( ب ما في ذلك منظمات بحيرات واح واضاالنهار ) ومج م عات الطاقة والبل دان
ال مع نية .
ت تولي ا دارة برنامج تطوير الب نية التح تية في افريق يا كبرنامج من قبل مؤسستين-:
• ادارة البنية التحتية والطاقة في مفوضية االتحاد االفريقي والتي مكلفة بالتوجية والتنسيق
السياس ي لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا .
ومكلفة بوضع وتطبيق
• وكالة تنمية االتحاد االفريقي  ،وهي الذراع الفني لالتحاد االفريقي
ادوات محددة لتعزيز و تسهيل تنفيذ مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة
العمل ذات االولوية بالتواصل مع املجموعات االقتصادية االقليمية ودولها.
 3.2برنامج تطوير البنية التحتية – خطة العمل ذات االولوية1
 3.2.1الدراسة االولى لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا

استغرقت الدراسة االولى لبرنامج تط وير الب نية التح ت ية في افري ق يا ما يقارب عامين اي من م ا يو 2010
الى ين اير ،. 2012وانهناك ث الثة اه داف للدراسة االولى لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا.
• وضع إطار استراتيجي لتطوير البنية التحتية االقليمية والقارية في اربعة قطاعات ( الطاقة
ـ النقل  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،موارد املياه العابرة للحدود) بناء على اهداف
استراتيجية طويلة االجل واجتماعية واقتصادية ورؤية للتنمية االقتصادية وسياسات للقطاعات
• .وضع برنامج لتطوير البنية التحتية يتمحور حول االولويات وآفاق طويلة ومتوسطة وقصيرة
االجل .
• اعداد استراتيجية وعمليات تنفيذ بما في ذلك وعلى وجه الخصوص تحسين الترتيبات
املؤسسية ( مثل العمليات التنظيمية واالدارية) وخطة عمل ذات اولوية وخيارات للتمويل
بما في ذلك تدابير لتعزيز وجذب ودعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
ادى البرن امج االولى لتط و ير الب نية التح تية في افري ق يا لتط وير البرنامج الم عد للفترة القصيرة -2012
 2020وال متوسطة  20212030وط ويلة االجل  2041 2031في تح د يد اول و ي ات ثغرات الب نية
ا لتح تية التي تم تح د يدها بط ريقة تتسق مع االطار االسترا تيجي المتفق ع ليه الق ا ئمة على اساس رؤي
ا لتن مية االجتم ا عية واالقتصادية ط ويلة االجل واالهداف االسترا تي جية والس ياسات القط ا عية المستندة
على استر ا تي جية لخطة ال عمل ذات االول وية .)2020-2012( 1
 3.2.2برنامج تطوير البنية التحتية – خطة العمل ذات االولوية1
حسب ما هو م بين اعاله  ،فان المخرجات الر ئي سية لدراسة برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا ،
ت م ثلت في خطة لتط وير الب نية التح تية حتى 2040وخطة ا ل عمل ذات االول و ية 1المصاحبة -2012
. 2020تضمنت خطة ا ل ع مل ذات االول وية  1،51برنامج تم تقسيمها الى  433مشروع في ار بعة
قط ا عات مع ا ل ع د يد من فئات ال م شا ريع فيكل قطاع -:
•
•
•
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النقل  :الربط ،وتحديث املمر واملواني و تحديث السكك الحديدية والنقل الجوي.
الطاقة  :الطاقة الكهرمائية ،والتوصيالت البينية  ،وخطوط االنانبيب
املياه  :السدود متعددة االغراض ونقل املياه .

• تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  :البيئة التنظيمية والبنية التحتية للربط االرض ي ،ونقاط تبادل االنترنيت.
تعكس برامج تو زيع برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية ، 1وفقا
للمنطقة والقطاع واقع التكامل االقل يمي في افري ق يا حيث توجد نصف البرامج الم تعلقة ببرنامج
ت ط وير الب نية التح تية في اف ري ق يا – خطة ا ل عمل ذ ات االول وية 1فيكل من منطقة غر ب افري ق يا (16
برنامج) وشرق افري ق يا( 11برنامج) حيث تضم تلك المنطق تين عد دا ك بي را من الدول  ،وتستح وذ قط ا عات
النقل والطاقة على ثالثة ارباع برنامج تط وير الب ن ية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات االول وية.1
خالل الدورة ا ل ع ا دية ا ل ث امنة عشر لالتحاد االفريقي التي عقدت في ا ديس ا ب ا با خالل الفترة من -29
 30ين اير  ، 2012ا ع تمد رؤساء دول وحكومات االتحاد االفريقي خطة ا ل عمل ذ ات االول وية .1
 3.2.3الدروس المستفادة من برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية1
يخضع برنامج تط وير البن ية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات االول وية 1حا ل يا لعم لية مراجعة
التي يشار ا ليها باس تعراضمنتصف المدة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افريقيا  ،وتت مثل اهداف ه ذا
االس تع راض للفت االنت باه مجم وعة التح د يات ال متن و عة التي ت واجه برنامج تطوير الب نية التح تية في
افري ق يا –خطة ا ل عمل ذ ات االول وية ( 1التنظي مية  ،االجرا ئية  ،القدرة والتم ويل والتنف يذ الخ ) وكذلك
تق ديم التوصيات الالزمة ب شان ال ت ع امل مع هذه التح د يات وصوال لبرنامج تط وير الب نية التح تية في
اف ري ق يا – خطة ا ل عمل ذ ات االول وية 2وا لذي س يب د ا في عام 221ويستمر حتى.2030وحتى اع د اد ه ذا
ا لتقرير فان نت ائج اس تع ر اضمنتصف المدة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا غير متاح بشكل
كامل غير انه تم استخالص بعض المقتطفات التي باالمكان استخالص منها بعض الدروس الر ئي سية
للتخ ط يط والتن ف يذ والتي يمكن ال ت ع بير عنها كالتالي-:
الحاجة لعملية اختياراكثرقوة
تستند عم لية االخت يار لبرنامج برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ال عمل ذات االول وية 1على
عنصرين-:
• معيار االهلية  :تمثل الخطة االولى في عملية الفحص املستخدمة برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا
– خطة العمل ذات االولوية 1حيث تم االختيار من مجموعة املشاريع املرشحة غير املؤهلة
للبرنامج ( حيث انها ال تتسق مع الرؤوية املتفق عليها لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا –
خطة العمل ذات االولوية 1او ال تتسق مع منظور القطاع او مع اولويات املجموعات االقتصادية
تستنداالهلية
ويطبق:معيار
االقليمية)
الفشل.تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات
النجاح /برنامج
اساسمشروع
عمليةعلىاختيار
االختيار
• عملية
بشكل جوهري على اساس التكامل االقليمي وااللتزام بالخطط الرئيسية للمجموعات
االولوية1
االقتصادية االقليمية  ،وطاملا يتم اعتبار املشروع مساهما في التكامل االقليمي في ضوء منظور
البنية التحتية  2040وجزءا من الخطة الرئيسية للمجموعات االقتصادية االقليمية حيث يختار املشروع
لتضمينه في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية1
ان ه ذا النهج ا لع ريضالخت ي ار ال م شا ريع تقود الى انش اء مجم وعة ك بيرة من ال م شا ريع التيال تت وافق دوما
مع االول و يات المنصوص ع ليها في اجندة  2023من حيث الت أ ثير االقتصادي او حم اية ال ب يئة
والتضمين في تخ ط يط البن ية التح تية وعم ل ي اتها .
تستخدم هذه الدروس المستفا دة من عم لية اخ ت يار برنامج تط وير الب نية التح ت ية في افري ق يا –خطة ا ل عمل
ذات االول وية 1النشاء اطار اخ ت يار ا كثر قوة للمش اريع لضمان اخ ت يار ال م شاريع ذات االول وية حسب
برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل ع مل ذات االول وية 2لتجسيد ر ؤية االتحاد االفريقي
واجندة  2063بشكل افضل .
ي تطلب ال تع قيد المتز ا يد للمشروع بجانب ا لعدد الك بير لع وامل النجاح لمشاريع الب نية التح تية حسب برنامج
تط وير الب نية التح تية في افري ق يا الحوجة لتح ديد قرار اخ ت يار وتر تيب او ل يات مقترحات مشاريع الب نية
ا لتح تية المقدمة من قبل المجم و عات االقتصا دية االقل ي مية والدول االعضاء  .و ي تبع مسألة تح د يد
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وا ن ش اء هذه ال م ع ا يير عم ليةمنهجية وشفافة لضمان مب اديء الشفا فية والتحقق منقبل المجم و عات
االقتصا دية االقلي مية والدول االعضاء  .تشكل م ع ا ي ير االخ ت يار المقترحة في هذا التقرير ال م ت علق
ببرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة ال عمل ذات االول وية 2بما في ذلك ترسيخها في نهج
الممر المتكامل استجابة للتح د يات التي واجهت برنامج تط وير الب نية التح تية فيافري ق يا –خطة ا ل عمل
ذات االول وية 1في ما ي ت علق ب عم لية اخ ت يار ال م ش اريع.
الحاجة قائمة مختصرة للمشاريع اكثرعملية
ادت عم لية اخ ت يار م شا ريع برنامج تط وير الب نية التح تية في افريق يا – خطة ا ل عمل ذات
االول وية 1الموضحة اعاله مجم وعة ك بيرة من ال م شاريع( 433مشروع) ووجد المس ت ثمرون ان حافظة
ال م شا ريع اقل ج ا ذ بية بسبب افتقارها في تح ديد االولو يات  ،وتسال وا كذلك عنجودة وصالحية ال م شا ريع
المختارة .بجانب ذلك فان وجود عدد ك بير من ال م شا ر يع جعل تن ف يذ برنامج تطوير الب نية التح تية في
افري ق يا –خطة ا لعمل ذ ات االول وية 1اكثر ت عيق د ا ،ي شير مركز معلومات برنامج تط وير الب نية التحتية
في افري ق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية ، 1انه ا ع ت با را من اكتوبر  2019انه من اصل  408مشروع
ا لتي تم ت ت بعها فان 175مشروع فقط وصل الى مرحلة ال ت ش يد او ال تش غيل خالل ا ل عشر سن وات
ال ماضية .
لالستفادة من هذه التجرية ت عتزم برنامج تطوير الب نية التح تية في افر ي ق يا – خطة ا ل عمل ذات
االول وية 2الحصول على عدد وا قعي للم شا ريع ال متضمنة في الحافظة بجانب ايجاد ت ع اون بين
ال م شا ريع المختارة لز يادة ت ا ثيرها الش امل  ،مع الحفاظ على الت وازن بين المناطق  ،فان الحد من
اجمالي هذه ال م شا ريع سيعزز ج ا ذ بية الحافظة و يزيد من فرص تنف يذ ال م شا ري ع ،و نعرض بعض
االستر ا تي ج يات لتن ف يذ ه ذا النهج في القسم الخامس منه ذا التقرير .
تحديات التنفيذ
كما هو موضح اعاله فان تنف يذ م شا ريع برنامج تطوير الب نية التح تية في افر ي ق يا – خطة ا ل عمل ذات
االول وية 1تم تح د يده  ،فقد كشف اس تع راضمنتصف المدة عن غياب استر ا تي جية للتن ف يذ على مستوى
ا ل تش غيل في حين وضوح اله يكل ال مؤسسي للب نية التح ت ية في افري ق يا حيال اد وار ال مؤسسات المختلفة
لتخ ط يط و تط وير ال م شاريع وان التن ف يذ يكمنفي النها ية لدى الدول االعضاء والمجم و عات االقتصا دية
االقل ي مية ا ل ذين غالبا ما يتم التنسيق بين بعضهم ال بعض لتنف يذ هذه ال م شا ريع الكبيرة للب نية التح تية في
الوقت المناسب .
ودعم اً للتنف يذ السلس لم شا ريع برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات االول وية، 2
قدم وزراء القارة من خالل اعالن لومي توجيهات لالع د اد والوضع الج د يد لل م شا ر يع .وت تطلب مرحلة
التخ ط يط بان تشمل مسالة تع زيز اطار اخ ت يار ال م شا ريع وانشاء قوي لبرنامج تط وير الب نية التح تية
في افري ق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية . 2ويستند ا طار االخ ت يار على م ع ا يير اهلية مصصمة يتم
وضعها وفقا الول و يات المجمو عات االقتصا دية والدول االعضاء  ،وان تعكس م ع ا يير االخ ت يار نهج
الممر ال متكامل لضمان التنف يذ القوي.
ففي مرحلة ال تط وير فقد وضعت آ لية تق ديم الخد مات بهدف تق ديم الخدمات االستشا رية ألصحاب
ال مشر و عات االقل ي مية لمساعدتهم في اع د اد ال م شاريع في المراحل المبكرة  ،وفينفس الوقت تم إ ن ش اء
شبكة االعمال القارية من طرف وكالة تن مية االتحاد االفريقي– ن ي باد بوصفها منصة للم شاركة والت واصل
رفيع المستوى مع القطاع الخاصبهدف تسهيل االس ت ث م ار في مشا ريع الب نية التحت ية االقل ي مية.

 3.3عملية برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية2

إستنا دا ً الى الدروس المستفادة من برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات االول و ية1
وفي اطار الت غي رات التي تمت مالحظتها على م دار ا ل عشر سن وات المنصرمة في قط ا عات الب نية
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ا لتح تية فيفري ق يا فقد تم وضع عم لية محددة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة ا ل عمل
ذات االول وية، 2و ب عد ا ع ت ماد نهج الممر ال متكامل على المستوى الفتني منقبل اللجنة الف نية ال متخصصة
في توغو وعلى المستوى الس ياسي من قبل الوزراء في مصر فقد تم توضيح عم لية التن ف يذ ال مب نية
على الخط وات الر ئي سية التي من شانها ان تجعل برنامج تط وير الب نية التح تية فيافري ق يا –خطة ا ل عمل
ذات االول وية 2حافظة ق و ية للب نية التح تية التي تتكون من مشا ريع تعكس ر ؤ ية االتحاد االفريقي
والق ائمة منخالل عم لية ت شاو رية من شأنها إب راز ال م شا ريع التي يمكن تم ويلها وتن ف يذها .
تم تط وير ا ل عم ليةالعد اد برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ال عمل ذات االول وية 2القائمة
حول 5خط وات ر ئي سية حسب ماهو موضحفي الشكل ادناه .
ا لشكل  :1-3:عم لية تخ ط يط برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة ال عمل ذات االول وية2

الخطوة :1مبادىء برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية2
أكد إعالن لومي الصادر من قبل اول لجنة فنية متخصصة ب شأن النقل والب نية التحت ية ا ل ع ابرة للقارات
وال طاقة والس ياحة ( مارس )2017على الف و ا ئد ال م ب تغاة من نهج الممر ال متكامل الهادفة الى تحسين
عم لية التخ ط يط لمختلف اصول وموجو دات الب نية التح تية لتحقيق اقصىقدر من ال ت أ ثي رات االقتصا دية
واالجتم ا عية مع الحفاظ على ال ب يئة المجاورة وتو فير ا لب نية التح تية والس ياسات و تع زيز المسا و اة
بين الجنسين وكذلك تشج يع االس ت ث ما رات المالئمة للمناخ و ايجاد فرص ا ل عمل  .وس تعزز الف و ا ئد
االجتم ا عية واالقتصا دية الن ا شئة من ه ذا النهج االستقرار والسالم واالمن االقلي م يين وتفي في
النه اية باهداف اجندة  2063باالتحاد االفريقي .اوصت اللجنة الف نية ال متخصصة كذلك ب ا ع ت م اد الدول
االعضاء به ذا النهج ال معني بتط وير الب نية التح تية.
تم ال تأ كيد على ذلك خالل اسبوع عام 2017بشان برنامج تط و ير الب نية التحت ية في افري ق يا – خطة
ا ل عمل ذات االول وية 2ا لذي عقد في سواكوبموند  -نا م ي ب يا خالل الفترة من  14-10ديسمبر ،2017
حيث تعهدت االطراف في ال ب يان الختامي بـ " با ل عمل على تع زيز تط وير الممر المتكامل باستخ دام
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نم اذج صنع القرار القائمة على ال ب يانات في تح د يد اول و يات ال م شا ريع " فالهدف هنا ي ت م ثل في ا ل عمل
على تط وير و ا ع ت ماد نهج متكامل وم ت عدد القط ا ع ات لدعم تح د يد وفحص واخت يار م شا ريع برنامج
تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات االول وية 2الموجهة نحو التوظيف ومراع اة الفوارة
الجنسا نية  ،ومالئمة للمناخ و كذلك الربط بين المراكز الحضرية  /الصنا عية مع المناطق الري فية.
وتمت مناقشة السمات الر ئي سية للمفاهيم الموضحة اعاله و م ع ا يير االخت يار ذات الصلة التي المتضمنة
في التقرير

مشاورات أصحاب املصلحة
ت عد م شاورات أصحاب المصلحة عنصرا ً أساس يا ً في برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة
ا ل عمل ذات االول وية 2بهدف ال ق يام ب م شاورات مناسبة خالل الدراسة  ،تق ديم اصحاب المصلحة
مرفق في ملحق الدراسة.
وكجزء من الخطوة ال م ت علقة بوضع ال م بادىء االساسية برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –
خطة ا ل عمل ذات االول و ية 2فقد عقدت عدة تف اعالت مع اصحاب المصلحة في النصف ا ل ثاني من ا ل عام
.2019
• عقد اصحاب املصلحة في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات
االولوية 2اجتماعا خالل الفترة من  11-10سبتمبر 2019ـم في كيغالي  -رواندا ،حيث
للتعرف على وجهات نظر اصحاب املصلحة املعنيين وادماجها
وفر االجتماع منبر
خالل تنقيح املفهوم  ،كما استعرض االجتماع ايضا تقارير البداية والجداول الزمنية والنتائج
وعلى
االولية لدراسات برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية2
املتكامل.تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا " خالل الفترة
املمرتسهيل
ثاني "
التحديدسياس ي
عقد حوار
تعريف نهج
• وجه
من 26-24سبتمبر  2019في مالمبو  -جمهورية غينيا االستوائية لتوفير مزيدا من
املشاركة من قبل الدول االعضاء حول عملية تطوير البرنامج املعني بالبنية التحتية في افريقيا
وخطة العمل ذات االولوية  2وذلك بمشاركة اكثر من اصحاب املصلحة الذين معظهم من
الدول االعضاء  ،فقد وفر اجتماع مالمبو منبر ألصحاب املصلحة الذين يمثلون
بلدانهم ملناقشة معايير اختيار املشاريع التي تستخدم لتقييم واختيار وترتيب املشاريع
املطروحة في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية ، 2وتم
تجرى مشاورات اخرىالصحاب المصلحة مع اصحاب المصلحة في برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا
دمج التعليقات في هذا التقرير .
(برنامج االمم المتحدة لل ب ي ئة  ،منظمة ا ل عمل الدو لية  ،شبكة النساء االفري ق يات فيمجال الب نية التح تية
وغيرها) ومن المقرر عقد ورش عمل لتحسين وتبنى نهج الممر ال متكامل وكذلك مناقشة م ع ا يير
اخ ت يار ا ل م شا ريع  ،بهدف تن ف يذ النهج ال ت شاركي المت علق باخ ت يار المشا ريع و ذلك ضمانا لت وافق اآلراء
قبل ا ع ت ماد برنامج تطوير الب نية التح تية في افريق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية 2في عام 2021م.

الخطوة :2تحديد املشاريع
ت تبع ا ل عم لية المستخدمة له ذا البرنامج ـ نهج"من القا ع دة إلى القمة"  ،وستكون ال مشرو عات المحددة من
ا لمجم و عات االقتصا دية اإلق ل ي مية بنا ًء على مقترحات الدول االعضاء والخطط الر ئي سية للمجم و عات
االقتصا دية اإلق ل ي مية .وفي نه اية الم طاف  ،سيعزز ه ذا النهج الحافظة من خالل ترسيخها في
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حقائق المجم و عات االقتصا دية االقل ي مية والدول االعضاء ال مع نية مما يضمنفي النه اية بأن يعكس
برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ال عمل ذات االو لية  2أولو يات أصحاب المصلحة
الر ئي س يين ا ل ذين س يتولون مسؤو لية تن ف يذ ال م شا ر يع في نه اية المطاف .
و تقترح ا ل عم لية المحددة لتح د يد ال مشروع على النحو ا ل تالي:
• تقوم الدول االعضاء باقتراح املشروع على املجموعات االقتصادية اإلقليمية.
• استنادا إلى مقترحات الدول االعضاء والخطط الرئيسية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،
سيتم تكليف املجموعات االقتصادية بتقديم مقترحات املشاريع إلى مفوضية االتحاد االفريقي و
وكالة تنمية االتحاد االفريقي – نيباد للدراسة بهدف تضمينها في برنامج تطوير البنية التحتية
االولوية . 2
العمل ذات
افريقيا-
• في
للمجموعات االقتصادية اإلقليمية لضمان توفر املعلومات األساسية
محدد
خطةنموذج
تقديم
سيتم
الالزمة لفحص املشاريع .توجد الصيغة النموذجية للتقديم في امللحق "ب".
• ستقوم مفوضية االتحاد االفريقي و وكالة تنمية االتحاد االفريقي – نيباد بتقديم املساعدة في
حالة وجود أسئلة خالل مرحلة تحديد املشروع التي تنتهي بتقديم املقترحات.
وتمنح المجم و عات االقتصا دية االقل ي مية مهلة محددة لتق د يمها.
الخطوة :3اختياراملشاريع
بانتهاء الفترة الممنوحة للمجم و عات االقتصا دية االقل ي مية لتق ديم مشا ريها وفقا للنم وذج المحدد  ،سيكون
الهدف فيهذه المرحلة تح ل يل وت ق ييم وتح د يد اول و يات ال م شا ريع التي تم تق د يمها .وس يتم استخ دام
م ع ا يير االخ ت يار ال م ع ت مدة في الخطوة ( )1والتي تعكس نهج الممر المتكامل لفحصالمشر و عا ت.،
حسب ما تم مناق شته باسهاب فيه ذا التقرير فان تط بيق هذه ال م ع ا ي ير يهدف الى طرح مشا ريع تناسب
و بشكل افضل نهج الممر المتكامل بما يجسد في نهاية الم طاف ر ؤية االتحاد االفريقي وفقا الجندة
 2063الهادفة الفري ق يا ال متكاملة والمزدهرة .
تم تط وير ا د اة محددة لمقارنة ال م شا ريع مع بعضها ا ل بعضوتح ديد اوجه القوة والضعف وم مي زات تلك
ال م شا ريع مثل األثر االقتصادي والج ا ذ بية من الناحية الما لية والتوظيف واست دامة المناخ ومرا ع اة
الف وارق الجنسية  ،س تعرضلقطة في الش اشة  ،و تلك االد اة متضمنة في الملحق .
عدد محدود من املشاريع مقرونة مع نهج التمرير
ستقوم الن تيجة النها ئية لهذه الخطوة على قائمة ال مشر و عات المصنفة وفقا لقدرتها لالستجابة لنهج
الممر ال متكامل في خدمة ر ؤية االتحاد االفريقي حسب اجندة  .2063وكما هو موضح اعاله في القسم
 3.2.3فان الدروس المستفاد ة من برنامج تط وير الب نية ا لتح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االو لية
 1تتطلب تح د ي دا ل ل عدد االجمالي لل م شا ريع ذات االول وية  .تقترح مشارات اصحاب المصلحة باخ ت يار
 50مشروع لكل منطقة في القارة ( الش مال  ،ا لشرق  ،الغرب  ،الجنوب والوسط ) ومن بين عشر
م شا ريع لكل منطقة يجب ان يكون هناك مشروع على االقل في مجال النقل  ،ال طاقة  ،تكنولوج يا
تق نية ال معلو مات واالتصاالت و ا دارة ال م ياه ا ل ع ابرة للحدود.
وسيسفر هذا النهج عن فائدتين رئيستين -:
• تجنب التداخل االقليمي بين العديد من املجموعات االقتصادية االقليمية  ،ويقترح في
النهاية تقديم مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات االولية 2
من قبل املنطقة  ،وسيتم تاكيد فحص ودراسة املشاريع على مستوى املجموعات االقتصادية
االقليمية وسيتم تقديم عروض برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات
االولية  2على اساس الحدود االقليمية..
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• كما هو مستفاد من برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات االولية  2فان
محدودية املشاريع ستوفر اطارا افضل لتنفيذ وتمويل املشاريع واملساهمة في رصد
وتقييم تلك املشاريع وزيادة القدرة على مراقبة وعرض النتائج.
و بشكل ملموس ستمنحكامل ال م شا ريع ت ق ييم ودرجة وفقا م ع ا يير االخ ت يار ال م عتمدة  ،وان تلك الن تيجة
س ت عمل على تر تيب ال م شاريع فيقائمة ط ويلة وس يتم ا ع ت بار ال م شا ريع ا ل عشرة االولى المختارة فيكل
منطقة ضمن برنامج تط وير ا لب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االو ل ية.2
سي مثل برنامج تط وير البنية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االولية 2الدفعة االولى من االول و يات
ال متفق ع ليها الن ا شئة من تحليل واس تع راض ال م ع ا يير وفقا لنهج الممر المتكامل وال م شاورات مع
المجموعات االقتصا دية االقل ي مية والدول االعضاء ب ينما ست مثل خطة ا ل عمل ذ ات االول وية  ،المشاريع
قيد االع داد ذات االول وية المطلوبة لتحقيق نتائج برنامج تط وير الب نية التح ت ية في افري ق يا خالل الفترة
من  ،2030-2021فاالمر ل يس ث ا ب تا ً ولكن ي تطلب تحد يثه بانتظام لعكس التقدم المحرز في ال م شا ريع
الفساح المجال امام اول و ي ات جدي دة مثل التكنولوج يات وعم لية ال تع ليم ال م ت واصلة نحو ال تطور،
فعلى ه ذا النحو وبمجرد استكمال مشروع في منطقة او وصفه ب عدم االول وية  ،فالمشروع ا لذي يحصل
على اعلى الدرجات يصبح جزء من برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات
االو لية .2
لذلك يجب انال ينظر لخطة ا ل عمل ذات االول وية 2بوصفها قائمة واحدة و ث ا بتة ولكنكقاع دة ب يانات
 ،و ب امكان ا ل م شا ريع التي لم يتم اخ ت يارها في هذه المرحلة الدخول في مرحلةالحقة وفقا لدرجة ا ع د ادها
او الحاجة للتن ف يذ لتحقيق الن ت ائج ذات االول وية للمجم و عات االقتصا دية االقل ي م ية والدول االعضاء .
الخطوة :4دمج الحافظة
الهدف من هذه الخطوة التاكد على إ ع د اد برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل
ذات االو لية  2من خالل نهج ت شاركي قائم على الشفا فية والمنهجية والتنسيق  ،فخالل اع د اد الحافظة في
ا طار الخطوة  ،3س يتم اجراء م شاورات اق ل ي مية من خالل اجتم ا عات مفوضية االتحاد االفريقي  ،و
وكالة تن مية االتحاد االفريقي – ن ي باد بهدف تسهيل التحليل والت ق ييم لل م شا ريع مع اصحاب المصلحة
ال مع ن يين .وبا ل تالي فان تلك االجتم ا عات تنظم فيكل منطقة بهدف التحقق من ان اخ ت يار ال م شا ريع تم
باالتفاق مع الجهات ال مع نية و م ؤ امة اول و يات المجموعات االقتصادية االقلي مية والر ؤية القارية المتضمنة
في اجندة .2063
الخطوة  :5اعتماد برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات االولية 2
ت عد الخطوة االخيرة والمكرسة لتق ديم برنامج تط و ير الب نية التح تية في افري ق ي ا  -خطة ا ل عمل ذات
االو لية  2الىجم عية االتحاد االفريقي في ين اير 2021العت ماده من قبل ر وؤساء الدول والحكومة.
 4نهج الممر المتكامل
 4.1نهج الممر المتكامل
 4.1.1التعريف

اكد إعالنلومي لللجنة الف ن ية المتخصصة األولى للنقل والب نية التح تية ا ل ع ابرة للقارات وال طاقة الس ياحة
(مارس ، )2017واوصىكذلك على ا ع ت ماد مفهو م نهج الممرات ال متكامل لتطوير الب نية التح تية في
أف ري ق يا.
تم تع زيز مفهوم النهج المتكامل خالل أسبوع برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  2017ا لذي عقد
في سواكوبموند  ،نا م ي ب يا  ،خالل الفترة من  14-10ديسمبر  ، 2017حيث ت عهدت االطراف في
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ا ل ب يان الختامي" ت شجيع تط وير الممرات المتكاملة باستخدام نم اذجصنع القرار ال م ع تمدة على ال ب يانات
لتح د يد أول و يات ال م شاريع"
لذلك  ،سيركز التكرار ال ت الي لخطة ا ل عمل ذاتالاول وية لبرنامج تط وير الب ن ية التح تية في افري ق يا -
خطة ا ل عمل ذات االول وية على نهج الممر ال متكامل كاستر ا تي جية من اجل تحسين عم لية التخ ط يط
لمختلف اصول وموجو دات ا لب نية التح تية لتحقيق اقصىقدر من الت أ ثي رات االقتصادية واالجتم ا عية
مع الحفاظ على ال ب يئة المجاورة وتو فير الب نية التحتية والسياسات و تع زيز المسا واة بين الجنسين وكذلك
تش جيع االس ت ث مارات المالئمة للمناخ و ايجاد فرصا ل عمل  .وس تعزز الف و ا ئد االجت م ا عية واالقتصا دية
الن ا شئة من ه ذا النهج االستق رار والسالم واالمن االقل ي م يين وتفي في النه اية باه داف اجندة 2063
باالتحاد االفريقي.
يقوم نهج الممر ال متكامل على دعا م تين :
• مفهوم تخطيط املمر املحدد كنهج تخطيط مدروس يضمن بان جميع مرافق البنية التحتية
للممر ذات الصلة متضمنة في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -2خطة العمل ذات
االولوية وتكمل بعضها البعض ،وان مرافق البنية التحتية بموجب برنامج تطوير البنية التحتية
ادناه.
املوضحة
املشاريع
االولوية وضمن
خطة
افريقيا -2
• في
والنقل الجوي.
الحديدية
السكك
تحديث
ذاتواملواني
العملاملمر
وتحديث
الربط،
النقل :
• الطاقة  :الطاقة الكهرمائية ،والتوصيالت البينية  ،وخطوط االنانبيب.
• املياه  :السدود متعددة االغراض ونقل املياه .
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  :ال ب يئة التنظي مية والب نية التح تية للربط االرضي ،ونقاط تبادل االنترنيت
•

4.1.2

دمج مزايا التضمين االجتماعي واالستدامة في عملية التخطيط
االفريقي وتعظيم األثر االجتماعي واالقتصادي للمشاريع االقليمية.

لتعكس رؤية

االتحاد

مفهوم قائم على القرارات االقليمية والقارية لتجسيد رؤية االتحاد االفريقي

ان الج دير بالمالحظة بان القرار رفيع المستوى س يعزز نهج الممر ال متكامل بشكل واضح ما ي ؤدي
الى ترجمة ر ؤية وتط ل ع ات االتحاد االفريقي في اطار تخط يط الب نية التح تية االقل ي مي ة ،وباستخدام نهج
الممر المتكامل حيث يسعىصناع القرار في كل القارة ومناطقها واق ل يم ها ودولها الى تجسيد
تط ل عات االتحاد االفريقي على النحو الموصوف في اجندة ..2063
يبن الجدول ادناه منطق نهج الممر ال متكامل الم ت علق بتط ل عات االتحاد االفريقي ال واردة في ر ؤية
االتحاد االفريقي.
ا لشكل  : 4.1الر و ا بط ما بين تط ل عات  /اجندة  2063لالتحاد االفريقي ونهج الممر المتكامل
االهداف املحددة املستخلصة من نهج املمر املتكامل
تطلعات –اجندة  2063لالتحاد االفريقي
املطمح  :1قارة مزدهرة وقائمة على اساس الدع وة ايجاد فرص ا ل عمل وخاصة م عالجة
ا ل ب طالة لدى ال ش باب.
النمو ال ش امل والتن مية المست د امة
تحفيز ال ب يئة المست دامة االقتصاديات والمجت م عات
القادرة على الصمود .
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املطمح :2قارة متكاملة ومتحدة سياس يا وقائم على تحسين االتصال من خالل مبادرات ح د ي ثة
افكار االمة االفري قية ور ؤ ية النهضة االفري قية وجر يئة لربط القارة منخالل ب نية تح تية عال مية
المستوى.
املطمح  :6افري ق يا ال م ع ت مدة علىنموها ال بشري تع زيز دور المر أة في افري ق يا من خالل مر ا ع اة
و ش عبها االفريقي السيما النساء والشباب ورع اية الف وارق الجنسا نية في مجال تط وير ال ب نية
ا لتح تية ووضع الس ياسات.
االطفال
تو فير فرص ا ل عمل للش باب االفريقي لتحقيق
ا ل ذات والحصول على الخدمات الصحية
وال ت ع ل ي مية والتوظيف.
و باستكمال نهج تخ ط يط الممر منخالصخصائص التضمين االجتم اعي ومز ا يا االستد امة
فان نهح الممر ال متكامل سيجسد بشكل شامل ر ؤ ية االتحاد االفريقي.
 4.2الخلفية الفنية لمفهوم نهج الممر المتكامل

سيتناول ه ذا القسم افضل الممارسات ا ل عال مية ال م ع تمدة فيمجال تخ ط يط وتصميم وتط وير ممرات
ا لب نية التح تية م ت عد دة القط ا عات وتح د يد ما يسترشد به لمفهوم نهج الممر ال متكامل .
وينصب التركيز له ذا القسم على اربع مسائل -:
• التعرف على املفهوم الذي يقف وراء تخطيط ممرات البنية التحتية عبر الوطنية متعددة
القطاعات .
• تحديد السمات االساسية قابلية التشغيل املتبادل ( على سبيل املثال كيفية دمج االولويات
املختلفة القطاعية واالجتماعية واالقتصادية واملالية على طول ممر واحد للبنية التحتية).
• عرض دورس لنماذج عاملية و كذلك افضل املمارسات الدراجها في تخطيط واختيار
مشاريع البنية التحتية لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات االولوية2
• وضع مفاهيم الفحص على اساس السمات التالية -:
 التوظيف مراعاة الفوارق الجنسانية مراعاة املناخ ربط املناطق الحضرية والريفية الجاذبية االقتصادية واملالية.تركز بح وث نا على ممرات ب نية تح تية عبر الوط نية الحقيقة والتي باالمكان االسترشاد بها لتط وير
نفس الب نية التح تية في الس ياق االفريقي وفي ه ذا ا ل شان سنعرض ا م ثلة من اورو با وام ريكا
الجنو بية وجنوب وشرق آسيا وافري ق يا.
 4.2.1نهج الممر المتكامل بوصفها خطوة لالمام من تخطيط الممر

بال معني التق ل يدي فان ممرات الب نية التح تية هيفي االساس ممرات للنقل وتجارة الممرات التجارية
ا لتي تربط المناطق داخل بلد ما او بين بل دان اخرى  ،وعلى ه ذا فان ممرات النقل ت عمل كركائز لز ي ا دة
ا لتن مية الصنا عية مما ي ؤدي بدوره الى تو فير الخدمات االخرى الهامة مثل ا ل طاقة و تكنولوج يا
ال معلو مات واالتصاالت وتو زيع ال م ياه.
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ورغم ان ممرات النقل أ دت الى زيادة الحركة وال تكامل االقل يمي والتصنيع غير انها في حد ذ اتها
غير كافية لتحقيق تن مية كاملة للب نية التح تية  .وك ث يرا ما ي تطلب ممر النقل توفر شبكات اخرى للب نية
ا لتح تية مثل نقل الطاقة  /االتصاالت  /االل ياف الضوية لجانب هذه ال شبكات لتحقيق اثر الربط والنمو
االقتصادي  ،عالوة على ذلك ال ي ؤدي التخ ط يط لمت ع دد المنفصل لالصول ا يضا الى تحقيق النت ائج
ال م ثلى  ،فعلىس بيل ال م ث ال فان خطوط نقل الطاقة او شبكة تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت الى
جانب ممر الطاقة ا ذا ما تم التخ ط يط لها م عا فان من شانها ان تقلل التكلفة االجما لية ل ممر الب نية
ا لتح تية بالمقارنة ا ذا ما تم التخ ط يط لها وتن ف يذها بشكل منفصل.
في ه ذا الس ياق فان تخ ط يط ممر الب نية التح تية يتجاوز الفهم التق ل يدي حيث يؤكد على التخ ط يط
المكاني الصول الب نية التحت ية الم ت عد دة القط ا عات كما يضمن تخ ط يط ممرات الب نية التح تية كل مرافق
الب نية التح تية ذات الصلة با لممرات مثل الم وانئ والطرق والسكك الحدي دية والمجاري الما ئية ال داخل ية
وخطوط االن ا بيب ومرافق النقاط الحدو دية واالل ي اف الضو ئية واالتصاالت السلكية والالسلكية وغير
ذلك من الخدمات اللوجستية التي تكمل بعضها ال بعض بهدف تسهيل التكامل االقليمي في نه اية
ال م طاف)7(.
___
 7دليل افضل املمارسات لتطوير املمر املتكامل – وكالة نيباد للتخطيط والتنسيق 2018

ان ال تع ريف الح ديث للممر التق ل يدي سيتضمن التخ ط يط الم ت ع مد للمناطق والشبكات المح مية وصونها
مع التنوع الجيني ا ل عالي وخدمات دعم النظم االيكولوجية والربط بين المناطق ال ري فية والحضرية
للتخفيف من عدم المسا و اة في الحصول على الب نية التحت ية والخدمات الصلة وادراج سياسات تر اعي
النوع الجنسانيفي تخصيصموارد الب نية التح تية)9(.
يرتبط اطار التخ ط يط لبرنامج تط وير الب نية التحتية في افري قيا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية 2بالتخط يط
الح ديث لممرات الب نية التح تية من خالل تكامل ا لم شا ريع من قط ا عات مختلفة في ممرات واحدة
ت عمل ج م عيها في تع زيز مر ا ع اة المناخ والربط بين المناطق الري فية والحضرية والمسا و اة بين
الجنسين وتو فير فرصا ل عمل.
ي بين الشكل ادناه نم وذج لنهج الممرات ال متكاملة الج د يد كما ي بين كذلك كيف ان الممر ال متكامل 2.0
يضع تصورا لل م شا ريع االقل ي ي مي ة والتخ ط يط لها في ا طار البرنامج الدولي وفقا ً ل برنامج تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية.2
يجمع ه ذا النهج بين القط ا عات والسمات المحددة في ال تع ريف ال وارد في القسم  4.1للمفاهيم التي
تستخدم في تخ ط يط واخ ت يار ال م شا ريع في اطار برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل
ذات االول وية.2

___
Fuente, Mateo-Sanchez, Rodriguez, Gaston, Ayala, Colomina-Perez, Melero, Saura, Natura 2000 sites, public 1
forests and riparian corridors: The connectivity backbone of forest green infrastructure, Land Use Policy,
Elsevier, 2018

Osunmuyiwa, Ahlborg, Inclusiveness by design? Reviewing sustainable electricity access and 1
entrepreneurship from a gender perspective, Energy Research and Social Science, Elsevier, 2018
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ا لشكل : 2-4نهج بشان تخ ط يط الب نية التح تية للممر
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4.2.2

سمات نهج الممر المتكامل

كما ذكرنا ساب ًقا  ،فإن نهج الممر المتكامل م ت عدد القط ا عات و يشمل الجوانب المساعدة مثل االبتكار ،
ومر ا ع اة ال ب يئة  ،ومرا ع اة النوع الجنساني  ،وتشجيع التوظيف  ،والتن مية الصنا عية .تحقي ًقا لهذه الغ اية ،
تحدد هذه ال و ثيقة ال مي ز ات ذات األهمية في تخ ط يط ال م شا ريع وفحصها في إ طار نهج ممر الب نية التح تية
وال متكامل.
الج د ي د
تبنى هذه الدراسة على تحليل ب عدي واستخالصي لـ  234ت أ ثي ًرا في 78دراسة لممرات الب نية التح تية
أ عدها البنك الدولي لفهم النت ائج األساسية لم شا ريع ممرات الب نية التح تية .فقد أكد تح ليل البنك الدولي أن
آ ثار الممر على الرفاهية االقتصا دية والمسا و اة عادة ما تكون مفي دة  ،على الرغم من ال ت ب اين ا ل عالي.
وجدت الدراسة أن تط وير ممرات النقل ي ع ت مد علىجغرا فية الم واقع ال متصلة ،وط ريقة النقل  ،وهيكل
حوكمة الممرات .على س بيل ال م ثال  ،ت ؤدي ممرات الطرق في المتوسط إلى تأ ث ير اقتصادي أكبر من
ضا أن الف و ا ئد كانت أقل بالنسبة للممرات الدو لية مقارنة
ممرات السكك الح د ي دية .ووجدت الدراسة أي ً
ً
بالممرات الوط نية بسبب الح واجز التجارية عبر الحدود .وأخيرا  ،حددت الدراسة أن ممرات النقل تؤدي
إلى تدهور ال ب يئة وربما ز ي ا دة عدم المسا و اة .كما أنها تغفل التخ ط يط لمالءمة المناخ  ،وهو أمر أساسي
لتحقيق التن مية المست د امة للقارة األفري قية فيظل تقلبات مناخية متز ا ي دة.
فيسياق مشا ريع التخ ط يط والفحصفي إ طار برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات
االول وية  ،2يحدد ه ذا التقرير المفاهيم ال تا ل ية التي ينبغي منخاللها فحصممرات البن ية التح تية ا لمتكاملة.
من خالل ال ق يام بذلك  ،يلتزم نهج الممر ال متكامل ب ر ؤية االتحاد األفريقي بموجب اجندة .2063
ت شمل ال مي زات الر ئي سية لتخ ط يط ممر الب نية التحت ية ال متكاملة ما يلي.
التخطيط متعدد القطاعات لألصول املادية
حسب ما نوقش في القسم السابق  ،بان بناء ممرات ا لب ن ية التح تية "الكالسيكية" تم انش اؤها حول طرق
ا لتجارة والنقل .والقصد من ذلك هو تحفيز النمو االقتصادي الشامل و ت بادل التكنولوج يا لتسهيل التصنيع.
بموجب نهج ممر الب نية التح تية المتكامل  ،بحيث يكونتخ ط يط أصول الب نية التحتية م ت عدد القط ا عات ،
وقد يشمل ذلك تط وير أصول الطاقة (التو ل يد والنقل)  ،وأصول الطاقة (خطوط األنا بيب)  ،وأصول النقل
 ،ب ما في ذلك النقل م ت عدد الوسا ئط  ،وأصول تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت.
وخالل ت ق ييم أي مشروع وفقا لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة ال عمل ذات
االول وية  ، ،2يوصى بتحد يد قط ا عين أو أ كثر يخدمهم ال مشروع.ألغراض برنامج ت ط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا  ،سوف تشمل هذه ما يلي:
 النقل  ،بما في ذلك الم وانئ والطرق وشبكات السكك الح د ي دية والم طارات الطاقة  ،بما في ذلك تو ل يد ونقل وخطوط األنا بيب شبكات ال م ياه عبر الوط نية تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت  ،بما في ذلك الب ن ية التح تية لأللياف البصريةعلىس بيل ال م ثال  ،يمكن تخط يط مرافق الب نية التح ت ية للسكك الح دي دية وخطوط نقل ال طاقة بحيث تشمل
ا لب نية التح تية لتكنولوج يا النطاق ا لع ريضلتكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت لنقل كابالت األل ياف
ا لبصرية المجاورة للمسارات .وبال م ثل  ،يمكن دمج خطط تط وير أح واضال م ياه مع مشا ريع الطاقة
إلنشاء محطات تو ل يد الطاقة الكهروم ا ئية.
وب غية التن ف يذ ال فعلي لنهج التخ ط يط م ت عدد القط ا ع ات  ،نقترح أن يتم التخ ط يط ل م شا ريع جديدة لبرنامج
تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات االول وية ،2بجانب موجودات الب نية التح تية الحا لية
أو مشا ريع الب نية التح ت ية الجديدة قيد التخ ط يط حا ل يً ا .وسيسمح ذلك بسهولة التنسيق خالل مرحلة التخ ط يط
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لل م شا ريع باإلضافة إلى االخت يار ا ل عملي للم شا ريع على المستوى اإلق ل يمي والقاري.
معاييراالختيار :يجب علىكل مشروعضمن برنامج تط و ير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة ا ل عمل ذات
االول وية 2تحقيق التضافر بين الب نية التح تية القائمة أو المخطط لها فيقطاع آخر.
منهجية الفحص :سنستخدم أد وات نظم ال معلو مات الجغرا فية لتح د يد الت داخل الجغرافي للع د يد من أصول
ا لب نية التح تية عن طريق استخدام مجم و عات ب يانات برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا – خطة
ا ل عمل ذات االول وية  ، 2ال م تاحة في مركز معلو مات ال ت ا بعة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في
اف ري ق يا وال معلو مات ال م تاحة على مستوى المجم و عات االقتصا دية اإلق ل ي مية.
م ثال لمشروع برنامج تط وير الب نية التح تية في افر ي ق ي ا
مشروع ب نين للتوصيل ال بينيهو مشروع مقترح بموجب برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق ي ا
سيحصل ه ذا ال مشروع علىدرجة عا لية في اجرا ءات فحص برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا-
خطة ا ل عمل ذات االول وية 2أث ن اء سيره في ممر حيث يوجد مشروع نقل قيد اإلن ش اء حا ل يً ا (انظر
مشروع برنامج تط وير الب ن ية التح تية في افري ق يا طريق أبيدجان-الغوس السريع).
تحفيز ايجاد فرص العمل
كان الغرض الر ئيسي من ممرات الب نية التح تية د ا ئ ًما التصنيع ايجاد فرص ا ل عمل في المناطق المجاورة.
ومع ذلك  ،لم ت ؤديجميع ممرات الب نية التح تية إلى التو زيع ا ل ع ادل للمنافع .وبال مثل  ،ال تستفيد ج ميع
قط ا عات االقتصاد بشكل متساوي من تط وير ممرات الب نية التح تية .علىس بيل الم ث ال  ،أظهر التح ليل
االستخالصي لـ  563تق دي رات مأخ و ذة من 33دراسة في أوروبا وأم ريكا ا لش ما لية أن ممرات النقل لها
ت أ ثير إ ن تاجي أقل علىصناعة الخدمات مقارنة بالقطا عات األخرى مثل التصنيع وا لبناء والصنا عات
األو لية مثل الزر اعة .عالوة على ذلك  ،فإن النقل البريله ت أ ثير أقوى على اإلنتاج ية تو فير فرصا ل عمل
والوظائف مقارنة ب أشكال النقل األخرى .كان الت أ ثير واض ًحا بشكل خاصفي المناطق التي كانت ت ع ت مد
بشكل أكبر على النقل البري مقابل السكك الح د ي دية أو الممرات الم ا ئية  ،مثل في الواليات المتحدة فيما
يختصبم وارد الطاقة والم ياه  ،ال يوجد ارت ب اط دقيق بين شبكات الب نية التح تية وخلق فرصعمل إضافية.
ومع ذلك  ،فيحالة برنامج ت ط وير الب نية التح تية في افري ق يا ،
____
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Bougna, Roberts, Melecky, Xu, Transport Corridors and Their Wider Economic Benefits: A Critical Review of
the Literature, World Bank, 2018

Melo, Graham, Brage-Ardao, The Productivity of Transport Infrastructure Investment: A Meta-1
Analysis of Empirical Evidence, Regional Science and Urban Economics, 2013

تطورا عا ًما لمحطات الطاقة و شبكة النقل في إف ري ق ي ا ،ال سيما في المناطق
يمكن اإلشارة إلى أنهناك
ً
ا لتي تفتقر إ ليها حا ل يا  ،ال بد أن تست ف يد من خلق فرص ال عمل والتصنيع خاصة في حالة شبكات تكنولوج يا
ال معلو مات واالتصاالت  ،وجدت دراسة الب وينت أن اإلنترنت األسرع تزيد من فرص ا ل عمل  ،وخاصة
في قطاع الصناعات الصغيرة وال متوسطة .13خلصت دراسة مم ا ثلة من كومار إلى أن سهولة التوظيف
في الهند زادت مع ز يا دة ك ث افة تكنولوج يا ال معلومات واالتصاالت(( )14أي زيادة في شبكة األل ياف
ا لبصرية  ،وبال تالي سرعات النطاق ا لع ريض األعلى  ،مما أدى إلى خلق الم ز يد من فرص ا ل عمل) .وعلى
ا لعكس من ذلك  ،فقد لوحظ أن االس ت ث مار األولي في تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت قد ي ؤدي إلى ز يا دة
اإلنتا جية  ،وبال تالي تقل الحاجة إلى رأس المال ال بشريفيقط ا عات م عينة مثل التصنيع ؛ ه ذا قد ي ؤدي
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إلى ال ب طالة التكنولوجية) .(15ومع ذلك  ،على المدى الط ويل  ،تظل تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت
ب م ث ابة عامل من الحصول على ا ل عمل  ،خاصة فيقطاع الخدمات.
لذلك فإن ت أ ثير الب نية التح تية على ايجاد فرصال عمل والتصنيع ذات طابع إ يجابي  ،حيث تدعم الب نية
التح تية األساسية النمو في األنشطة األولية (الزراعة) وا ل ثان وية (التصنيع) والب ن ية لبرنامج تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية 2و سيكون الهدف هو تح د يد المدى ا لذي يضمن فيه
ال مشروع خلق فرصا ل عمل .ست عطى األول وية لل م شا ريع ذات ال ت أ ثير األكبر على ال توظيف.
معايير االختيار :يجب أن يزيد كل مشروع ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات
االولوية 2من إجمالي فرص العمل في املناطق املجاورة\.
منهجية الفحص  :سنستخدم مجموعة أد وات ايجاد فرصال عمل في برنامج تط و ير الب نية التح تية في
افري ق يا( )16لتق دير عدد متوسط عدد الوظائف للفترة المحددة للمشروع بمكافئات الد وام الكامل .وبالتالي
 ،س يتم حساب متوسط الوظائف السن وية لكل م ل يون دوالر يتم إنفاقه من خالل مجموعة أد وات إ ن ش اء
الوظائف في برنامج تطوير الب نية التح تية في افريق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية 2هذه الوظيفة /
نسبة الدوالرستسمح بإجراء مقارنة مب اشرة بين ال م شا ريع .وصفنا ه ذا النهج في القسم.5.3.1
مثال ملشروع برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية2
وف ًقا لمجم وعة أد وات إ ن ش اء الوظائف فيضمن برنامج تط وير الب نية التح تية فياف ري ق يا –خطة ا ل عمل
ذات االول وية ، 2يُقدر مشروع الط ريق السريعالمو -غاريسا  -إيسولو ("مشروع طريقالمو") بتو فير
سن وية.
وظيفة
16000
من
يقرب
ما
سيتم تصنيف ه ذا ال مشروع على أساس نسبة الرقم ورأس الرمال ( 620م ل يون) .و بال تالي فإن النسبة
 25.8وظيفة لكل م ل يون دوالر .سيتم ت ق ييم الن تيجة الخاصة به ذا ال مشروع كجزء من ال مشروع مع أفضل
نسبة بمجرد معرفة ذلك.
_______
 13البوينت  ،هل السرعة مهمة؟ أثر العمالة في زيادة الوصول إلى اإلنترنت  ،كلية الدراسات العليا في اآلداب والعلوم بجامعة جورج تاون ،
2015
 14كومار ب ، .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعمالة في الهند :تحليل المستوى القطاعي  ،كلية رامجاس  ،جامعة دلهي
 15فرقة العمل المعنية بقي اس وتحليل االقتصاد الرقمي  ،لجنة سياسات االقتصاد الرقمي  ،مديرية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  ،منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية (. )OECD
أداة إنشاء الوظائف  PIDA: http://jobs.au-pida.org/index.htm16مجموعة أدوات إيجاد الوظائف في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا الوظائف
األفريقية من إعداد وبناء وتشغيل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا .وتهدف لتمكين مالكي المشروع والشركاء التقنيين وصانعي السياسات الحكوميين تقدير التأثير
الكلي للوظائف من خالل مشاريعهم (بما في ذلك الوظائف غير المباشرة  ،والمستحثة واالقت صادية المتراكمة) وكذلك التفكير في الطرق الممكنة لزيادة عدد
الوظائف األفريقية وجودتها

بنية تحتية إقليمية مالئمة للمناخ
كما هو مذكور في القسم أعاله  ،فإن ا لعنصر الر ئيسي في تق ييم است د امة ممر الب نية التح تية هو اثره
ا ل ب يئي وت أ ثيره على ال ب ي ئة المح يطة .فان اي ممر للب ن ية التح تية  ،وخاصة الممر الط ويل ا لذي يتم
عبر الد ولة  ،له ت أ ثير ب يئي .وان ت ش ي يد الب نية التح تية ستقطع ال ب ي ئات ال ط ب ي ع ية  ،ومسح األراضي
الحرجية  ،واحتالل ال ب ي ئ ات ال ط ب ي ع ية للحي وانات  ،وتو ل يد االن ب ع ا ثات .و س ي ؤديخالل تش غيله إلى
تلوث التربة واالستمرار في اطالق الغازات الد ف يئة .وكلما زاد حجم ال مشروع  ،زادضرره بال ب يئة.
لل تعرف على الت أ ثي رات ا ل ب ي ئية لمشروع برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا -خطة ا ل عمل ذات
االول وية  ، 2نقترح ت ق ييم ان ب ع ا ثات الكربون الناتجة خالل فترة ال مشروع.
سيتم احتساب ان ب ع ا ثات الكربون على نطاق واسع باستخدام المنهجيات المقترحة ال مذكورة في الجدول.
سيتم ت ق ييم كل مشروع منحيث ان ب ع ا ثات مكافئ ثانيأكسيد الكربون ( )CO2eباستخدام نهج دورة
19

ال ح ي اة .س يشمل الت ق ييمصافي ان ب ع ا ثات غازات الدف يئة ( ) GHGأثناء البناء وال عم ل يات  ،واالن ب ع ا ثات
ا لمضمنة (أي االن ب ع ا ثات المرتبطة بالم واد المستخدمة في البناء)  ،واالن ب ع ا ث ات الناجمة عن الت غ يي رات في
استخ دام األراضي(أي فقدان حوضالكربون من إ زالة الغا ب ات) .
خالل مرحلة الفحص ،سوف نستخدم ال م با دئ التوجي هية ا ل ع امة التي طورتها مؤسسة التم ويل الدو لية
ومصرف التن م ية اآلسيوي  ،ومصرف التن مية األفريقي ( ،وغيرها من المنظمات م ت ع ددة الجنسيات
ضا من الصندوق ا ل عالمي للحي اة الب رية
ومجم و عات المصالح .وتوجد قائمة لهذه األد وات أي ً
() 17ومنظمات أخرى مثل بنك التن مية اآلسيوي .علىس ب يل ال م ثال  ،حدد بنك التنم ية اآلسيوي مجم وعة
من األد وات التي يمكن استخد امها ل م شا ريع الب نية التح تية للنقل .فالتي نقترح استخد امها مذكورة أدناه.
ان الممارسة األكثر ش ي و عا لل تعرف على إ ن ب ع ا ثات غازات الد ف يئة هيحساب كمية مكافئ ثاني أكسيد
الكربون المن ب ع ثة بالطن .يمكن أن تكون الوحدة مكافئة للكيل وتون ( )KtCO2eأو ما ي ع ادلها بال ميج اتون
( )MtCO2eاستنا دً ا إلى حجم ال مشروع.

مراجعة أدوات الفحص لتقييم االستدامة والمرونة المناخية لتطوير البنية التحتية  ،الصندوق العالمي للحياة البرية 17 2017 ،
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للعالمة
االوروبية
الساحلي
التجارية  ،المجلس
االوروبي لصناعة
المواد الكيماوية

توليد الطاقة

الحكومي
الفريق
الدولي المعني بتغيير
المناخ

نقل الطاقة

البنك الدولي

قطاع
إرشادات
تكنولوجيا المعلومات
انظمة تكنولوجيا واالتصاالت مبنية
على معيار المحاسبة
المعلومات
ودورة اإلبالغ عن
واالتصاالت
دورة حياة بروتوكول
إنتاج غازات الدفيئة
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نقل

عمليات
البضائع
مبادئ توجيهية
لقياس وإدارة ثاني
الكربون
أكسيد
من
االنبعاثات
نقل
عمليات
البضائع
تقرير الفريق
الحكومي الدولي
المعني
بالمناخ 2014

حسابات غازات
لنقل
الدفيئة
و
الكهرباء
مشاريع التوزيع
19

العالمية

المبادرة
لالستدامة
اإللكترونية
وصندوق
الكاربون 20

،

 2طن  /كم  ،أو  31طن  2 /كم
 /طن متري
يوفر التقرير انبعاثات لكل طن
كم نقلت على السفن والصنادل،
نستخدم األرقام لسفينة صغيرة.
يبلغ متوسط االنبعاثات  11غم /
 2طن  /كم  ،أو  11طن من ثاني
أكسيد الكربون  /م  /كم
تعتمد انبعاث الغازات الدفيئة
على التكنولوجيا وكمية الطاقة
المولدة في كيلووات ساعة .يوفر
 IPCCانبعاثات دورة الحياة لكل
نوع من مصادر الطاقة في
 .gCO2e / KWhالستخدامنا
نقوم بتحويل الوحدات إلى
KTCO2e / MW-Year
.)(1000 * 365 * 24 KWh
يتم تضمين كفاءة كل مصدر
للطاقة في االنبعاثات

( * 31طول الطريق المائي)
* السعة المتوقعة
الستخدامنا  ،سوف نقوم
بحساب االنبعاثات من
المشروع على النحو
( *11طول الطريق المائي)
* السعة المتوقعة

ضرب إمكانات التوليد
بالميغاواط مع ما يلي:
 KTCO2e / MWمن
العمر
الفحم 6.48 -
دورة الغاز  /كوم 3.59 -
الكتلة الحيوية ( Cofire) -
5.43
الكتلة الحيوية (مخصص) -
1.14
الطاقة الحرارية األرضية -
0.33
الطاقة الكهرومائية 0.21 -
النووية 0.11 -
الطاقة الشمسية 0.24 -
الطاقة الشمسية
الكهروضوئية (السطح) -
0.36
الطاقة الشمسية
الكهروضوئية (فائدة) -
0.42
الرياح البرية 0.1 -
الرياح البحرية
يتم احتساب االنبعاثات باستخدام للحصول على إجمالي
االنبعاثات المجسدة  ،وتطهير االنبعاثات في ،KTCO2e
األرض  ،وتأثير االكليل  ،و نستخدم الصيغة التالية:
( SF6المستخدمة في قواطع
الدائرة) .وفقًا للهيئة الحكومية ( *٠.193قدرة النقل بالمو)
الدولية المعنية بتغير المناخ  * ،طول الخط في /1000كلم
سوف ينبعث خ ً
طا نموذجيًا يبلغ
 1000كيلو متر مربع بسعة
 2500كيلو فولت gCO2e 22
 ، / KWhأو 0.193
-KTCO2e / MWسنويا
يوفر منهجية لحساب االنبعاثات بالنسبة إلى  10،000عميل
من أنظمة تكنولوجيا المعلومات
 ،يبلغ متوسط االنبعاثات
واالتصاالت بالتفصيل .تثبت
المتوقعة على مدار ثالث
التقديرات أن غالبية انبعاثات
سنوات  4.8كيلو طن من
ومات
المعل
تكنولوجيا
.ثاني أكسيد الكربون
واالتصاالت تنشأ عن انبعاثات استنادًا إلى التواصل المتوقع
العمالء (>  )٪99بدالً من إنشاء
للمشروع  ،سنضرب 4.8
األلياف البصرية
مع وصول األشخاص
المتوقعين إلى 10000

برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة  ،محاسبة غازات الدفيئة لمشاريع نقل وتوزيع Madrigal ،Spalding-Fecher 19/
الكهرباء  ،البنك الدولي 2010 ،
المبادئ التوجيهية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المبنية على معايير المحاسبة واإلبالغ عن دورة حياة بروتوكول 20/
غازات الدفيئة وصندوق الكاربون ،والمبادرة العالمية لالستدامة اإللكترونية 2017 ،

معايير االختيار :بهدف مقارنة وت ق ييم ال م شا ريع  ،سنقوم بتق دير ثاني أكسيد الكربون الناتج في
 KTCO2eباستخ دام الجدول أعاله .ب عد ذلك  ،سنحسب ثاني أكسيد الكربون الناتج عنكل دوالر
ينفق .سنضع أول و يات لل م ش اريع التي تن بعث منها أقل كمية من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر.
منهجية الفحص  :ن ع تمد على م ع ا يير "االستخدام" المدرجة في الجدول أعاله لحساب ان ب ع ا ثات الكربون
في KTCO2eلكل مشروع (انب ع ا ثات دورة الح ي اة) .ه ذا سيسمح مقارنة مم ا ثلة بين جميع ال م شا ريع.
ب عد ذلك  ،سوف نستخدم االن ب ع ا ثات لحساب االن ب ع ا ث ات لكل دوالر يتم اس ت ث ماره  ،وا لذي يتم ت ع ي ينه
كمقارن .سيحصل ال مشروع ذو االن ب ع ا ثات األقل على أ على الدرجات.
مثال ملشروع برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا
وف ًقا لمركز ال معلو مات االفت راضية لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  ،ستكلف محطة م ابن دا
نيك وا للطاقة الكهروم ا ئية  2م ل يا ًرا ب طاقة إجما ل ية تبلغ 2،400ميجا وات ( 1500طن للمرحلة األولى و
 900ميجا وات للمرحلة ا ل ثا نية).
وف ًقا لمصفوفة االفتراضالموضحة أعاله  ،تن بعث محطة تول يد ال طاقة الكهروم ا ئية من /0.2
 / .KTCO2e / -rميقا وات سنو يا وبال تالي  ،يمكن افتراضأن محطة م ابند نيك وا للطاقة
الكهروم ا ئية سوف تن بعث منها ما مجم وعه KTCO2e 504في السنة  ،والتي تمنحgCO2e 210
لكل دوالر مس ت ثمر.
الفوارق المناخ له ذا ال مشروع كجزء من المشروع مع أفضل نسبة واحدة معروفة.
سيتم ت ق ييم درجة
الجنسانية( : )21تخطيط وتنفيذ البنية التحتية
مر ا ع اة
___________________________________________________________________________

ت شير المراجعة المستمرة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ال عمل ذات االول وية  1إلى
أن القضا يا الجنسا نية لم تتم م عالجتها أو ت ع م يمها بشكل كافٍ في م ع ا يير تصميم المشروع أو اخ ت ياره وان
ذلك امر م عترف به ب ا ع ت باره ي م ثل فجوة فجوة ك بيرة تهدد األهداف الش املة والمست د امةالجندة 2063
وبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  ،فمن المفترض أن يعكس ه ذا الموقف في سياق لبرنامج
ت ط وير الب ن ية التح تية في اف ري ق يا  -خطة ا ل عمل ذ ات االول وية ، 2والمضيقدما ً  ،وسي م ثل النوع
هاما فيتوجيه اخ ت يار وتصميم وتنف يذ مشاريع الب نية التح تية لبرنامج تط وير الب نية التحتية
االجتماعي مب دأ ً ً
في افري ق يا  .وافق اجتماع اللجنة الف نية ال متخصصة الذي عقد في القاهرة في أب ر يل  2019على إ ن ش اء
شبكة النساء األفري ق يات في ا لب نية التح تية()22
22

______
/21التزم رؤساء دول االتحاد اإلفريقي  ،من خالل أجندة  ، 2063بتعميم المنظور الجنساني على جميع مستويات البنية التحتية (باإلضافة إلى القطاعات األخرى)
عمليات السياسات العامة والتخطيط كوسيلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع تدخالت البنية التحتية في االتحاد األفريقي .تهدف هذه اإلستراتيجية إلى ضمان
أن تصبح الممارسة التي تراعي الفوارق بين الجنسين روتينية في جميع جوانب تخطيط البنية التحتية وتطويرها واالستثمار فيها .تتمثل االستراتيجيات الرئيسية
المحددة لتعزيز تخطيط البنية التحتية الحساسة للنوع االجتماعي في دعم مشاركة المرأة والتمكين االقتصادي  ،واستهداف النساء على وجه التحديد لزيادة دورهن
في القطاعات  /القطاعات الفرعية حيث توجد مشاركة منخفضة  ،وتعزيز دور المرأة والرجل في تحسين استدامة البنية التحتية وضمان االشتمال .وقد يشمل أيضًا
إجراء حوار حول تخطيط البنية التحتية الحساسة للنوع االجتماعي على المستوى الوطني واإلقليمي  ،وكذلك مع الشركاء وتقديم الدعم للتحليل المواضيعي
والمستهدف للنوع االجتماعي وجمع البيانات المصنفة حسب الجنس واإلبالغ عن تخطيط البنية التحتية.
/ 22تم إنشاء شبكة النساء األفريقيات في البنية التحتية) تحت رعاية مفوضية االتحاد االفريقي و وكالة تنمية االتحاد االفريقي و  PIDAلتطوير ميزة InCorrA
الحساسة للنوع االجتماعي ودعم برنامج تطوير البنية التحتية – خطة العمل ذات االولوية . 2لقد نظرت اللجنة الفنية المتخصصة في اجتماعها في أبريل 2019
وتمت الموافقة عليه كمفتاح لعمليات برنامج تطوير البنيةالتحتية في افريقيا الحساسة للنوع االجتماعي على المدى الطويل.
،https://au.int/ar/pressreleases/20190417/african-ministers-adopt-landmark-cairo-declaration-infrastructure
 -https://www.au-pida.org/news/au-commissioner-abou-zeidلينة تطلق عليها شبكة النساء االفريقيات في البنية التحتية / anwin

بوصفها جزء مهم من عم لية برنامج تط وير الب نية التحت ية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية 2التي
سترشد و ت دعم تخ ط يط وتنف يذ اه مية الفوارق الجنسانية في الب نية التح تية  ،في إطار برنامج تط وير الب نية
التح تية في افري ق يا -خطة ال عمل ذات االول وية 2لذلك  ،فإن الهدف منسمات تخط يط وتنف يذ الب نية التح ت ية
لف وارق النوع الجنساني في إ طار انكورا امرا له ش قين:
• تشجيع اإلدماج المنهجي من الق اع دة إلى القمة في قطاع الب نية التح تية بما ي ت م اشى مع اجندة 2063
(انظر الفقرات  ،من بين أمور أخرى 11:و 37و 47و 49و 52و( 66هـ) على الت والي) ؛
• تسريع التحول االقتصادي ألفري ق يا من خالل زيادة عدد الم و اط نين المساهمين في االقتصاد ؛)(23
تساهم هذه األهداف بشكل م ب اشر في ر ؤية أجندة  2063الخاصة باالزدهار والتضمين ال م شتركين .بنا ًء
على التح ليل ال م تاح  ،24ارتفع عدد الفقراء في إفري ق يا من  278م ليون في عام  1990إلى 416.4
م ل يون في عام  . 2015وه ذا ن تيجة لز يا دة "فجوة الفرص" الم تعلقة ب عدم المسا و ا ة في فرص الوصول إلى
م وارد اإلنتاج للرجال والنساء في أفري ق يا .ويخلصالتقرير ` ذ اته إلى أن التحول االقتصادي في أفري ق يا
سي واجه تح د يً ا ك بي ًرا  ،مما ي ؤدي إلى زيادة الفقر  ،إ ذا لم يكنللرجال والنساء فرصمتسا وية للوصول إلى
الفرصاالقتصا دية فيقط ا عات النمو بخالف الزر اعة.
لذلك  ،فإن مساهمة النساء والرجال على بشكل متساوي في استمرار التحول االقتصادي واالجتم اعي في
أف ري ق يا أمر بالغ األهمية .وبدون مشاركة النساء والرجال علىقدم المسا و اة  ،فإن مسارات النمو الوط نية
واإلق ل ي مية س ت تعرضللخطر من خالل فقدان المهارات  ،وال نش اط االقتصادي ا لع ريضالق ا ع دة  ،واالبتكار
 ،وكذلك تقاسم الرخاء فيسياق مستقبل إنساني ط ويل األجل .علىس بيل ال م ثال ُ ،تظهر األبحاث أنه إ ذا
تم إغالق فجوة االئتمان بين الجنسين بحلول عام  2020في  15دولة فقط  ،فقد يصل دخل الفرد في
ال متوسط إلى  12في المائة بحلول عام  .203025يوضح تقرير الفجوة بين الجنسين في ا ل عالم 26أن
إف ري ق يا جنوب الصحراء ل ديها فج وة قائمة بين الجنسين تبلغ ( ٪34بالمقارنة مع المناطق األخرى على
مستوى ا ل عالم) .وه ذا يعني أن ال ت ب اين القائم بين الجنسين داخل المنطقة هو م عوق ل لتكامل اإلق ل يمي
ال ف عال .ي عد توفر ال ب يانات واإلحصا ءات المصنفة حسب نوع الجنس في قطاع الب ن ية التح تية في إف ري ق يا
مشكلة وسيحتاج األمر إلى م عالجتها في عم لية برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل
ذات االول وية .2ومع ذلك  ،وف ًقا للتقرير ا ل عالمي للفجوة بين الجنسين  ،تبلغ الفجوة بين الجنسين في
ال م شاركة االقتصا دية والفرص ، ٪ 41.9في حين أن الفجوات في التحصيل ا لعلمي للصحة والبقاء على
قيد الح ي اة تقل بشكل ملحوظ عند  ٪ 4.4و ٪ 4.6على ا ل ت والي .عالوة على ذلك  ،ي شير التقرير إلى أن
حوالي  ٪ 22فقط من المتخصصين في تكنولوج يا التصنيع هم من اإلناث  ،مقارنة مع  ٪ 78من ا لذكور.
كما أن هذه الفجوة بين الجنسين تتحدى وصول المرأة إلى فرص ا ل م شاركة االقتصادية في الصنا عات
المستقب لية التيقد تنجم عن تط وير الب نية التح تية.ستز يد ال ميزة التي تراعي الفوارق بين الجنسين من إمكان ية
تح قيق ف و ا ئد ك بيرة للمجتم عات والمساهمة في فعا لية ال مشروع وكفاءته على المدىالط ويل .كما سيسعى
إلى مر ا ع اة الفجوة القا ئمة بين الجنسين في الوصول إلى م وارد اإلنتاج التي لها ت أ ثير قوي على النمو
االقتصادي البطيء .باإلضافة إلى ذلك  ،س يتم النظر في الدور ا لذي ت ل عبه المر أ ة (لتق ليص الفجوة بين
23

الجنسين الموجودة) في تطوير الب نية التح تية وسلسلة ال ق يمة على الص ع ي دين الوطني واإلق ل يمي .وعالوة
على ذلك  ،فإن ميزة حساسة لنوع الجنس تسعى إلى إ ث بات أن دعم مشاركة المر أ ة فيسلسلة ق يمة الب نية
الفرص
.
ا لتح تية ال يقلل من فجوة

 23القطاع الرسمي واستخدام إصالح السياسات لتطوير القطاع غير الرسمي
 -24نبض إفريقيا ( .)2019البنك الدولي  ،واشنطن العاصمة  ،الواليات المتحدة األمريكية
 25إستراتيجية تعزيز المساواة بين الجنسين ( .)2016البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ( ، )EBRDساحة واحدة للصرافة  ،لندن  ،المملكة المتحدة
 26تقرير الفجوة بين الجنسين في العالم ( )2018صفحة  .18-17المنتدى االقتصادي العالمي  ،جنيف  ،سويسرا.

فحسب بل سي ز يد بشكل ك ب ير المساهمة النشطة في النمو االقتصادي على المست و يين الوطني واإلق ل يمي.
ً
ومخططا له.
ت سعى إلىضمان أن يكون األثر ا إليجابي للب نية التحت ية على المر أة م ت ع م دً ا ومقصودً ا
فيسياق برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية ، 2ستركز ال ميزة التي
ت ر اعي الف وارق بين الجنسين على إجرا ءات الشراء المقترحة في مشروع م عين يمكن أن تسهم في تض ييق
الفج وات بين الجنسين في سلسلة قيمة الب نية التح تية  ،وبال تالي تسهيل مشاركة النساء كموظفات
وق ي ا د يات وأصحاب مصلحة وب نية تح تية المستخد مين.جميع مشاريع الب نية التحتية  ،بط ب ي عتها  ،تعمل مع
المور دين وا لشركات المحل ية مما يسهم بشكل أكبر في النمو وا لشراكة المح لية .لكن في ك ثير من األحيان
بيرا فيبناء
مارا ك ً
 ،ت واجه المشروعات تحد يات بسبب القدرة المحلية المحدودة والتي تتطلب أح يا ًنا اس ت ث ً
القدرات منجانب الشركات .على ه ذا النحو  ،يمكنلسلسلة ال ق يمة ال متن وعة التي تشمل الشركات المملوكة
للنساء أن تساعد ا لشركات على تع زيز سلسلة التو ر يد الخاصة بها  ،وتخفيض تكا ل يف الشراء  ،وتخفيض
ا لتكا ليف اإلجما لية وكذلك ضمان إكمال المشا ريع في الوقت المناسب .عادة ً ما تم يل اإلجرا ءات الم تعلقة
بال م شت ر يات في ال مشر و عات إلى التركيز على"مخاطر ا ل عم لية" (أي عدم االم ت ثال)  ،بدالً من التركيز
على مخاطر النت ائج (أي مخاطر بعض أهداف ال م شت ر ي ات أو أه داف التن مية األوسع نطا ًقا  ،التيال يتم
تح قيقها) .لذلك  ،ستدعم المي زة التي تر اعي الف وارق ب ينالجنسين مشروع برنامج تط وير الب نية التح تية
في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية 2في ما ي تعلق ب إجرا ءات الشراء المقترحة التي توفر االهتمام
ال واجب لز يا دة مشاركة المر أة في ال مشروع المقترح.
معايير الفحص سيقترح كل مشروع لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات االولوية 2إجراءات
متعلقة بالمشتريات يمكن أن تزيد من فرص النساء في المشاركة في سلسلة قيمة البنية التحتية.

منهجية الفحص  :س يتم فحصال مشروع قيد الدراسة للتركيز على زيادة م شاركة المر أة في سلسلة ق يمة
ا لب نية التح تية ن تيجة إلجرا ءات الشراء المقترحة
بعض اإلجرا ءات الم تعلقة بال م شت ر يات التي تراعي االع ت بارات الجنسانية والتي يمكن أن يقترحها المشروع
هي(علىس بيل ال م ثال ال الحصر) ) 1( :اإلجرا ءات التي قد ت دعم ال م شت ر يات التفضيل ية للشركات الصغيرة
وال متوسطة المملوكة للنساء أو ا لشركات ال م ع تم دة على النوع االجتم اعيكمقاولين من الب اطن  )2( ،بناء
قدرات المقاو لين والدولة ال مؤسسات في منهجيات ز يادة م شاركة المر أة ؛ ( )3تدريبصاحبات األعمال
للحصول على الشها دات الوط نية المناسبة ؛ ( ) 4م ع ا يير الت ق ييم في و ث ائق ا ل ع ط ا ءات التي تتمصياغتها
المور دات أو الب ا ئ عين  )5( ،وضع مع ا يير لمقدمي ا لعروضإل ث ب اتسجالت الت تبع فيما ي تعلق
بهدف تشجيع
ِّ
ب تع زيز األنشطة التي تشمل الجنسين ؛ و ( )6إ ن ش ا ء نظم للرصد واإلبالغ تستجيب للنوع االجتم اعي .ت عد
المقارنة والرصد عنصرين أساس يين فيضمان تحقيق ال ت أ ثير المقترح لهذه ال ميزة.
يوجد ت عاون و ثيق بالفعل بين شركاء برنامج تط وير الب نية التح تية في افري قيا لتنسيق تق ي يمات المشتريات
القط رية  ،ووضع برامج مشتركة لبناء قدرات الشراء  ،ودعم إصالحات سياسات ال م شت ر يات الوط نية
واإلق ل ي مية حسب الحاجة .ت شمل ا ل ع د يد منهذه األنشطة الم تعلقة بالم شت ر يات تح ليل النوع االجتم اعي مع
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اختالف مستوى ال معلو مات .ومع ذلك  ،يجوز لكل من الدول االعضاء والمجم و ع ات االقتصا دية االقل ي مية
االستفادة منهذه ال م شت ر ي ات الحا لية لت ق ي ي مات وبرامج لوضع أسس و م ع ا يير تر اعي الف وارق بين الجنسين.
و يمكن دعم ذلك أ كثر من خالل م ؤشر النوع االجتم اعيألفري ق يا ا لذي ي د عمه بنك التن مية األفريقي و اللجنة
االقتصا دية لالمم المتحدة ب شان افري ق يا 27.

تن طبق منهجية فخصالمقترحة هذه علىجميع قط ا عات الب نية التح تية والقط ا عات الفر عية التي يتم في
إ طارها دراسة ال مشروع ال معني.ستسترشد شبكة النساء االفري ق يات في الب نية التح تية الدول األعضاء
والمجم و عات االقتصا دية اإلقل ي مية لتط وير التح ليل الجنساني الالزم واألد وات ذ ات الصلة بشكل دوريفي
التح تية.
الب نية
قيمة
سلسلة
مثال ملشروع إقليمي
برنامج مشت ر يات منتج ال طاقة المستقل فيجنوب إفر ي ق يا
سيحصل هذا المشروع على درجة عالية من لميزة الفوارق الجنسانية حيث تم تصميمه لمراعاة العديد من اإلجراءات المتعلقة
بالمشتريات المحددة المحددة في منهجية الشاشة.

االتصال املكاني (ربط املراكز الحضرية والصناعية باملناطق الريفية)
قد يفشل ممر البنية التحتية في أن يكون شامال اجتماعيا إذا لم يتمكن من االتصال املكاني باملناطق الريفية .تعتبر
الروابط بين املناطق الريفية واملناطق الحضرية  ،أو املراكز الصناعية  ،ضرورية لتوليد وظائف جيدة ولتوفير
فرص اقتصادية للقوى العاملة اإلقليمية.
في سياق برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات االولوية ، 2يمكننا تقييم املشروعات بناء
على املدى الفعلي الذي تمر به ممرات البنية التحتية عبر املناطق الريفية .ويشمل ذلك التخطيط املكاني للممر
على طول شبكة من القرى الواقعة بين املناطق الحضرية أو الصناعية .الهدف هو زيادة االتصال املادي وتوفير
الخدمات الحضرية مثل اإلمداد بالكهرباء على مدار  24ساعة واإلنترنت  G4في املناطق الريفية.
معاييراالختيار :سنقوم بترتيب أولويات املشروعات ذات أعلى اتصال ريفي.
منهجية الفحص  :نوص ي بتعيين خرائط نظم املعلومات الجغرافية لكل بنية أساسية لتقدير التوصيلية الريفية .لن
تمثل هذه الخريطة سوى املدن والقرى التي يقل عدد سكانها عن  50000نسمة .يسمح لنا هذا النهج بتقدير عدد
البلدات والقرى (وعدد سكانها) الذي سيؤثر ممر البنية التحتية في دائرة نصف قطرها  100كيلومتر مجاورة.
في حالة وجود فروع للبنية التحتية (مثل خطوط النقل)  ،سنضيف سكان الريف املتأثرين ضمن دائرة نصف
قطرها  100كيلومتر من فروع املمر إلى تقييم املمر .وأخيرا  ،سيتم حساب النسبة املئوية لسكان الريف الذين
يشملهم هذا املشروع كنسبة من إجمالي سكان املنطقة .سيحصل املشروع ذو التغطية القصوى على أعلى
الدرجات .سيتم تسجيل مشاريع أخرى على التوالي إلى األفضل.
مثال ملشروع لبرنامج تطويرالبنية التحتية في افريقيا
"سكة حديد أبيدجان  -واغادوغو الضيقة".
___________________________________________________________________________

25

 /27إن مؤشر النوع االجتماعي ألفريقيا قيد التطوير ويتضمن قضايا تتعلق باملساواة بين الجنسين في الفرص االقتصادية  ،من بين أمور أخرىُ .يقترح أن
ينظر مصرف التنمية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا في إدراج مؤشرات محددة لدعم مشاركة املرأة في سلسلة قيمة البنية التحتية.

باستخدام خرائط نظم املعلومات الجغرافية  ،يبلغ إجمالي عدد سكان الريف (البلدات والقرى التي يقل عدد سكانها عن
 50000نسمة) الذين يعيشون ضمن دائرة نصف قطرها  100كيلومتر من سكة حديد أبيدجان  -واغادوغو ا 15.4مليون
نسمة .باإلضافة إلى ذلك  ،يبلغ إجمالي عدد سكان الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا  349مليون نسمة .28لذلك ،
يغطي سكة حديد أبيدجان  -واغادوغو  ٪ 4.4من سكان الريف في املنطقة .سيحصل هذا املشروع على درجة " "Xبناء
بموجب هذه املعايير.
على اتصاله النسبي مقارنة بأفضل مشروع تم تسجيله
ً

مشاريع البنية التحتية االقتصادية املجدية اقتصاديا

عادة ما يما يتم تق ييم التح ليل االقتصادي التق ليديللمشروعحسب ا لتكا ليف والفو ائد داخل البلد المستضيف
لل مشروع .و يتم تق دير التكا ليف والف و ا ئد لج ميع ال م شاركين  ،مثل الحكومات و أصحاب األسهم وا ل عمل
والممو لين والفئات االجتما عية . 29ويمكن إجراء ه ذ ا الت ق ييم باستخدام نم اذج االقتصاد القياسي ال معقدة التي
تحسب االرتب ا طات بين است ث ما رات الب نية التح تية حسب نوع األصول والن مو االقتصادي  ،وتح د ي داً نمو
الن اتج المحلي اإلجمالي .على س بيل ال م ثال  ،فقد وجدت حكومة أونتا ر يو أن االس ت ث ما رات في النقل
الحضري  ،ت ليها الصحة والت ع ليم وال م ياه كانت ذات اكبر ت أ ثير على النمو االقتصادي واإلنتاجية  ،في
حين أن ال م شا ريع الك بيرة م ثل الطرق السر يعة والطرق والجسور كان لها ت أ ث ير م عاكس.30و تن طبق
المالحظة ذ اتها على الواليات ال متحدة من ناحية أخرى  ،ت شير دراسات لدى االتحاد األوروبي إلى أن
الطرق لها عالقة إيج ا بية مع الناتج المحلي اإلجمالي .31يمكن تفسير ذلك بت أ ثي رات الطرق ا ل ع ابرة للحدود
على الطرق  ،والتي تكملها حدود مفتوحة في االتحاد األوروبي وز يا دة النش اط االقتصادي في المنطقة.
ومع ذلك  ،فإن ا لعالقة تصبح معقدة عند تط بيق إ طار م ت عدد البل دان أو م ت عدد األقاليم .باإلضافة إلى ذلك ،
فإن هذه الدراسات تكون مجدية فقط عند توفر ب يانات مفصلةحول اس ت ث مارات الب ن ية التح تية  ،مما قد يشكل
تح د يً ا ك بي ًر ا لبرنامج تطوير الب نية التح تية في افريق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية 2بسبب ال ق يود
المفروضة على توفر ال ب يانات في البل دان األفري قية .لذلك لن يس اعد ه ذا النهج فيفرز ال مشر و عات بكفاءة
في مرحلة التخ ط يط ل لبرنامج تط وير الب نية التح ت ية فيافري ق يا – خطة ا ل عمل ذات االول وية. 2
ولل تعرف على الج ا ذ بية االقتصا دية للمشاريع المختارة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة
ا ل عمل ذات االول وية ، 2نوصي باستخ دام م ؤشر تط و ير الب نية التح تية في أفري ق يا ( )AIDIمن بنك التن مية
األفريقي ،فه ذا ال م ؤشر هو تصنيف سنوي للبل دان التي ت قيس الجودة والوصول إلى الب نية التح تية في
النقل والطاقة وال م ياه وتكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت.حيث نعتبر بان الجودة والوصول ب م ث ابة الد وافع
الدراسة.
هذه
لغرض
االقتصاد
لت أ ثير
الر ئي سية
باستخ دام ه ذا التر تيب  ،يمكنلبرنامج تط وير الب نية ا لتح تية في افري ق يا –خطة ال عمل ذات االول وية2
إ ع ط اء األول وية للم شاريع في البل دان ذات ال م ؤ شر االقل في تط وير الب نية التح تية في افري ق يا و بالتالي
ذات حاجة اكبر إلس ت ث مارات الب نية التح تية .ب معنى آخر  ،نضع أول و يات ال م شا ر يع المن ف ذة في الدول التي
تكون فيها الجودة والوصول إلى الب نية التح تية محدو دًا .يوضح الشكل أدناه تصنيف م ؤشر تط وير البت نية
ا لتح تية في افري ق يا لمختلف المناطق األفري قية ( م ؤشر األساس.)100
_____
28تقدير السكان محسوب باستخدام المراكز السكانية من بيانات التعداد السكاني للعام  2014كما هو معروض على  .citypopulation.deتم استبعاد المراكز السكانية التي يزيد عدد
سكانها عن  ، 50.000حيث تم تلخيص باقي السكان للوصول إلى  15.4مليون.
 29أديكاري  ،فايس  ،إطار منهجي للتحليل االقتصادي للمشاريع دون اإلقليمية  ،معهد بنك التنمية اآلسيوي 2003 ،
30التأثير االقتصادي الستثمارات البنية التحتية عبر فئات األصول في أونتاريو  ،حكومة أونتاريو
31لينز  ،سكندر  ،ميركوفيتش  ،اآلثار االقتصادية الكلية للبنية التحتية للنقل على النمو االقتصادي :حالة أوروبا الوسطى والشرقية الدول األعضاء  ،تايلور وفرانسيس ،
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الشكل  :4 4مؤشر تطويرالبنية التحتية في افريقيا  - 2018مؤشر األداء دون اإلقليمي

معاييراالختيار :نضع أول و يات ال م شا ريع التي سيتم تنف يذ ها في ال دول التي تت متع بأقل درجات لدى م ؤشر
ت ط وير الب نية التح تية في افري ق يا.
منهجية الفحص :نقوم بتصنيف ال م شا ريع الوط نية و  /أو اإلق ل ي مية بنا ًء على متوسط م ؤشر تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا لكل دولة مست ف ي دة  .ستحصل ال دول ذ ات اعلى درجة في ذلك الم ؤشر مقارنة
لل م شا ريع المن ف ذة في الدول ذات النقاط االقل .
م ثال لمشروع برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا
" ZTKللربط الكهرب ائي " .بناء خط نقل قدرة 330كيلو فولت يربط شبكات الطاقة فيزا م ب يا وتنزا ن يا
وكي ن ي ا
ان متوسط م ؤشر تط وير الب نية التح تية في افري ق يا فيهذه الدول ا لثالثة هو19.5درجة  ،وبال تالي فإن
ه ذا ال مشروع سوف يحصل على ( 3انظر القسم 5.3.2ادناه)
مشاريع جذابة ماليا
ي شير اتحاد الب نية التحت ية ألفري ق يا عن تخصيصمبلغ  81.6م ل يار دوالر الس ت ث مارات تط وير الب نية
ا لتح تية في أفري ق يا في عام .2017ومع ذلك  ،فإن حجم االس ت ث مار ه ذا أقل من 130إلى 170م ل يار
دوالرسن و يً ا حتى عام 2025والهادفة لسد فجوة الب نية التح تية في إف ري ق يا .32يمكن للقطاع الخاص
أن يس اعد فيسد هذه الفجوة منخالل تم ويل بعض مشا ر يع الب نية التح تية المختارة لبرنامج تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية 2وقد تم إق رار ه ذا النهج فيقمة تم ويل داكار للب نية
ا لتح تية ألفري ق يا  ،والتي أكدت على تع زيز ت ع ادالت القوة الشر ا ئية لحشد االس ت ثمارات من أجل التنف يذ
المست دام لبرنامج تط وير ا لب نية التح تية في افري ق يا )( .33
____
32اتجاهات التمويل . ICA. 20172017
املعنون
" إطالق العنان إلمكانات البنية التحتية في أفريقيا " ،إلى تعبئة أصحاب املصلحة حو اللجهود التي يبذلها االتحاد األفريقي ،
 33يهدف مؤتمر قمة داكار للتمويل ،
وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ) (NEPADلتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية اإلقليمية ذات األولوية
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كما ت ميزت بعرضأفري ق يا ، 50وهي آ لية تم ويل م بتكرة تهدف إلى ت ع بئة الم وارد المح لية والخارجية
لتم ويل تط وير الب نية التحتية األفري قية  .بلغ إجماليال م شاريع بمشاركة القطاع الخاصمعنهاية السنة المالية
ل عام  ، 2017كما هو مسجل في قاعدة ب يانات مشروع م شاركة القطاع الخاص في الب نية التح تية ( )PPI
ص ان معظم م شا ريع
 5.2 ،م ل يار دوالر .حيث تم تم ويل  2.3م ل يار دوالر ( )٪ 45من القطاع الخا .
م شاركة القطاع في الب نية ا لتح تية ا لتي تم تط ويرها بين عامي  2010و  2019كان في قطاع ال طاقة
( ، )301ت ليها الم وانئ ( ، )74ال م ياه والصرف الصحي( ، )42تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت ()34
 ،السكك الح د ي دية ( )25والطرق ( .) )20وان أكبر االست ث ما رات لكل مشروع كان فيقطاع في الم وانئ
 ،ت ليها السكك الح دي دية وتكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت والمطارات والطاقة والطرق .ومع ذلك  ،فإن
التالي:
من و
القفيليلغال بية األم وال لتو ل يد ال طاقة .
الحظةتخصيص
يمكن ،م تم
الطاقة
قطاع
 من بين 6.2م ل يار دوالر المس ت ثمرة في تكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت  ،مثل مشروع الب نية التح تيةللتوصيل األرضي (كابل الساحل األفريقي ألوروبا للغ و اصات)  5.6م ل يار دوالر أمريكي ،تر ت بط ج ميع
ال م شا ريع األخرى إلى فئة نقاط ت بادل اإلنترنت.
الشكل  :5 4إجمالي استمارات القطاع الخاص في البنية التحتية حسب القطاع  ،ومتوسط االستثمار لكل مشروع في منطقة أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى2019-2010 .

نستخدم ال ب يانات أعالهكب د يل لتح د يد القط ا عات الفرعية لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا ذات
ص بشكل عام  ،ن عتقد بأن القطاع الخاصلهصلة ب م شاريع تو ل يد ال طاقة
ال ج ذ ا بية ما ل يا ً للقطاع الخا .
و م شا ريع تكنولوج يا ال م علومات واالتصاالت الك بيرة الم تعلقة بالتوصيالت الكهربا ئية االرضية  ،ت ليها
الم وانئ وتكنولوج يا الم علو مات واالتصاالت عبر اإلنترنت والسكك الح د ي دية وغيرها.
معاييراالختيار :سيكون القطاع الفرعي للمشروع المقترح ب م ث ابة م ع يار االخ ت يار لتق ييم ج ا ذ ب يته للقطاع
الخاص.
منهجية الفحص :ستقوم المنهجية على ب يانات م ؤشر أسعار المنتجين خالل السن و ات ا ل عشر الماضية
كما هو موضح أعاله لتصنيف ال مشر و عات بنا ًء على قطاعها وقطاع منشأها الفرعي.ستحصل الب نية
ا لتح تية لالتصاالت األرضية و م شا ريع تو ل يد ال طاقة على أعلى الدرجات بينما تحصلخطوط النقل
و الطرق و م شا ريع نقل الم ياه على أقل درجة في ما ي ت علق به ذا ال م ع يار.
مثال مشروع لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا:
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"ل وان دا  -كين شاسا لربط األل ياف البصرية" .يهدف ه ذا ال مشروع إلى نشر ك ي بل ب ين أقرب م دين تين في
ا ل عالم (برا زا فيل وكنشاسا مفصولة تما ًما عن طريق نهر الكونغو) مع كبل توصيل األل ياف البصرية.
نظرا ألن ال مشروع عبارة عن ب نية تح تية لتوصيالت ارضية لتكنولوج يا ال معلو مات واالتصاالت ،
ً
فسيحصل ال مشروع على أعلى الدرجاتألن التجربة توضح أنه ذا القطاع ي جذب االست ث ما رات
الخاصة.
مشاريع مبتكرة أو متقدمة تكنولوجيا
توفر الب نية التح تية األساس لالقتصا د يات بما ي ؤدي الى ا ل عمل وتحقيق االزدهار .ومع ذلك  ،ت شير
االبحاث إلى أن ما يقرب من 40في الم ائة من ا لـ  9تري ل يونات دوالر التي يتم اس ت ث مارها في الب نية
ا لتح تية سن و يً ا يتم إنفاقها بشكل سيئ بسبب االختناقات ونقصاالبتكار وفشل السوق .في أ واخر عام
 ، 2015استكشفت القمة ا ل ثا لثة لم بادرة ماكينزي ا ل ع ال مية للب نية التح تية )GII( 34كيف يمكن لالبتكار
والتكنولوج يا أن تساعد في تط وير تق ديم الب نية التحتية الحي وية والحصول على المزيد من الب نية التح تية
الحا لية.
يمكن ر ؤية االبتكار في الب ن ية التح تية منخالل عدة ز و ا يا :االبتكار في التخ ط يط  ،االبتكار في التم ويل ،
االبتكار في ال تش غيل أو االبتكار التقني .الهدف من ع م لية تخ ط يط برنامج تط وير الب نية التح تية في
اف ري ق يا -خطة ا ل عمل ذ ات االول وية  ،2بنا ًء على توجيهات اللجنة الف نية ال متخصصة ،هو تفضيل
ال مشر و عات التي تقدم ا بتكارات تق نية ق وية ( نم اذج لالع مال التجاري ة ،ممارسات االعمال التجارية)
ف الهدف من ذلك هو التخ ط يط والتن ف ي ذ للب نية التح تية للعقد القادم بما ي ت م اشى مع االتجاهات القط ا ع ية
وال مي زات المتقدمة تكنولوج يا ً وكذلك الطرائق التش غي لية التي تقدم نهجا مبتكرا فيقطاع الب نية التح تية.
منهجية الفحص :ت ع تمد المنهجية على تح د يد ال مي زات ال م بتكرةضمن ال مشروع المقترح .س ي ع تمد ه ذا
الجانب ال م بتكر بشكل أساسيعلى الم واصفات الف نية للمشروع او نم اذج االعمال المصاحبة.
مثال مشروع لبرنامج تطويرالبنية التحتية في افريقيا
"مشروع النزمة" .مع القدرة المركبة التي تبلغ 155ميجا وات في الساعة ، 35سيوفر ه ذا ال مشروع
ال واقع فيغانا محطة للتو ل يد ا لكهرباء وستكون أكبر من ش أة لتو ل يد الطاقة الشمسية في القارة األفري قية
صا لتصدير الكهرباء المولدة منخالل الطاقة ال متجددة.
 ،مما يوفر فر ً
نظرا ألن ال مشروع يستخدم الوح دات النم طية الح د ي ثة للصور الكهروضو ئية  ،فسيحصل ال مشروع على
ً
درجة عا لية من حيث االبتكار مقارنة بأي مشروع طاقة آخر يست ف يد من وضع آخر من األجيال.
__

1 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/how-we-helpclients/global-infrastructure-initiative
1 ECOWAS Observatory for Renewable Energy and Energy Efficiency.
http://www.ecowrex.org/eg/nzema-project
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ستكون برنامج تط وير البن ية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات االول وية  2عبارة عن مجم وعة
من مشا ريع الب نية التح تية ذات األول وية التي تهدف إلى ترجمة ر ؤية االتحاد األفريقي واجندة .2063
وست تألف هذه الحافظة منقائمة بال مشر و عات ذات األول وية الهامة التي تم تنسيقها منقائمة لعم لية جرد
مقترحة من المجم و عات االقتصا دية اإلق ل ي مية و الدول االعضاء .
ومع ذلك  ،فإن اخ ت يار مشا ريع الب نية التح تية وتحد يد أول و ي اتها مهمةصعبة ت تطلب قو اعد شفافة تقوم
على اساس الت وافق .وبال ت الي  ،فاننا بحاجة إلى تط وير إ طار سليمالتخ اذ القرارات بما يمكن من ت ق ييم
جميع مقترحات ال م شا ريع بشكل عادل .الخطوة األولىفي تط وير ه ذا اإلطار هي إرساء األساس
المفاهيمي لل م ع ا يير  ،فاألساس المفاهيمي في إ طار عم لية اخ ت يار برنامج تطوير الب نية التح تية في
اف ري ق يا  -خطة ا ل عمل ذ ات االول وية فهو نهج الممر ال متكامل كما هو موضحفي الفصل السابق.
الهدف من ه ذا القسمهو تق د يم عم لية لتط وير نم وذج يهدف لت ق ييم وتر تيب أول و يات ال مشر و عات
المقترحة من قبل المجم و عات االقتصا دية اإلق ل ي مية التي تلتزم بشكل ك بير بنهج الممر ال متكامل .تتكون
هذه ا ل عم لية المحددة لتخ ط يط الب نية التح تية منخمس خط وات:
 تحديد معاييراالختيار  ،أي ال م ع ا يير التي تعكس ميزات نهج الممر ال متكامل وضع منهجية التسجيل لكل معيار  ،أي بناء األساس المنطقي للتسجيل فيكل م ع يار من ال م ع ا يير. تحديد مقياس درجات لكل معيار  ،أي وزن ال م ع ا يير الم ع نية بما يعكس األهمية ال م ع ط اة لكل م ع يار ، حساب النتيجة  ،أي الحساب الكلي لتسجيل كل ال م ع ا يير وت ط بيق نهج الترجيح المختار إنشاء قائمة أولويات املشروع استنا ًدا إلى النتيجة املحسوبة  ،أي برنامج تط وير الب ن ية التح تية في افري ق ي ا 5.2معايير االختيار المقترحة

يمكن تقسيم عم لية تح د يد أول و يات برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذات
االول وية 2إلى تصني فين عا مين )1( :م ع ا يير األهلية التي ستساعد في بناء قائمة ط ويلة من ال م شا ريع
ال مؤهلة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا –خطة ا ل عمل ذات االول وية 2؛ ( )2م ع ا يير االخ ت يار
ا لتي س يتم استخ دامها لتر ت يب ال مشر و عات لتح د يد ال م ع ا يير ذات األول وية ال عا لية
___
 ، C-N. Bodea ،A. Purnusتحديد أولويات املشروع وقياس أداء املحفظة في املنظمات املوجهة نحو املشروع)2014( .

سيتم ت ق ييم ج ميع ال مشرو عات التي تقترحها المجمو عات االقتصا دية اإلق ل ي مية و الدول االعضاء في
جميع القط ا عات المستهدفة واخ ت يارها وتصنيفها على أساس هذه ال م ع ا يير.
 5.2.1معايير األهلية

سيتم تح د يد أهلية ال مشرو عات منخالل عنصرين ر ئي س يين يعكسان ال ب عد اإلق ل يمي المتضمن في برنامج
ت ط وير الب نية التح تية في افري ق يا  -خطة ا ل عمل ذ ات االول وية:2
 الم و اءمة االسترا تي جية وااللتزام اإلق ل يمي .يجب أن يكون للم شا ريع اتفاق واضح بين الدول ال مع نية. ال ط ب يعة اإلق ل ي مية لل م شروع .وف ًقا لل تع ريف ال وارد في الفصل ، 2يجب أن يكون ال مشروع المقترحمشروعا إق ل ي م يً ا (أي أن يكون مشروع الب نية التح تية اإلقلي مية إ ما مشرو ًعا عبر الحدود أو مشرو ًعا لبلد
ً
واحد له ت أ ثير إق ل يمي) .وبال تالي  ،فإن تنف يذ ال مشروع يعزز التكامل اإلق ل يمي.
يتم ت ط بيق م ع ا يير األهل ية على أساس النجاح  /الفشل .سيضمنه ذا النهجفقط المشر و عات اإلق ل ي مية التي
تحظى باألول وية في المجم و عات االقتصا دية اإلق ل ي مية والدول االعضاء والتي سيتم النظر فيها
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ودراستها في برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا -خطة ا ل عمل ذات االول و ية ، 2وبال تالي ترجمة
هدف التكامل اإلق ل يمي.
 5.2.2معايير االختيار

كما تم اع د ادها في األقسام السابقة  ،ينبغي ان تعكس م ع ا يير االخ ت يار نهج الممر ال متكامل.
نقترحس بعة م ع ا يير اخ ت ي ار لت ف عيل ال مي زات الس بعة لنهج الممر المتكامل .يتم وصف هذه ال م ع ا يير على
النحو ال تالي:
 / 1معاييراملمر :يجب أن ت ت عاون ال مشر و عات مع ب نية تح تية قائمة أو مخططة لقطاع آخر.
 /2معاييرالتوظيف :يجب أن تزيد ال مشر و عات من فرصال عمل الكلية في المناطق المجاورة .س يتم ربط
ال مشر و عات ذات األولو ية ب أعلى وظائف سن وية لكل م ل يون دوالر يتم إنفاقها كما تم ت ق ي يمها منخالل
مجم وعة أد وات الوظائف برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق ي ا
 /3املعاييرالبيئية :يجب أن تقلل ال مشر و عات ك م يات غازات الد ف يئة لكل دوالر.
 /4املعاييرمراعاة الفوارق الجنسانية :سيقترح كل مشروع من مشا ريع برنامج تط وير الب نية التح تية في
اف ري ق يا – خطة ا ل عمل ذ ات االول وية 2اإلجرا ءات ال م تعلقة بال م شت ر يات التي يمكن أن تزيد من فرص
م شاركة المر أة فيسلسلة قيمة ال ب نية األساسية.
 /5معاييراالتصال املكاني :يجب أن تزيد ال مشر و عات من الربط الريفي.
 /6املعاييراالقتصادية :يجب تن ف يذ ال م شا ريع في المناطق ذات أدنى درجات في م ؤشر تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا.
جزءا من قطاع برنامج تط وير الب ن ية التح تية في افري ق يا
 /7املعاييراملالية :يجب أن تكون ال مشر و عات ً
ص
أو القطاع الفرعي ا لذي ي بين سجالحافالفي جذب التم و يل الخا .
 /8املعاييرالذكية :يجب أن ت عرضالمشر و عات مي زات م بتكرة أو متقدمة من الناح ية التكنولوجية.
تمت مناقشة هذه ال م ع ا ي يركجزء من عم لية المشاورات الكاملة لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا -
خطة ا ل عمل ذات االول وية  2مع أصحاب المصلحة  ،والتي صادقت ع ليها اللجنة الفنية لبر نامج تط وير
ا لب نية التح تية في افري ق يا والتي تم ا ع ت مادها من قبل اللجنة الف نية ال متخصصة فينوفمبر .2019وس يتم
ا قتراح ال م شا ريع التي سيتم اخ ت يارها من برنامج تطوير الب نية التح تية في افريق يا -خطة ا ل عمل ذات
االول وية منقبل المجمو ع ات االقتصا دية اإلق ل ي مية و الدول االعضاء وس يتم ت ق ي يمها واخ ت يارها وتصنيفها
على أساسهذه ال مع ا يير السبعة .أثناء اإلعداد لتقديم المشروع  ،وستعقد مشاورات إق لي مية لمناقشة التق ديم
المحتمل مع المجم و عات االقتصا دية اإلق ل ي مية.
5.3
5.3.1

طريقة النقاط لكل معيار
المنهجية

يعرضه ذا القسم النهج لت ط بيق هذه ال م ع ا يير.
→ معاييراملمر :لت ق ييم قدرة كل مشروع مقترح علىخدمة الجغرا ف يا ذ اتها كب نية تح ت ية قائمة أو مخططة
لقطاع آخر  ،س يتم استخ دام أ د وات نظم ال معلو مات الجغرا فية في مرحلة الفحصلتح د يد الت داخل
الجغرافي للع د ي د من أصول الب نية التح تية .س يتم إجراء ذلك باستخ دام مجم وعة ب يانات برنامج تط وير
ا لب نية التح تية في افري ق يا الحا لية وال متضمنة في مركز معلومات برنامج تطور ير الب نية التح تية في
اف ري ق يا وال معلو مات الم تاحة على مستوى المجم و ع ات االقتصا دية اإلق ل ي مية.
معاييرالتوظيف :لت ق ييم مدىقيام مشروع مقترح ب وفقا لبرنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا -
خطة ا ل عمل ذات االول وية  2بز يا دة فرصا ل عمل في المن اطق المجاورة  ،س يتم استخدام مجموعة أد وات
برنامج الب نية التح تية لتقدير عدد الوظائف المب اشرة وغير المب اشرة والمستح دثة وا ل ثان و ية التي ينتجها
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ال مشروع .منخالل فترة تشغ يل ال مشروع  .سيتم تقسيم جميع أن واع الوظائف المولدة حسب التكلفة
الرأسما لية للوصول إلى االس ت ث مار المطلوب لكل وظيفة يتم إ ن ش اؤها .هذه الوظيفة  /نسبة الدوالرستسمح
ب إجراء مقارنة مب اشرة بين ال م شا ريع.
 املعاييرالبيئية :ل ت ط بيق ال م ع ا يير ال ب ي ئية الموضحة في القسم 4.2.2أعاله  ،س يتم حساب ان ب ع ا ثات
الكربون في KTCO2eلكل مشروع (ان ب ع ا ثات خالل دورة ا ل مشروع) بنا ًء على المق ا ييس المحددة.
ب عد ذلك  ،س يتم استخ دام االن ب ع ا ثات لحساب االن ب ع ا ث ات لكل دوالر يتم اس ت ث ماره  ،وا لذي يتم ت ع ي ينه
كمقارن .ال مشروع مع أدنى ان ب ع ا ثات سوف تحصل على أعلى الدرجات.
→ معاييرمراعاة الفوارق الجنسانية :لت ق ييم االلتزام بز يادة م شاركة المر أة فيسلسلة ق يمة الب نية التح تية ،
سيتم مراجعة ال مشروع المقترح باستخ دام اإلجرا ءات الم تعلقة بال م شت ر يات المقترحة فيقسم
منهجية الفحصفي الصفحة . 30قد يختار تصميم ال مشروع تضمينجميع ال م شت ر يات الستة
اإلجرا ءات ذات الصلة المقترحة أو قد تقترح أن تؤ خذ مجم وعة من هذه اإلجرا ء ات في االع ت بار أث ن اء
تق ديم شرح لمدى مالءمتهاضمنتصميم اإلجراء المقترح.
معاييراالتصال املكاني :لت ق ييم مدى قيام ال مشروع المقترح ب تع زيز االتصال بالسكان الري ف يين  ،س يتم وضع
خريطة نظم ال معلو مات الجغرا فية لكل ممر للب نية التح تية علىخريطة ال ت مثل سوى المدن والقرى التي
يقل عدد سكانها عن . 50000باستخ دام ه ذا النهج  ،يمكننا تق دير عدد المدن والقرى  ،والسكان ال مع ن يين
 ،بأن ممر الب نية التح تية س ي ؤ ثر في دائرة نصف قطرها 100كم المجاورة .فيحالة وجود ممر للب نية
ضا ( مثل الخطوط الكهربا ئية)  ،فإن سكان ال ريف ي ت أثرون داخل د ا ئرة نصف قطرها100
ا لتح تية أي ً
كيلو متر من فروع الممر
المناطق الريفية من خالل البنية التحتية المتكامل انطالقة"  -37مفوضية االتحاد االفريقي

ضا إلى تق ييم الممر .سيتم إجراء ذلك باستخدام مجموعة ب يانات برنامج تط وير الب نية
سيتم إضافته أي ً
ا لتح تية في افري ق يا الحا ل ية المضمنة في مركز معلوم ات برنامج تط وير الب نية ا لتح تية االفريقي
وال معلو مات ال م تاحة علىمستوى المجم و عات االقتصا دية اإلق ل ي مية.
→ املعاييراالقتصادية :لت ق ي يم األثر االقتصادي للم شا ريع المقترحة  ،يوصى باستخ دام م ع يار م ؤشر
ت ط وير الب نية التح تية في افري ق يا  ،أيسيتم تسجيل المشر و عات في البل دان(للمشرو عات الوط نية ذات
ا ل ت أ ثي رات اإلق ل ي مية) أو المناطق (للمشرو عات عبر الحدود) على أساس ن تيجة م ؤشر تط وير الب نية
ا لتح تية في افري ق يا  .ستحصل المناطق ذات درجة أعلى على نقاط أقل مقابل المناطق ذات النقاط األقل.
 املعاييراملالية:ستستند المنهجية إلى ب يانات م ؤشر أس عار المنتجين لت ق ييم ال مش اريع على أساس القطاع
والقطاع الفرعي األصلي .بينما ستحصل مشا ريع الب نية التح تية لالتصاالت االرضية ب ا ع ت بارها ا ل عمود
الفقري) أو م شا ريع تو ل يد الطاقة على أعلى الدرجات بسبب سجلها في جذب االس ت ث مارات الخاصة ،
ستتلقىخطوط النقل أو مش اريع نقل ال م ياه درجات أقل .خاصة بقطاع ال م ياه  ،سوف تحصل السدود
ضا علىدرجة عا لية.
م ت عد دة األغراض أي ً
 معاييراالبتكار :سوف تستند المنهجية إلى تح د يد ال ميزات ال م بتكرة في ال مشروع المقترح .س ي ع ت مد ه ذا
الجانب ال م بتكر بشكل أساسيعلى الم واصفات الف نية للمشروع .كلما كانت الم واصفات الف نية أ كثر
بتكارا  ،ستكون أعلى درجة سيحصل ع ليها ال مشروع.
ا
ً
 5.3.2طريقة النقاط

لكل من م ع ا يير االخ ت يار المحددة  ،نقترح آ لية التسجيل ال تا لية .سيكون لكل مكون درجة 5نقاط كحد
أقصى  ،مع اإل شارة إلى أن ال مشروعال ي عالج م ع يار االخت يار على اإلطالق.
تخطيط األصول املادية متعدد القطاعات
 1ال يخدم ال مشروع أحد أصول الب نية التح تية الحا لية أو المخططة لقطاع آخر.1
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 2يخدم ال مشروع أحد أصول الب نية التح تية المخططة لقطاع آخر  ،ولكنهناك ت داخل أقل من٪50
.في المناطق الجغرا فية التي يخدمها ال مشروع المقترح واألصول المخططة للقطاع اآلخر
 3يخدم ال مشروع أحد أصول الب نية التح تية الحا لية لقطاع آخر  ،ولكنهناك ت داخل أقل من ٪50في
 .المناطق الجغرا فية التي يخدمها ال مشروع المقترح واألصل ا لموجود في القطاع اآلخر
 4يخدم ال مشروع أحد أصول الب نية التح تية المخططة لقطاع آخر  ،ولكنهناك أ كثر من ٪50من
المناطق الجغرا فية ا التي يخدمها ال مشروع المقترح واألصول المخططة للقطاع ا ل ت داخل في
.اآلخر
 5يخدم ال مشروع أحد أصول الب نية التح تية الحا لية لقطاع آخر  ،ولكنهناك أ كثر من ٪50من
 .ا ل ت داخل في الجغرا ف يا التي يخدمها ال مشروع المقترح واألصل الموجود في القطاع اآلخر
تحفيز ايجاد فرص العمل
سنقوم بتق دير عدد الوظائف ال م ب اشرة وغير المب اشرة والمست حثة وا ل ثان وية التي ينتجها ال مشروع من
خالل دورة ح ي اته باستخ دام اد وات تو فير فرصا ل عمل في برنامج تط وير الب نية التح تية في افري ق يا من
خالل اإلنترنت .تحصل ال مشر و عات ذات اكبر عدد من فرص ا ل عمل لكل اس ت ث مار ب ق يمة
 1،000،000دوالر أمريكي على 5نقاط  ،بينما يتم ت ق ييم ج ميع ال م شا ريع األخرىمقارنة بأفضلها.

1
2
3

4
5

املشاريع التي توفر أكبر عدد من الوظائف سنويا لكل مليون دوالر يتم إنفاقها  ،تحصل على درجة تقريب
متناسبة مع املشروع مع اكبر فرص توظيف .
مثال مشروع يوفر  200،000وظيفة سنويا لكل مليون دوالر يتم إنفاقه عندما يحصل املشروع الذي يوفر
أعلى فرص عمل لكل  1،000،000دوالر على  300000وظيفة على درجة =مجمل [(/ 200،000
 )300،000مجمل* 4 = ]3.34[ = ]5
املشروع ذو أكبر عدد من فرص العمل سنويا لكل مليون دوالر تنفق يحصل على  5نقاط

بنية تحتية صديقة للمناخ
1
2
3
4
5

املشروعات التي ال تؤدي الى أدنى انبعاثات لكل دوالر مستثمر  ،تحصل على درجة تقريب متناسبة مع
املشروع مع أقل انبعاثات.
مثال املشروع الذي يوجد  2 / gCO2دوالر عندما يكون املشروع أقل انبعاث  $ / gCO2 1.5سيحصل على
نتيجة = [( = ]5 * )2 / 1.5مجمل [4 = ]3.75
املشروع مع أقل انبعاثات لكل دوالر مستمر في املشروع سوف تحصل على أعلى الدرجات

مراعاة الفوارق الجنسانية لتخطيط وتنفيذ البنية التحتية
1
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يتضمن املشروع ما بين صفر أو واحد من اإلجراءات املتعلقة باملشتريات املقترحة في منهجية الفحص لدعم
مشاركة املرأة في سلسلة قيمة البنية التحتية.

 2يتضمن املشروع إجراءين يتعلقان باملشتريات اللذان تم اقتراحهما في منهجية الفحص لدعم مشاركة املرأة في
سلسلة قيمة البنية التحتية.
 3يتضمن املشروع ثالثة إجراءات متعلقة باملشتريات مقترحة في منهجية الفحص لدعم مشاركة املرأة في سلسلة
قيمة البنية التحتية.
 4يتضمن املشروع أربعة إجراءات متعلقة باملشتريات مقترحة في منهجية الفحص لدعم مشاركة املرأة في سلسلة
قيمة البنية التحتية.
 5يتضمن املشروع خمسة أو أكثر من اإلجراءات املتعلقة باملشتريات املقترحة في منهجية الفحص لدعم مشاركة
املرأة في سلسلة قيمة البنية التحتية.
الربط املكاني
 1املشاريع التي ال تربط بين سكان الريف من خالل أعلى نسبة مئوية (أقل من  50000شخص)  ،تحصل على
درجة تقريبية متناسبة مع املشروع الذي يربط أعلى نسبة مئوية لسكان الريف
2
 3مثال مشروع يربط  ٪ 5.4من سكان الريف  ،عندما يغطي املشروع الذي يربط أعلى نسبة من سكان الريف 8
 ٪من سكان الريف  ،سوف يحصل على درجة مجمل [( ]5 * )8 / 5.4مجمل [* 4 = ]3.375
4
 5المشروع الذي يربط أعلى نسبة مئوية من سكان الريف (أقل من  50000شخص) يحصل على أقصى درجة.
•

يعني بالسكان غير الحضريين إلى سكان المنطقة أو الدولة باستثناء المدن الصغيرة والكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن
 50000نسمة.

الجدوى اإلقتصادية
___________________________________________________________________
________
تتبع كل نقاط النتائج التفصيلية اإلقليمية املقدمة في مؤشر تنمية البنية التحتية ألفريقيا التابع لبنك التنمية األفريقي
1
2
3
4
5

يقع املشروع في دول ذات متوسط أكبر من  50حسب معيار مؤشر البنية التحتية الفريقيا
يقع املشروع في دول ذات متوسط ما بين  50 -25حسب معيار مؤشر البنية التحتية الفريقيا
يقع املشروع في دول ذات متوسط ما بين  25-15حسب معيار مؤشر البنية التحتية الفريقيا
يقع املشروع في دول ذات متوسط ما بين  15-10حسب معيار مؤشر البنية التحتية الفريقيا
يقع املشروع في دول متوسط اقل من  10درجة حسب معيار مؤشر البنية التحتية الفريقيا

من الناحية المالية الجاذبية

1
2
3
4
5
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املشاريع املتعلقة بسدود الري
املشاريع املتعلقة بنقل املياه و نقاط تبادل اإلنترنت
املشاريع املتعلقة بالطرق والسكك الحديدية وتوليد الكهرباء ( )38وخطوط االنانبيب
املشاريع املتعلقة باملوانىء
املشاريع املتعلقة بالبنية التحتية للتوصيالت األرضية ومراكز البيانات

38بالنظر إلى الجاذبية املالية ملشروع طاقة معين يعتمد أيضا على قدرته على نقل الكهرباء من خالل خطوط النقل  ،فقد أوص ى أصحاب املصلحة في
برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا بتسجيل كال القطاعين الفرعيين على نفس النطاق الثالث  ،وهو ما يمثل متوسطا بين جاذبية القطاع الخاص
القوية لتوليد الطاقة وانخفاض جاذبية القطاع الخاص لخطوط النقل.

املشاريع املبتكرة
تم تطوير ثالث فئات :للمشاريع املبتكرة "مشروع مبتكر" سيحصل على أعلى الدرجات " ،مبتكر جزئيا" سيحصل
على درجات متوسطة و "غير مبتكر" سيحصل على أدنى الدرجات .يعتمد تحديد جوانب اإلبتكار على املواصفات
الفنية للمشروع املحدد.
1
2
3
4
5

ال يقدم املشروع أي ابتكار في ابعاده التشغيلية أو مواصفات تقنية ذكية .تم تطوير العديد من املشاريع ذات
املواصفات الفنية او نفس طريقة التشغيل في السنوات العشر املاضية.
يقدم املشروع ابتكار جزئي في أبعاده التشغيلية أو مواصفات تقنية ذكية .تم تطوير عدد قليل من املشاريع بنفس
املواصفات الفنية او نفس طريقة التشغيل في السنوات العشر املاضية.
يقدم املشروع ابتكار قوي في أبعاده التشغيلية و مواصفات تقنية ذكية .تم تطوير عدد قليل من املشاريع بنفس
املواصفات الفنية في السنوات الخمس املاضية

مقياس النقاط لكل معيار :تقييم األولويات

يتم الحصول على النتيجة النهائية لكل مشروع عن طريق إضافة عالمات لكل معايير .يتم ً
أيضا وضع طبقة إضافية
ً
ً
ً
أساسيا
اختيارا
لضمان حساب مناسب ملتوسط الدرجات وفقا ملجموعة الترجيح لكل معيار .تعد معاييرالترجيح
ً
لطريقة االختيار .قد يكون الترجيح متناسقا  ،حيث يتم النظرفي جميع املعاييرعلى قدم املساواة  ،أو قد يتم ضبطها
بشكل شخص ي  ،مثل األوزان املخصصة من خالل املشاورات لتعكس األهمية النسبية ملعاييرالقرار.تشيرأفضل
املمارسات في تخطيط البنية التحتية إلى أن الترجيح الشخص ي ينبغي أن يستند إلى مداوالت مع أصحاب املصلحة
الرئيسيين لتعكس األهمية النسبية للمؤشرات املكونة .تكمن قوة نهج الترجيح هذا في تنظيم املناقشات حول
األهمية النسبية للمؤشرات املكونة وأهداف السياسة .بفضل العديد من مشاورات لصحاب املصلحة ببرنامج
تطوير البنية التحتية في افريقيا -خطة العمل ذات االولوية ، 2فقد تم تحديد معاييرمرجحة تركزعلى التأثير
االقتصادي والجاذبية املالية عند اختيارمشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا -خطة العمل ذات
االولوية.2
الترجيح املعدل الذي يعكس هدف التأثيراالقتصادي واحتياجات تمويل البنية التحتية
يقدر بنك التنمية األفريقي أن احتياجات البنية التحتية ألفريقيا تتراوح بين  130و  170مليار دوالر في
السنة ؛ ومع ذلك  ،فإن تمويل البنية التحتية األفريقية يقل حاليا بمقدار  68مليار دوالر إلى  108مليارات
دوالر في السنة 38.تشييد البنية التحتية مهمة شاقة ال يمكن التغلب عليها عن طريق التمويل العام التقليدي.
ولهذا السبب ركزت قمة داكا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا بشكل أكبر على تعزيز تعادالت القوة
الشرائية لتعبئة االستثمارات من أجل التنفيذ املستدام و الحاجة لحشد املزيد من تمويل القطاع الخاص
لتنفيذ املشروع هي املفتاح لتمهيد الطريق للتنفيذ الناجح ملشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا-
خطة العمل ذات االولوية ، 2لذلك  ،يمكننا أن نعزو اهمية أكبر ملعيار الجاذبية املالية أثناء ممارسة
الفحص.في موازاة ذلك  ،ليس هناك شك في أن تخطيط وتنفيذ البنية التحتية اإلقليمية تتم من خالل زيادة
الفوائد االقتصادية للسكان  ،وذلك لزيادة الوصول إلى البنية التحتية  ،وتخفيض التكاليف وتفضيل التجارة
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الداخلية والخارجية  ،من بين أمور أخرى .يمكن ترجمة هذا الهدف أيضا في منهج الترجيح الذي تم تبنيه لترتيب املشروعات
املرشحة ببرنامج تطوير البنية التحتية لتشيد ببرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا -خطة العمل ذات االولوية.2
__
 " 38شريان الحياة :فرصة البنية التحتية المرنة" .البنك الدولي 2019

الشكل  :1 5نهج الترجيح لمعايير االختيار لتشيد برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -الخطة العمل ذات االولوية2

املعيار
ُ
االقتصادي االثر
الستثمارات القطاع الخاص املالية الجاذبية
املمر تخطيط
مراعاة املناخ
توفير فرص العمل
مراعاة الفوارق الجنسانية
ربط املناطق الريفية
التقنيات الذكية  /املبتكرة
5.4.1

الوزن
25%
20%
15%
10%
10%
10%
5%
5%

تجميع المعايير حسب الفئات

بعد مشاورات عديدة مع أصحاب املصلحة  ،تمت التوصية بتجميع معايير االختيار املحددة في فئات
لتعكس رؤية االتحاد األفريقي وفقا الجندة  .2063ويسمح هذا التجميع أيضا بالتواصل بشكل أفضل
ودعم معايير االختيار.
وحاليا يتم تحديد معايير األهلية واالختيار حول ثالث فئات رئيسية:
→ التكامل اإلقليمي
 الشمولية واالستدامة
 األثر االقتصادي واملالي
الشكل  :2 5تجميع معايير االختيار والترجيح لبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل
يوضح الجدول أدناه الفئات
ذات االولوية2
املعيار
الفئة
املشروع االقليمي
التكامل االقليمي
األثر االقتصادي واملالي

اتفاق واضح من الدول املعنية
االثر االقتصادي
الحاذبية من الناحية املالية الستثمارات القطاع الخاص
تخطيط املمر
توفير فرص العمل
التقنيات الذكية  /املبتكرة

التضمين واالستقرار
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مراعاة الفوارق الجنسانية
مراعاة املناخ
الربط للمناطق الريفية

الوزن
نجاح /فشل
نجاح /فشل
%25
%20
%15
%10
%5
%10
%10
%5

5.5

قائمة المشاريع ذات األولوية :برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة العمل ذات األولوية

أخيرا  ،نستخدم املعايير املحددة وترجيح كل منها في أداة صنع القرار لفحص وترتيب أولويات
مقترحات مشاريع البنية التحتية املقدمة من املجموعات االقتصادية اإلقليمية .و نستخدم جدول متعدد
املعايير (النموذج املقدم في امللحق) لحساب النتيجة اإلجمالية لكل مشروع وفقا للمعايير التي تم
تطويرها في القسم  5.3.2إلى جانب األوزان املخصصة لكل معيار .نقوم بتجميع قائمة مشاريع البنية
أعلىالىإلى أدنى.
النقاط من
مجموع
حساب
50عن
األولوية
للوصول
برنامج تطوير البنية
القائمة
وتصنيف لهذه
لكل منطقة
طريق 10 ،
مشروعا
ذاتنطبق
التحتيةادني
كحد
التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية 2
حالة محددة من البلدان الجزرية
بالنظر إلى قوة إطار الفحص القائم على منهج املمر املتكامل  ،فإن مشاريع البنية التحتية التي تدعمها
الدول األعضاء في الجزيرة قد ال تفي بمعايير االختيار املحددة .للتحقق من تمين برنامج تطوير
البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية 2
ُ
لهذه فان االتحاد االفريقي والدول االعضاء واستنادا إلى استشارة أصحاب املصلحة  ،يقترح
تضمين مشروع واحد من قبل لكل بلدي جزري.
سيظل املشروع املقترح قيد الفحص لصالح املشاريع التي تستجيب ملبادئ االتحاد اإلفريقي لبرنامج
الرئيسية
واملطارات
التحتيةالتيفيتربط
البنيةاملشاريع
تطويراملثال
برنامج سبيل
افريقيا  ،على
تطوير البنية التحتية
االولوية1
العمل ذات
املوانئخطة
افريقيا –
عرضفيمشاريع
أو األلياف البصرية البحري لربط الجزيرة بالقارة الرئيسية.
استرشادا بنتائج استعراض منتصف املدة برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات
االولوية ، 1فإن العديد من املشروعات املدرجة في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة
العمل ذات االولوية 1ال تزال في مرحلة التخطيط وال يزال تنفيذها قيد التنفيذ .ينبغي على الدول
االعضاء عدم إيقاف جهودها بالضرورة لتنفيذ املشاريع ذات األولوية املدرجة في برنامج تطوير البنية
االولوية1
ذات
العمل
خطة
–
افريقيا
في
التحتية
نقترح أن تستمر املجموعات االقتصادية اإلقليمية في اقتراح مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في
افريقيا – خطة العمل ذات االولوية 1التي تعتبرها الدول األعضاء كأولويات وأن هذه املشروعات  ،والتي
سيتم إدراجها في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا – خطة العمل ذات االولوية ، 2يتم فحصها
من خالل العملية املقترحة التي تعكس نهج املمر املتكامل.
ملحق أ  :تحديد أصحاب المصلحة في برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا
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ملحق ب :مسودة نموذج لتقديم المشاريع
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ملحق ت  :لقطة من املوقع على االنترنيت الدوات فحص مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا  -خطة
العمل ذات االولوية 2

ملحق ث  :جدول تحديد املعايير
يعرض الجدول التالي املصادر املختلفة للممرات التي تم تحليلها في سياق هذه الدراسة لبناء نهج املمرات
املتكامل.
اسم املمر
الطرق
النقل
شبكة النقل عبر أوروبا
كازاخستان غرب الصين غرب أوروبا الطريق السريع
جورجيا  -الطريق السريع شرق
غرب (البحر األسود إلى أذربيجان)
تيسير التجارة والنقل في جنوب شرق أوروبا ()TTFSE
ممر النقل أوروبا  -القوقاز – آسياTRACECA-
املمر الشمالي (شرق ووسط إفريقيا)
املمر االقتصادي ملنطقة امليكونج الكبرى
املمر املحوري بين املحيطين
النقل

سك حديد

النقل

ممرات مائية

الطاقة

تحويل وتوليد

ييوو  -خط سكة حديد لندن (الصين  -أوروبا)
ممر نهر الراين-الدانوب
تركمانستان  -أفغانستان (تمتد إلى باكستان)
االتحاد األوروبي للطاقة
شبكة سوبر آسيا (اليابان والصين وكوريا الجنوبية وروسيا)
غرب أفريقيا شبكة نقل الطاقة
مشروع نقل الطاقة بين الهند ونيبال
نقل  /خطوط انابيب
الطاقة
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خط أنابيب جنوب القوغاز  -الغاز
 خط أنابيب يامال -أوروبا (الغاز)خط أنابيب عبر املتوسط (الجزائر إلى إيطاليا)
خط أنابيب اغاز نيجيريا  -غانا (غرب إفريقيا)
خط أنابيب غاز بوليفيا – البرازيل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الرابط الشمالي ( سكوتالندا – نرويج)
املناخ /التنوع البيولوجي
املمر البيولوجي ألمريكا الوسطى
اعد التقرير من قبل
معلومات اإلتصال
Suite 200, 979 Bank Street,
Ottawa, Ontario, Canada K1S 5K5
P: +1 (613) 237 2500
T: +1 (613) 237 4494
Ottawa@cpcs.ca
www.cpcs.ca

بمساهمة من قبل

معلومات اإلتصال
Savanas E Enseadas LDA
Rua Agostinho Neto 29
Lisbon 1750-004
Portugal
Tel: +351 91 928 0662

www.savanaint.com
الشريك الفني الوكالة االلمانية
بدعم من قبل الوكالة االلمانية للتعاون الدولي
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